
 Sokrates er et geni? 

Til alle tider har de eldre klaget på ungdommens væremåte. Sokrates levde for ca. 2500 år 

siden og hadde samme oppfatning som de voksne i dag. Sokrates sa at ungdommene på hans 

tid er så frekke og skrytete de er late og jobber ikke. Men er dette egentlig sant? 

 

De fleste ungdommene i dag bruker mindre rusmidler og alkohol enn de fleste før. Kanskje 

noen bruker det, men ikke alle sammen. Noen er veldig opptatt av skole og har ikke tid til å 

bruke rusmidler og alkohol. Men visste du at de første som brukte rusmidler var leger? De 

gjorde det fordi de har det lett tilgjengelig og kan dermed bruke medisiner som egentlig er for 

å hjelpe pasienter. Selvfølgelig så bruker ikke alle leger rusmidler, men før i tiden så var det 

faktisk ganske mange leger. Resultatene fra de siste ESPAD-undersøkelse (The European 

School Survey Project On Alcohol and Other Drugs) viser videre at norske ungdommer i 

Norge bruker mindre rusmidler en i andre land. I Norge så har ungdommene blitt nærmere 

foreldrene sine. Vi tilbringer mer tid med familiene våre og har ikke tid til rusmidler. En del 

ungdommer prøver ulike typer narkotika i løpet av ungdomstiden, men det er ikke «vanlig» å 

bruke narkotika. Og det er få som bruker stoff hyppig og jevnlig over tid. 

 

Ungdommer i dag har det vanskelig, vi har blitt sunnere på en dårlig måte vi blir psykisk 

syke. Mange er så opptatte med å se pen å tynn ut at mange blir deprimerte og noen får angst 

og spiseforstyrrelser. Vi ser alle disse fine tynne folkene på sosiale media. 

 

Mange voksne ser ned på ungdommer i dag. De fleste nett-troll er voksne folk som hater på 

oss ungdommer, og for eksempel skriver stygge, ufine ting. Burde ikke voksne kunne oppføre 

seg? Tenk å skrive til noen at de er tjukke og stygge. Det her er ikke bare ord dette går ut på 

helsen vår    

 

Så nå ser du at ungdommene ikke er så ile i dag som de eldre skal ha det til. Jeg synes at det 

er urettferdig at de voksne har dømt ungdommene i så mange år. Alle voksne har jo vert 

ungdommer en gang. Da veit du sikkert hvordan det er å bli dømt av voksne. 

 

 



 

 

 


