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Kjære Eksist!

Vi håper stort på at det vil være engasjement for å dele tanker og ideer på ett svært
uforpliktende nivå. Håper du får noe ut av det! (Hvis ikke; print det ut og brenn på bålet
som opptenningsved?)
For å gjøre nyhetsbrevet enda bedre så trenger vi din hjelp til å fylle det! Send gjerne
inn artikler, essays, dikt, skuespill, notater eller refleksjoner. I tillegg; Om du skulle ha
innspill til innhold, artikler, eller utforming oppfordres du på det sterkeste til å ta
kontakt!
Også, takk til Aslak for ideén om nyhetsbrev.
Med ønsker om en fortsatt fin sensommer og enda noen solstråler,
Styret
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Innspill og bidrag kan sendes til agsvs@eksist.no

Velkommen til vårt første nyhetsbrev. Tanken er at denne svært
sporadiske (les; kvartale?) pamfletten, skal kunne brukes til å
holde kontakt på tvers av vår voksende organisasjon.

Akkurat nå/ ett minutt siden
Filosofene Sebastian Watzl ved UIO og Anders Nes ved UIO skriver i dagbladet om
hvordan det drives rovjakt på vår oppmerksomhet. For hva skjer når noen alltid
skal vise deg ett budskap? Eller hva med den frivillige viljen?
https://www.dagbladet.no/meninger/riv-ned-reklameskjermene/76664949
Eksist! er med i en reportasje for =Oslo sitt August nummer.
The Guardian beskriver hvordan TikToks algoritmer skapte fenomenet Andrew
Tate:
https://www.theguardian.com/technology/2022/aug/06/revealed-how-tiktokbombards-young-men-with-misogynistic-videos-andrew-tate?
Line skriver i Aftenposten 2. August. Teksten er vedlagt på neste side.

Formgi Eksist!
Eksist! prøver ut nye farger. Men, vi er amatører på grafisk
design, og vil gjerne ha hjelp! Det er bare å sende inn
innspill på farger og visuell profil!.

Litt tekst
#25283D

#049F9A

#FFF0B6
#77CBB9
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Det er på høy tid
politikerne logger av
Facebook
Line Horgen
Thorstad
Først publisert 2.
August i Aftenposten
Den nye oppdateringen til Facebook styrer deg
vekk fra de du har valgt å følge. Den mater deg
heller med det som engasjerer mest, her og nå.
Det er på høy tid at politikerne flytter sin
politiske virksomhet vekk fra Facebook.
Beriker sjelden samfunnsdebatten
Facebook lever av annonseinntekter. De trenger
informasjon om deg. Informasjon de får når du
er aktiv på deres plattform. Det er viktig for dem
at du forblir på plattformen slik at de kan
bombardere deg med reklame. Slik profitterer
Facebook på din tid og oppmerksomhet.
Facebook beriker sjelden samfunnsdebatten. For
hva engasjerer mest?
Algoritmene belønner sterke, unyanserte og
lettfordøyelige meninger. Facebooks struktur
oppfordrer til korttenkte reaksjoner.
Når politikere ytrer seg på Facebook, er det de
som Facebook håper blir mest provosert,
engasjert og fyrt opp i kommentarfeltene, som
blir eksponert.
Den nye oppdateringen prioriterer å vise deg
innlegg mange på Facebook «engasjeres» av, til
fordel for hva dine venner engasjeres av. Det
gjør at flere blir overbevist av falske påstander og
konspirasjonsteorier og blir sendt hodestups inn
i nærmeste ekkokammer.
Det er ikke godt nytt for demokratiet.
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Ødelegger ordskiftet
Facebook ødelegger ordskiftet. Algoritmenes
logikk dikterer hvordan man må skrive
innleggene. For å få rekkevidde må man være
unyansert, bastant og helst tabloid. Når politikere
belønnes for og dermed har alle intensiver til å
styre etter denne logikken, så ofrer vi den sunne
debatten.

