Norge: «Jeg kjeder meg så!»
- Hva med oss i Spania da?
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Jeg tror at de som bor i Norge av og til glemmer litt hvordan det
er for alle oss andre nordmenn i Spania som faktisk må sitte i
ufrivillig karantene og lockdown. Hvordan er det egentlig for oss i
et av landene med mest corona - smitte?
Skrevet av: Geten A. Rylandsholm (14)

De få gangene jeg er på tur med hundene mine i uken, kjenner jeg
alltid en liten redsel inni meg. Jeg er redd for at politiet skal komme å
stoppe meg å stille spørsmål om hvor jeg bor, om hvor jeg kommer
fra, osv. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg blir redd fordi jeg har jo ikke
gjort noe kriminelt. Men det er fortsatt litt skummelt med tanken på
at du blir fulgt med på overalt uansett hvor. Både av helikoptre som
flyr over byen eller politiet som kjører rundt i nabolaget ditt.

I dag er det søndag 26. April. Nå har jeg
sittet i karantene i omtrent 45 dager. Jeg
kan også fortelle at akkurat i det jeg
skriver dette kan jeg høre masse
ambulanse og politisirener. I tillegg så er
klokken 20:00 akkurat nå, noe som betyr
at spanjolene er ute å klapper på
terrassen sin for alle helsearbeiderne i
verden som risikerer å skade sin egen
helse for å hjelpe andres. Jeg setter
virkelig stor pris på at vi mennesker er
med på å hjelpe hverandre og prøver å redde hverandre.
Jeg setter så stor pris på at hvis jeg eller
noen jeg kjenner blir syke eller skadet
kommer vi i trygge hender av
helsearbeiderne på sykehuset. Det vet jeg
at alle setter pris på.
Jeg har ikke sett noen andre mennesker
enn mamma, hundene mine og
postmannen på over 45 dager, og jeg vet
om andre her nede som opplever akkurat
det samme. Faren min som jobber i
Nordsjøen kan ikke lengre pendle frem
og tilbake fra Norge og Spania. Det er
fordi at han må sitte 2 uker i karantene
når man kommer tilbake til Norge fra
utlandet, og da blir det mye styr for han
med tanken på reising og det å komme
tilbake på jobben hans i tide. Derfor så
bor han midlertidig i Norge, mens jeg,
mamma og hundene mine bor her i
Spania. Det synes jeg er trist fordi at da er
ikke hele familien samlet.
Som jeg sa tidligere føler jeg at
nordmenn glemmer litt hvordan vi i
utlandet har det. De to ordene

«karantene og lockdown», føler jeg ofte blir misbrukt sterkt av andre
nordmenn, skal jeg være helt ærlig. Jeg ser stadig vekk innlegg og
poster på sosiale medier av nordmenn som er med flere enn fem
personer om gangen, folk som drar til oppussingsbutikker eller
hagesentrer i stedet for matbutikken, folk som har vært på fest eller
rett og slett steder med ekstreme folkemengder. Dette synes vi i
utlandet er hensynsløst og lite gjennomtenkt. Vi synes det er rart at
mange klager over at de ikke kan gå på hytta eller dra på fest for å
hygge seg, mens vi ikke kan dra på en liten tur i skogen eller i det
minste møte en venn eller to. Det kan jo godt hende at mange
holder seg 100% hjemme med fri vilje, men for oss i Spania vil det å
være i karantene og lockdown være slik som følgende:
● Ikke gå ut av huset med mindre du skal på butikken, apoteket,
sykehuset/legen eller på en tur med hunden din. Barn skal
være hjemme inntil videre.
● Det er ikke lov å være med andre mennesker enn de i
husstanden din.
● Hvis du skal ut med hunden din eller på butikken generelt,
trenger du bevis på hvem du eller hvem hunden er, eller hvor
du/dere er fra i tilfelle politiet stopper deg på veien. Man kan
kun være 10 minutter ute om gangen og maks 70 meter unna
boligen din mens du er på tur. Og du skal helst ha maske eller
hansker på.
● På apoteket og butikken skal du ha kvittering og resept som et
bevis på at du har vært/at du har en grunn til å være der.
● Skal du på butikken eller apoteket, kan det bare være max en
som er i bilen. Du kan kun kjøpe ting som du virkelig får bruk
for og der skal du også helst ha på deg maske eller hansker.
Man skal også bare dra på den butikken som er nærmest
boligen din og man må stå i lange køer utenfor med en 1
meters avstand. Om politiet finner ut at du har med barna på
butikken, kan man risikere å få en bot på rundt 30 000 norske
kroner.
Som du ser er reglene strenge. I tillegg er det så mange regler som
forandrer seg fra dag til dag, så jeg vet ikke om jeg har fått til å skrive
ned alle. Men fra og med i dag (26. April) kan alle barn som er under

