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Tusen takk!
For å gi de beste rådene, må vi også utvikle det beste teamet – i dag 

og i fremtiden. Derfor er vi ute etter de fremste talentene.  
Vi er stolte over at dere jusstudenter for niende året på rad har 

kåret oss til bransjens mest attraktive arbeidsgiver.
Tusen takk til alle som stemte på oss!

2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022
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HILSENER

Emma Skredderberget

HumAk-sjef 

Endelig er HumAk rett rundt hjørnet, som på 
mange måter innebærer en forlenget sommerferie. 
Hold av 29. august til 3. september, disse dagene 
vil du ikke gå glipp av. Vi gleder oss enormt til en 
uke fullspekket med spennende faglige innslag, 
innsamlingsaksjoner og ikke minst, festival. 
Etter to år med planlegging er vi veldig stolte av 
sluttproduktet.

Det er viktig for meg å fremheve HumAks 
fundament som en veldedig innsamlingsaksjon. 
Det som betyr mest for oss er formålet vårt. 
Årets formål er «Rettssikkerhet for barn i 
Uganda» i samarbeid med Hope for Justice. 
Innsamlingsbeløpet går direkte til forebyggende 
arbeid i Uganda for å unngå at barn blir utsatt for 
moderne slaveri, og samtidig sikre rettssikkerhet 
for barna i møte med påtalemyndigheten i de 
tilfeller utnyttelse av barna allerede har funnet 
sted. 

Det er surrealistisk og vondt å tenke på at dette 
arbeidet fortsatt er nødvendig i store deler av 
verden. HumAk er imidlertid en fantastisk måte å 
bidra direkte til og avverge at mennesker blir utsatt 
for handlinger som får livsvarige konsekvenser for 

dem. Jeg er enormt takknemlig for å ha fått denne 
muligheten, og det har gitt et veldig verdifullt 
perspektiv og et ønske om å bidra til en forskjell. 

Jeg anbefaler alle å bidra til HumAk gjennom en 
av våre mange aksjoner. Om du ønsker å donere 
en bok til bokmarkedet i august, gå med bøsse 
eller samle inn penger via bistandsløpet, så gjør 
du en forskjell. Alt vi samler inn gjennom disse 
aksjonene går uavkortet til formålet, og dette kan 
du være en del av.

Videre vil jeg også rette en stor takk til mitt 
fantastiske styre som har gått inn i dette med en 
vilje og evne til å yte sitt beste til enhver tid. Dere 
er en bunnsolid gjeng, og jeg er så stolt av det vi 
har fått til sammen.

Jeg kan heller ikke få takket våre undersjefer og 
medarbeidere nok. Med dere har jeg virkelig fått 
kjenne på «dette hadde aldri vært mulig uten 
dere»-følelsen, som jeg tidligere har tenkt at er et 
overdrevent mye brukt utsagn i diverse takketaler. 
Etter to år som leder av HumAk har jeg fått se svart 
på hvitt at undersjefer og medarbeidere faktisk har 
en helt avgjørende betydning, og at deres hjelp er 
uerstattelig. Jeg kan derfor med hånden på hjertet 
si at dette hadde ikke vært mulig uten dere.

Til slutt vil jeg takke vår kjære hovedsamarbeids-
partner Wiersholm. Dere har hele veien lagt til 
rette for at HumAk skal fungere så optimalt som 
mulig, i tillegg til å være en gjeng med svært 
trivelige og samarbeidsvillige folk. Takk for at dere 
gir studenter muligheten til å oppleve HumAk, og 
oss i styret muligheten til å arrangere det. 

Hum-Hum-Ak-Ak!
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HILSENER

Nina Norum

Formann i Juristforeningen 

Nå er høsten her igjen, og endelig er jusstudentenes 
humanitæraksjon, HumAk, tilbake etter to års 
ventetid. 

Da HumAk åpnet teltene for første gang i 1989 ble 
Justivalens lillesøster født og jusstudentene i Oslo 
fikk sin andre festival. Men HumAk er først og 
fremst en humanitæraksjon. HumAk lever under 
slagordet «Norges viktigste studentfestival» og 
det gir aksjonens styre en del å leve opp til, samt 
føringer for hva festivalen bør fokusere på. 

På vegne av Juristforeningen vil jeg rekke en stor 
takk og gratulasjon til årets HumAk-styre som har 
stått på for å skape HumAk 2022. Dere har lagt 
ned en utrolig innsats og det går ikke upåaktet 
hen. Det er veldig gøy å se hvordan dere jobber 
for å skape engasjement rundt HumAk, noe dere 
også har klart. Jeg vil også rekke en stor takk til 
alle undersjefer og medarbeidere som er med 
på å gjøre HumAk mulig. Vi setter stor pris på 
dere og ser alt det arbeidet dere legger ned for at 
jusstudentene skal kunne kose seg med aksjon og 
festival. 

I sin lange levetid har likevel en ting aldri endret 
seg for HumAk - det sentrale er formålet. I år går 
alle pengene til Hope for Justice og deres prosjekt 
“Rettssikkerhet for barn i Uganda”. Alle pengene 
som samles inn via Advokatstafetten, Bokmarked, 
bøssedag og bistandsløp går uavkortet til formålet. 
Jeg håper alle vil være med å bidra til denne gode 
saken - donér bøker til bokmarkedet, gå med bøsse 
på bøssedagen og avslutt det hele med en god dose 
musikalsk og humoristisk underholdning.

Jeg vil oppfordre deg til å delta på HumAk. Det 
vil være både forelesninger, bistandsløp, bøssedag, 
konserter og mye annet moro! Noe for enhver 
og absolutt noe alle bør få med seg. Ta deg en 
(velfortjent) pause fra lesesalen og bli med på 
HumAk 2022! 

Henner Leve!

Nina Norum

Formann i Juristforeningen
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HILSENER

Morten Goller
Managing partner i Wiersholm 

Sondre Høysæter 
Daglig leder i Hope for Justice
Jeg husker kvelden enda. Jeg satt ved kjøkkenbordet 
og delte noen tanker og ideer med min partner. Jeg 
hadde oppdaget denne uretten. Det at mennesker ble 
bedratt, lurt, tvunget og kontrollert. Solgt til andre. 
Noe så brutalt, så kynisk, så nedverdigende. Jeg hadde 
en ide om hva vi kunne gjøre. Og, det var da det gikk 
opp for meg: «Det er for sent å snu!» Dette kunne ikke 
forbli bare en ide. Jeg måtte gi det et forsøk, for hvis 
ikke vil jeg alltid angre på at jeg ikke gav det en sjans. 
Ideen var; Hva om vi startet en avdeling for Hope 
for Justice i Norge. For å hjelpe mennesker, menn, 
kvinner og barn som ble utsatt for menneskehandel. 

Nå, mange år senere sitter jeg her og skriver disse 
ordene til dere. 

Jeg er utrolig glad og stolt over å få stå sammen med 
HumAk for å løfte frem dette prosjektet: Rettsikkerhet 
for Barn i Uganda. Både fordi jeg vet hvor mye 
dette vil bety for enkelt mennesker, barn og deres 
familier. Men, også fordi jeg håper at det å få se og 
høre om forskjellen dette prosjektet utgjør for disse 
menneskene gir deg en smakebit på «hva om». 

Eller sagt med andre ord: en smakebit på at det er 
mulig å forandre verden, ett liv om gangen.  

Vårt mål er at samarbeidet med HumAk vil gi 
prosjektet ressurser å redde 50 barn fra utnyttelse.  
Hva om du fikk det til å skje? 

Det er en glede for Wiersholm å være hoved-
samarbeidspartner for HumAk også i år. 

Barns rettssikkerhet og kampen mot moderne slaveri 
er et formål det er umulig å ikke bli engasjert av. Barn 
skal få være barn og få skolegang, lek og trygghet. 
Beskyttelse av barn er et globalt ansvar vi alle bør støtte 
opp om. De som utnytter barn og deres sårbarhet, må 
stoppes og bli ansvarliggjort. Hope for Justice gjør et 
viktig arbeid for at flere barn i Uganda skal bli reddet 
fra utnyttelse og få nødvendig rettshjelp.

Årets aksjon blir endelig en “fysisk” aksjon igjen. Vi 
hadde gleden av å være hovedsamarbeidspartner for 
2020-aksjonen også, som ble en annerledes aksjon 
med digitale møteplasser og aktiviteter. Det var et 
imponerende arbeid og ble et fantastisk resultat, 
takket være alle som engasjerte seg i aksjonen og 
alle som donerte. I år ser vi frem til å kunne bidra 
som samarbeidspartner både digitalt og på fysiske 
arrangementer til inntekt for arbeidet til Hope for 
Justice. 

Vi vet at det ligger veldig mye arbeid bak årets aksjon, 
særlig fra HumAk-styret. Dere fortjener stor takk og 
honnør for alt dere gjør for aksjonen og formålet. På 
alles vegne, og særlig på vegne av barna som kan få 
hjelp av Hope for Justice, håper vi på et godt resultat 
for årets HumAk. 

Lykke til! 
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HUMAKSTYRETHUMAKSTYRET

Emma Skredderberget – HumAk-sjef

1. Den morsomme. 
2. For å kunne være en del av noe større og meningsfylt gjennom 
å bidra til et formål man får en sterk tilknytning til 
3. Beste: har fått med meg at noen hevder jeg gjør dette for CV, 
men dette må jeg benytte spalteplassen til å avkrefte. Det beste 
er definitivt å se konkrete resultater av innsatsen man legger ned 
sammen. Verste: at det er 173 uleste meldinger på messenger til 
enhver tid
4. Ta over jobben til Sondre Høysæter i Hope for Justice
5. Stagediver på festivalen 

Synne Rådalen Svarstad – økonomiansvarlig

1. Banken aka lillegull aka jernet fra Askim #2
2. En mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg
3. Beste: møter så mange hyggelige mennesker som vil bidra! 
Verste: stor arbeidsmengde 
4.  Jeg skal levere regnskap i mars 2023, så tror ikke jeg opplever 
tomrom med det første
5. Gjemmer bankbrikken så det ikke frister å begå underslag ;) 

Marie Dahl – administrasjonssjef

1. Hun som er i overkant opptatt av å lage lister, og har kontroll på 
det man ikke vet man må ha kontroll på ;-)
2. HumAk er et av de viktigste arrangementene på jussen. Jeg var 
også undersjef i 2020, hvor jeg ble veldig inspirert 
3. Beste: det er både sosialt og lærerikt, og man får en nær 
tilknytning til formålet. Verste: jeg har 20 ulike lister med humAk-
gjøremål i mine notater 
4. Reiser til BALI BITCHES
5. Griner. 

Oliver Doxrud-Holmqvist – bookingsjef

1. Noen vil kalle det hands on, andre vil kalle det masekopp
2. Det finnes mye veldedig arbeid, men det er sjeldent du 
kommer så tett på forskjellen ditt eget arbeid utgjør
3. Man blir en ekstremt interessant samtalepartner (som egentlig 
besvarer begge deler)
4. Fastlegen min sier at jeg ikke skal tenke så mye på dette
5. Setter meg i en god stol med en Peroni i venstre hånd og 
Perignon i høyre 

1. HVEM ER DU I STYRET?
2. HVORFOR BLE DU MED I STYRET? 
3. HVA ER DET BESTE OG VERSTE MED Å VÆRE I STYRET?
4. HVORDAN SKAL DU FYLLE TOMROMMET ETTER HUMAK?
5. HVA GJØR DU HVIS VI NÅR INNSAMLINGSMÅLET?



Tahir Rexhaj – arrangementsjef

1. Den som tillater at andre i gruppa tror de er morsommere enn 
meg, slik at den gode dynamikken i gruppen bevares. Alternativt; 
den ydmyke
2. Det er en gylden mulighet til å hjelpe noen som virkelig trenger 
det og samtidig arrangere tidenes studentfestival
3. Beste: uten tvil det sosiale. Verste: at alt snart er over
4. Fokuserer fullt ut på JIK Ultraz. Kanskje gjøre litt juss også 
5. Bruke den nylig beståtte skjenkeprøven til å åpne en brun pub 
på løkka kalt HuMack. 

