
Nordmenn i Spania nå for tiden - Det er alt annet enn lett  

Folketomme gater, håpløse løsninger og patruljerende politi. Dette er det hverdagen til vi i 
Spania består av. Uavhengig om hvem du er, skal alle holde seg hjemme i fullstendig 
isolasjon. Ingen unntak.  

AV: YASMIN AGHATTAS (14) 

Sammen med min familie har vi nå sittet hjemme i fem uker. Og det ser ut til at det bare blir 
mer. Hverken den ene eller andre har tatt så mye som ett steg ut ytterdøra, for om det skjer? 
Da er det bare å snu den veien du kom fra med en bot på flersifrede tall i hendene. Noe som 
etterhvert blir ganske dyrt med tanken på at Spania bruker euro som valuta.  

Skal du på butikken er det ikke mer enn en person fra husholdningen som kan ta den turen. 
Heldigvis har sola begynt å titte fram litt noe som gjør det ekstra forfriskende å ta kaffen på 
terrassen, selvom det gjør det fristende å ta en tur.  
Foto: Yasmin Aghattas Vi kan bare besøke den nærmeste butikken, og må bære med oss 
passet overalt. Man skal bruke hansker og munnbind, bli sprayet med antibac hvert annet 
minutt. Du får lufte hunden din i maks 10 min om gangen alene, og må ha bevis på at du er 
dens rettmessige eier. Er dette det livet vi virkelig lever, det verden har blitt til? Drømmer 
jeg? Våkner jeg snart opp og innser at dette bare var et mareritt?  

Ja, for alle må ta forholdsregler for at vi skal kunne komme oss videre. Ingen liker denne 
situasjonen vi har kommet i og her trenger man at alle skal jobbe sammen som en enighet 
med å komme ett steg nærmere friheten. Det er flere tusener som dør daglig grunnet denne 
verdenspandemien, enda flere smittede. Det finnes mennesker som ikke kan ha besøk, eller 
gå ut fordi risikoen er for stor. Mens folk mister jobben og sliter med å opprettholde status er 
det nordmenn der ute som klager på å ikke dra på hytta. Allikevel så har dødstallene gått 
ned og det er på grunn av akkurat dette, Spania sammen gjør en fantastisk jobb. Tenk hva 
hele verden kan få til sammen bare vi samarbeider.  

Hverdagen for de fleste av oss består av hjemmeundervisning, spise mat og følge med på 
stadige oppdateringer om denne pandemien. Er du heldig har du en terrasse å nyte 
morgenkaffen på. Det er ikke alle som har denne muligheten.  

Heldigvis for meg så går jeg på en såpass oppdatert skole at hjemmeundervisning ikke blir 
et så stort problem. Vi har ikke tatt oss fri denne påsken fordi det er ikke så mye mer å gjøre 
hjemme. Det er viktig å få dagene til å gå og kanskje variere hva som skjer litt. Lærerne har 
Dette er for det meste hva strendene ser ut nå for tiden. Bildet ble tatt et par dager før 
karanteneperioden startet  
Foto: Yasmin Aghattas også nylig laget et nytt system hvor vi bare har to fag daglig. På 
denne måten så blir det mindre stress for oss elever, lettere med tanke på å ikke stresse til 
neste time, til neste møte, til neste oppgave.  

Rektor ved Den Norske Skolen i Malaga, Trude Jahren er veldig positiv til at vi skal komme 
oss gjennom dette sammen. Vi får mailer og stadige oppdateringer 24 timer i døgnet. 

Til tross for alle utfordringene hjelper alle til for å få dagene til å gå. Hver dag klokken 20:00 
kommer alle sammen ut på terrassen og vi klapper sammen for det fantastiske 
helsepersonellet og alle som hjelper til for at dette skal gå i riktig vei. Mange tar med 



megafon og synger, andre har instrumenter de spiller på. En dag var det en liten familie over 
veien fra meg som hadde laget et lite papphus hvor det var dekorert med oppmuntrende ord. 
Alle har det tøft men sammen kommer vi oss gjennom det. Alt blir bra! - «¡Todo va a salir 
bien!» 

Etter å ha lest dette vil jeg at du skal tenke på forskjellene. Det er ikke bare i Spania det er 
slik. Jeg sier ikke at Norge tar dette for useriøst. Poenget mitt er at det finnes større 
bekymringer her i verden enn du tror. Det er i disse situasjoner vi må lære, til alle våre eldre 
kjære der ute. Beklager for at vi har forstyrret deres fredelige dager i alderdom, beklager for 
at egoismen vår har satte dere i en stor fare. Jeg er lei for det. Til barn og unge, det er trist å 
se at dette er det situasjonen har blitt til. Å ikke kunne dra på barnehage og skole, og se sine 
venner hver eneste dag. Hvor framtiden sitter i en tåke med ingen anelse om det vil komme 
sol eller regn etter. Jeg er lei for det. 