Mangel på saklighet og polariserende utsagn har
alltid skapt store overskrifter, men på Facebook er
alle overskriftene store og polariserende.
Facebook er ikke riktig sted for
samfunnsdebatten. Facebook har et usunt
debattklima som man ikke burde utsette sine
følgere eller meddebattanter for. Facebook setter
retningslinjene for hva som er lov, og ikke lov å si.
Facebook har et ønske om å tillate det mest mulig
ulovlige innholdet som ikke støter brukere vekk
fra plattformen.
De har ingen incentiver for å fostre sunne
demokratiske prosesser. Ytringsfrihet er
komplisert, men det er ikke riktig å gi et
annonseselskap som Facebook ansvaret. Særlig
ikke når de stort sett nekter å svare på kritikk.
Politikere må erkjenne sin rolle
Etter den nyeste oppdateringen bør det være
tydelig at vi ikke kan ha samfunnsdebatt på
Facebook. Kombinasjonen av hva som spres, og
hvem det spres til, er giftig. Det viser helt tydelig
at teknogiganten kun bryr seg om sin egen sak,
nemlig profittering. Uansett hvor gøy det er med
likerklikk må vi se Facebook for hva de er og hva
de gjør.
Som politiker må man erkjenne sin rolle som
offentlig person. Man må slutte å bidra til
nedbrytningen av demokratiet. Å logge politiske
ytringer av Facebook er et helt nødvendig steg.
Vi kan ikke brenne den fruktbare debatten på
bålet for Facebooks interesser.

JONATANS TEKNOLOGISPALTE
Hvordan leve
uten
smarttelefon
Jonatan Winsvold
Jonatan er teknologisk rådgiver i Eksist!
Han studerer matematikk ved UIO, og har
jobbet som utvikler for blant annet Tillit,
Curipod og Simula

Smarttelefonen må ikke nødvendigvis være noen tidstyv eller
kjempedistraksjon hvis du vet hvordan du skal bruke den. Dessverre er
mange av oss fanget i bruksmønstre vi ikke klarer å kjenne igjen fordi
vi aldri har prøvd noe annet. Ved å droppe smarttelefonen en liten
stund blir du mye mer oppmerksom på i hvilke situasjoner du er glad
du har en smarttelefon og i hvilke situasjoner du ikke trenger den. En
måte å gjøre overgangen lettere kan være å ha med seg en avslått
smarttelefon i den ene lomma hvis det føles uvant å gå uten.
Det er kan være vanskelig å leve uten smarttelefon. Line gjør det hver
dag, jeg gjør det i eksamensperioden og sommerferien, resten av
styret i Eksist gjør det ikke i det hele tatt. Mitt mål med denne guiden
er å gjøre det så lett som mulig å komme seg i gang. Her finnes det
mange tilnærminger. Du kan fint hoppe i det og bare kjøpe en Nokia,
men enkelte funksjoner med smarttelefoner er veldig nyttige, og jeg
vil helst ha alle fordelene og ingen av ulempene, så langt det lar seg
gjøre. Dette er derfor en oversikt lagd av erfaringer jeg har gjort meg
etter et år med Nokia og mange samtaler med andre som er i samme
båt. Vi ønsker oss fordelene med moderne teknologi uten å måtte
bruke mye tid på det som ikke betyr noe.
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Jonatans teknologispalte Hvordan leve uten smarttelefon
1.Kjøp en tastetelefon. Her finnes det
mange muligheter, men det letteste
valget for mange er Nokia 105. Med
denne kan du ringe, tekste og spille
Snake. Og den slutter å være spesielt
spennende etter ca. 3 dager. Den er
også et ikon etter at den fikk sin egen
sang av det stavangerske bandet,
Tøfl. Med de riktige innstillingene
kan du skrive nesten like fort på
denne som med sveipe-skriving på
smarttelefon. Og dobbelt så fort
som du gjør nå hvis du ikke vet hva
sveipe-skriving er. Mer om dette i
neste nummer.
2. Sim-kort. Hvis du har kjøpt en Nokia
trenger du også en sim-kort adapter for
å bruke nano-sim i den, (den minste
typen som du mest sannsynlig har i
smarttelefonen din). Dette følger ofte
med når du kjøper simkort (og hvis du
også vil ta i bruk mitt bonus-tips kan du
kjøpe en tvilling-sim som du har i
nokiaen og da følger adapteren mest
sannsynlig med). Hvis du ikke har en
simkort-adapter kan du kjøpe dette på
Kjell og Company eller lignende. (Denne
artikkelen er ikke sponset av Kjell og
Company eller Nokia, men hvis de er
interessert så selger jeg meg gjerne!).