Maria Margareth Kræmer – PR- og sponsorsjef

1. HumAks visuelle alibi og paparazzi på si ;)
2. Engasjementet mitt for veldedig arbeid måtte få utløp, og da 
var veien til HumAk kort. En forening der samarbeid, innsats og 
eierskap til prosjektet skaper resultater
3. Det beste er å ha HumAk på tankene i to år. Det verste er at 
telefonen er blitt en døgnåpen varslingssentral, som frister til kjøp 
av en Nokia klapptelefon 
4. Blir ikke snakk om noe tomrom hvis jeg ikke gir fra meg 
brukernavn og passord til sosiale medier og mail
5. Finner ut hvor Synne har gjemt bankbrikken

Isak Nielsen – fagsjef

1. Han som kommer 5 min for sent til hvert møte, med uknyttede 
skolisser og et bredt smil om munnen 
2. Helt siden rundt fadderuken har jeg tenkt at jeg burde 
engasjere meg i foreningslivet på jussen. Da sjansen bød seg til 
å bli med i den viktigste underforeningen, og være en del av det 
kuleste styret, måtte jeg si ja. I tillegg elsker jeg å skrive mail
3. Beste: kombinasjon av det sosiale og det å kunne bidra til en 
veldig god sak. Verste: det å måtte delta i møter der jeg føler jeg 
har svært lite å bidra med (for eksempel valg av gulnyansen til årets 
hettegenser)
4. Trøstelesing; Prosess og strafferett
5. Da inviterer jeg til fest hos meg. Samtlige bidragsytere er 
invitert

Ingeborg Johanne Killingstad – aksjonssjef

1. HumAks beste blanding av å være litt distré og ganske så per-
feksjonist? I all ydmykhet osv ;-)
2.Ble vel egentlig hodestups forelsket i HumAk da jeg var under-
sjef i 2020, særlig innsamlingsaksjonen. Veien til genfors var der-
for kort 
3. Det beste er utvilsomt menneskene jeg har blitt kjent med og 
engasjementet rundt aksjonen! Det verste er vel å måtte dispone-
re 7 mailkontoer på en gang :-)
4. Det gruer jeg meg så mye til at jeg egentlig ikke vil tenke på 
det en gang. Stemmer for at vi etablerer et ordenskollegium for 
tidligere HumAk verv
5. Frir til alle undersjefene mine. Frieriet inkluderer at jeg synger ”I 
will always love you” a capella 



Det anslås at omtrent 300 000 
mennesker utnyttes i moderne slaveri i 
Uganda. Barn utnyttes i økende grad til 
prostitusjon, og kriminelle aktiviteter 
som narkotikasmugling og produksjon 
av overgrepsmateriale. 

Prosjektet “Rettsikkerhet for barn i 
Uganda” har som formål å støtte barn 
utsatt for moderne slaveri i møte med 
påtalemyndighet, samt å redusere 
utnyttelsen av barn ved å sørge for 
rettssikkerhet og ansvarliggjøring av 
gjerningspersoner. 

Ved å gi barna effektiv, traumeinformert 
og tett oppfølging, forbedres kvaliteten 
på vitneutsagn. På denne måten øker 
sannsynligheten for en vellykket påtale, 
samtidig som risikoen for at ofre blir re-
traumatisert reduseres. 

De innsamlede midlene vil videre gi 
støtte til barn som anmelder, og gi råd 
og veiledning til å navigere seg gjennom 
rettssystemet. Prosjektet innebærer at 
det ansettes egne etterforskere som vil 
bidra til å øke antall identifiserte ofre, 
samt til samarbeid og støtte i politiets 
etterforskning av sakene.

Forventede resultater etter et års 
arbeid er at:

- 50 barn blir reddet ut fra utnyttelse

- 55 politibetjenter blir opplært i traume-
informert tilnærming og rettsforfølgende 
etterforskning 

- 75 barn får støtte og tilgang til rettshjelp

-300 barn får nytte av rettslig bevissthet

Nøkkelinfo 

Bilde: Hope for Justice

Bilde: Hope for Justice

Bilde: Hope for Justice
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Tekst: Hope for Justice

Hope for Justice is a charity working to 
bring an end to modern slavery and human 
trafficking, and to protect the human 
rights of victims and survivors. Founded 
in the UK in 2008, Hope for Justice now 
has more than 400 staff working across 
five continents. Our global headquarters 
is in Manchester, UK, and we operate 
from more than 30 locations across the 
world including Norway, the UK, the US, 
Cambodia, Ethiopia and Uganda. 

Hope for Justice recognises that to fulfil our 
vision of ending slavery, we must work not 
only to rescue survivors, but also to tackle it 
at its roots and create an ecosystem where 
slavery cannot survive. To do this, our work 
is based on four pillars: 

• PREVENTING EXPLOITATION 

We work to educate and empower 
communities to help families and vulnerable 
people protect themselves against traffickers 
and their deceptive tactics.

•  RESCUING VICTIMS 

We work with law enforcement and other 
agencies to identify victims of modern 
slavery, build bridges of trust with them, 
and get them safely out of exploitation. 

• RESTORING LIVES 

We provide world-class survivor aftercare 
in residential and non-residential settings. 
Our legal advocacy and support ensure 
survivors’ needs and rights are met, 
providing the best chance for justice to be 
carried out. 

• REFORMING SOCIETY  

We train others on the front line – police, 
healthcare workers, charities, and many 

more – to spot the signs of modern slavery 
and to respond effectively. We also work 
with governments and businesses to build 
positive and effective anti-slavery policies. 

In 2020-2021, we were able to reach an 
incredible 192,667 children and adults 
worldwide. This included:

• 4,844 people rescued from human 
trafficking and modern slavery, helped 
through outreach or provided with aftercare 
after rescue.

• 21,170 people received formal training or 
engaged with Hope for Justice community 
prevention work.

• 166,653 people attended awareness events 
or received indirect support from Hope for 
Justice.

Organisasjonen Hope for Justice

Bilde: Hope for Justice
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Rettsikkerhet for barn i Uganda 
Tekst: Hope for Justice

ÅRETS AKSJON

There are an estimated 304,000 people 
living under exploitation and modern 
slavery in Uganda (Global Slavery Index, 
2018). Unfortunately, a significant number 
of these are children. 

Poverty is a key driver of trafficking. 
Sometimes children are forced to work 
on farms to pay their parents’ debt. Other 
children are sold by their parents to 
middlemen. Family disintegration through 
divorce or death increases financial 
pressure, reduces adult protection against 
exploitation, and increases the likelihood 
of the child dropping out of school. Each of 
these factors increase a child’s vulnerability 
to trafficking in Uganda. 

To vulnerable children, the cities’ 
opportunities to earn more and improve 
their circumstances are enticing, but 
unfortunately this means they fall easily 
for the false promises of traffickers. Many 
of these traffickers are relatives or friends 
to the victim, or appear to be wealthy 
women or labour recruiters who promise 

vulnerable children well-paid jobs in cities 
(IOM, 2008). 

In the city, children may be abandoned 
by the trafficker and forced to live on 
the streets. The children who arrive of 
their own accord find that jobs are not 
so easy to come by or find themselves in 
an exploitative situation. Research has 
indicated that some 3,800 children live on 
the street in Kampala and other big towns, 
while 11,700 work on the streets (US TIP 
Report, 2021). Traffickers, known as ‘elders’, 
work in a well organised network, forcing 
some street children to beg or exploit them 
in prostitution and forced labour.

Children living on the street, especially 
those without an education and therefore 
with few job prospects are especially 
vulnerable. Police efforts to clear children 
from the streets have pushed the children 
to markets where they are at increased risk 
of exploitation. 

Bilde: Hope for Justice
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From just seven years of age, children may 
be forced to work in farming and fishing 
industries as well as hard labour industries, 
include mining, stone quarrying, and steel 
manufacturing. Others are forced to work 
as street vendors, or in bars, restaurants, in 
domestic service, and in the commercial 
sex industry. One estimate believes between 
7,000 and 12,000 children are exploited in 
sex trafficking in Uganda (US TIP Report, 
2020). 

Children are also trafficked abroad from 
Uganda. Young girls are recruited in 
markets to be trafficked to neighbouring 
countries or Gulf States. Ugandan boys have 
been found working with armed groups 
in the Democratic Republic of Congo or 
forced labour abroad. 

Anti-Trafficking Law Enforcement in 
Uganda

Uganda is on the US TIP Report’s Tier 
2 Watchlist as of 2021, meaning that the 
government does not meet Trafficking 
Victims Protection Act (2000) minimum 
standards to combat human trafficking but 
that they are making efforts to reach those 
standards. It also means that either the 
estimated number of victims of severe forms 
of trafficking is very high or increasing, 
without a proportional response from the 
government; or efforts to tackle severe 
forms of trafficking have not increased from 
the previous year. Uganda is not party to 
the 2009 Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against 
Transnational Organised Crime. 

In recent years, the Ugandan government 
has stepped up its anti-trafficking efforts. 
In 2019, the Ugandan Police announced 
the creation of a new anti-trafficking 
department within its intelligence 
department, although it has not yet received 
final approval. In 2020, the police force 
established seven new human trafficking 

officer posts and the CID set up human 
trafficking desk officers at border crossings 
and at the Entebbe International Airport. 
Also in 2020, the Ugandan government 
alongside an NGO trained over 110 police 
officers and investigators as well as 252 
prosecutors on human trafficking. 

Despite these efforts, there remain serious 
and worrying issues in the Ugandan legal 
system for tackling trafficking crimes. While 
the past few years have seen progress in 
police capacity, many Ugandan police and 
immigration officers lack an understanding 
of anti-trafficking legislation. This may 
have led to cases being misclassified, or 
to officers encouraging victims to accept 
financial compensation from traffickers 
rather than legal justice. In other cases, 
incomplete investigations or failure to 
comply with evidence regulations prevent a 
case from going to trial. 

Corruption and complicity also impede 
effective law enforcement. In recent years, 
investigations into airport and immigration 
authorities, government officials, members 
of the armed forces and an international 
organisation have been carried out in 
relation to trafficking, including child sex 
trafficking and forced labour. 

Furthermore, a weak legal system means 
that cases are not followed up and child 
survivors are deprived of legal certainty. 
Very few cases lead to conviction of 
perpetrators, allowing those perpetrators 
to continue to exploit more people. Victim-
witness assistance, support and safety 
policies remain as drafts, and assistance 
from High Court is inconsistent. The lack 
of any formalised victim-witness protection 
legislation or program, accompanied by 
a lack of shelters for victims, leaves them 
at risk of re-exploitation and threats. In 
many cases, it discourages the victim from 
testifying at trial meaning many trials are 
not completed. Shockingly, the lack of 
shelter space has forced child survivors to 
return to their family home, even in cases 

ÅRETS AKSJON
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ÅRETS AKSJON

where that was the site of their exploitation. 

Survivors of trafficking are also known to 
be targets of law enforcement, rather than 
receiving their support. Uganda’s 2009 anti-
trafficking act forbids the penalisation of 
trafficking victims for any crime they were 
forced to partake in by their traffickers. 
Nonetheless, the police have pursued 
victims of trafficking who, for example, 
have forged paperwork in order to flee 
their traffickers or where recruitment 
companies have sued victims for breaking 
their contract. 

Legal Services

Alongside the holistic care and counselling 
provided at the Lighthouse that contributes 
to the survivor’s ability to access justice, the 
Lighthouses have a legal justice officer. The 
officer works in partnership with external 
organisations as well as the Criminal 
Investigation police department to pursue 
justice for children. We are working 
towards building our own legal department 
to run investigations as well as to increase 
our chances of successful prosecution of 
those who offend against children.

