
Samfundsmøte 
30. mars 

 

Venezuela 
Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 18:03 

155 tilskuere. 
 

2. Styreprotokoll 
Dagsorden godkjent ved akklamasjon. 
 
Disiplinærvedtak V02/19: 

“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 59157305 
utestengelse fra Studentersamfundets område å virke, samt 
inndragelse av medlemskort og ID-kort i to - 2 - uker, til og med 
07.04.2019. Dette for ulovlig ferdsel på taket og misbruk av 
private kontorlokaler, natt til 16. Mars 2019. Dommen blir gjort 
gjeldende fra 25 mars 2019.“ 

 
Disiplinærvedtak V03/19: 

“Styret har vedtatt å idømme medlem nummer 56432617 
utestengelse fra Studentersamfundets område å virke, samt 
inndragelse av medlemskort i to - 2 - uker, til og med 
13.04.2019. Dette for ulovlig ferdsel på taket og misbruk av 
private kontorlokaler, natt til 16. Mars 2019. Dommen blir gjort 
gjeldende fra 30 mars 2019.“ 
 



3. Politisk femminutt 
3.1 Eivind Rindal: Vaksiner. Sykdommer som var på god vei til å bli 
utryddet er nå tilbake. Alle opplyste mennesker bør motarbeide 
vaksinemotstand.  
 

4. Godkjenning av nytt styret ved Studentersamfundet i Trondhjem 
 
Nestleder: Petter Jacobsen 
Arrangementsansvarlig: Jacob Drage Roti 
Økonomi: Kevin Kristiansen 
Ansvarlig for Styrets debattkomité: Karen Mjør 
Tema-ansvarlig: Inga Mageli 
Huskoordinator: Helle Eidissen 
Kommunikasjonsansvarlig: Ida Marie Alme 
PR og Tema: Lars Nord Holmer 
 
Styret er godkjent. 
 

5. Innledning ved Marsteintredet 
● Årsakene til krisene i Venezuela. 
● Hvor stor er egentlig krisen i Venezuela? 
● Ingen land i Sør-Amerika har opplevd så rask og dyp 

økonomisk krise. Helt u-normalt i fredstid og vanlig politisk drift.  
● Verdier har falt 55% på fem år- raskeste verdifall verden har 

sett.  
● Gjelden er den største i verden målt i relativ til eksport. 
● Over ni av ti er definert som fattig. 
● Hadde det travelt med å bruke penger de de fant oljerikdom 

også revolusjon. 
● Lukker øyne til årsakene til krisen. De ligger i regimet. 
● Serverer folket konspirasjonsteorier når det går galt. 
● Navnet til krisen er “Chavismo” og er den organisasjonen som 

har styrt Venezuela siden 1998.  



 
 

6. Innledning ved Peter M. Johansen 
● Aldri har et land opplevd et slikt sanksjonsregime som 

Venezuela 
● Venter på en general som kan fjerne MAduro. 
● Hvorfor har det vært nødvendig for USA å angrupe Venezuela 

når Hugo Chavez tok over? Fordi de skulle fjerne Chavismen.  
● “Aldri sosialisme i Amerika” - Donald Trump 
● Chavez markerte seg mest ut på venstresida og brukte 

oljepenger til dette.  
● Stort problem for USA. 
● Allerede i 2002 var der første kuppet mot Chavez.  
● Har nå jobbet aktivt for å fjerne Maduro.  
● Elite med et illegalt valg eller krise å gjøre, og mer om at USA 

og ytre krefter vil bruke alle mulige midler til å fjerne Maduro.  
● Det finnes ingen konflikt hvor media har vært så ensidig som for 

Venezuela. 
● Har gjentatt opposisjonens meninger ordrett. 

  
7. Kunstnerisk innsal ved Snaustrinda spelemannslag 

Det spiller.  
 

8. Pause 18:50 - 19:02 
 

9. Sofaprat med spørsmål fra salen 
9.1 Majeris Romero: Hva slags løsning ser dere for dere for 
Venezuela? 
9.2 Eivind Rindal: Blir Trumps første krig en allianse mellom Brasil og 
Colombia mot Venezuela og et regimeskifte?  
9.3 Håkon Eide: Hva må Maduro gjøre for at han skal miste støtten 
deres? 



9.4 Simon Folkman Hedland: Hva kan det internasjonale samfunn 
gjøre for å bedre situasjonen i Venezuela?  
9.5 Tore Becker: På en skala fra 0 - 10, hvor USA er 0 og Maduro 
er 10, hvem har skylda?  
9.6 Alejandra Rueda: 
9.7 Sigrun Haugdal Hitland: Du vil at Maduro skal ut, men hva mener 
du om Guaidó?  
9.8 Crislexier Rojas: How does Norway view the situation in 
Venezuela in regards to refugees?   
 
 

10. Eventuelt 
10.1 Oda Nissen: Nicaragua får ikke like mye oppmerksomhet som 
Venezuela. Nicaragua er også i krise. Det har stor verdi at studenter 
har rett og frihet til å ytre sine meninger. Takk til alle som er her i dag 
som følger med på verdensnyhetene.  
10.2 Tormod Gjestland: Hans vederheftighet etterspør festligheter! 
 

11. Kritikk av møtet 
Ingen ytringer 

 
12. Møtet er hevet  

Møtet heves klokken - 21:04. 
 

 
 
Møteleder Referent 
 

 
Eirik Sande Sigrid Bergseng Lakså 


