
Generasjon korona – vårt felles ansvar 

Vi må satse på ungdommen, de er fremtiden vår. Koronasituasjon krever et ekstra fokus, og  

har bare økt fellesskapets ansvar for å sikre studenter og lærlinger på kort og lang sikt. 

Det er bra det har kommet en økonomisk krisepakke, og vi er stolte over SV som har  

forhandlet seg frem til styrking av psykiatrien. 

I akuttfasen som pågår nå, kan dette hjelpe mange, men for å sikre studenter og lærlinger i  

det uoversiktlige farvannet som kommer i kjølvannet av pandemien, må vi også lage en plan  

som peker fremover. 

Det må settes av både økonomiske og menneskelige ressurser til en kraftpakke for å løfte  

studenter og lærlinger over fra en krevende, utrygg opplæringssituasjon til en tryggere  

hverdag og arbeidsliv. 

Flere bekrefter at de ikke føler seg hørt, og mange sliter med dårlig økonomi, lav motivasjon  

og ensomhet. Det er mye som peker på at flere dropper ut av studier, flere føler seg  

ensomme, sliter psykisk og føler ikke at de lærer like godt som de burde.  

Ungdoms- og studietiden som skal preges av frihet og uavhengighet, er snudd på hodet. Vi må vise 

de unge at samfunnet faktisk ser dem, og har en plan for deres fremtid. Små, men allikevel høyt  

prisede, hybler fungerer i realiteten som fengselsceller. Mange studenter har måttet flytte  

hjem til mor og far, og flere er totalt avhengig av foreldrenes økonomiske støtte.  

Det er langt fra alle som har foresatte som kan gi denne støtten.  

Det gir håp å se frem mot en tid etter korona, og metaforer som «lys i tunnelen» og sitat som  

«Alt blir bra» blir ofte benyttet. Men alt blir ikke bra av seg selv. I kjølvannet av pandemien 

kan vi risikere å avdekke en forsømt generasjon, om det ikke handles nå.  

Hvis vi virkelig vil at dagens unge skal komme godt ut av den krisen de ufrivillig har havnet i,  

må vi kombinere krisepakker som løser problemer på kort sikt, sammen med en langsiktig  

plan som baseres på kartlagte behov. Først da kan vi planlegge treffsikre tiltak og bygge et 

sikkerhetsnett rundt studenter og lærlinger. 

Årsmøtet i Vestfold og Telemark SV foreslår at det opprettes en egen «Havarikommisjon for  

unge», der mandatet er å forebygge at store deler av en generasjon settes på  

sidelinjen av samfunnet som følge av konsekvenser av pandemien. 
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