The legal officer prepares and supports 
children through the legal process in the 
justice system, whether they are victims of 
abuse or in conflict with the law. These pre-
trial activities help to comfort and reassure 

children in a vulnerable situation. 

For example, our team will accompany 
survivors to make a police report or to 
attend court. These are important steps in 
the process of securing justice. Nonetheless, 
they are also intimidating steps to take for 
a child without proper support, for fear of 
repercussions against them, or of not being 
believed. Our support also ensures that 
the survivor is physically able to take these 
steps by providing the transport, removing 
a further barrier to accessing justice.  

We ensure the survivors have legal 
representation to defend their interests 
and pursue the best course of justice. We 
also work towards the best outcome for 
the child. We also work to ensure that the 
court process is child-friendly and protects 
children from further trauma and abuse. 

A key part of our support is how we 
prepare children for the legal process. This 
includes conducting mock court sessions 
at the Lighthouse to prepare children for 
actual court sessions and helping them to 
know what to expect. We support the child 
through the court proceedings and debrief 
the children after court. 

The legal assistance Hope for Justice 
provides with our partners ensures that 
children are understood and heard in 
meetings with the prosecution through 
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advice and guidance. Their participation is 
key in securing justice against the survivor’s 
traffickers and in helping them gain 
confidence, control, and closure for their 
ordeal. 

In 2020-21, 154 children received legal 
support in Uganda through Hope for 
Justice.

“Justice is a fundamental right for all 
human beings, irrespective of your 
status either as a child or if you’re poor. 
Unfortunately, this is not a reality for many 
children, because of the commercialisation 
of justice. The children who come to us 
need holistic intervention and psychosocial 
support. Factors such as representation, 
money and corruption limit their access 
to justice. Without justice, the children 
will always have a missing puzzle piece 
in their recovery. The children need the 
whole picture to protect their stability. It is 
vital that children are able to access justice 
as rights holders to be able to complete 
their recovery and live full lives.” - Moses 
Wangadia, Director of Programs, Uganda.

Case Study

The bravery of 15-year-old Shannel* has 
helped make her trafficker and rapist 
accountable for his actions. He will now 
serve 18 years in prison, will have to pay a 
fine and pay six months’ wages to Shannel. 
This was all possible after Shannel agreed 
to be the main witness in the court case in 
Uganda.

After Shannel’s father became ill when 
she was aged just 14, her family fell into a 
desperate economic situation. A neighbour 
took advantage of their despair and 
suggested Shannel work for the neighbour’s 
daughter in the city. 

Shannel worked for eight months but 
was paid for only two. She was also raped 

twice by her employer’s brother. Shannel 
bravely reported the abuse to a neighbour, 
who alerted the police. The police referred 
Shannel to Hope for Justice for specialised 
support. 

Over the course of six months, Shannel 
participated in comprehensive trauma-
informed care service at one of Hope 
for Justice’s Lighthouse shelters. She also 
received legal aid support organised by 
Hope for Justice. The specialist prepared 
Shannel as a principal witness for her case 
through a series of confidence-building and 
legal awareness-raising sessions. 

Shannel provided evidence at the High 
Court of Uganda with confidence and the 
perpetrator was found guilty of aggravated 
child trafficking and sexual exploitation. 
The success of this case has been attributed 
to the active participation of Shannel.

Over the last year, Shannel has accessed 
ongoing support from Hope for Justice, 
including medical care and therapy for 
depression and anxiety, provided by trained 
counsellors and a clinical psychologist. 
Gradually, she has healed physically and 
emotionally. She became more confident 
and began to participate in activities. 
Shannel began providing peer-to-peer 
counselling, and many children told Hope 
for Justice that she made a very positive 
impact on them.

Shannel told Hope for Justice: “Thanks so 
much for being there for me when I needed 
help. I now have hope that my future is 
bright. With the skills training, I will be able 
to start a business and support my family. I 
am very happy that my abusers have been 
sentenced. This should be a lesson to all the 
people that torment girls!”

*Name changed to protect the identity of the 
survivor

ÅRETS AKSJON



SYMBOLET NØKKELLÅS

Hver nøkkellås representerer et et liv 
som har blitt fri fra moderne slaveri. Med 
andre ord er nøkkellåsen hovedsymbolet 
for prosjektet “Rettssikkerhet for barn i 

Uganda”. Hope for Justice har en egen vegg 
med slike hengelåser, som blir større og 
større etterhvert som arbeidet foregår. 
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Det vi driver med,
det kan vi.

Fordi det er forskjell på mennesker, er det forskjell på advokater  
– og advokatfirmaer. CLP er et effektivt og eksklusivt alternativ  
til de største advokatfirmaene. Et alternativ der engasjementet  
er personlig og prosessene preget av svært høy kvalitet. Vi tilbyr 
skreddersydd bistand innenfor områdene corporate, teknologi  
og immaterialrett, næringseiendom og tvisteløsning. 

Les gjerne mer om oss på clp.no.
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ÅRETS AKSJON

Intervju med Sondre Høysæter 
Tekst: Marie Dahl og Ingeborg Johanne Killingstad  

Sondre sin bakgrunn

Sondre sitt første møte med moderne 
slaveri var i 2008. Da arbeidet han med 
akutt barnevern og fikk ansvar for å 
følge opp mulige ofre, i samarbeid med 
barnevernsinstitusjonen og politiet. Under 
denne perioden oppdaget han at moderne 
slaveri forekommer i mye større grad enn 
man tror, også i Norge. Sondre var heller ikke 
tilfreds med den hjelpen som ble tilbudt, og 
for de fleste ofrene var det ikke et alternativ å 
samarbeide med politiet.

Sondre ble først kjent med Hope for Justice i 
England. Der drev de med politisk innflytelse, 
juridisk bistand, ettervern og forebyggende 
arbeid mot utnyttelse, å redde ofre, 
rehabilitere liv og reformere samfunn. Hans 
mål var å oppnå noe liknende i Norge for å 
skape bevissthet rundt problemstillingen 
knyttet til moderne slaveri. Sondre tok da 
kontakt med ulike aktører i Norge. I 2015 
ble det holdt en appell foran Stortinget i regi 

av Hope for Justice med Sondre i spissen. 
833 skrev seg opp for å være med på 
prosjektet. 

Siden 2015 har Hope for Justice vært aktive i 
Norge. I dag har Hope for Justice avdelinger 
i Stavanger, Bergen og Oslo. Staben består av 
en god blanding mellom sosialfaglig-, juss- 
og interkulturell kompetanse. 

Moderne slaveri 

Hva menes med moderne slaveri?

Begrepet “moderne slaveri” er en 
samlebeetenglesle for mange ulike former 
for menneskehandel - tvungent arbeid, 
seksuell utnyttelse og så videre. Det er altså 
når noen bruker tvang eller kontroll for å 
frata et annet menneskes rette til å bestemme 
over sitt eget liv. 

Hvordan og hvorfor havner så mange barn i 
Uganda i moderne slaveri?

w
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I Uganda lever mange barn under vanskelige 
oppvekstvilkår. Som følge av dette er det flere 
barn som selv velger å forlate familien, ved å 
trekke mot storbyene i håp om å få et nytt og 
bedre liv. Det er i disse situasjonene at barna 
er særlig utsatt for menneskehandel, da de er 
særlig sårbare som gatebarn uten et nettverk 
rundt seg. 

Et annet typisk scenario er at familiene 
blir oppsøkt av noen som skal “hjelpe”. 
Eksempelvis blir barnet tilbudt skoleplass 
eller jobb i storbyene. Mange foreldre er 
uinformerte og forstår ikke farebildet. Av 
den grunn kan flere foreldre ville gi bort 
barna til disse “hjelperne”, fordi situasjonen 
er desperat og de behøver færre munner å 
mette. 

I Kampala, hovedstaden, er det til enhver 
tid mellom 4000-6000 gatebarn. Hope for 
Justice arbeider forebyggende for å unngå 
at barn havner på gaten eller i klørne på 
menneskehandlere, i tillegg til at de arbeider 
med å sikre rettssikkerhet for barna i 
møte med påtalemyndigheten i de tilfeller 
utnyttelse av barna allerede har funnet sted. 

Hva er det man tar for gitt i Norge? 

I motsetning til den generelle befolkningen 
i Uganda, så kan man trygt si at de fleste 
nordmenn stoler ubetinget på rettssystemet 
i Norge. Økonomisk sett kan dessuten 
sjeldent noe gå galt i Norge, da man har 
trygdesystemet i ryggen. Å nå bunnen i 
Norge er noe helt annet enn i Uganda. Man 
kan riktignok falle langt ned, men man treffer 
aldri bakken. Det vil som oftest være noe å 
komme tilbake til, og de fleste nordmenn tar 
det for gitt at ting kommer til å ordne seg. 

Hva mangler rettssystemet i Uganda, hvilke 
utfordringer foreligger? Hvorfor er det så 
vanskelig å holde gjerningspersoner ansvarlig?

Svaret på spørsmålet er nok veldig 
sammensatt. Helt grunnleggende mangler 
rettssystemet tillit hos befolkningen. I 
Norge er det en annen forventning til 
rettssystemet, altså at det fungerer. Politiet 
blir sett på som objektive, gode, flinke og 

kompetente. I Uganda blir ikke barnet 
bistått på samme måte, ei heller forberedt 
godt nok i forbindelse med en rettssak. Det 
er derfor helt vanlig at barnet fryser til og 
ikke klarer å gi en forklaring i møte med 
gjerningsmennene. Uten en slik forklaring 
har man ingen sak å gå videre med.

Videre er det klart at hvem man er har mye 
å si for hvordan saken blir behandlet. En 
familie som har anledning til å betale, blir 
gjerne prioritert. Med andre ord er kapasitet 
og korrupsjon en betydelig utfordring i møte 
med rettssystemet. Det er ikke alltid slik at de 
som skal beskytte barna, altså politiet, er til å 
stole på. Dessuten er det ikke alle som ønsker 
å ta imot hjelp fra rettssystemet, nettopp på 
grunn av den manglende tilliten. 

Vi ser også at i saker som involverer barn, 
brukes det færre ressurser. Det er kanskje en 
annen aksept i Uganda for at barn skal ha det 
litt vanskelig. Synet på barnets rett er altså 
en annen. Oppsummert er grunnene derfor 
sammensatte: befolkningen stoler ikke på 
rettssystemet, det er ikke god nok bistand 
til barna eller etterforskning, kompetansen 
hos politiet er lav og korrupsjon er et stort 
problem. 

På hvilken måte vil prosjektet “Rettssikkerhet 
for barn i Uganda” bistå barn i møte med 
rettssystemet?

HumAk-prosjektet gir kapasitet til å 
sikre kompetent juridisk bistand til 
barna i møte med gjerningspersonene, 
samtidig som at midlene vil bidra til å øke 
etterforskningskompetansen hos politiet. 
Hope for Justice ønsker også å utdanne 
spesialetterforskere på området som kan 
bistå det lokale politiet i Uganda.

Utover dette ønsker Hope for Justice å 
styrke forberedelsene i forkant av rettssaken. 
Eksempelvis har metoden “å leke rettssak” 
blitt brukt, som innebærer at man bruker 
bamser og dukker. Dermed øker barnas 
forståelse for prosessen. Et annet viktig 
aspekt er den emosjonelle bearbeidelsen av 
det barna har vært igjennom, slik at barnet 
ikke fryser til i møte med gjerningspersonen.

w

ÅRETS AKSJON
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På HumAks bokmarked kan du kjøpe både nye 
og brukte pensumbøker til sterkt rabatterte 

priser. Vi har samlet inn bøker fra både gavmilde 
studenter, professorer og forlag. Vi har et bredt 
utvalg og kommer også med tips til litteratur hvis 
du har spørsmål. 

Hvis du har lyst til å bidra til å øke salget ved å
donere bøkene dine til oss, er det bare å komme 
innom i tiden før bokmarkedet - vi tar imot alt du 
har! Følg med på sosiale medier for nærmere info. 