3. Kollektivtransport. Dette kan løses
veldig lett hvis du uansett kjøper
månedskort. Hvis du bor i Oslo er det bare
å kjøpe et ruterkort til 50 kr fra en kiosk,
månedskort og sette på et varsel i
kalenderen din neste gang det må fornyes,
eller sjekke det hver gang du går om bord.
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Hvis du er student så må du også bestille
semesterkvittering, for UiO gjør du dette på
studentweb og får det tilsendt i posten.
Dette må man gjøre hvert semester og
om du så er 19 år med studentkort,
SiO-kopp og en kalkulus-bok under
armen så får du bot av kontrollørene
med mindre du også har denne biten
med papir i lommeboka
4. Kart og navigasjon. Dette kan du løse
ved å søke opp ruten på forhånd, skrive
den ned på en liten lapp eller spørre om
veien. Det kan til tider ta litt lenger tid i
starten,
men
det
trener
opp
retningssansen din og etter hvert får du et
lite kart over byen din inni hodet og vet
hvor alt er relativt til hverandre. Du utvikler
en slags Google Maps-sans og trenger ikke
lenger sjekke.
.

Jonatans teknologispalte
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5. Bysykkel. Hvis du bruker bysykkel kan
du velge å hente ut bysyklene med en
egen kode på stasjonene. Dette
konfigurerer du i appen eller på
bysykkels nettsider.
6. Musikk. Dette kunne vært en egen
spalte i seg selv, men det letteste er nok
som følger. Bruke smartklokke, jeg
bruker selv Garmin 245 Music som ikke
er en smartklokke, men har Spotify. Det
kan kanskje virke rart å kjøpe en
smartklokke hvis du ønsker å være
mindre på telefonen, men så lenge du
kan skru av varsler og bruker dem på din
måte så kan det være en måte å få
smarttelefonfunksjonalitet du liker og
slippe distraksjonene. Eller du kan kjøpe
ørepropper eller hodetelefoner som lar
deg lagre musikk offline. Du kan også
kjøpe en tastetelefon med Spotify eller
annen musikkstrømmetjeneste, jeg leser
nå på internett at 2022-modellen av
Nokia 105 kan laster over sanger, men
det har jeg ikke prøvd ennå.
7.Bonus tips: Skrive meldinger superraskt
fra pc. SMS kan ta tid og av og til har du
mye å skrive og det må skrives fort. Hvis
du allerede skriver ganske fort på pc kan
det være en idé å sende SMS fra pcen. En
måte å gjøre dette er å kjøpe et
tvillingsimkort, putte det ene i
tasttelefonen din som du bruker til daglig
og det andre i en androidtelefon du ikke
bruker, koble den til Wi-Fi og strøm, laste
ned google messages, koble det opp med
nettleseren på pcen din gjennom å skanne
en QR-kode og sende SMS fra pcen din
lynraskt uten å måtte ha med deg
smarttelefonen som ligger igjen i laderen.
Noen teleopperatører har også egne
nettsider du kan lese og sende meldinger
fra, slik som Telenor´s "Mine meldinger"
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Line Horgen Thorstad // En dag i August

HVOR LANGT
ER DITT LIV?
Hva er det som får tiden til å gå fremover?
Hvorfor er ikke idag i går? Hvor finner du

2022

kraften som drar «nå» fremover?
Det later til at bevegelsen til slutt må
lokaliseres inne i våre egne hoder. Øyeblikk vi
trer på snor, til de henger sammen i ett liv.
Så, hvor langt er ditt liv?
Alle som har sittet en time med gode venner,

