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1.mai 2020 

Det er 1. mai i dag. Arbeidernes dag ble feiret for første gang i 1890. Den viktigste kampsaken de første 

30 årene var 8-timersdagen: 8 timers arbeidsdag, 8 timers fritid, 8 timers hvile. I 2020, i koronatider, 

handler 1. mai om solidaritet, om felleskap og vern om de sårbare og svake. I dag vil jeg hylle familie, 

venner og felleskap, men også velferdsstaten som vi suksessivt har bygget de siste 100 årene. 

Vi er heldige som bor i Norge. Mange andre land har ikke en velferdsstat som beskytter når krisen 

rammer. USA for eksempel har verdens beste helsevesen, men bare for de som har råd.  Trygghet er en 



forutsetning for tillit, og tillit er grunnmuren i en velfungerende velferdsstat. I Norge lever vi i den trygge 

favnen til det sosialdemokratiske «folkhemmet», med tilgang til sykepenger, svangerskapspenger, fri 

skolegang og lik tilgang til helsehjelp. Vi har rett til «nødvendig helsehjelp», og innbyggernes helse er et 

ansvar for velferdsstaten. I USA er helsetjeneste en vare som selges i et marked og det er 

enkeltmenneskenes ansvar å sikre seg helsetjenester. 

Det betyr ikke at amerikanerne ikke skjønner betydningen av felles innsats. Dugnadsånd og altruisme er 

ikke særnorske verdier og inntrykket fra media er at befolkningen i New York og andre hardt rammede 

samfunn i USA står samlet i kampen mot pandemien. Men de har ikke Folkehelseinstituttet, 

Helsedirektoratet og en regjering som leder og samordner tiltakene. De har Donald Trump. Pandemien 

har vist sårbarheten i samfunn som mangler tillit til myndighetene og der de overordnede nasjonale 

strukturene svikter. Pandemien har også vist oss styrken og handlekraften i samfunn der denne tilliten 

er tilstede. 

Vi er sosiale vesener, og venner og kjære er viktige for oss. Ta vare på flokken, sa Per Fugelli. Spørsmålet 

er hvor stor flokk Per Fugelli mente vi skulle ta vare på. Venner og familie- selvsagt. Bekjentskaper? Tja, 

kanskje. Bøfjerdinger generelt, eller Vesterålinger? Skal vi være solidariske med alle nordmenn eller skal 

vi utvide vår omsorg til hele menneskeheten? 

Det er alltid en potensiell konflikt mellom individenes interesser, befolkningens og samfunnets 

interesser. Vår velferdsstat kan ses som en nasjonal dugnad som fungerer fordi vi setter våre 

individuelle, snevre kortsiktige interesser til side for fellesskapet. Koronapandemien har gjort dette 

svært tydelig. Vi har isolert oss, holdt barna hjemme fra barnehage og skole, og hatt hjemmekontor. Vi 

har sluttet å reise unødvendig og vi får ikke lov til å reise utenlands. Folkehelseinstituttet har hatt 

strenge testkriterier og bare et fåtall av mennesker med symptomer på mulig Covid-19 har blitt testet. 

Når vi aksepterer at det ikke er fri oppmøtetid i barnehagen og at vi ikke kan besøke våre kjære på 

sykehjemmet, viser vi solidaritet med de svake og sårbare. Vi gjør det for å beskytte de med størst risiko 

for å få alvorlig Covid-19. Mange som ikke har en åpenbar egeninteresse av å følge anbefalingene fra 

myndighetene, som ikke har nære og kjære i risikogruppene, har likevel lojalt forholdt seg til de tiltak 

som har blitt vedtatt. Vi har valgt å ta vare på flokken vår, også i et utvidet perspektiv. 

Det blir ikke 1. mai-tog i år. Det er heller ikke det rette tidspunktet for konfrontasjon mellom 

arbeiderbevegelsen og kapitalismen. Det er likevel god grunn til å feire dagen. Den nasjonale 

koronadugnaden handler om solidaritet, den samme solidariteten som vi feirer med 1. mai.  Jeg tror at 

koronatiltakene med krav om sosial avstand og isolasjon, har lært oss noe om flokkens betydning. Denne 

lærdommen vil vi nyte godt av også når «alt blir bra» igjen. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

  