Alle inntektene fra bokmarkedet går uavkortet til 
formålet - så ikke bare er det muligheter for å spare 
penger, du støtter også en god sak! Løp og kjøp!

Er allerede pensumbøkene for det kommende se-
mesteret kjøpt? Frykt ikke!

På HumAks bokmarked vil det også bli arrangert 
et loddsalg. 

Hvert lodd vil koste kun 20 kr, så her kan du sikre deg 
sjansen til å vinne mange kule premier for en billig 
penge. Hvilke premier du kan vinne vil annonseres 
i sosiale medier i forkant av salget. Inntektene fra 
dette salget vil selvsagt også gå direkte til formålet.

BOKMARKED

LODDSALG

Tid: Torsdag 25. august fra kl. 10-14
Sted: 3. etasje på Domus Juridica

Tid: Torsdag 25. august fra kl. 10-14
Sted: 3. etasje på Domus Juridica
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BØSSEAKSJONEN

Dette er din mulighet til å gjøre en forskjell 
for andre: Ved å gå noen få skritt i Oslos gater 
sammen med oss, kan du bidra bidra til å støtte 
barn utsatt for moderne slaveri i møte med 
påtalemyndigheten, og redusere utnyttelsen 
ved å ansvarliggjøre gjerningspersoner. 

I tillegg til å hjelpe andre, får du en superfin 
t-skjorte og en spennende goodiebag. Vi deler 
også ut premier til de som har samlet inn mest, 
i tillegg til at vi trekker vinnere blant samtlige 
bøssebærere. For en rå mulighet tenker du - det 
tenker vi også! 

Nå gjelder det bare å melde seg som bøsse-
bærer! Det eneste du trenger å gjøre er å scanne 
QR-koden, fylle inn skjemaet og møte opp 
lørdag 27. august på det stedet du får tildelt. Du 
kan enten gå sammen med noen du kjenner, 
eller så kan du prøve lykken - da setter vi deg i 
en gruppe sammen med andre hyggelige med-
studenter som du kan bli kjent med. Vi gleder 
oss til å se deg!

Tid: Lørdag 27. august fra kl. 10-17
Sted for oppmøte: Grunerløkka, 
Majorstuen eller Universitetsplassen

PÅMELDING HER
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BISTANDSLØP

På bøssedagen kan du tusle rundt i Oslos gater 
og samtidig samle inn penger til formålet. 
Synes du dette høres litt for bedagelig ut? Da 
har vi løsningen! Under bistandsløpet kan du 
få utløp for din indre Jakob, Filip eller Henrik 
Ingebrigsten og gjøre søndagsturen til en 
løpetur. 

Få en eller flere venner eller familiemedlemmer 
til å sponse deg, og sus av gårde til inntekt for 
formålet. Er du skikkelig tøff setter du også 
kanskje penger på deg selv - dette er kanskje 
din eneste mulighet til å satse på din egen hest.

Det vil bli fellesstart på Universitetsplassen kl. 
13. Deretter er det om og gjøre å løpe, gå eller 
jogge så langt som du ønsker og makter i Oslos 
gater i løpet av tre timer. Kom tilbake til start 
når disse timene har gått for forfriskninger og 
en selvsagt premieutdeling. Premier vil ikke 
bare gis til den som har løpt lengst OG nest 
lengst; også størst innsamlet beløp vil belønnes. 
Så ta med deg vennegjengen og legg ut på 
søndagstur!

Tid: Søndag 28. august fra kl. 13-16
Sted for oppmøte: Universitetsplassen

SKANN QR-KODEN 



Sammen driver vi 
forretningsjussen fremover

Følg oss!

Wiersholm_Humak_148x210.indd   2Wiersholm_Humak_148x210.indd   2 31.05.2022   14:52:0031.05.2022   14:52:00
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Hva var det med årets formål 
som gjorde at dere ville bidra 

i advokatstaffetten?

ADVOKAT - STAFETTEN
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“Barn er sårbare og mange utnyttes grovt. 
Gjennom vår støtte til årets HumAk-aksjon 
ønsker vi å bidra til at barn i Uganda opple-
ver at FNs barnekonvensjon også gjelder for 
dem; De er født frie, de er like mye verd og 
de har rett på beskyttelse.”

“I Haavind er vi opptatt barn og unges 
rettssikkerhet. Dette har vært vårt 
fokusområde over tid, først gjennom 
samarbeidet med Barnas Jurist og nå med 
samarbeidet med Rettssenteret. Vi stiller 
oss bak det viktige formålet til Humak 
2022 og arbeidet til Hope for Justice”

 “Selmer støtter Advokatstafetten til Hu-
mAk fordi vi ønsker å bidra til å styrke 
rettssikkerheten for barn i Uganda.”

ADVOKAT - STAFETTEN
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“Vi i Arntzen de Besche er veldig glade for 
å kunne støtte HumAk og Hope for Justice 
i deres arbeid med å sikre rettsikkerhet for 
barn i Uganda. Det er inspirerende å se 
engasjerte studenter bruke sin fritid på et så 
godt formål, og vi heier på alle som jobber 
for å skape et positivt bidrag til samfunnet.”

“Vi synes det er viktig å bidra til at barns rettighe-
ter blir ivaretatt i noen av verdens fattigste land. 
De lever i en hverdag vi her hjemme i Norge ikke 
engang kan forestille oss, og hvis vi kan gjøre en 
liten forskjell ved å hjelpe barn i Uganda til en 
enklere og tryggere hverdag, så er det en glede 
for oss.”

“Kvale er stolt med på årets Advokatstafetten slik 
at vi sammen med bransjekolleger kan bidra til å 
styrke rettssikkerheten for barn i Uganda og mot-
virke moderne slaveri. En stor takk til rettes Hu-
mAk for deres innsats og engasjement – sammen 
kan vi bidra til at verden blir litt bedre!”

“HumAk gjør hvert år en viktig innsats for hjelpe 
grupper som lever under svært vanskelige vilkår. 
I år samles det inn midler for å rettssikkerhet for 
barn utsatt for moderne slaveri i Uganda. Å sikre 
rettshjelp er et formål som vi som advokatfirma 
selvfølgelig har et ekstra varmt hjerte for. Vi er 
glade for å kunne bidra til stafetten også i år og 
håper at advokatstanden bidrar så det monner. 
Hvert bidrag teller.”
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“Vi i CLP er stolte over å kunne bidra til at vi 
sammen kan gjøre en forskjell for barn i Uganda. 
Takk til HumAk som gjennom prosjektet får oss 
til å engasjere oss litt ekstra for at alle skal ha like 
rettigheter til å bestemme over eget liv”.

“I Simonsen Vogt Wiig setter vi samfunnsansvar 
høyt, og mener at bedrifter har et ansvar for å bidra 
utover sin egen forretningsdrift. Som advokatfirma 
er det naturlig at vi er opptatt av rettssikkerhet, 
og vi har gjennom flere år vært støttespiller til 
humanitære organisasjoner som jobber med å sikre 
menneskerettigheter. Å støtte prosjektet ”Rettssik-
kerhet for barn i Uganda” er en naturlig forlengelse 
av dette arbeidet.
Vi syntes det er flott at studentene engasjerer seg, og 
bidrar til økt fokus rundt dette viktige temaet.”

Vil DU ta over stafettpinnen? 
Sjekk ut www.humak.no
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HumAk med røtter i Wiersholm
HUMAKS HOVEDSAMARBEIDSPARTNER, WIERSHOLM, VAR FAKTISK 

OGSÅ MED PÅ Å GRUNNLEGGE HUMAK. 

HUMAKS HISTORIE

Jusstudentens Humanitæraksjon ble for første 
gang avholdt i 1989, og har siden den gang vært 

arrangert av studenter ved det juridiske fakultet 
i alt sytten ganger. I august 2022 braker det løs 
med den attende gjennomføringen av HumAk, hvor 
årets formål er «Rettssikkerhet for barn i Uganda». 
Prosjektet er valgt i samarbeid med Hope for Justice, 
og nok en gang med Wiersholm i ryggen som 
hovedsamarbeidspartner. 

Grunnleggerne av HumAk 
I 1987/1988 bestemte et kobbel studenter seg for 
å arrangere en humanitær innsamlingsaksjon. 
Engasjementet resulterte i den første gjennom-
føringen av HumAk i 1989, til inntekt for en 
sammenslutning av jurister som ga fri rettshjelp til 
ofrene for apartheidpolitikken i Sør-Afrika. Blant 
grunnleggerne av Juristforeningens humanitære 
initiativ finner vi Ståle Gjengset og Stephan Jervell, 
som i dag begge to er partnere i Wiersholm. I tillegg 
til styret ble det nedsatt et arbeidsutvalg, som skulle 
bistå styret med sponsorstøtte og komme i kontakt 
med artister, kunstnere og pressefolk. I utvalget 
var Nils H. Thommessen, som også var med som 
initiativtaker til HumAk, og som var partner i 

Wiersholm frem til 2018. 

- Det fantes ingen slik organisasjon fra før. Vi mente 
jussen i Oslo burde ha en humanitær aksjon som 
var koblet til vårt fremtidige virke som jurister 
og advokater. Fri rettshjelp til ofre for apartheid-
regimet var et godt formål og en riktig sak for oss 
på den tiden, forteller Wiersholm-partner Ståle 
Gjengset, som var leder av den første HumAk. 

Hva betyr det for Wiersholm og for dere 
som startet HumAk, at firmaet i år igjen er 
hovedsamarbeidspartner? 
- HumAk stemmer med alt vi tenker som firma, 
og er en naturlig måte for Wiersholm å bidra til 
samfunnsansvar på. Det skaper også stolthet internt 
å være med og støtte aksjonen. I tillegg er det litt 
ekstra gøy for oss som var med å starte HumAk, at 
Wiersholm er hovedsamarbeidspartner, forteller 
Gjengset. 

Siden 1989 har HumAk eskalert fra å være et 
dagsarrangement til å bli en festival med en ukes 
varighet. I år 2000 ble advokatstaffeten arrangert for 
første gang, som i dag er den største inntektskilden. 
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I år var det Wiersholm som sparket stafetten i gang 
med en donasjon 45 000 kroner. 

Kan HumAk 2022 samle inn mer enn 
grunnleggerne gjorde? 
I 1989 ble det samlet inn utrolige 1 216 000 kroner. 
Ingen har siden klart å toppe dette beløpet, til tross 
for at HumAk har vokst. 

Hva var hemmeligheten bak den store suksessen 
i 1989? 
- Hemmeligheten var noe så enkelt, men krevende, 
som hardt arbeid kombinert med gode rådgivere og 
sterkt engasjement, røper Gjengset og fortsetter: 

- Vi var en gjeng ildsjeler som i realiteten nesten 
tok fri fra studiene i seks måneder for å jobbe 
med HumAk. Vi skulle lage noe helt nytt, og det 
måtte bli vellykket, ellers ville ikke aksjonen leve 
videre. Målet var hele tiden at HumAk skule bli 
en institusjon på jussen. Det var mye jobb, men 
veldig gøy. Det var et oppkomme av ideer, og vi 
arrangerte bøsseinnsamling, engasjerte sponsorer 
og ikke minst arrangerte innsamlingskonsert på 
Rockefeller. 

Samfunnsansvar kjerneverdi i Wiersholm
I tillegg til å være hovedsamarbeidsparter med 
HumAk har Wiersholm blant annet også et 
partnerskap med Redd Barna og pro bono-avtaler 
med NOAS og Kronprinsparets fond. Gjennom 
partnerskapet med Redd Barna bidrar Wiersholm 
med økonomisk støtte til rettighetsarbeid for barn 
og pro bono-arbeid i form av juridisk rådgivning. 
Som et tredje element i samarbeidet er Redd Barna 
og Wiersholm sammen om en egen trainee-ordning 
som de kaller for «Responsible Business Trainee». 
Ordningen går ut på at noen utvalgte kandidater 
får bistå Redd Barna juridisk i spørsmål om barns 
rettigheter, i tillegg til at de får verdifull praksis som 
forretningsadvokater i Wiersholm. 

