
Ungdommer altså 
 
Mange er negative til ungdommene, og det var de til og med når Sokrates levde. Vi er jo 
bare barn. De har jo og vært der selv. Så hvorfor kommenterer de på oss? 
 
Ja, vi er kanskje like gamle, men vi tenker ikke likt. Hvorfor er det så mange som tror d? Det 
er for at de dømmer før de møter ungdommene. Noen stjeler og det gjør sånn at noen tror at 
alle ungdommer gjør det. Flere bruker faktisk tiden sin på å være med de gamle eller hjelpe 
andre. Og noen forsøpler mens andres bryr seg veldig om miljøet og gjør alt de kan for å 
redde det. Ingen tenker likt, eller gjør det same, men håper at folk som dømmer vil forstå 
dette i fremtiden. For dette kan påvirke hvordan ungdommene oppfører seg mot de som 
dømmer eller de som ikke respektere dem. 
 
Vi går mer inn på dømming. I de siste årene har det vært flere folk som har kommet ut som 
homofil, lesbisk, bifil osv.., men det er det ikke alle voksne som liker. For de er ikke vant til 
det, de vokste opp med at det ikke var lov at man likte samme kjønn eller ville bytte kjønn. 
Men det er ikke bare om hvilke kjønn man har, det handler også om identitet. Hvem man vil 
være, hvem vil man bli framstilt som. Det er her de voksne kommer inn. For det er flere som 
har blitt slått av VOKSNE, blitt dømt av VOKSNE. Bare for at man er den man vil være! Dette 
er ikke bare om identitet og kjønn, dette skjer også med de som er melaninrike. De opplever 
rasisme. De blir dyttet, slått og kalt for ting på gata for ingen grunn. Det er mange som tenker 
at dette er normalt for at de vokste opp med det. Men dessverre så er det mange folk som 
har vokst om rasisme i barndommen sin. Dette er et stort tema og et stort problem. Kanskje 
den yngre generasjonen løser dette problemet i fremtiden. 
 
Mange av de eldre sier at de yngre generasjonene har blitt dummere, men det er ikke sant. 
Vi blir faktisk smartere bare på en annen måte. F.eks. teknologi. Vi har vokst opp med 
teknologi, det kan vi veldig mye om. Og verden blir mer og mer teknologisk. Og 
generasjonene blir smartere og smartere. Sånn er det bare. Vi kan f.eks. masse om telefon. 
Vi må jo for det meste hjelpe de eldre med telefon. 
 
Jeg syntes at vi skal se litt mer på dette nå og i fremtiden. Dette er noe vi ikke vil ha. Nå har 
du fått sett våre perspektiv om dette. Det er ikke alltid at de voksne har rett. Det må dere 
bare innse. 

 