08

og så løpt en time på tredemøllen er bevisst
det faktum at timer ikke fanger essensen av
tid.
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Det at det som samfunn er praktisk å ha noe
mer konkret å forholde seg til enn; «vi møtes
når det har gått en liten stund» må ikke gjøre
oss blind for at timer på klokken ikke er annet
enn pragmatisk konsensus. Du kan ikke dele
tiden opp i timer, mer enn man kan holde fast
drømmer, eller spikre ned minner.
Helt siden menneskets begynnelse har man
vært var at det er noe mer med tiden, noe
stadig unnvikende, som glipper hver gang vi
prøver å fange den. Buddha og Heraklit satt på
hver sin ende av verden og snakket om det
evige i forgjengeligheten. Det er rent
stormannsgalt å tro at man kan lenke fast noe
så vart i en objektiv målestokk, og så
bokstavelig talt gå videre med dagen vår. Tid
er ikke noe vi ubevisst har, og så surrer og går i
bakgrunnen. Tid er det valget vi må ta om og
om igjen, for at livet vårt skal få utstrekning.

Vi må skille mellom at timene går
ifra deg, og at du sitter fast i tiden,
i det den vokser mot endelig
uendelighet. Du kan ikke måle ett
liv i timer.

Ditt liv er et perlekjede av øyeblikkene. Noen
er avlange ellipser, andre små kuler.
Fragmenter her og der. En kremet
morgenkaffe og lørdagsavisen. Treningsøkten i
marka. Den eviglange forelesningen du ikke
engang husker temaet til. Hendelser der du
brøyter deg frem, gjennom verdens geleaktige
materie. Gjennom hvert øyeblikk. Valg du må
ta, inntrykk du må behandle. Sporet av deg
dannes der du møter motstand. Der du er
bevisst en kontinuitet av hendelser. Og når
skjer en hendelse? Det må være idet du
opplever den. Og jeg tror det er i hendelsene
du finner både livet og tiden som utgjør det
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Men du og jeg lever i det 21. århundret. Du er
alltid ett tastetrykk unna tusenvis av
hendelser. Alltid litt stresset over aldri å
kunne være helt til stede, for alt kan skje
samtidig. Øyeblikkene gås ikke gjennom, de
sveipes over, stadig i søken på ett bedre
alternativ. Du rekker ikke å dyppe mer enn
en tå nedi før ny stimuli trekker din
oppmerksomhet videre. Stykket opp, og
forbrukt. Men ikke av deg.
Det er ingen avstander som begrenser
deg, beskytter deg, når hele verden kan
fortæres fra ett buss-sete, eller den mest
isolerte fjelltopp. Det finnes ikke lenger
bedagelige unnskyldninger, forkledde
muligheter til å stirre ut i luften, eller å lese
en moderat interessant bok. Ubevisst blir
oppmerksomheten dratt i filler, ledet fra tue
til tue, av en gjeter vi ikke kan se. Så
øyeblikkene spaltes opp. 2 sekunder på ett
pushvarsel. 15 sekunder når du skummer
over overskriftene på aftenposten. 2
minutter på facebook, der du bruker 3
sekunder på hver post. Det er ikke sekunder
i ditt liv. Det gir deg ikke tid. Hendelse spiser
hendelse uten at du prosesserer noe som
helst. De glir over deg, så tynne at ditt spor
ikke kan skimtes. Du glemmer hvem du er,
fordypet i stimuli som ikke krever noe av
deg, designet for å kunne bli fortært og
spyttet ut på ett millisekund.

For å få noen som helst kontinuitet må man
følge hendelsen på tvers av menneskene.
Det er likegyldig hvem som konsumerer
dem, det krever ikke mer enn ett par øyne,
og ett lite sekund. Ingenting som har plass til
å romme ett enkeltindivid. Ikke nok masse til
å lagre mer enn en generisk mennekseform.
Hvem er det som lever i alle disse
hendelsene som aldri blir virkelig nok til å
skje i ett liv?
Som ett udyr fra dypet stiger algoritmene
opp, en parasitt på vår eksistens. Du er ikke
lenger en person, du er ett blaff i mengden
på internett, ett blaff som kan behandles
som en deterministisk dominobrikke, og
utnyttes til fordel for de ekte forbrukerne.