Managing partner i Wiersholm, Morten 
Goller, er glad for at Wiersholm også er 
hovedsamarbeidspartner for HumAk:
– Vi har som en av våre verdier å være 
samfunnsbevisste. Wiersholm skal alltid utgjøre en 
positiv forskjell i samfunnet utover klientarbeidet 
vårt, og det er en glede for oss å kunne være en 
sentral støttespiller for HumAk og formålet om 
bedre rettssikkerhet for barn i Uganda.



Søk om trainee-opphold i Oslo, Bergen eller Stavanger på 
thommessen.no/karriere.

Hva om du gledet deg 
til å gå på jobb hver dag?

Advokatfirmaet Thommessen AS • Oslo • Bergen • Stavanger • London
www.thommessen.no
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Pris: kr. 100

Hvor: kan kjøpes på Bua

Når: hele august!

Pengene går uavkortet til formålet

Vi ønsker å rette en takk til Sunniva Aasli Øen, som har tegnet 

motivet for årets handlenett. Hun studerer ved motedesign på ESMOD 

i Oslo - den internasjonale motefagskolen v/ Høyskolen i Kristiania. Ved 

siden av har hun gjort diverse grafisk arbeid, som brosjyre for et galleri, 

kataloger og plakater for det norske klesmerket Natura Cashmere.

Kjøp HumAks handlenett!



ÅRETS FESTLIGHETER

Ka2

UNDERGRUNN

MEAN TWEETS 
JODEL EDITION

ØLYMPICS



WIERSHOLMS 
SOMMERLEKER

?
SURPRISE

HUMAKSJONEN

KØDE

Flere  underholdningsbidrag blir annonsert senere. 
Følg HumAk på Instagram og Facebook for å få med 

deg nyhetene tidligst mulig!



ÅRETS ARTISTER

Det er en stor glede å annonsere Undergrunn til HumAk 2022! Rapkometene fra 
Gamle Oslo slapp sitt nye album UNDERGRUNN i april. Albumet følger opp 

de kritikerroste prosjektene Firenze´s Finest fra 2019 og Buketter og Ballspill fra 
2020. Gjennom 10 låter utforsker ungguttene en rekke sjangre, samtidig som de 

leverer tekster på skyhøyt nivå. Over lekne beats fra Loverboy og RikPappa maler 
Undergrunn bilder om et liv i full fart, der flex, sex og rus går hånd i hånd med 

kjærlighet, selvransakelse og melankoli. 

Albumslippet ble feiret med en eksplosiv konsert som måtte flyttes fra Rockefeller til 
Sentrum Scene pga høy etterspørsel. Sentrum Scene ble også utsolgt, og konserten 

leverte til terningkast 6 fra P3. Siden dette har albumet, samt flere av låtene, figurert i 
de øvre delene av topplistene i Norge.

Etter en hektisk festivalsommer skal Undergrunn levere et uforglemmelig show 
hos oss. Vi gleder oss stort til å høre bangers som Italia, Plastikk Rap og Peroni & 

Perignon på HumAk!

UNDERGRUNN



Hele Norges tjommi inviterer til fest på 
HumAk! Ka2 har pakket baggen med 
sopp, dansbare låter og er klar for en 

heidundranes kveld. Ka2 er en kunstnersjel 
med et stort hjerte for venner, damer, natur 
og livets frukter. En venn, en elsker og en 
notorisk tre-klemmer. Han har jobbet i 

kulissene i mange år og alltid vært til stede, 
uten at du kanskje helt har lagt merke til 

han. 

Inspirert av psykedelisk rock med deilige 
elektroniske klubbelementer, setter denne 
sounden stemningen for tekstene om hans 

bohemske livsstil der han hverken har tro på 
monogami eller økonomi. Ka2 er nå endelig 
klar for å komme ut av skogen og inn i byen. 

Og sette festen på hodet.

Samlet under ett tak på Vinderen i Oslo, har KØDE raskt vist at de kan skape magi 
sammen. KØDE består av en sprudlende Simon Norbakken, et proddegeni i Aleks 

Mackee og Leonard Campbell, en sann gud på gitar. Gutta kommer fra hver sin 
bakgrunn i korps, russemusikk og gitarspill, med en felles drøm om å vise frem sitt 

potensiale. Upolert og rett på sak ønsker de å spre gleden musikk angir når man ikke tar 
seg selv så seriøst. Musikken deres er leken og uperfekt, akkurat som gutta selv. 

KØDE

Ka2
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Wiersholm Sommerleker

Følg @advokatfirmaet_wiersholm og og @humak 2022 for oppdateringer

Dato: 3. september

Tid: kl. 12.00 - 15.00

Sted: Mer info kommer

Boblefotballturnering, servering og andre 
sommerleker!



FESTIVALPASS: 
Jf-medlem: Kr 750 

Student: kr 800 
(Ordinær: kr 850)

DAGSPASS:
 Jf-medlem: kr 450

Student: kr 500
(Ordinær: kr 550)

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og 
interesseorganisasjon i Norge. Mer enn 90″% av alle norske 
advokater og advokatfullmektiger er medlem hos oss.

Er du nysgjerrig på 
advokatbransjen?

Lurer du på hvilken karriere du skal 
velge den dagen du er ferdig på 
studiet? 

Er advokat et av alternativene? Som 
studentmedlem i Advokatforeningen 
kommer du tettere på advokat-
bransjen, de mulighetene den gir, 
og de menneskene som jobber der.

> Gratis medlemskap ditt første år 
som advokatfullmektig

> Tilgang til arenaer for nettverks-
bygging, kompetanseheving og 
rettspolitisk engasjement

> Økt innsikt i de ulike advokat-
profesjonene, med bedre for-
utsetninger for gode karrierevalg

> Rabatterte priser på kurs i regi av 
JUS og Advokatforeningen

> Tilgang til en rekke andre tilbud 
og rabattavtaler

Besøk våre nettsider for mer 
informasjon og registering:
advokatforeningen.no/student
 

Studentmedlemskap i 
Advokatforeningen er gratis.

BILLETTER TIL ÅRETS FESTIVAL

Billettsalget vil foregå mandag 22. august kl.11-13.
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Din karriere - vår forpliktelse
Brækhus er et advokatfirma lokalisert i Oslo, med ca. 60 
engasjerte, faglig sterke og spesialiserte advokater.

Vi tilbyr studenter traineeopphold, skriveplass, student- 
stillinger, manuduksjoner og kurs, og vi er veiledere  
i Juristforeningens prosedyrekonkurranse. 

Traineeordningen er en av våre viktigste rekrutteringskanaler. 
Som trainee i Brækhus får du:

Jobbe i team med dyktige advokater
Verdifull arbeidserfaring og kompetanseutvikling
Varierte og utfordrende oppgaver fra ulike faggrupper 
Delta på faglige og sosiale arrangementer 
Oppfølging av en dedikert fadder

HumAk trenger medarbeidere til festivalen og vi vil at DU skal 
søke! 

Jo nærmere vi kommer, jo flere brikker faller på plass – men selve gjennomføringen 
gjenstår, og her trenger vi hjelp fra dere!

Vi søker medarbeidere som kan hjelpe til med rigging, barvakter, vakthold, 
billettsalg, holde oversikt over området og servere mat og drikke til alle som 
står på. Mens rigging skjer i forkant og etterkant av festivaluken, skal resten av 

arbeidsoppgavene utføres fredag og lørdag.

Det vil bli satt opp to til tre vaktperioder i løpet av dagene, som fordeles tilfeldig. 
Hver medarbeider får en vakt under festivalen, og en riggevakt i løpet av eller etter 

HumAk-uken. 

Å være medarbeider er en super mulighet til å bli kjent med studenter på tvers 
av avdelingene. I tillegg får du gratis inngangsbillett den dagen du jobber, egen 
t-skjorte, goodiebag. På området blir det god stemning, digg mat og det skapes et 

sterkt samhold!

Scann QR koden for påmeldingslink!

HumAk søker medarbeidere!
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Norges beste utvalg innen juslitteratur

Stort utvalg tegne- og studiemateriell

AKADMEIKA JUS
ved det Juridiske Fakultet i Kristian
August gate

-20%
TA MED

MAGASINET OG FÅ 

AVSLAG PÅ ETT 
KJØP *

VELKOMMEN INNOM!

* Tilbudet gjelder ut august 2022, kan ikke kombineres med andre tilbud,
og ikke benyttes på nye norske bøker iht. norsk bokavtale

Din karriere - vår forpliktelse
Brækhus er et advokatfirma lokalisert i Oslo, med ca. 60 
engasjerte, faglig sterke og spesialiserte advokater.

Vi tilbyr studenter traineeopphold, skriveplass, student- 
stillinger, manuduksjoner og kurs, og vi er veiledere  
i Juristforeningens prosedyrekonkurranse. 

Traineeordningen er en av våre viktigste rekrutteringskanaler. 
Som trainee i Brækhus får du:

Jobbe i team med dyktige advokater
Verdifull arbeidserfaring og kompetanseutvikling
Varierte og utfordrende oppgaver fra ulike faggrupper 
Delta på faglige og sosiale arrangementer 
Oppfølging av en dedikert fadder
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FAGPROGRAM

MANDAG

WIKBORG REIN

Foredrag 

Tema:
Norske virksomheters ansvar for 
ivaretakelse av menneskerettig- 

heter i Norge og i utlandet

12:15-14:00
Wikborg Rein sine lokaler

FIKTIV RETTSSAK

16:15-18:00
Gamle festsal

TIRSDAG

WIERSHOLM

Forelesning i forvaltningsrett

10:15-12:00
DJ auditorium 1

 
CMS KLUGE

Forelesning i avtalerett

14:15-16:00 
DJ auditorium 1

WIERSHOLM

Forelesning i Obligasjonsrett

17:00-19:30
Wiersholm sine lokaler

29. august 30. august
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ONSDAG
31. august

HUMAK-FORUM

08:30-13:00
Wiersholm sin lokaler

(For mer info se side 42)

 
AGP ADVOKATER

Forelesning om transaksjon 

14:15-16:00 
DJ auditorium 1

TORSDAG
1. september

EQUINOR

Foredrag 

Tema:
Menneskerettighetsspørsmål i 

forbindelse med Equinors arbeid

08:15-10:00
DJ auditorium 3

 
WIERSHOLM

Kurs i oppgaveteknikk

12:15-14:00
DJ auditorium 3

2. september

HELP

Forelesning i familierett 

12:15-14:00
DJ auditorium 3

FREDAG



MANDAG  WIKBORG REIN         12:15-14:00  Wikborg Rein sine lokaler

FOREDRAG OM NORSKE VIRKSOMHETERS ANSVAR FOR IVARETAKELSE 
AV MENNESKERETTIGHETER I NORGE OG I UTLANDET

Lena Sæter er advokatfullmektig ved Wikborg Reins 
Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets Compliance og 
krisehåndteringsteam. 

Hanne Gundersrud er fast advokat ved Wikborg Reins 
Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets Compliance og 
krisehåndteringsteam.

Lena Sæter Hanne Gundersrud

WIERSHOLM

TIRSDAG

10:15-12:00

DJ auditorium 1

Oda Indset   

FORELESNING I FORVALTNINGS-
RETT

Oda arbeider hovedsakelig med tvisteløsning 
og rådgivning innen arbeidsrett, kontraktsrett 
og forvaltningsrett. Oda bistår både offentlige 
og private virksomheter, og arbeider jevnlig 
med forvaltningsrettslige spørsmål. Hun har 
særlig erfaring med håndtering av innsyns-
spørsmål både etter forvaltningsloven, offent-
lighetsloven, statsansatteloven, samt spørsmål 
og tvister med politisk interesse.

