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”Der er forskel på voksnes og vores holdninger. Der er ting, de ikke forstår”. Sådan fortalte en
dreng i et interview, som Børnerådet foretog i forbindelse med udarbejdelsen af denne
publikation. Er det ok at lyve, hvis det ikke går ud over andre? Hvad tænker du, hvis du
møder en person med anden etnisk baggrund end dansk? Og hvem lytter du til, når du
skal danne din egen mening? Det er nogle af de spørgsmål, som Børnerådet stillede til
Børne- og Ungepanelet i sommeren 2005. Panelet gik på det tidspunkt i 8. klasse. 991
unge deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ med unge fordelt i hele landet.Tolerance, normer og adfærd er fokusområder både for undersøgelsen og for hele publikationen.Vi har valgt at udbygge undersøgelsen med en række kvantitative interviews for at
få uddybet og nuanceret de unges holdninger. Ud over disse to elementer indeholder
”Rigtigt og forkert” også en baggrundsartikel om, hvad der karakteriserer teenagere i
dag, og hvordan man som voksen kan komme i øjenhøjde med unge. Desuden har vi
samlet 5 portrætartikler med unge, som hver især bidrager med deres personlige
historie om kriminalitet, tolerance og tillid.
Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Det spørgsmål stiller vi til de unge. Men for at tale
med unge om dette emne, bliver vi som voksne nødt til at stille os selv det samme
spørgsmål. Hvor sætter vi fx selv grænserne for, hvad vi synes er rigtig eller forkert adfærd? Fordrer vi altid 100 procents ærlighed eller kan det at lyve gradbøjes? Handler vi
efter vores holdninger eller mener vi ét men gør noget andet? Børn og unge har i flere af
Børnerådets undersøgelser i Børne- og Ungepanelet fortalt os, at de ønsker voksne, som
kan fungere som positive rollemodeller. Det må også antages at være tilfældet, når vi taler
om tolerance og normer. Det ansvar må vi som forældre og professionelle tage på os
– ligesom medierne også må tage deres ansvar for de unges holdningsdannelse alvorligt.
”Rigtigt og forkert” kan bl.a. bruges i skolesammenhæng. Nogle af kapitlerne vil være
gode at tage afsæt i til forældremøder, hvor unges holdninger og adfærd er til debat.
Andre af kapitlerne vil være relevante at tage afsæt i, når klassen fx skal diskutere
tolerance eller kriminalitet.

Indhold
B AGGRUND

Hvad i alverden har de gang i? / 6
Hvad karakteriserer teenagere i dag? Det sætter denne baggrundsartikel fokus på.
Artiklen er skrevet af Ph.D. Søren Østergaard, som i flere år har forsket i teenageres
livstolkninger. Han giver her et bud på, hvordan man skal forstå unge i dag, og hvordan
man som voksen kan møde og forstå den enkelte unge.
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UNDERSØGELSE

Værdier og adfærd - en undersøgelse i 8. klasse / 15
991 unge fra Børnerådets Børne- og Ungepanel har deltaget i en
spørgeskemaundersøgelse om værdier og adfærd. Undersøgelsen bidrager med viden
om unges:
Tolerance overfor andre
Hvad er rigtigt og forkert adfærd
Hvem lytter man til, når beslutninger skal træffes
Brudstykker af samtaler om tolerance, normer og adfaerd / 23
En spørgeskemaundersøgelse kan give et overblik over unges holdninger og adfærd.
Men kvalitative interviews kan uddybe svarene og give os et indblik i bevægegrunde
og tanker. Brudstykker af samtaler er skrevet på baggrund af seks kvalitative
gruppeinterviews med unge i 8. klasse.

5 P E R S O N P O RT R Æ T T E R
Kriminalitet, tillid, racisme og tolerance er nøgleordene for disse fem fortællinger.
Hver person har sin helt egen personlige historie om værdier og adfærd.

§
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CAMILLA
1 1/2 år med vold og kriminalitet begået
i rus af hash og ecstasy / 29
Fra hun var 12 år, og til hun blev 13 1/2, stjal Camilla. Hun var voldelig, røg hash og tog
ecstasy. Nu er de kriminelle handlinger og de euforiserende stoffer lagt på hylden. Men
hvorfor begår et menneske i så ung en alder vold og anden kriminalitet?
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HENRIK
Skater med egen tøjstil / 32
”Når indvandrerne kommer alene, er de søde nok, men så snart de kommer flere
sammen, kalder de os ’fucking danskere’, og så er det, jeg tænker: ’Hvorfor er det så
lige, I er her i Danmark’”, fortæller Henrik, og mener selv, at han er lidt af et ’svin’, når
han tænker sådan.
”Børn skal have deres egen holdning og turde stå ved sig selv”, mener 14 årige Henrik.
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GALLU
Jeg har aldrig tænkt på ofrene / 36
Storebror er i fængsel, og det er ved at gå op for 15 årige Gallu, at han ender samme
sted, hvis han ikke stopper sin kriminelle løbebane.
”Jeg har aldrig tænkt på dem, det er gået ud over. Dem, der har slået mig, har selv bedt
om det”, fastslår han og argumenterer for, at det er ok at slå i selvforsvar, men indrømmer i samme åndedrag, at han ikke kun har slået igen.
LOUISE
Man skal kunne stole på folk / 40
Umiddelbart fremstår hun som en køn, høj, naturlig og flot pige med sin egen
velfunderede holdning til livet. Men tillid er blevet et vigtigt parameter for Louise, når
hun vælger venner i dag. Hun har oplevet tillidsbrud fra veninder, der sladrede om
fortrolig venindesnak.
MADS
Vennerne stjæler, men jeg gør ikke / 44
”Der har været en enkelt gang, hvor jeg var tæt på at stjæle. Jeg følte mig presset til at
tage en pakke kondomer i Netto. De andre lokkede: ”Du tør ikke”. Og så tog jeg
pakken, men pludselig tænkte jeg: Hvad fanden laver jeg? Så jeg lagde dem på hylden
med brød og gik ud”.
Mads vil ikke skuffe sine forældre ved at stjæle eller på anden måde bryde deres tillid.
Men mor og far får ikke alt at vide.

