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Koronaens 
ringvirkninger 
Ringvirkninger er virkninger som brer seg i 

stadig videre kretser, som ringer i vann. 

Ordet er nøytralt. Det benevner noe som 

skjer som følge av at noe annet er inntruffet. 

Det som skjer, både i utgangspunktet og 

som følge, kan være enten positivt eller ne-

gativt for den eller de som blir berørt. 

Koronaviruset har mange ringvirkninger, 

og vi hører om stadig nye, og stadig flere. 

Det berører den enkelte, familier, alders-

grupper, yrkesgrupper, bransjer, nasjoner og 

verdensdeler. Hele verden er berørt. Og ten-

densen er at de som hadde det verst fra før 

rammes hardest. 

Det er vanskelig å gi et helhetlig bilde, 

når det skjer noe over alt og på alle nivåer, 

både i det norske samfunnet og i verden. 

Kanskje et øyeblikksbilde kan fungere. 

Hva skjer akkurat nå, i den virkeligheten jeg 

tar inn, her og nå, og idet lederen til denne 

utgaven av Tidende blir til. På et hjemmekon-

tor, med en litt stusselig følelse av å være iso-

lert. Jeg savner kontoret og kollegene mine. 

Og jeg er heldig, for jeg skal dit i morgen. 

Akkurat idet jeg sitter og skriver dette 

kommer nyheten om at antallet barneekte-

skap er økt kraftig, som følge av koronapan-

demien. Det er 1. oktober, og 25-årsdagen 

for Beijing-erklæringen, der 189 land forplik-

tet seg til å redusere vold mot kvinner. Unge 

jenters fremtid så lysere ut.

2020 ble imidlertid året som satte den 

gode utviklingen flere år tilbake i tid. Ifølge 

Redd Barna står verden overfor den største 

økningen i barneekteskap på 25 år.

Problemets kjerne er stenging av skole-

ne. Før mars 2020 gikk ni av verdens ti barn 

på skole. Etter korona var ni av ti barn ute av 

skolen, ifølge Redd Barna. Isolasjonen er 

spesielt skadelig for unge jenter.

Korona startet som en helsekrise, som 

raskt kastet millioner ut i fattigdom, fordi de 

mistet jobben. Foreldre som ikke lenger har 

penger til mat må sende barna ut i farlig bar-

nearbeid eller gifte dem bort, for å få én 

munn mindre å mette. Fattige land har ikke 

velferdsordninger. De må finne andre måter 

å overleve på. Å gifte bort unge jenter er en 

av de skadelige skikkene vi ser en kraftig øk-

ning i, melder Redd Barna.

Langt unna denne virkeligheten er ring-

virkningene vi skriver om i Tidende denne 

gangen. Sykehjelpsordningen for tannleger 

er et betydelig velferdsgode for yrkesgrup-

pen, som det kan bli endringer i, som følge 

av pandemien. Det er ingen dramatikk i det. 

Og det blir kanskje noen nedjusteringer i 

hva en kan få utbetalt hvis sykdom inntref-

fer, for å bevare balansen i regnskapet. 

 Ingenting er foreslått eller vedtatt ennå. Det 

er et styre som følger utviklingen nøye, for å 

sikre at den gode ordningen bevares, med 

en sunnest mulig økonomi.

Hvis vi går til de vitenskapelige artiklene 

vi har i denne Tidende-utgaven, ser vi at fore-

komsten av kjevebrudd kan gå ned når skjen-

ketidene på utesteder reduseres. Dette er 

ikke målt nå i det siste, og artikkelen beskri-

ver ikke tiden etter mars 2020. Det er bare 

nærliggende å trekke en parallell, og forestil-

le seg hva som kan bli en følge av reduserte 

åpningstider for alkoholservering, også nå, i 

forbindelse med korona. Hvis det har skjedd 

tidligere, kan det skje nå også, som følge av 

den aktuelle situasjonen. Det er i så fall en 

 positiv ringvirkning. Jeg avslutter med det. 

Ellen Beate Dyvi
Ansvarlig redaktør

Det er vanskelig å gi et 
helhetlig bilde, når det skjer 

noe over alt og på alle 
nivåer, både i det norske 
samfunnet og i verden.
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