Mer informasjon på nettsiden. 

TIRSDAG  CMS KLUGE              14:15-16:00 DJ auditorium 1
FORELESNING I AVTALERETT

Manuduksjonen vil ta for seg et sentralt emne innen 
avtaleretten: avtaletolkning. Foredragsholderne 
fokuserer på typiske fallgruver og nyttige knep for å 
lykkes på eksamen. Dette illustreres med praktiske 
eksempler og forslag til løsning av tidligere eksamens-
oppgaver i avtalerett.

Emma Mohn King er advokat i CMS Kluge og jobber 
til daglig med kontraktsrett og entrepriserett. Iselin 
Kaus er advokatfullmektig i CMS Kluge og jobber 
med kontraktsrett og entrepriserett.Iselin KausEmma Mohn King

FAGPROGRAM 29. aug - 2. sep



WIERSHOLM

TIRSDAG

17:00-19:30

Wiersholms lokaler

Arne Sigurd Øverland

FORELESNING I OBLIGASJONSRETT

Fagkompetanse: Kontraktsrett, entreprise og 
tilvirkning. Han jobber primært med tviste-

løsning og rådgivning

Mer informasjon på nettsiden. 

ONSDAG  AGP  ADVOKATER              14:15-16:00 DJ auditorium 1
FORELESNING OM TRANSAKSJONER

Som student har du kanskje ikke så mye innsikt i 
hva en transaksjonsadvokat gjør? Vi ønsker å gi deg 
denne innsikten! Sammen skal vi bryte ned hva tran-
skasjonsjus går ut på og hvorfor vi syns denne delen 
av jussen er så spennende. Vi gleder oss til å ta deg 
gjennom arbeidsdagen til en transkasjonsadvokat!

Gard A. Skogstrøm er partner og en av grunnlegger-
ne av AGP. Han arbeider primært med M&A-proses-
ser, egenkapital- og gjeldsfinansiering. 
Christine Sandtangen er advokat og et av de nyeste 
innskuddene i AGP. Hun er spesialisert innen sel-
skapsrett og M&A. 

Christine SandtangenGard A. Skogstrøm

FOREDRAG
EQUINOR

TORSDAG

08.15:-10:00

DJ auditorium 3
Gunnar Grosse Kreymborg

Gunnar har lang erfaring fra internasjonal forretnings-
utvikling og anti-korrupsjonsarbeid, og har blant annet 
jobbet flere år i Øst-Afrika med et stort gassprosjekt. 
Foredraget handler om det internasjonale og nasjonale 
rammeverket for menneskerettigheter og forretnings-
virksomhet (inkludert den nye Åpenhetsloven), og 
videre om hva utviklingen betyr for selskaper i praksis.

KURS I OPPGAVETEKNIKK
WIERSHOLM

TORSDAG

12:15-14:00

DJ auditorium 3
Kristian Martin Lind

Fokuserer på at oppgaveteknikk skal være et analyse-
verktøy som gjør deg i stand til å vurdere og forbedre 
egne besvarelser.
Kristian bistår klienter som operer eller som har 
interesser i handel og teknologi og i olje- og gassin-
dustrien. 
Mer informasjon på nettsiden.

HELP

FREDAG

12:15-14:00

DJ auditorium 3

FORELESNING I FAMILIERETT
Ane Torbergsen har vært ansatt i 
HELP siden 2008, og har fagansvar 
for familierett. 
I HELP jobber Line Hagen med de 
samme områdene; familie- og barne-
rett i tillegg til arverett. Line startet i 
HELP i 2019.

Ane Torbergsen Line Hagen
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HumAk-forum
HumAk Forum er et halvdags seminar for advokater og arrangeres i samarbeid med vår hovedsamarbeids-
partner Wiersholm. Inntektene fra kursavgiften går uavkortet til prosjektet “Rettsikkerhet for barn i Uganda” 
i samarbeid med Hope for Justice. 

HumAk utsteder kursbevis som kan brukes ved føring av etterutdanningstimer. 

Tidspunkt:  31. august 2022 kl. 08.30-1
Sted:   Advokatfirmaet Wiersholm AS, Dokkveien 1, Oslo 
Målgruppe:  Jurister, Advokatfullmektiger og Advokater 
Varighet:   4 timer 
Foredragsholdere:  Geir Lippestad, Stephan L. Jervell og Tor-Aksel Busch

Deltakeravgift:  Medlem hos JUS: 2350 NOK
  Andre: 2800 NOK

PÅMELDING HER

PROGRAM
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Hos oss er det tett samspill mellom partnere og deg som student eller 
nyutdannet. Unge talenter med nye og kreative tanker jobber i team 
med erfarne advokater, og korte beslutningslinjer gir utviklingsmulig-
heter tidlig i karrieren.
 
Er du nysgjerrig på en jobb i AGP? Sjekk ut agpadvokater.no og  
LinkedIn for fremtidige muligheter!

agpadvokater.no

Vil du jobbe med oss?
Vi rekrutterer aktivt studenter og nyutdannede som 
er nysgjerrige på transaksjoner. 
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Peder Ås drev selskapet Peders Muskler AS. 
Selskapets virksomhet var salg av utstyr for hjemme- 
trening. Muskler AS hadde vært en økonomisk 
suksess gjennom pandemien, men privatmarkedet 
hadde tørket litt opp da samfunnet åpnet seg igjen. 
Markedet fremstod som mettet. Peder bestemte seg 
derfor for å begynne å markedsføre utstyr til mindre 
bedrifter som ønsket treningsrom.

Kari Holm var daglig leder i bakeriet Den Lille 
Kake AS, og var blant dem som mottok reklame- 
materiell fra Peders Muskler AS. 6. august 2020 
bestilte hun utstyr til et lite treningsrom til de 
ansatte i kjelleren i bakeriets lokaler. En uke senere 
leverte Peders Muskler AS romaskin, tredemølle, en 
kabeltrekkmaskin, to treningsbenker, to vektstenger, 
to avanserte stativer (såkalt power rack) og ulike 
manualer og vektskiver til bakeriet. Den Lille Kake 
AS betalte kjøpesummen, som samlet var 280 000 
kroner.

Det nye treningsrommet ble en stor suksess. De 
ansatte var veldig fornøyde. Holm merket seg 
riktignok at tyngden på vektene var angitt i pounds 
(altså i såkalt USC-enheter) og ikke kilo slik som 
på bildene i Peders markedsføring. Dette skapte en 
del forvirring. Kari tenkte på sin side at de ansatte 
nok ville venne seg til det etter hvert. Hun nevnte 
det likevel for Peder da han var innom bakeriet for å 
kjøpe seg en kanelbolle noen dager etter leveringen. 
– Det var ikke det du lovet i reklamen, Peder, sa hun. 
Peder bare lo det bort med munnen full av fersk 
kanelbolle.

13. desember  2020 røk vaieren på kabeltrekk- 
maskinen da en av de mannlige bakerne skulle sette 
ny personlig rekord i en øvelse. Vektmagasinet smalt 
ned i gulvet og ødela en del av metallstrukturen 

på maskinen. Kari skrev dagen etter en e-post til 
Peder der hun beskrev hva som hadde skjedd. Hun 
fremholdt at hun syntes det var urovekkende og lite 
tillitvekkende at delene ble ødelagt så raskt, og at 
hun håpet det kunne repareres. Hun ba Peder om å 
se hva han kunne gjøre.

Peder svarte følgende samme dag:
«Vaierne er slitedeler som må byttes ut innimellom. 
Det er derfor ikke så overraskende at dette skjedde, 
selv om det kanskje skjedde litt raskere enn det jeg er 
vant til. Jeg antar at det kan skyldes en brukerfeil. Jeg 
kan godt fikse dette, men da mot betaling.» 

Holm svarte at hun syntes det var dårlig service og 
at hun ikke kunne forstå hvordan Peder kunne påstå 
at årsaken var brukerfeil. Han hadde jo ikke en gang 
sett skaden.

Kari hadde annet å gjøre, og det gikk litt tid uten 
at det var kontakt mellom partene. 28. januar 2021 
ble imidlertid romaskinen ødelagt. To dager senere 
ble også tredemøllen ødelagt. Maskinene, som 
var av samme merke, hadde en svikt i det digitale 
systemet som styrte dem. Kari ble svært irritert, 
og tenkte umiddelbart at nå var hun lei av den 
luringen Peder. Det hadde ikke vært annet enn 
tull med det treningsutstyret, og kabelmaskinen 
hadde han ikke engang forsøkt å reparere. Kari sto 
imidlertid midt i forberedelser til den prestisjetunge 
bakekonkurransen UIBC Cup of Bakers i Berlin, og 
hadde mer enn nok med dette. Konkurransen var 
svært viktig for Kari personlig, og kunne dessuten 
gi en betydelig markedsføringsgevinst for bakeriet 
dersom hun gjorde det godt. Kanskje hun til og med 
kunne åpne en ny filial eller to hvis det gikk veien. 
Slik Kari så det var konkurransen kjernevirksomhet 
for bakeriet. Treningsrommet måtte vente.

Av: Ola Berg Lande og Ola Ø. Nisja

MUSKLER

FIKTIV RETTSSAK FAKTUM
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Konkurransen ble gjennomført 21. februar 2021. 
Kari fikk gull i kategorien «småbakst og fest- 
produkter» og en sterk fjerdeplass i brødkategorien. 
Da hun kom hjem til Norge, feiret hun og kollegaene 
på Den Lille Kake tre dager til ende. Den påfølgende 
uken var Kari både sliten og utladet, og fikk ikke gjort 
stort. Da hun kom tilbake på kontoret brukte hun 
ytterligere noen dager på å finne seg en god advokat, 
og forklare at hun ville ha hjelp knyttet til det dårlige 
treningsutstyret. Karis advokat sendte 9. mars 2021 
et brev til Peders Muskler AS der vedkommende på 
bakeriets vegne listet opp alt bakeriet hadde opplevd 
med treningsapparatene og viste til at det var tale 
om "klare og vesentlige brudd på sentrale og opplagte 
kontraktsplikter".

Etter å ha inspisert treningsutstyret bakeriet hadde 
kjøpt, var Peder for så vidt enig i at både kabel- 
trekkmaskinen, tredemøllen og romaskinen var 
beheftet med mangler på leveringstidspunktet. Peder 
forklarte at han hadde hatt leveranseproblemer på 
grunn av krigen i Ukraina, og at han hadde måttet 
skaffe disse maskinene fra en ny leverandør i Asia. 
Han måtte erkjenne at de ikke var av tilstrekkelig god 
kvalitet. Peder mente imidlertid at det var reklamert 
for sent. Karis e-post 14. desember 2020 fylte etter 
hans syn ikke vilkårene til reklamasjon. Og selv 
om advokatens brev 9. mars 2021 klart nok var en 
reklamasjon, var denne fremsatt alt for sent – også 
for manglene knyttet til tredemølla og romaskinen. 
Det kunne ikke gå ut over Peder at Kari "var opptatt 
av glasur, pynt og staffasje i en bakekonkurranse nede 
i Europa".

Når det gjaldt at tyngden på vektene var angitt i 
pounds, syntes ikke Peder at det var noen mangel. 
Vektene veide jo det samme uansett hva som sto på 
dem. Heller ikke for dette forholdet var det reklamert 

før i advokatens brev. Det var syv måneder etter at 
bakeriet ble klar over forholdet. Det menter Peder 
opplagt var alt for sent.

Kari stod på sitt gjennom bakeriets advokat. 
Etter bakeriets syn var også de amerikanske 
vektangivelsene mangler, ettersom det gjorde det 
vanskelig for brukerne å benytte utstyret. Kari viste 
også til at det var reklamert i tide på alle manglene. 
Når det gjaldt kabeltrekkmaskinen kunne uansett 
ikke Peder nå si at bakeriet hadde reklamert for 
sent. Han nevnte ingenting om dette i sitt svar 14. 
desember 2020. Han hadde tvert imot argumentert 
for at det ikke forelå noen mangel.