BAGGRUND

Hvad i alverden
har de gang i?
PERSPEKTIVER PÅ TEENAGERE OG FORÆLDREROLLER I EN TID, HVOR DET MESTE ER TIL
FORHANDLING
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Af Søren Østergaard, ph.d., Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik,
forfatter til undersøgelsen ”Generation Happy”1
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I min datters vuggestue blev jeg for et stykke tid siden introduceret til begrebet ”pædagoger på gulvet” – og i min uvidenhed troede jeg, at det betød, at pædagogerne - i stedet
for at sidde i personalerummet og drikke kaffe – havde flyttet kaffepausen til stuerne,
således at hele dagen i princippet var een lang kaffepause. Stor var min overraskelse
derfor, da jeg en dag kom for at hente min datter og så to pædagoger ligge på gulvet og
lege med børnene. Det gav imidlertid forholdsvis god mening, da den ene af pædagogerne
fortalte mig, at de lå på gulvet, fordi de ønskede at være i øjenhøjde med børnene –
hvilket gjorde, at de fik lov til at se på verden fra børnenes perspektiv, og børnene kunne
få lov til at være i øjenhøjde med de voksne, de ellers normalt kun så op til – i hvert fald
rent fysisk. Da jeg spurgte ind til, om det betød noget for relationen mellem børn og
voksne, hvorvidt de var i øjenhøjde, var svaret bekræftende – ”børnene opfører sig
noget anderledes i forhold til os voksne, når de er i øjenhøjde, og de viser os sider af
deres verden, som vi ellers ikke bliver introduceret til”.
Hvis vi ønsker at forstå, hvad teenagere har gang i, handler det i høj grad om at være i
øjenhøjde med dem – billedligt talt; at vi med jævne mellemrum ligger os på gulvet og ser
livet fra deres perspektiv, ser, hvad der er på ”spil” i deres liv og får et indblik i de
spørgsmål, de aktuelt tumler med. Hvis du som udgangspunkt mener, at teenagepigers
brug af mavebluser primært handler om at sende seksuelle signaler, kunne det være en
indikation af, at du har brug for at komme i øjenhøjde!

1 Undersøgelsen ”Generation Happy” er foretaget af Søren Østergaard blandt 1.100
teenagere mellem 13-16 år. Alle tal i denne artikel stammer fra denne undersøgelse.

Selvom projektet som udgangspunkt er dødsdømt, fordi vi lever i en verden, hvor det
meste løbende er i forandring, er ambitionen med denne artikel at bringe os nogenlunde
i øjenhøjde med den udfordrende, tankevækkende, trælse, spændende og nogle gange
mærkelige del af menneskeheden, der som oftest omtales som teenagere – her primært
forstået som de 12-16-årige – samt pege på nogle af de udfordringer, vi står overfor, hvis
vi som forældre, lærere, pædagoger og foreningsledere ønsker at være med til at støtte
og påvirke vores teenagere – en opgave, der ikke altid er lige til.
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Indledningsvis er det vigtigt at slå fast, at:

Teenagere anno 2006 er i udgangspunkt ikke ”specielle”
Flertallet af teenagere har nemlig de samme håb og drømme, som du og jeg også havde,
da vi var teenagere – længslen efter bekræftelse og accept, gode venner, kærester, spænding og fremtidsdrømme omkring ”prinsen på den hvide hest”, familie, børn samt et
spændende og meningsfyldt job. Disse grundlæggende ting har ikke ændret sig, men det
har til gengæld den verden, de vokser op i, og det er disse forandringer – rammerne
omkring teenagelivet - der gør, at de teenagere, der ikke i sig selv er specielle, alligevel
kommer til at fremtræde lidt specielle, fordi de skal forsøge at navigere på en
meningsfyldt måde i en verden i forandring.
Jeg skal i det følgende kort introducere nogle af disse rammer for ungdomslivet
– og lad mig indlede med en beretning fra ”de gode gamle dage”.