De som kjøper din oppmerksomhet, en
stadig knappere ressurs. Perlekjedet
ryker, i det det ikke lenger er noe liv
igjen å strenge sammen. Bare nok ett
øyeblikk som kunne bli brukt, galant
overgitt til å drive
informasjonskapitalismen imperialister
fremover.

Det er strevsomt å sette sammen tid.
Oppmerksomhetsøkonomien gir deg
konstant muligheten til å oppgå i ett koma
av stimuli. Da er livet betydelig kortere. Hvis
det kan oppsummeres i det hele tatt. Hvis
du noen ganger rekker å være. For når
merker du hvem du er? At du er? Noe til å
fylle etterbilde på andres netthinner? Noe til
å skape din egen identitet, ett nærvær i
verden, ikke bare ett kausalt betinget
tomskall. Du er ikke det du kunne ha blitt,
men det du er, var.
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Carpe diem, slagordet farget av oslo-rap,
kult klassikere og barokkens formaning
om å gripe dagen, i møte med livets
flyktighet. I det 21.året har Horatius’
kampsang blitt redusert til en brukket
parole bak teknologiskeptikerens siste
barrikade. Forkledd som tilgang og
ubesværlighet, blir mine øyeblikk stjålet
før jeg rekker å materialiseres i dem. Mot
de som tar fra oss rommet går vi til krig,
men kampen om tiden virker over før
sidene ble trukket opp.
For det er ikke du som har lite
viljestyrke, det er ett overmenneskelig
press fra en stadig tilstedeværelse. Livene
våre skrumper i ett voldsom tempo i det
bekvemmelighet trumfer virkelighet, og
alt står stille i hyperfart. Det er kanskje
ett faktum at vinnerne som skriver
historien, men de pleier å ha skamvett til
å innrømme at slaget sto.
Det er mulig jeg er i overkant idealistisk,
men jeg syntes du er mer enn en
ressursbank av tid, og jeg synes du har
rett på å utvinne den selv. Det er ett
ansvar man burde ha muligheten til å
tenke over og ett valg man burde få
forholde seg til.
Vi kan ikke gi markedskrefter direkte
tilgang til det vareste vi eier. Vi kan ikke
ubevisst gi fra oss øyeblikkene.

LESESIRKEL:

Månedens bok
Last ned pdf her:

STAND OUT OF

https://www.cambridge.org/core/s
ervices/aop-cambridgecore/content/view/3F8D7BA2C0FE
3A7126A4D9B73A89415D/97811084

OUR LIGHT
James Williams,
130 sider, utgitt 2018.
Gratis PDF på Cambridge sine
sider
Denne måneden leser vi "Stand
out of our light" Williams gikk fra
å være en av Googles ledende
strateger til å studere filosofi på
Oxford. i denne boken gir han ett
lettbeint perspektiv på hvordan
algoritmene kappes om vår
oppmerksomhet, og hvordan vi
må passe på at vi har nok igjen til
å leve vårt eget liv
I neste utgave håper vi å kunne
få med din mening om boken,
og perspektivene som kommer
til utrykk. Så, send oss dine
refleksjoner, innspill og inntrykk
på linehth@eksist.no
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29092AR.pdf/Stand_out_of_our_Li
ght.pdf?event-type=FTLA

Årsmøte
Takk til alle som kom på årsmøte!
Vi legger ut endrede vedtekter så fort vi kan!
Imens kan vi merke oss at vi møtes tirsdag 20 september klokken 18
på café Sara for en uformell sammenkomst. Vel møtt!

Nytt styre består av:

Line Horgen Thorstad
Leder

Jonatan Winsvold
Nestleder

Agnes Svalland Sverresdatter
Økonomiansvarlig

Karoline Kielland
Styremedlem

Bidra til neste nummer?
Send inn da vel!
linehth@eksist.no

