
Tillit i koronaens tid 

Det er en uvanlig og skremmende tid. Mange deler av det vanlige samfunnslivet er lukket ned. Folk 

opplever isolasjon og usikkerhet, usikkerhet om helsetilstanden for seg selv og sine nærmeste, 

usikkerhet om jobb, økonomi og fremtidsutsikter, usikkerhet om når om hvordan livet vil komme 

tilbake i vanlig gjenge igjen. 

Den situasjonen vi er i skaper grobunn for falske påstander og fordreid virkelighet. Mange er lammet 

av strømmen av informasjon og av informasjonens dramatiske innhold. Mange er rystet av hvordan 

daliglivet og tilværelsen plutselig er snudd opp ned. Under slike forhold tyr mange til lette og 

trøstende forklaringer, eller lar seg rive med av skremmende scenarier. Man skal heller ikke se bort 

fra at det finnes dem som utnytter situasjonen til egen fordel ved å spre falsk informasjon. 

I en slik tid er vitenskapen og forskningsbasert kunnskap viktigere enn aldri før. Angst og usikkerhet 

må møtes med kunnskap, ikke rykter og myter. Det er bare gjennom forskning og vitenskapelig 

kunnskap at vi kan bekjempe viruset og bringe samfunnet på fote igjen når trusselen er over. 

Vitenskapen er ikke lukket ned. Allerede for en uke siden var det publisert over 900 vitenskapelige 

rapporter om viruset og dets virkninger. I dag er antallet mye høyere. I tillegg til forskning må 

vitenskapelig kunnskap bringes ut i samfunnet, som en motvekt til rykter og spekulasjoner. Det 

Norske Videnskaps-Akademi har som mål å fremme forståelsen for vitenskapelig forskning og 

formidle forskningsresultater. Akademiet er uavhengig av interesser og er ikke ute etter 

forskningsmidler. Vi er en ideell organisasjon som skal fremme vitenskapen til samfunnets beste. 

Derfor lanserer vi nå denne foredragsserien over nettet om tillit i koronaens tid. Vi vil ta opp temaer 

fra hele den vitenskapelige bredden for å spre kunnskap som folk kan ha tillit til. Vi vil ha foredrag om 

pandemi og pestforskning, om pandemien i historien og i medisinsk histore, pandemiens 

utbredelsesdynamikk, status for forskningen på Covid-19 viruset fra forskjellige sider, pandemien og 

økonomien, rettferdighet og rettssikkerhet og mange andre emner. 

Foredragene kunngjøres gjennom Akademiets hjemmeside dnva.no, og der er en videolink som kan 

aktiveres fra omtalen av foredraget. Kunngjøring skjer også gjennom direkte invitasjon via 

Akademiets maillister (medlemmer og andre, til sammen ca 3000 mottagere) og facebook. 

Vi ønsker at foredragene skal ha et folkeopplysende og folkeoppdragende sikte, og ikke være for 

problematiserende. Vi tenker oss at vi får et bredere publikum enn til vanlig i Akademiets 

foredragssal. 

Vi starter i dag med et foredrag av professor Thomas Hylland Eriksen om solidaritet i pandemien in 

norsk og internasjonal målestokk. 

Etter foredraget blir det mulighet for å kommentere og stille spørsmål. Skriv navner deres i chatten 

om dere ønsker ordet, så skal jeg styre og tildele ordet på vanlig maner. Vi tar sikte på at foredraget 

skal vare 20 minutter, og at hele sceansen skal vare en time. 

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantroplopogi ved UiO. Han har jobbet i mange år med 

sosiale reaksjoner på aksellererte endringer og har god bakgrunn for å snakke om det vi står overfor 

nå. 



 