Fra to dage til et helt liv
Da min far blev konfirmeret i 1954, var hans ungdom slut – dagen efter var han at betegne som voksen. Hans liv var lagt i rimeligt faste rammer, for familien og skolen havde
fortalt ham, hvad der var godt, og hvilke forventninger omgivelserne havde til ham. Han
skulle have en læreplads, der kunne skaffe ham en uddannelse, som grundlæggende set
ikke var meget anderledes end hans fars, og målet med hans arbejde var at brødføde en
familie med 2-3 børn samt anskaffe sig et vist antal statussymboler, som i forhold til
omgivelserne kunne signalere, hvor godt han havde klaret sig. Og det projekt gik han
så i gang med.
Som det vil være de fleste bekendt, er rammerne omkring teenagelivet halvtreds år
senere radikalt ændret. Flertallet bliver stadigvæk konfirmeret, men så hører ligheden
også op. Hvor teenagere tidligere fx via klassetilhørsforhold, alder, religion og køn kunne
opleve, at deres liv var lagt i rimeligt faste rammer – og at livsprojektet derfor i vid
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udstrækning handlede om at finde sig selv inden for de givne rammer, handler teenagelivet anno 2006 i højere grad om at skabe sig selv! Udtrykt lidt anderledes består den
aktuelle udfordring for danske teenagere i – med udgangspunkt i mange forskellige former for ”input” - at skrive deres egen meningsfulde ”selvbiografi”. Det er dette projekt,
som langt hen ad vejen er bestemmende for deres valg, værdier og livsstil.
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Dette er ikke noget helt enkelt projekt, for de ydre “fix-punkter” i form af overleveret
tradition, ideologier, fasttømrede normer, værdier, som var accepteret af det store flertal
m.v., som tidligere udgjorde vigtige og forholdsvis stabile rammer omkring den enkeltes
identitetsarbejde er langsomt gået i opløsning, uden at der er sat noget nyt i stedet. I takt
med at individet i stadig større omfang står over traditionen - hvor det tidligere ofte var
omvendt - bliver livet dermed i stadig større udstrækning et personligt anliggende, hvor
den enkelte gennem valg og fravalg må tage ansvar for at forme sit eget liv – m.a.o. skabe
sig selv. Dette ”skabelsesprojekt” er – i takt med, at ungdommen nu varer hele livet
– blevet livslangt!

Teenageres livsstrategier
I forsøget på at navigere i en kompleks verden udvikler den enkelte forskellige navigationsstrategier, som man håber, kan skabe en form for mening. Nogle vælger at søge
trygheden i det nære, kontrollerbare og overskuelige - familie, venner, uddannelse,
tastaturet, fritidsinteresser etc. - og selvom man i udpræget grad er opmærksom på
problemstillinger og udfordringer i verden ”udenfor”, er det ikke noget, man engagerer
sig i rent praktisk – primært, fordi det virker uoverskueligt og uden for den enkeltes
indflydelsessfære.
Andre forsøger at skabe sammenhæng og mening ved at søge efter enkle svar på komplicerede spørgsmål ved at engagere sig i en religiøs bevægelse, en politisk gruppering og de behøver absolut ikke at være ekstreme – eller en bandelignende gruppe, hvor
synet på verden som oftest heller ikke er specielt kompliceret – det gælder om at slå
først.
En tredje tilgang til teenagelivet kan være at kompensere for meningsstab og manglen på
sammenhæng i livet ved hele tiden at være på udkig efter oplevelser og events, der kan
fylde ens liv og valg med en form for “kunstig” betydning – oplevelser, der gør, at jeg
kommer ”op at ringe”. Dette kommer bl.a. til udtryk i form af ekstrem sport, en “vild”
aften i byen, optagethed af internettets muligheder eller en dyrkelse af specielle radio- og
tv-programmer – Dolph og Wullf – altså dem med den lyseblå flodhest - Team Easy On
etc. - hvor det i højere grad er form end indhold, der er fokus på.

Spændingsfeltet mellem søgen efter tryghed, mening og intensitet udgør for flertallet af
teenagere den ramme, inden for hvilken de arbejder med at finde sig selv – og har betydning for, hvordan de håndterer en række af de meget konkrete udfordringer ”hverdagsudfordringer”, som kort vil blive introduceret i det følgende:
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Det er vigtigt, at jeg træffer nogle helt unikke
personlige valg - der kan accepteres af andre
Det er vigtigt for den enkelte at fremstå som unik – uafhængigt af andre vælger jeg selv
min tøj- og musiksmag, fritidsaktiviteter m.v. Jeg er i gang med at skrive MIN selvbiografi,
og derfor er det vigtigt, at jeg oplever at kunne stå inde for de valg, JEG træffer – for hvis
jeg ikke kan det, er der en risiko for, at jeg ”mister” mig selv.
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Samtidig er det dog tankevækkende, at de fleste teenagere giver udtryk for, at de måske
ikke er så unikke, for som de siger: ”det giver jo ikke mening at sige, at man skaber sin
egen stil – det gør man jo ikke – men JEG gør”.
Hvis man skal sætte en ”label” på danske teenagere, kunne det være, at de er ”kollektivt
orienterede individualister” forstået på den måde, at der i den gruppe, de orienterer sig
ud fra og har fælles historie med, er en gensidig accept og forståelse for, at der skal være
plads til individet og det unikke.