Partene kom ikke til enighet, og Den Lille Kake 
så seg til slutt nødt til å ta ut søksmål for Lillevik 
tingrett.

INFORMASJON
Den fiktive rettssaken finner sted i Gamle festsal den 29. august i tidsrommet kl. 16- 18.

Ignazio Azzari Støen representerer Wiersholm.

HELP veileder studentlaget. 
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Kluge Advokatfirma ble i 2021 en del av det internasjonale advokatfirmaet CMS, som har kontorer i mer enn 40 land. 
CMS Kluge Advokatfirma er HumAks klimasponsor for 2022.

FREMTIDENS ADVOKATER
Tekst: CMS Kluge

Norge er på forbrukstoppen i Europa. Ifølge 
FN-sambandet ville vi trengt hele 3,4 jordkloder 
dersom resten av verdens befolkning skulle hatt 
det samme forbruket som en gjennomsnittlig 
nordmann. Til tross for den pågående 
klimakrisen, viser tall fra SSB at Norge reduserte 
sitt klimagassutslipp med kun 0,3 prosent i 2021.

Mange virksomheter foretrekker å samarbeide 
med virksomheter som har iverksatt reelle 
miljø- og klimatiltak. Det å være «god» på 
miljø og klima har dermed for lengst blitt et 
konkurransefortrinn. Virksomhetene vil samtidig 
kunne forvente at samarbeidspartnerne har mer 
inngående kunnskap om miljø, klima og relaterte 
emner enn tidligere, enten det skyldes økt 
bevisstgjøring og interesse for disse emnene, eller 
behovet for å overholde nye krav i lovgivningen.

Flere advokatfirmaer profilerer seg selv som 
interesserte i å ivareta miljø og klima. Det 
er selvsagt bra. Samtidig er det en viss risiko 
for grønnvasking ved slik profilering. Det er 
avgjørende at profileringen ikke kun gjøres 
for syns skyld, og at firmaenes miljø- og 
klimatiltak utgjør reelle bidrag til å motvirke 
klimaendringene. Det innebærer blant annet at 

tiltakenes egnethet bør vurderes kontinuerlig, 
særlig fordi ny forskning kan endre oppfatningen 
av hva som utgjør gode tiltak og ikke. Hvilken 
effekt har tiltakene egentlig? Og gir profileringen 
et riktig inntrykk av tiltakene? Slike vurderinger 
er ikke bare viktige for å sikre at tiltakene er 
reelle, men også for å ivareta kundenes tillit til 
virksomheten.

For eksempel er CMS Kluge, i likhet med nesten 
9000 andre virksomheter, Miljøfyrtårn-sertifisert. 
Sertifiseringen stiller blant annet konkrete krav 
til miljøtiltak, og verifiserer at det grunnleggende 
er på plass. Videre samarbeider CMS Kluge 
med Miljøstiftelsen ZERO, en stiftelse som 
utelukkende jobber for klimasaken. Premisset 
for samarbeidet er kompetanseheving innenfor 
partenes respektive kompetanseområder knyttet 
til klima, energi og bærekraft. Videre kan ledelsen 
i advokatfirmaene tilrettelegge for bedre miljø- 
og klimavalg på arbeidsplassen, for eksempel i 
relasjon til vareinnkjøp, kantinemat og reisevaner. 
Et eksempel er å oppfordre til tog foran fly der det 
er praktisk mulig.

En undersøkelse fra Kantar viser at de under 30 
år er den aldersgruppen som er mest bekymret 
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for miljø- og klimaproblematikk. Dette tilsier at 
det for hvert kull med uteksaminerte studenter vil 
være flere miljøinteresserte jurister enn tidligere. 
Når juristene finner sin plass i arbeidslivet, noen 
av dem i advokatfirmaene, bør ledelsen legge til 
rette for at de kan bruke sitt miljøengasjement til å 
være med på å forme fremtidens advokathverdag.

For eksempel ble CMS Kluges miljøgruppe startet 
av unge advokater med interesse for miljø og 
klima. Miljøgruppens arbeid har ført til at CMS 
Kluge har fått en intern miljøpolicy, som legger 
føringer for firmaets interne drift, reisevirksomhet 
og rådgivning. Gruppen har jevnlige møter 
med ledelsen og arrangerer interne faglunsjer 
for å heve de ansattes kunnskap om miljø og 
klima, som kan brukes aktivt i den eksterne 
rådgivningen. Et lignende initiativ, nettverket 
Grønt Forum, ble startet av unge advokater i CMS 
Kluge og Advokatfirmaet BAHR. Grønt Forum 
fungerer som en samlingsplass for miljøengasjerte 
advokater og jurister, hvor alt fra endringer av 
interne arbeidsrutiner til Klimasøksmålet har 
vært diskutert.

Slike tiltak, som direkte inkluderer de ansatte 
og hever deres kunnskap om utfordringene 

verden står overfor, kan skape et mer personlig 
engasjement og dermed også en økt ansvarsfølelse 
hos de ansatte. Forhåpentligvis vil det kunne føre 
til at det iverksettes flere konkrete tiltak internt 
i de ulike firmaene. Over tid kan dette tenkes å 
endre de ansattes vaner i en positiv retning – også 
privat. Tilstrekkelig kunnskap om klimakrisen 
og vilje og evne til å endre vaner er tross alt helt 
avgjørende for å kunne motarbeide de verste 
klimaendringene.



Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor og tilbyr  
Norges fremste prosedyremiljø i sivile saker.
 
Vi fører rettssaker i alle landets domstoler, samt i EMD- og  
EFTA-domstolen. Våre oppdrag dreier seg ofte om dagsaktuelle 
saker av stor samfunnsmessig betydning.

Vi er ca. 50 advokater og advokatfullmektiger med god balanse  
i kjønn og alder, og mange av oss har møterett for Høyesterett. 
 
Arbeidet vårt spenner seg bredt over flere rettsområder, innen 
særlig sivilprosess, forvaltningsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, 
EØS og menneskerettigheter.
 
Som ung advokat og advokatfullmektig hos oss får du gå  
i retten med egne saker fra første stund. Vi legger også til  
rette for samarbeid om større saker. 

Regjeringsadvokaten har en  
praktikantordning. Interessert? 

Les mer på vår hjemmeside: regjeringsadvokaten.no
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HOROSKOP

Fisken på festival:
Som den fantasirike og følsomme personen du 
er, drømmer du i flere uker om at det er kong 
Harald som er surpriseartist på Humak2022. 
Han er jo en av de viktigste du lærte om da 
du hadde statsrett og han bør jo bry seg om 
veldedighet. Som fisk er du også veldig hjelpsom 
og mens du går rundt på festivalområdet og 
krysser fingrene for at det er kong Harald som 
kommer ridende inn på en hest, prøver du 
desperat å hjelpe venninnen din som akkurat 
har blitt dumpet av sommerflørten som skulle 
vare evig, og i tillegg kun drikker hvitvin, noe 
som har blitt utsolgt. 

FISKENE
19. februar–20. mars
 
Følsomhet: ****
Sterke sider: Hjelpsom, følsom, fantasirik og 
romantisk 
Svakheter: Forvirret, grenseoverskridende og 
avhengig 
Hva fisken frykter: Konfrontasjon 

Vannmannen på festival:
Frihetsforkjemperen i deg vekkes når kompisen 
din ikke får lov til å tisse i busken rett ved 
siden av festivalinngangen. Du begynner å 
synge sanger fra Lé Miserable, men i det flere 
og flere ser litt rart på deg, husker du at du som 
vannmann ikke er så gira på å dele følelsene 
dine med alle. Vel inne på festivalområdet er 
det mange ting som irriterer deg, for eksempel 
hvorfor vaktene ber deg gå ned fra bordet du 
danser på 80% av kvelden. I argumentasjonen 
fortsetter du å bruke sitater fra Lés Miserables – 
favorittfilmen din.

V ANNMANNEN
21. januar–18. februar
 
Følsomhet: **
Sterke sider: Frihetsforkjemper, tolerant og 
original 
Svakheter: Følelsesmessig reservert, alenegjen-
ger og rebelsk 
Hva vannmannen frykter: Å ikke være tilstede 
for venner og familie 

VÆREN
21. mars–20. april

Følsomhet: *****
Sterke sider: Ildsjel, initiativrik og modig 
Svakheter: Rastløs, impulsiv og temperaments-
full 
Hva væren frykter: Å miste nære relasjoner

Væren på festival:
Du mingler med alle, du synger karaoke, du 
prøver å komme backstage. Impulsene er 
mange, men ikke alt er like vellykket. Det er du 
som våkner opp med blåmerker du ikke husker 
å ha fått, en helvettes hodepine og et vagt minne 
om å ha flørtet med barsjef for å få spesiallagde 
drinker – dette til ingen nytte. Det er gjørme på 
den fineste buksa di, men det går fint, og du er 
klar for å gjøre de samme feilene enda en gang 
på dag to. 

TYREN
21. april–21. mai

Følsomhet: *
Sterke sider: Stabilitet, ro, pålitelig
Svakheter: Materialistisk, sta og langsom
Hva tyren frykter: Forandring... og minus på 
bankkontoen

Tyren på festival:
HumAkfestivalen for tyren blir tøff. Selv om 
du prøver å beholde roen, begynner det å tære 
på at bankkontoen blir mindre og mindre. Ikke 
bare drar du fra baren tidlig for å få tak i noe 
digg nattmat, men du lovet også Humakstyret 
å vippse halve stipendet ditt til innsamlingen. 
Stipendet kommer tross alt igjen neste måned 
og Humak er bare annenhvert år. For selv om 
du kommer til å klage på å være "såååå fattig at 
det ikke går an liksom" de kommende ukene, 
er du en ekspert på å bruke penger du "egentlig 
ikke har", for du er jo underklassen sjølv som 
jussstudent. Bali neste bitches. 
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JOMFRUEN
24. august–23. september

Følsomhet: *****
Sterke sider: Hjelpsom, detaljorientert og be-
skjeden
Svakheter: Kritisk, redd for å miste overblikket 
og pertentligheten 
Hva jomfruen frykter: Kaos

Jomfruen på festival:
Det første som møter deg når du ankommer 
HumAkfestivalen er en søppelkasse som ikke 
er samarbeidsvillig. Du tenker umiddelbart 
på alle konsekvensene en usamarbeidsvillig 
søppelkasse kan ha – i verste fall kan det bli et 
søppelkaos. Hjelpsomt melder du deg til tjeneste 
ASAP og avverger en mulig kaossitasjon. En 
undersjef plukker opp ditt hjelpsomme gen og 
du blir under-undersjef med ansvar for at alle 
søppelkassene fungerer. Du elsker ansvaret og 
tar jobben seriøst. Dette er virkelig en oppgave 
som er skapt for jomfruen, da en del av deg 
savner sengen din og trenger noe konkret for 
å holde deg gående når alle vennene dine blir 
dritings. 

LØVEN
23. juli–23. august

Følsomhet: ****************
Sterke sider: Sterk framtoning, sjenerøs og 
oppmuntrende 
Svakheter: Dominerende og selvopptatt
Hva løven frykter: Å ikke bli sett 

Løven på festival:
Du er den dominerende i vennegjengen, og 
den rollen tar du også med deg på festival. Den 
sterke framtoningen er sjarmerende, dog litt vel 
mye til tider. Du flørter med flere personer i de 
ulike køene og poster alt for mange Insta-stories. 
Under en av konsertene får du virkelig god kjemi 
med det peneste mennesket du har sett. For å 
imponere skikkelig, vippser du det dobbelte 
av hva du tenkte til HumAkinnsamlingen. Til 
din store skuffelse er dette pene mennesket 
kjæresten til en annen du har flørtet med, og 
selv om du beklager deg veldig, lever du egentlig 
for the drama. The center of attention c'est moi. 

