
Ungdom i spansk karantene - Norge har ingen anelse 

Jeg har vært i karantene de siste fem ukene. Jeg får ikke lov å gå ut, jeg har ingen hage jeg 
kan være i og har heller ikke noen hund som unnskyldning for å gå ut. Nordmenn får lov til å 
gå ut, mange har en hage, man trenger ikke ha hund som unnskyldning for å gå ut. Likevel 
klager nordmennene over hvor tøft de har det, men har nordmenn det egentlig så vanskelig?   

Av: Mia Isabel Skåtun 

Jeg har ikke vært utenfor døren på over fem uker, utenom når jeg har gått ut med søpla, 
som er 50 meter unna. Jeg synes det er litt skummelt å gå ut med søpla fordi flere jeg 
kjenner har blitt stoppet av politiet når de er på vei tilbake fra søppeldunkene uten noen 
søppelpose. Jeg merker at det blir ganske slitsomt for en ekstrovert som meg selv, å være 
borte fra vennene mine her i Spania og familien i Norge. Min søster er støkk i Norge og vi 
har ingen mulighet for å dra til hverandre på grunn av Corona.  

Det er vanskelig å holde seg i fysisk aktivitet når alle aktiviteter har blitt avlyst. Det er ikke 
det samme som å trene hjemme, som å dra på den fysiske aktiviteten og lære noe om den 
spesifikke aktiviteten. Jeg pleide å gå på både kunstskole og på noe som heter tisju. Tisju er 
en sport der man henger i to tau fra taket og gjør ulike øvelser, det er litt vanskelig å gjøre 
hjemme uten et tau. 

Nå som våren kommer og det blir varmere er det så kjipt at man ikke kan bade i bassenget 
eller gå ned til stranden og ta seg en is, vi kan heller ikke møtes på stranda for å sole oss 
eller bade. 

Det er en ting som jeg synes er veldig koselig i forhold til karantenen, og det er at klokken 
20.00 starter alle å klappe for de som jobber på sykehuset. Det er også en av naboene våre 
som lager en konsert med musikk og så klapper alle og har det hyggelig. 

Norge har ikke så strenge regler, selv om det kanskje kan føles sånn. For i Norge er det 
sånn at man kan gå tur og være sammen i grupper på inntil fem personer. Sånn har det vært 
en god stund nå. I Norge har også nå startet å åpne opp for fysiske aktiviteter, slik at 
vennene i Norge kan gå på trening. 

I Spania har de vært veldig strenge på reglene; det er bare lov til å gå ut med søpla, gå på 
butikken og å gå tur med hunden hvis du er over 18 år og du må ha med pass. Så det er 
ikke mange muligheter for å gå ut når du er under 18 år, det eneste er hvis du har en hage 
eller en veldig stor terrasse.  

Det kjennes sikkert veldig vanskelig for nordmennene siden de ikke vet hvordan det er i 
karantene, og vi kan kjefte på de for at de klager over noe som ikke egentlig er så ille, men 
det er ikke den mest effektive måten å få de til å forstå. Det er nok smartere hvis vi i Spania, 
eller andre land der det er karantene, forteller og forklarer hvordan det er her, sånn at de 
forstår og da forhåpentligvis ikke klager så mye på hvordan de har det og kanskje forteller 
det videre. 

Jeg mener at nordmenn ikke egentlig har det så vanskelig. Nordmenn vet ikke hvordan vi i 
karantene har det og det er ikke bare deres feil. Hvis vi i karantene er flinkere til å forklare 



hvordan vi har det, er jeg helt sikker på at færre personer ville klaget. Min konklusjon er at vi 
i karantene bør bli flinkere til å forklare situasjonen vår, og nordmenn bør bli flinkere til å 
forstå at de er egentlig ganske heldige.                                           