På tur med ”spejderpatruljen”
En stor del af danske teenageres liv er indlejret i vennegruppen – en gruppe, der som
oftest består af en tre-seks tætte venner, hvoraf nogle har været en del af ens historie
igennem en årrække. Der foregår løbende udskiftninger i gruppen, men et vigtigt
forankringspunkt er den fælles historie.
Det er i disse grupper man – i erkendelse af, at forældre som oftest lever et liv, der er
meget forskelligt fra ens eget og i øvrigt har nok at gøre med at få styr på deres eget liv
- hjælper hinanden med at finde vej, korrigerer hinanden og træffer de valg, som deres
hverdag til overflod er fyldt med.
”It´s not about the looks” - krop og stil i en visuel kultur
Når man spørger teenagere om betydningen af ”udseende”, giver de fleste udtryk for, at
det i valget af fx venner naturligvis er det ”indre, der tæller”, samtidig med, at der er en
høj grad af bevidsthed omkring betydningen af førstehåndsindtrykket. Udtrykt lidt anderledes tyder noget på, at de i vid udstrækning er præget af at vokse op i en visuel kultur,
hvor de synlige tegn er blevet nærmest altafgørende i afkodningen af dem selv og

hinanden. Der sker således en ”udvendiggørelse” af identiteten. Identitet handler i højere
grad om, hvilke signaler vi sender gennem vores udseende, end hvem vi er inde under
Billabong-trøjen og bukserne fra Diesel. Når det derfor er vigtigt, at en ”personlig stil”
også opleves som ”personlig” er det, fordi man gennem sin stil signalerer, hvem man er –
hvilket måske kan være med til at forklare, hvorfor tøjstil for nogle teenagere nærmest
er et spørgsmål om liv og død!
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Når selvforståelsen i vid udstrækning bliver knyttet sammen med ydre adfærd og image,
får forbrug meget naturligt en central placering – og for en gruppe af teenagere bliver
forbruget et meget centralt omdrejningspunkt i deres liv. Identitet og livsstil er dermed i
højere grad noget den enkelte i højere grad skaber gennem ”individuelt kreativt forbrug”
end noget, der bliver rakt én fra tidligere generationer.
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I forbindelse med denne ”udvendiggørelse” af identiteten får den menneskelige krop en
central placering. I en uoverskuelig verden er kroppen stort set det eneste, den enkelte
selv har mulighed for at modellere og kontrollere – og dermed får kroppen en vigtig
symbol- og signalværdi. Det er for en stor gruppe af teenagere afgørende vigtigt at
fremstå ”fit,” for hermed signalerer jeg, at jeg har kontrol over mig selv, mens overvægt
signalerer, at jeg ikke har styr på særlig meget.

