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Et av verdens farligste og mest  
korrupte land. Og det lykkeligste. 
Sofie Grønntun Nissen 

Mer stress og mindre 
smil. Pandemiåret har 
gitt folk flere negative 
følelser. Men noen 
land overrasker, og 
ingen mer enn El  
Salvador. 

E r folk blitt mer eller mindre lyk-
kelige i koronaåret?

Meningsmålerne i Gallup har 
tatt tempen på klodens følelses-
liv. Konklusjonen gir lite rom for 

optimisme: Flere mennesker rapporterer 
om stress, sinne og bekymring i 2020 enn 
noe år siden målingene begynte i 2012. 

Utviklingen følger en trend det siste tiå-
ret: De negative følelsene blir stadig flere. 
Folk smiler og ler mindre. 

Det er likevel noen lyspunkter. På topp 
i positive opplevelser ligger land som pre-
ges av kriminalitet, fattigdom og politisk 
ustabilitet. Hvordan klarer folk å holde 
humøret oppe?

Lo du mye i går?
Gallup har undersøkt følelseslivet i 116 
land. Rundt 160.000 intervjuer er gjort. 
Respondentene ble spurt om de dagen før 
hadde: 

○ følt seg uthvilt
○ blitt behandlet med respekt
○ smilt eller ledd mye
○ lært noe interessant
○ følt glede

De svarte også på om de dagen før had-
de opplevd fysisk smerte, bekymring, trist-
het, stress eller sinne. 

Latin-Amerika på topp 
I hvilket land har befolkningen flest posi-
tive opplevelser? Svaret kan overraske. 

El Salvador, som ligger i Mellom-Ame-
rika og har grenser mot Guatemala og Hon-
duras, beskrives som et av verdens farlig-
ste land. Senest i mai ble 17 lik funnet på 
eiendommen til en tidligere politimann. 
De fleste var kvinner. 

De siste tiårene har landet vært trauma-
tisert av borgerkrig, omfattende gjengkri-
minalitet og brutalitet fra politi og mili-
tære. Over 90 prosent av salvadoranerne 
har liten eller ingen tillit til offentlige in-
stitusjoner, ifølge en meningsmåling fra 
organisasjonen Transparency Internatio-
nal fra 2020. 1000 respondenter deltok. 

I tillegg er landet rangert som nummer 
176 av 180 på organisasjonens korrupsjons-
indeks.

Likevel ligger El Salvador helt på topp 
i positive opplevelser. Norge befinner seg 
to plasser under. På topp ti ligger også tre 
andre Latin-Amerikanske land: Nicaragua, 
Paraguay og Colombia. Alle preges av fat-
tigdom, politisk uro, vold og korrupsjon. 

Det er ikke noe nytt at Latin-Amerika 
dominerer denne listen. Hvordan har det 
seg at befolkningen er ved så godt mot?
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Land med flest 
positive 
opplevelser
El Salvador 82

Filippinene 81

Norge 81

Nicaragua 81

Paraguay 80

Senegal 80

Island 80

Colombia 80

New Zealand 79

Finland 79

(poeng av 100)

En kvinne i El Salvador viser frem et bilde av datteren sin, som forsvant for tre år 
siden. Nylig ble et titall lik funnet begravet på eiendommen til en tidligere politi-
mann. Foto: José Cabezas, Reuters/NTB 

– Skal lite til for å gjøre folk glade
Den høye andelen som rapporterer om 
positive opplevelser i Latin-Amerika, re-
flekterer delvis en kulturell tendens i re-
gionen til å fokusere på de lyse sidene 
ved livet. Det skrev Gallup i 2018. 

Martha Skretteberg tror også det er en 
del av forklaringen. Hun er leder i Cari-
tas og har vokst opp i Colombia, der vold-
somme demonstrasjoner har pågått si-
den april. 

Glede, humor og spontanitet preger 
den colombianske kulturen, forteller 
Skretteberg. – Man kan besøke hveran-
dre uten å gjøre avtaler, noe som gjør det 
sosiale nettverket veldig fremtredende. 
Familiebåndene er svært sterke og gir 
trygghet i hverdagen, sier hun. 

I tillegg er folk vant med tøffe tak. Der-
for skal det lite til for å gjøre dem glade, 
mener Skretteberg. Det samme gjelder 
for El Salvador, understreker hun. Cari-
tas-lederen har flere kontakter i det lan-
det også. 

– Folk er vant til å tenke én dag av gan-

gen. De er mest opptatt av å komme seg 
gjennom dagen, sier hun. 

Irak og Libanon på bunn
Gallup også utarbeidet en slags mismot-
liste på bakgrunn av de negative spørs-
målene. Her ligger Irak på topp. Det er 
landet i verden der befolkningen opple-
ver mest smerte, sinne og tristhet. På 
plassen under finner vi Libanon. 

De to landene har et par ting til felles: 
De har lenge kjempet mot både krig og 
politisk og økonomisk ustabilitet. Pan-
demien har gjort vondt verre. 

○ Iraks økonomi skrumpet med 10 pro-
sent i 2020. Her har også lave oljepriser 
spilt en rolle. Tilliten til myndighetene 
er nå på et bunnivå. 

○ Libanon har siden 2019 vært ram-
met av en økonomisk krise. Den er bare 
blitt forsterket av pandemien, vedvaren-
de politisk kaos og konsekvensene av den 
enorme eksplosjonen som rammet Bei-
ruts havn 4. august i fjor. 

Land med flest 
negative 
opplevelser
Irak 53

Libanon 51

Peru 51

Egypt 50

Tunisia 47

Kongo 46

Iran 46

Uganda 45

Ecuador 45

Mali 43

(poeng av 100)


