
                               Sokrates et geni? 

 

De voksene har i lang tid vært negative mot oss unge, til og med for 2500 år siden. Da påsto 

Sokrates at ungdommer var frekke, late og opptatt av luksus. Men er egentlig de unge så ille 

som de voksene skal ha det til? 

 

 

Kanskje grunnen til at mange ungdommer kan oppleves som bråe eller frekke er fordi vi vill 

bli hørt. De voksene har for eksempel ødelagt mye av vår fremtid. De har etterlatt seg store 

miljø skader som kommer til å påvirke vår framtid er ikke det frekt? Tenk deg at du er ung i 

2022, og du prøver å få de voksene til å skjønne deg, men du bare blir ledd av hvordan føles 

egentlig det? Vi vill at de voksene skal skjønne alvoret i hva de har etterlatt til ungdommen. 

For at vi skal bli hørt må vi faktisk kanskje si imot noen av de voksene. Det er jo selvfølgelig 

mange unge som ikke har et bra språkbruk og som burde endre seg. Det eneste vi ber om er 

egentlig og bli hørt og sett.  

 

 

Ikke alle ungdommer er like. Noe de voksene er gode på er å dra alle under en kam. Selv om 

noen ungdommer stjeler eller er frekke så betyr det virkelig ikke at alle gjør det. Mange unge 

tilbyr seg å hjelpe andre for eksempel eldre. Vi kan jo også prøve og se det fra de som gjør 

gale ting sitt perspektiv. Det er jo ingen som vet hvordan de har det med seg selv eller 

hjemme. Kanskje har de det ikke bra hjemme eller ikke bra med seg selv. Man burde ikke 

dømme uten å vite. 

 

I dag er det ikke de samme reglene som før. Før var det for eksempel vanlig og reise seg når 

noen eldre kommer inn i rommet eller ta av seg hatten når du kommer in i et rom. Disse 

reglene er ikke like vanlig i dag. Derfor er det ikke riktig av de eldre å dømme oss når vi ikke 

er vokst opp med disse reglene. Men samtidig så skjønner vi jo de eldre fordi de har jo vokst 

opp med disse reglene så disse reglene er jo vanlige for dem. 

 



Jeg personlig syntes virkelig ikke at de unge er så ille. Men nå neste gang du tenker på å 

skrive en frekk kommentar eller komme med fordommer, prøv og tenk på at ikke alle unge er 

sånn. Du vet jo heller ikke hvordan de unge har det nå for tiden er det veldig mange unge som 

sliter mentalt og tror du at de får det noe bedre når du sitter og skriver dritt til dem, nei. Så 

neste gang tenkt deg om før du tar fingrene på tastaturet.  

 

 

 

 

 

 

 