”I do it my way”
– perspektiver på individualisternes moral
I fraværet af et fast værdigrundlag der fortæller, hvad der er rigtigt og forkert, udvikler
mange teenagere en ”Det-må-du-selv-om–kultur” eller en ”forhandlingskultur” både når
det gælder etiske og moralske spørgsmål og konkret adfærd. Meget lidt er i udgangspunkt
rigtig eller forkert. Man forhandler sig i højere grad frem til holdninger, som - i forhold til
ens aktuelle livssituation og de nære venner - giver mening.
Det, at stort set alt er til forhandling, ser dog ikke ud til – for det store flertal – at føre
til en mere ”udsvævende” livsstil – snarere tværtimod! Den seksuelle debutalder har
ligget fast de sidste 15-20 år – 16 år for piger og 16,5 for drenge. Antallet af dagligrygere
er faldende, forbruget af hash er stagnerende og alkoholdebuten er stadig senere. Så på
trods af at der i medierne til stadighed tegnes et billede af teenagere som markant
grænsesøgende, så er virkeligheden snarere – hvad diverse undersøgelser også bekræfter
- at den store gruppe af dem, der udøver en ”tilbageholdende” adfærd bliver stadig mere
tilbageholdende, når det gælder brugen af ”rusmidler”.
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For flertallet betyder ”frisætningen” og individualiseringen tilsyneladende, at de i stadig
højere grad tager ansvar for deres liv, hvilket i forhold til den såkaldte ”risikoadfærd”
giver sig udtryk i en mere ”tilbageholdende” praksis. Omvendt er der en mindre gruppe,
de såkaldte ”Gengangere”, der ser ud til at have svært ved at styre friheden. Reelt er der
tale om, at der sker en polarisering, hvor en større gruppe bliver mere tilbageholdende,
når det gælder risikoadfærd, mens en mindre og måske voksende gruppe ”giver den gas”,
når det gælder de forskellige former for risikoadfærd.
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Mere fremtidshåb end fremtidsfrygt
Danske teenagere er vokset op under en højkonjunktur, hvilket i nogen grad er med til at
præge deres syn på dem selv og deres egne muligheder. De er i udpræget grad positive i
forhold til deres egne muligheder, når det gælder fremtidige muligheder – og fremtidsdrømmen er stort set ens, uanset om man vokser op i Nordsjælland eller i Vestjylland.
De vokser op med en fast tro på, at de har alle muligheder – det gælder bare om at
gribe dem - og i en tid, hvor der er meget fokus på ”mønsterbrydere”, er der kun en
begrænset bevidsthed om betydningen af den sociale arv, der jo ikke forsvinder, blot fordi
man ikke taler så meget om den.
Fremtiden handler om at træffe de rigtige valg, og hvis det viser sig, at det valg jeg
traf, ikke var det rigtige for mig, så træffer jeg blot et nyt valg, der bringer mig tilbage på
det rigtige spor.
Det går ufatteligt godt … i hvert fald for de fleste
Som modvægt til mediernes ret sensationsprægede beskrivelse af de danske teenagere er
det vigtigt at slå fast, at de fleste af dem klarer sig rigtig godt Hvis man spørger, svarer ca.
85% helt overordnet, at de oplever ”en grundstemning af lykke”. Det meste af tiden er
de forholdsvis glade, og de har en fornemmelse af at være på rette spor, for sammen
med vennerne er de i gang med en ”spændende rejse”, der opleves som både givende og
meningsfuld – en rejse, som de oplever selv at have rimelig styr på, for deres egen
selvforståelse er, at de selv sidder ved rorpinden.
MEN slangen dukker også op i dette paradis – dels i form af stress, som 28% angiver, at
de ofte lider af, dels i form af at de ikke helt oplever, at de er tilfredse med deres krop –
hvilket omkring halvdelen angiver, at de ikke er. Hertil kommer de mange valg, som man
selv skal give mening – herunder de fremtidsorienterede valg fx valg af studieretning – og
det med kærester er heller ikke helt let - så der er mange ting, der i hvert fald midlertidigt kan bringe dem ud af stemning.
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Men så er det ellers også tid til at få armene ned igen, for noget tyder faktisk, på at en
stigende gruppe af teenagere reelt har det ret svært. Når f.eks. 8% angiver, at de ofte er
ensomme, 7% oplever, at de ikke er særligt lykkelige, og 8% ofte bliver mobbet, tegner
der sig at billede af en gruppe på en 8-10% af danske teenagere, der ikke synes, at livet
”styrer for hårdt på den fede måde”. Hvis man endvidere inddrager de ca. 10%, der ikke
har det særlig godt med deres krop samt ”storforbrugerne” af hhv. alkohol og hash, er
der noget, der tyder på, at ca. 7-8% af danske teenagere oplever sig selv som mere eller
mindre marginaliserede, samt at en tilsvarende gruppe reelt oplever mistrivsel på centrale
områder af deres liv. Der er således noget, der tyder på, at en forholdsvis stor gruppe på
12-15% af en årgang ikke har det specielt godt – eller i faktiske tal: Ca. 40.000 danske
teenagere i alderen 13-16 år.
For dem har det ”nye landskab” med de mange valgmuligheder, ”friheden” og manglende
orienteringspunkter vist sig at være et vanskeligt terræn at navigere i. Ikke nok med det,
for samtidig med at de skal kunne håndtere følelsen af at være faret vild, skal de også
kunne rumme en god portion af skam. Skam over ikke at formå at gribe alle de muligheder, som ”tiden” byder på, skam over ikke at leve op til tidens kropsidealer osv. Og til
forskel fra tidligere, hvor man kunne synge med på TV2- sangen ”Det er samfundets
skyld”, må teenagere anno 2006 i højere grad selv lære at håndtere skammen – for i dag
er det i udpræget grad vores egen skyld, hvis vi ikke griber mulighederne.

Hvor kommer jeg som voksen ind
Hvorvidt vi ønsker at spille en rolle i teenageres liv, er i nogen grad op til os selv. Selvom
den store gruppe af teenagere egentlig ser ud til at klare sig OK, er de rent faktisk meget
åbne og har i nogen grad en forventning om, at fx deres forældre er aktive, når det gælder processen med at finde sig selv som teenager - samtidig med at deres erfaring til
stadighed fortæller, at deres forældre ofte ikke er specielt godt opdaterede i forhold til
det teenageliv, mange af dem reelt har levet siden 10-11 års alderen. I en erkendelse af
dette bruger de – som tidligere nævnt - som oftest deres venner i forhold til at finde vej
i forhold til de konkrete udfordringer i hverdagen – kærester, konflikter, valg – mens
forældre ofte kun kommer på banen, når det gælder tunge ting som mobning og så de
mere overordnede valg omkring f.eks. fremtidig uddannelse.
Hvis vi som voksne ønsker at spille en aktiv rolle i forhold til at hjælpe vores teenagebørn i forhold til de såvel meget konkrete som overordnede spørgsmål, de tumler med,
er der en række ting, vi bør overveje:
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Hvad betyder det, at voksne også orienterer sig
mod ungdomskulturen og dens værdier
I forhold til vores relation til teenagere er det vigtigt, at vi som voksne afklarer os i forhold til det faktum, at vi langt hen af vejen også er i gang med at skabe os selv og måle
os i forhold til de aktuelle ungdomskulturelle udtryk. Det kan nogle gange vanskeliggøre
samtalen omkring fx synet på kroppen, at vi selv ligger under for nogle holdninger omkring at det at være ”fit” er det samme som at have kontrol, med den afledte konsekvens, at vores køleskab kun indeholder ”light-produkter”. Det, at vi oplever at have
ansvar for en teenager, betyder reelt, at vi først er nødt til at tage ansvar for os selv.
Hvad er vores værdier? Kan vi reelt bruge vores livserfaring til så meget, hvis den ikke
har udmøntet sig i bestemte holdninger? osv. . – og hvis vi ikke er parate til denne proces, vil vores ”rådgivning” ofte være knapt så kompetent.
De forventer ikke, at vi ved alt – men det hjælper at vide lidt
Artiklen blev indledt med nogle overvejelser omkring vigtigheden af at være i øjenhøjde,
med andre ord at vi har et rimeligt indblik i teenagernes virkelighed. En opdateret virkelighedsforståelse signalerer engagement og et ønske om, at relationen ikke blot skal
fungere på vores præmisser. Reelt kræves der som ofte ikke så meget, før vi får den
”street credit”, der gør, at vi tages med på råd.
Lad mig nævne et konkret eksempel: Internettet er en vigtig del af teenageres liv, og det
store flertal bruger forholdsvis meget tid på sider som fx www.arto.dk. Denne side er vel
nok den mest brugte ”site” af danske teenagere; der ligger flere hundrede tusinder profiler, og hver dag bliver der sendt ca. 1 million beskeder via Arto. Men det er de færreste
forældre, der nogensinde har sat deres ”virtuelle ben” i dette univers, der giver en god
fornemmelse for, hvad der aktuelt rører sig blandt en gruppe af danske teenagere.
Ti minutter på Arto giver dig tilstrækkelig viden til at stille spørgsmål og diskutere en del
af teenagelivet, som vi som voksne reelt ikke har mulighed for at kontrollere, men som vi
kan influere ved at diskutere holdninger og give udtryk for vores egne værdier – og de ti
minutters research sender samtidig et meget klart signal om, at vi vil noget mere end
blot den overfladiske samtale.