14 år være ute på en tur i maks 1 time 1 km unna boligen sammen
med 1 forelder. Så det er bra å se at reglene blir litt mindre strenge
for hver dag som går.
Hjemmeskole er jo noe vi norske i Spania og de norske i Norge har nå
til felles. Jeg går på en norsk skole i Malaga-provinsen og trives veldig
godt med vår hjemmeskole. Jeg tror at vår hjemmeskole er litt
annerledes en det de fleste i Norge har, fordi vi har i mange år hatt
digital undervisning. Det vil si at nesten all undervisning foregår på
iPad. Vi har nesten alle bøkene våres på iPaden og gjør de fleste
skriveoppgavene på den også. Vi har nå justert litt på timeplanen vår
slik at den skal passe seg til å skille skole og hverdag på en god måte.
Vi har derfor bare 2-3 forskjellige timer om dagen og 1 time med lunsj
i tillegg. Her er hvordan tirsdagen vår ser ut:
●
●
●
●

(09:00-11:00) 2 timer med samfunnsfag.
(11:00-12:00) 1 time med lunsj.
(12:00-14:00) 2 timer med spansk.
(14:00-15:00) 1 time med gym.

Som du ser så har lærerne våre lagt sammen alle timene som vi har
av forskjellige fag i uka sammen til én time (hvis det gir noe mening).
Klassen min har et fantastisk miljø og det kan ikke sammenlignes
med noen andre klasser. Jeg ville aldri ha byttet dem for noen andre.
Helt ærlig så har jeg egentlig ingen anelse om hva som skjer akkurat
nå, eller om hva som kommer til å skje videre i fremtiden. Det tror jeg
ikke noen har. Det er det som er så skummelt med denne
pandemien: Ingen vet hva som kommer til å skje! Vi hører jo masse
rart fra person til person: «Vi kommer til å sitte inne i husene og
leilighetene våres frem til 10. mai», eller «Vi kan ikke gå ut igjen helt
frem til 2021!». Det er ikke rart vi er redde! Ingen vet hva som kommer
til å skje eller om hvor lenge dette kommer til å vare. Dette kan jeg
dessverre ikke gi deg noe svar på, men noe jeg kan si er at vi må bare
håpe. Håpe på at alt går bra og at dette vil gå så raskt som mulig
over.

Vår nye hverdag i karantene her i Spania er helt annerledes enn før.
Morgenrutinen man en gang hadde, eksisterer ikke lengre og man
går i koseklær 24/7. Hvordan hverdagen til dere i Norge er har jeg
ingen anelse om, men jeg vet iallefall at deres nye rutiner også er
annerledes.
Som du helt sikkert allerede vet, så er den tiden vi går igjennom
akkurat nå så rar og spesiell. Det er så rart å tenke over at det ikke er
et eneste menneske på jorda akkurat nå ikke blir påvirket på noen
som helst måte av dette viruset. Vi går alle gjennom dette sammen,
og det er det som gjør oss sterke.

