
Fra ’Generation Utryg’ til ’Generation Vi kan’ 
 
“Generation Fucked Up“, “Zapper Generation“, “Generation curling-børn“. 
Mærkater, som alle er blevet sat på ungdommen igennem de sidste år. Vi har fået at 
vide, at vi har en verden af muligheder foran os. At vi kan blive til lige det vi vil. At 
vi er forkælede og dovne. 
  
Men er det tilfældet, når vi virkelig kigger på ungdommen i dag – på vores 
generation? 
  
Vi unge oplever i dag et større pres på arbejdspladsen, i uddannelsessystemet og fra 
vores egne forventninger og mål end nogensinde før. Fællesskaber er brudt ned, og 
enhver er blevet sig selv nærmest.  Når man på arbejdspladsen ikke længere er 
kolleger, men konkurrenter om forfremmelse og tillæg. Når man i skolen ikke er 
kammerater, men konkurrenter om karakterer og lærepladser. Når man hele tiden 
bliver fortalt, at man er sin egen lykkes smed, og at andre blot er forhindringer på 
ens vej til succes. Ja, så sætter det ar på sjælen, når man føler, at man ikke slår til. 
  
For hvis man er alene om at klare sig, er der ingen til at gribe en, hvis man falder. 
Og når man så gør, vendes frustrationen, skuffelsen og skylden indad – for hvis man 
selv er ansvarlig for at klare sig godt, må det også være ens egen skyld, hvis det går 
galt. 
Det samfundssyn der går ud på, at mennesket er en ø og enhver sin egen lykkes smed 
er forfejlet. Det er et syn, vi vil gøre op med, for ingen mennesker er øer. Det er kun i 
mødet med andre, vi bliver bevidst om vores egen individualitet. Det er kun 
sammen, vi kan skabe de gode liv for os selv og hinanden. 
For det er ikke den lærepladssøgendes skyld, at der ingen lærepladser er at få. Der 
har fællesskabet også et ansvar. 
Der er brug for, at vi sætter hinanden først og bygger stærke fællesskaber – der er 
brug for kollektive løsninger på individuelle problemer, og det kan kun gå for 
langsomt. 
I de senere år er flere og flere blevet utrygge, stressede, deprimerede, får angstanfald 
og tvivler på egne evner. 
  
Denne udvikling har resulteret i en ungdomsgeneration med helt andre 
forudsætninger – hvor tidligere generationer blev stemplet som enten ligeglade eller 
med alle muligheder for fødderne, er ungdommen i dag vokset op i en krise. 
Overlevelsesmetoden er ikke at stå sammen, men at kæmpe alle mod alle. Vi skal 
præstere bedst, iscenesætte os selv bedst og sælge os selv bedst. Lykkes det ikke, 
bliver fiaskoen vendt indad – indivudialismen og “enhver er sig selv nærmest”, er 
det nye samfundsmantra. 
  
Som følge af denne triste udvikling i samfundet  bliver flere og flere unge utrygge, 
stressede, deprimerede, får angstanfald og tvivler på egne evner. 



Den økonomiske krise gør kun problemerne større, og en fremtid med udsigt til 
arbejdsløshed og usikkerhed har forstærket tendensen – risikoen er endnu flere 
pressede unge med psykiske problemer. 
  
Gruppen af pressede unge er stadig stigende, på blot 7 år er antallet af unge på 
antidepressiv medicin fordoblet[1] og ungdomsuddannelserne får på 71% af 
skolerne flere henvendelser til psykologhjælp[2]. Fokus på problemet med de 
utrygge unge vokser, men der er ikke fundet en samlet løsning. 
SFU vil åbne danskernes øjne for, at ungdommen i dag hverken kan betegnes som 
”Zapper Generation” eller endnu mindre ”Generation Fucked Up”. Vi skal blive 
voksne i en hverdag, hvor krisen kradser, og hvor mulighederne forsvinder. Skal 
vores generation have en titel rammer ”Generation Utryg” nærmere plet. 
  
Politisk handling kan dog nu afgøre om vores ungdoms fremtid er lys eller mørk. 
Med dette udspil fremlægger SFU vores bud på hvordan vi skaber et samfundet, 
hvor vi ikke er efterladt til os selv, men hvor fællesskabet og muligheden for at 
skabe sig et godt liv igen kommer i centrum. 
Vi vil ikke nøjes med at behandle symptomer og reagere, når skaden er sket. Vi vil 
sikre, at ingen overlades til sig selv eller skubbes ud over kanten. Det kræver, at 
nære fællesskaber styrkes. Det betyder blandt andet, at det skal være let og 
attraktivt at være frivillig i civilsamfundet. Det kræver også, at den brede velfærd 
løftes, så der for eksempel er tilstrækkelige ressourcer til, at den enkelte lærer har 
tid til den enkelte elev i uddannelsessystemet. Dette vil betyde, at den enkelte indgår 
i færre sammenhænge, hvor kammerater eller kolleger er konkurrenter, mens 
fællesskabets løsninger styrkes. 
Nedenfor leverer vi vores konkrete løsninger på de problemer, flere og flere unge 
står overfor i dag. Disse løsninger, en opprioritering af den brede velfærd og en 
styrkelse af de nære fællesskaber kan at vi undgår at blive “Generation Utryg” for i 
stedet at blive “Generation Vi Kan”. 
  