Vigtigheden af at vi tør stille spørgsmålet ”hvorfor”
Udtrykt lidt firkantet kan man sige, at vi lever i en tid hvor ”naturlig coaching” kun i
meget begrænset omfang finder sted. Når vi oplever, at vi måske ikke har helt styr på
vores eget liv, kan vi føle, at vi mister retten til at stille spørgsmål i forhold til andres
13

tænkning og handlinger – og dermed lader vi mennesker omkring os slippe af sted med
at gøre de mest ”mærkelige” ting.
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I teenagekulturerne sker der mange ret ”mærkelige” ting og den ”ung-til-ung-rådgivning”,
der finder sted på teenageværelserne er ikke altid den mest kvalificerede. I en tid, hvor
det handler om at skabe sig selv gennem løbende at træffe valg, er en af vores helt vigtige
funktioner som ”opdragere” at hjælpe teenagere til at træffe så kvalificerede valg som
muligt – og i denne proces er spørgsmålet ”Hvorfor” helt centralt.Vi må turde udfordre
såvel deres tænkning som praksis ved at stille det simple spørgsmål: ”Hvorfor gør du,
som du gør? – og ikke bare være tilfreds med et ”Det ved jeg ik’”.Vi spiller en vigtig rolle
som ”opdragere” ved at stille spørgsmål, ved at sætte fokus på, hvilke værdier deres valg
baserer sig på og ved at diskutere, hvilke konsekvenser valgene har på længere sigt.
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For at kunne stille de gode spørgsmål behøver vi ikke at have styr på alt i vores liv.
Teenagere kan godt håndtere voksne, der lever med og kan acceptere spørgsmålstegn i
deres liv – men der er selvfølgelig altid den risiko, at de stiller dig spørgsmålet: ”Hvorfor
gør du, som du gør?” – og man skal selvfølgelig overveje, om man er parat til at svare.
Modet til selvrefleksion, viden, der gør, at vi kommer i øjenhøjde og modet til at stille de
vigtige spørgsmål er reelt vigtigere end en række færdige svar, der som oftest alligevel
ikke holder i en verden i hastig forandring.
Søren Kierkegaard har udtrykt det på den måde, at hvis man vil føre et menneske fra et
sted til et andet, må man møde dette menneske, hvor det aktuelt befinder sig og så begynde at gå sammen med det. Dette er en helt grundlæggende værdi i al arbejde med
teenagere – at møde dem der, hvor de er – og ikke der, hvor vi tror eller håber, de er.
Hvis vi tør bevæge os ud på en fælles vandring, kunne der måske ske det spændende, at
vi havnede et sted, som ingen af os vidste eksisterede. Med andre ord: At vi blev klogere
på os selv og den verden, vi er en del af.

UNDERSØGELSE

Værdier og adfærd
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EN UNDERSØGELSE I 8. KLASSE

Langt de fleste unge har et fornuftigt syn på andre
mennesker. De har stor forståelse overfor minoritetsgrupper, og deres normer og adfærd vækker ikke den
store bekymring. Men fordomme og mistro mod grupper
med anden etnisk baggrund er på vej ind. Godt halvdelen
af drengene på 8. klassetrin tænker, at de fleste indvandrere er kriminelle. 8 ud af 10 elever i 8. klasse synes,
at det er i orden at kopiere musik og film, men kun knapt
5 procent af eleverne mener til gengæld, at det er ok at stjæle. Holdninger, normer og
adfærd for det store flertal af de unge i 8. klasse skiller sig ikke nævneværdigt ud fra de
voksnes. Men en lille gruppe, som især består af drenge, har sat sig ud over de gældende
regler og normer. Det viser resultaterne af Børnerådets undersøgelse ”Værdier og
adfærd - En undersøgelse i 8. klasse”.
Undersøgelsen blev foretaget i Børnerådets Børne- og Ungepanel i sommeren 2005 og
involverer 991 elever i 8. klasse repræsentativt fordelt over hele landet.
Undersøgelsen handler bl.a. om:
Tolerance overfor andre
Hvad er rigtigt og hvad er forkert adfærd
Hvem lytter man til, når beslutninger skal træffes