KREPSEN
22. juni–22. juli

Følsomhet: *********************************
****
Sterke sider: Omsorgsfull, empatisk
Svakheter: Klamrende, trygghets-narkoman og 
humørsyk 
Hva krepsen frykter: Avvisning 

Krepsen på festival:
Omsorgsfull og empatisk gir du festivalens siste 
øl til kompisen din. Han er født i væren og har 
akkurat tryna hardt i gjørma, og rakk derfor 
ikke baren før den stengte. Det koster deg litt, 
men du har shotta masse greier på eget insj og er 
i godt humør. I tillegg er du jo en people pleaser 
deluxe og utrolig dårlig på å si nei. Og kvelden 
ender som den typisk gjør – med at du griner 
utenfor festivsldoene når teltet stenger fordi du 
vil at kvelden skal vare for alltid. 

TVILLINGENE
22. mai–21. juni

Følsomhet: ****
Sterke sider: Intellektuell, tilpasningsdyktig og 
energisk 
Svakheter: Overfladisk, dobbeltsindighet
Hva tvillingen frykter: Å ikke få realisert deg 
selv

Tvillingene på festival:
Etter å ha sklidd gjennom starten av semesteret, 
er du endelig klar for høstens høydepunkt – 
Humak! Det regner gjennom hele helga, men 
det spiller ingen rolle for den tilpasningsdyktige 
tvillingen du er. Når alle andre har gått inn i 
teltet står du fortsatt ute i regnet og danser til 
deilig musikk. Du får flere nye venner gjennom 
festivalen, og åpner deg opp til alt for mange. 
Når festivalen er over, husker du likevel ikke 
navnet på noen av dem. 
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SKORPIONEN
24. oktober–22. november

Følsomhet: ****
Sterke sider: Maktfull, lidenskapelig og 
ressurssterk 
Svakheter: Destruktiv, sjalu og eiesyk
Hva skorpionen frykter: Avmakt og å miste 
(selv)kontrollen.

Skorpionen på festival:
Festivalen er godt i gang og du er klar for dag to. 
Fredagen var fantastisk, og du har store forvent-
ninger til den siste dagen på Humakfestivalen. 
Det du ikke er forberedt på er at Humakstyret 
skal invitere deg med på en chuggekonkurran-
se, der premien er VIP-inngang på afterparty. 
Som den maktfulle skorpionen du er, kan du 
ikke si nei til en mulighet til å bli VIP. I kon-
kurransen skjønner du fort at du ikke har vært 
nok på Hoppeseter, og du blir rett og slett litt 
sjalu på de andre som chugger pils etter pils på 
millisekunder. Du prøver så godt du kan, men 
drar den litt for langt. Du blir helt kanakas og 
prøver alt for hardt å få deg noe hook – men det 
blir klinings med maxburger istedenfor. 

VEKTEN
24. september–23. oktober

Følsomhet: ******
Sterke sider: Sjarmerende, diplomatisk og 
sosial 
Svakheter: Ubesluttsom, overfladisk og
 pleasende 
Hva vekten frykter: Å såre andre 

Vekten på festival:
Venninnene dine krangler om hvem som skal 
få bruke den rosa glittertoppen din under 
festivalen og som den litt dårlige diplomaten du 
er, drar du innom og kjøper enda en glittertopp 
på vei hjem fra DJ. Krangelen er over og du 
ender selv med å bruke en gammel t-skjorte. 
Det spiller ingen rolle, for du sjarmerer hvem 
som helst i senk uansett. Også vaktene på 
afterparty blir sjarmert som resulterer i at 
vennegjengen får det beste dansebordet. Du 
drar hjem strålende fornøyd – du har ikke vært 
alene en eneste gang i løpet av kvelden og du har 
10.000 skritt på pulsklokka før klokka er fem på 
morgenen.

STEINBUKKEN
22. desember–20. januar

Følsomhet: ***
Sterke sider: Målrettet, ansvarlig og tålmodig 
Svakheter: Usentimental, kynisk og overambi-
siøs 
Hva steinbukken frykter: Å ikke være god nok

Steinbukken på festival:
Uff, så slitsomt det er å være statusjeger på jus-
sen – du er jo helt alene i den målsettingen ;'').
Det er ikke mindre slitsomt under Humakfesti-
valen og i frykt for å virke usentimental har du 
allerede vippset storstipendet fra august til Hu-
mak. Statusjakten er målrettet som steinbukk 
og du mingler med samtlige på festivalområdet 
om hvor viktig og bra en innsamlingsaksjon 
som dette. Dessverre klarer du ikke å legge den 
overambisiøse siden din helt bort, og i det du 
begynner å fortelle om alle A-ene dine himler 
folk med øya og må plutselig på do...

SKYTTEN
23. november–21. desember

Følsomhet: ****
Sterke sider: Eventyrlysten, åpen for verden og 
ærlig 
Svakheter: Upraktisk, taktløs og uansvarlig
Hva skytten frykter: Forpliktelse

Skytten på festival:
Midt under en ballade på festivalen kommer 
kjæresten din, som du til alles overraskelse har 
datet i to år, fram til deg. Kjæresten setter seg 
ned på kne og frir i en romantisk, megaklein 
og litt søt setting. I frykt for forpliktelse – og 
med egenskapen om at du alltid er ærlig - sier 
du umiddelbart nei. Kjæresten din, som nå er 
din eks, løper gråtende ut. Eventyreren i deg 
donerer bort halvparten av pengene dere to har
spart til å kjøpe leilighet på Bislett, og bruker 
den andre halvparten på backpacking til Asia 
som du aldri fikk gjort etter videregående.
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1. En person (du bare halvveis kjenner) 
spør om å joine kollokvien – hva gjør 
du?

a. Ignorerer forespørselen
b. Finner på en unnskyldning til hvorfor 
det ikke er plass
c. Alle er velkomne i min kollokvie!

2. Noen har tatt plassen du booka på 
lesesalen – hva gjør du?

a. Sier ifra og takler den kleine situasjo-
nen som oppstår
b. Drar heller hjem og leser
c. Finner meg en annen plass

3. Hvordan går du fram for å gjøre 
gangcrushet ditt oppmerksom på deg?

a. Ler høyt i gangen
b. Sier hei flere ganger om dagen
c. Oppfører deg som vanlig og håper at 
crushet skal sjekke deg opp ut av
det blå en gang

4. Hvilket ord beskriver deg best?

a. Lat
b. Tryhard 
c. Forsiktig!

5. Hva har du på deg på under festiva-
len?

 a. Pelskåpe
b. Glitterbikini
c. Strikkagenser

6. Hva drikker du under HumAk 2022?

a. Bare bobler som går ned
b. Kun sprit
c. En tre-liter med «Tre apor»

QUIZ - HVEM ER DU PÅ JUSSEN?
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7. Noen utfordrer deg til å gi månedens sti-
pend til HumAk 2022 – hva gjør du?

a. Tenker deg grundig om før du bestemmer 
deg for å gjøre det - i håp om
at gangcrushet skal legge merke til deg
b. Gjør det umiddelbart
c. Lager et stramt budsjett, ser at du kan klare 
deg med litt færre
avokadoer den neste måneden og donerer

8. Hvem er du på lesesalen?

a. Den som sitter med beina på nabostolen
b. Den som spiser knekkebrød
c. Den som sitter musestille i frykt for at an-
dre skal synes du er bråkete

FLEST A-ER: 
Du er en litt for trygg jussetuss som eier 
lesesalen. Når du kommer inn i Tix-
kostymet ditt er det ingen som tør å si ifra 
at knekkebrødspisingen er litt voldsomt. I 
tillegg bør du være forsiktig med å ligge for 
mye på latsiden, pelsen trenger luft for å 
holde seg fin. Du kommer til å sørge for litt 

av fest under festivalen. FLEST B-ER: 
Du tar livet litt som det kommer, samtidig 
som du gjerne vil være godt likt. Med en 
shot er du med på stort sett alt og det spiller 
ingen rolle om det er eksamen eller jobb 
dagen etter – Humak skal feires på samme 
måte som alt annet; med glitterbikini og 

crocs i håp om å bli godt likt av alle.

FLEST C-ER: 
Du er den studenten alle andre 
gjerne ønsker å være. Med den fine 
strikkagenseren gleder du deg mest til 
popsangene som har vært på VG-lista topp 
20. Du er litt lei deg for at de ikke serverer 
«Tre apor» på festivalområdet, men du er 
pålitelig og skikkelig grei – en person alle 

gjerne vil dele et glass vin med.

9. Hvordan håper du kvelden ender?

a. Med et digg ons!
b. Med en feeeet kebab
c. Med lommeboka, mobilen og nøklene i be-
hold
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Elden Advokatfi rma AS 
er et av landets ledende 
prosedyremiljø bestående 
av litt over 100 advokater 
og advokatfullmektiger. 
I tillegg til hovedkontoret i Oslo har vi 
kontorer i Bergen, Stavanger, Haugesund, 
Sande  ord, Gol, Hamar og Tromsø.

Elden Advokatfirma AS, St. Olavs gate 25, Olso, 21 61 13 00, www.elden.no

Vi yter bistand innen alle former 
for prosedyre og tvisteløsning. I 
tillegg tilbyr firmaet rådgivning og 
rettshjelp innen de fleste privat- 
og offentligrettslige områder.
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HumAk–sangen 

Glem alle fag - det er HumAk i by’n
Alle kan bidra så host opp no’n gryn

Om pengene kommer fra pappa eller deg
Spiller ingen verdens rolle for meg

Bli med å ta et tak for HumAk min venn
Med kjempefest i hagen soper vi inn spenn

Vi fester som pleier i all beskjedenhet
Men denne gangen er det faktisk veldedighet

Universitetshagen er omgjort til bar
Det er tid for bøssebæring, øl og festival

Og om du skulle våkne en plass du ikke bør
Bare trekk på skuldrene, kall det force majeure

Bli med å ta et tak for HumAk min venn
Med kjempefest i hagen soper vi inn spenn

Vi fester som vi pleier i all beskjedenhet
Men denne gangen er det faktisk veldedighet

Visste du at HumAk har sin egen sang? Joda, §98 i Juristforeningens egen 
salmebok. Det var HumAk 2006 som fikk selveste Postgirobygget til å 
komponere og spille inn sangen til alles store glede. Til tross for dette er få 

som husker melodien i dag.
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Vår hovedsamarbeidspartner Wiersholm, med spesiell takk til Kristian 
Stokkli Fredriksberg

Våre undersjefer
Alle medarbeidere

Redaktører Martine Øhra og Marita Sjøvaag Olsen 

Alle bøssebærere og bidragsgivere
Alle bistandsløpere

Alle forlag som har donert bøker - fagbokforlaget, Cappelen Damm og Gyl-
dendal 

Formannskapet 2021
Formannskapet 2022
HumAk styret 2020
Justivalenstyret 2021

Juristforeningens hovedsponsor Wikborg Rein
Det juridiske fakultet 
Eiendomsavdelingen
Sondre Bry Glevoll

 
JUS

Alle forelesere, foredragsholdere og kursholdere
Geir Lippestad, Stephan L. Jervell og Tor-Aksel Busch

Ola Berg Lande og Ola Ø. Nisja  
Alle annonsører
Hope for Justice

Sondre Hoysaeter
Chorus Mixtus

 

I HELP har vi fjernet timeprisen på advokatene våre, og med dette 
senket terskelen for å oppsøke juridisk hjelp. Vi er stolte av å kunne 
bidra til økt rettssikkerhet hver eneste dag.

Hva kan vi tilby? 

Hos oss blir du del av et ungt og tungt fagmiljø der ansvar og lagånd skaper fornøyde 

kunder og kolleger. Vi er stolte av at HELP kom nest øverst på pallen i kåringen av Norges 

Beste Arbeidsplass 2022*. Sammen skal vi gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle! 

Følg jobbhverdagen 

vår på @helperne

STYRET TAKKER!
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Sammen driver vi 
forretningsjussen fremover

Følg oss!
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