Terapeutisk behandling frem for lykkepiller 
Hjælpen og behandlingen af de unge sakker bagud for den markante udvikling, og 
unge behandles i høj grad med antidepressiv medicin med ringe effekt frem for 
terapeutiske behandlingsformer. 
Praktiserende læger kan ordinere antidepressiv medicin til unge efter blot en enkelt 
samtale, og mange gør brug af dette selvom den antidepressive medicin ikke har 
nogen dokumenteret effekt på unge mennesker. 
  
Derfor foreslår SF Ungdom: 

•  At der forudgående for ordinering af antidepressiv medicin altid skal gives 
psykologhjælp 

•  At antidepressiv medicin kun kan ordineres af speciallæger med indblik i 
psykoterapien efter samtaler med den  unge. 

• At medicineringen altid følges ad med samtaleterapi der har højere 
dokumenteret langtidsholdbar effekt end antidepressiv medicin 



•  At mennesker med dobbeltdiagnose, altså både psykisk sygdom og misbrug, 
kan få bedre muligheder for behandling, så de ikke først skal overkomme et 
misbrug, for overhovedet at få udsigten til et behandlingsforløb. 

  
Ved at sætte samtaleterapien, der kan kurere næsten halvdelen af tilfælde af 
depression, stress og angst, før medicinering bliver både tilbagefaldsraten mindre og 
behandlingsprocenten større. 
  
Hjælp og forebyggelse i uddannelsessystemet 
Unge under uddannelse er i høj grad ofre for psykiske problemer. De unge skal opnå 
gode resultater og de skal opretholde et perfekt image. Alle disse opgaver ligger på 
den enkeltes skuldre. Det bliver for meget for mange og flere og flere bukker under 
for presset fra sig selv og uddannelsessystemet. 
  
For at styrke fokus på forebyggelse og sørge for at problemer bliver taget hånd om 
fra start foreslår SF Ungdom: 

• Nedbrydning af tabuet omkring psykiske problemer ved information og tilbud 
om samtale om stress, angst og depression til nye studerende, samt løbende 
opfølgning 

•  Fast tilknyttet psykolog til alle ungdomsuddannelser og bedre information 
om studenterrådgivningens hjælp til  studerende samt fjernelse af 
begrænsningerne af psykologtimer 

•  Større fokus på forebyggelse i uddannelsesmiljøet – (årlige undersøgelser af 
studerendes psykiske velbefindende) og hurtig henvisning til skolepsykolog 
ved mistanke om probleme 

• Princippet for vores uddannelsessystem skal være kvalitet frem for kvantitet. 
Tidspres og stress skal skiftes ud med tid sammen med undervisere og bedre 
gennemarbejdede opgaver 

  
Ud over fokus på hjælp og forebyggelse til de studerende skal der gøres op med 
individualiseringen i uddannelsessystemet. De unge skal vide at de ikke er alene og 
ikke kun selv er skyld i problemerne. Samfundets øjne skal åbnes for problemerne 
og tabuerne omkring psykiske problemer skal brydes ved at sætte emnet på 
dagsordenen. 
  
Unge på et kriseramt arbejdsmarked 
Siden krisens begyndelse i 2008 er unge blevet udsat for stadig højere pres på 
arbejdsmarkedet. Det gælder om at løbe hurtigt, arbejde længe uden pause og ikke 
brokke sig over dårlige og ulovlige forhold hvis man vil beholde sit job. 
Det seneste års afsløringer af bl.a. Joe & the Juice, Agnes Cupcakes, Meyers bageri 
og Baressos arbejdsforhold udstiller tydeligt problemerne. 
Samtidig er de unge den gruppe på arbejdsmarkedet som har flest sygedage og 
generelt oplever ubehag og modvilje mod at tage på arbejde. [3] 
  
For at forebygge problemet og vende den nedadgående udvikling vil SF Ungdom: 



• Arbejde for ordentlige arbejdsforhold ved at styrke opsynet med 
arbejdspladser og øge de unges   kendskab til fagforeningerne og deres 
arbejde for overenskomster 

• Ansætte ungevejledere i alle kommuner. Her skal unge under 25 år der ikke er 
under uddannelse have mulighed for at søge råd, vejledning og støtte under de 
første år på arbejdsmarkedet 

• Sikre gratis psykologhjælp til alle unge under 25 år – også dem uden for 
uddannelsessystemet 

• En bedre indføring på arbejdsmarkedet. Der stilles andre krav på en 
arbejdsplads og de unges introduktion til arbejdspladsen og de medfølgende 
opgaver og ansvarsområder skal styrkes. 

  
Foruden de skitserede tiltag i dette udspil er der behov for et øget samfundsfokus på 
ungdomsgenerationens problemer og udfordringer. Vi har længe haft et billede af de 
unge som forkælede, privilegerede og med alverdens muligheder for fødderne. 
Udgangspunktet har ændret sig og samfundets øjne skal op for at nutidens unge 
 ikke er hverken Zapper generationen eller Fucked Up, men presses så hårdt af 
samfundets forventninger og krav at de er blevet til Generation Utryg. 
Det kan og skal der ændres på. Med vores forslag kan vi ændre samfundsholdningen 
og tage unges problemer alvorligt – med vores forslag kan vi gå fra at være 
Generation Utryg til at være Generation Vi Kan! 
  
  
[1] Tal fra sundhedsstyrelsen viser at der i 2004 var 7984 0-20 årige på antidepressiv medicin. I 2011 var tallet steget til 
16.305. 
[2] DR nyheder, 21-TV avisen, 11. Maj 2012. 
[3] Ugebrevet A4, ‘Unge har flest sygedage’, 20. februar 2012 
	  