Tolerance overfor andre
I Danmark har vi en selvopfattelse af at være et tolerant land med plads til folk, der
skiller sig ud fra flertallet. Det kan for eksempel være personer med handicap, alkoholikere eller personer med en anden etnisk baggrund end dansk. Men hvordan ser
danske teenagere på personer, som af den ene eller den anden grund tilhører en minoritet? Det har vi spurgt Børne- og Ungepanelet om.
Nedenstående tabel viser, hvordan teenagere tænker om andre unge med en anden
etnisk baggrund end dansk.
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TA B E L 1
Spørgsmål: Når du ser en ung person med en anden etnisk baggrund end dansk på gaden,
hvad er så typisk nogle af dine tanker/reaktioner? (mulighed for at sætte flere krydser)
Hvad tænker du/køn

Dreng

Pige

I alt

Jeg er nysgerrig, da jeg gerne vil lære folk fra
mange forskellige kulturer at kende

24,5

32,2

28,4

Jeg tænker ikke noget

48,2

56,3

52,3

Jeg bliver bange

9,0

9,9

9,5

Jeg tænker, at vedkommende ikke hører
”hjemme” i Danmark

36,2

20,3

28,2

At der kommer en med samme baggrund som mig

16,3

14,1

15,2

Jeg tænker, at man ikke skal forskelsbehandle på
grund af etnisk baggrund

50,1

70,4

60,3

At det må være svært at leve mellem to kulturer

45,5

58,3

51,9

At de fleste unge indvandrere er kriminelle

55,0

43,5

49,2

Ved ikke

24,9

27,3

26,0

Som det fremgår af tabellen, er de unge meget delte i dette spørgsmål. 6 ud af 10 unge
tænker, at man ikke skal forskelsbehandle på grund af etnisk baggrund, og over halvdelen
af de unge tænker, at det må være svært at leve mellem to kulturer. Men samtidig tænker
næsten halvdelen af de unge også, at de fleste unge indvandrere er kriminelle. For drengenes vedkommende er dette tal oppe på 55 procent. Det er tal, der giver stof til eftertanke. Hvad betyder det for tolerancen i vores fremtidige samfund, at så stort et antal
unge så åbenlyst mangler tolerance på dette punkt? Det leder frem til tanker om, hvad
der lægger bag de unges holdninger. I Børnerådets undersøgelse om mobning i 7. klasse 2
blev det påvist, at voksnes attituder overfor andre mennesker har stor betydning for
børn og unges attituder. Fx stod det klart, at børn, der kommer fra hjem, hvor forældrene taler ”grimt” om andre mennesker, har større tendens til at tale grimt og mobbe
andre børn. Man kunne fristes til at tro, at der kan være tale om samme tendens her.

2 Mobning 2004: En undersøgelse i 7. klasse
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En anden dimension af sagen kan være den måde, medierne beskæftiger sig med folk med
anden etnisk baggrund end dansk. Hvis medierne især omtaler indvandrere i forbindelse
med problemer og kriminalitet, er det dette billede, der bliver hængende. Ugebrevet A4
foretog i 2005 en gennemgang af alle nyhedsartikler og indslag i en tilfældig uge.3 Her
fandt man, at indvandrere først og fremmest er nogle, man taler om – ikke nogle man
taler med. Kun en halv procent af alle kilder i medierne var i samme uge folk med anden
etnisk baggrund end dansk. Historierne om indvandrere handler oftest om problemer.
Det smitter af på vores holdninger – både børn og voksnes. Som en pige udtaler det i et
gruppeinterview med Børnerådet:
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”Fordomme kommer fordi man hører så meget dårligt. Man hører kun de dårlige historier”.4
Som det fremgår af svarene fra tabellen ovenfor, er drenge og pigers tanker og reaktioner forskellige, når det gælder mødet med en ung person med en anden etnisk
baggrund end dansk.
Der er markant flere piger end drenge som:
Er nysgerrige efter at lære folk fra forskellige kulturer at kende
Tænker, at man ikke skal forskelsbehandle på grund af etnisk baggrund
Tænker, at det må være svært at leve mellem to kulturer
Til gengæld er der markant flere drenge end piger som:
Tænker at vedkommende ikke hører hjemme i Danmark
At de fleste unge med anden etnisk baggrund end dansk er kriminelle.
Forskellene i svar indikerer altså, at pigerne er noget mere tolerante overfor personer
med etnisk minoritetsbaggrund, end drengene er. Alligevel tænker ca. hver femte pige om
unge indvandrere, at de ikke hører hjemme i Danmark. Med opfattelser som disse bliver
undervisning og samtaler om tolerance overfor andre naturligvis en udfordring.Tallene
må vække til eftertanke – også hos voksne, der gerne skulle fungere som positive rollemodeller for unge.

3 Ugebrevet A4, 3. oktober 2005
4 Citatet stammer fra Børnerådets kvalitative interviews med børn og unge lavet i
forbindelse med denne undersøgelse. Se ”Brudstykker af samtaler om tolerance, normer
og adfærd”.
17

Hvad er rigtigt og forkert adfærd
I samfundet har vi skabt nogle normer og regler for, hvad der er acceptabel og ikkeacceptabel adfærd. Deler teenagere disse normer og regler, eller har de deres egne?
I undersøgelsen bad vi de unge om at tage stilling til, hvorvidt de synes, at det er ok at
gøre følgende ting:

TA B E L 2
Spørgsmål: Hvilke ting er ifølge din mening ok at gøre og hvilke ting er forkerte at gøre?
(mulighed for at sætte flere krydser)
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Det er ok (procent)
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Det er ikke ok (procent)

Kopiere film og musik

85,9

14,1

Stjæle

4,8

95,2

Mobbe andre

6,5

93,5

Snyde i skolen

25,0

75,0

Slå på en anden

27,0

73,0

Lyve for sine forældre

31,5

68,5

Drikke alkohol

85,8

14,2

Ryge hash

10,6

89,4

Køre to på en cykel

87,2

12,8

Lyve til egen fordel

46,5

53,5

Køre gratis med tog og bus

58,5

41,5

Næsten 9 ud af 10 unge synes, at det er i orden at køre to på en cykel. 85,9 procent
synes, at det er ok at kopiere film og musik. De unge i 8. klasse synes derimod ikke, at
det er i orden at stjæle og at mobbe andre. Her ligger tallene på henholdsvis 4,8 procent
og 6,5 procent.
Næsten en tredjedel af de unge synes, at det er ok at lyve overfor deres forældre.
Og lige knapt halvdelen mener, at det er ok at lyve, hvis det er til egen fordel.
Det er også værd at bemærke, at en fjerdedel af de unge synes, at det er ok at snyde
i skolen. At snyde i skolen kan naturligvis være mange ting, men det er tankevækkende,
at en så forholdsvis stor gruppe accepterer og godkender snyd i skolen.

Ligeså tankevækkende er det, at mere end hver 4. elev i 8. klasse (27 procent) mener, at
det er ok at slå på en anden.
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Selvom de sidst nævnte tal måske vil overraske og i hvert fald bør vække til eftertanke
hos voksne, må man overordnet sige, at de fleste teenagere har et fornuftigt forhold til,
hvad der er rigtigt og forkert. En lille gruppe skiller sig dog ud – mere om det i næste
afsnit. Unges normer og adfærd opstår i et samspil med de sociale arenaer, som de
færdes i.Voksne er med til at skabe disse arenaer og bærer naturligvis en stor del af ansvaret for, hvordan teenagernes normer og adfærd bliver. Hvis vi ønsker at diskutere
unges normer og holdninger til, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, bliver vi som
voksne derfor nødt til spørge os selv, hvordan vores egne holdninger er. Fungerer vi som
fornuftige rollemodeller for børn og unge? Følger vi vores holdninger eller siger og
mener vi ét men gør noget andet?

19

Pæne piger og vilde drenge?
Drenge og piger er imidlertid ikke altid enige om, hvad der er ok at gøre. De er stort set
enige, når vi taler om at kopiere film/musik, at drikke alkohol og at køre to på en cykel.
Men herefter holder ligheden op. I den nedenstående tabel kan man se, hvordan tallene
fordeler sig på drenge og piger.
TA B E L 3
Spørgsmål: Hvilke ting er ifølge din mening OK? (mulighed for at sætte flere krydser)
Det er ok (drenge procent)

Det er ok (piger procent)

Kopiere film og musik

84,5

87,6

Stjæle

7,6

2,2

Mobbe andre

9,8

2,2

Snyde i skolen

28,4

21,6

Slå på en anden

37,0

17,4

Lyve for sine forældre

34,2

28,7

Drikke alkohol

85,4

86,5

Ryge hash

13,6

7,6

Køre to på en cykel

87,0

87,7

Lyve til egen fordel

54,6

38,5

Køre gratis med tog og bus

63,9

53,2

Der er markant flere drenge end piger, der synes, det er ok at stjæle, mobbe, snyde i
skolen, lyve for sine forældre, ryge hash, lyve til egen fordel og køre gratis med tog og bus.
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Det føromtalte mediebillede af kriminelle indvandrerdrenge kunne give tanker om, at det
er drenge med en anden etnisk baggrund end dansk, der trækker tallene for drengene i
den forkerte retning. Men krydsninger af tallene i undersøgelsen viser, at unges etniske
baggrund ikke trækker i negativ retning og altså ikke har betydning for, hvad drengene
synes er ok eller ikke ok at gøre.
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I stedet kan vi konstatere er, at der er en lille gruppe af unge, som fortrinsvis består af
drenge, som har sat sig udover de normer og regler, som ellers gælder. Denne gruppe
synes, at det er ok at stjæle, mobbe, snyde og lyve. Når man analyserer tallene yderligere,
viser det sig, at den gruppe, som synes, at det er ok at stjæle og mobbe andre, også synes
alle de andre normbrydende ting er ok at gøre. Man kan altså tale om en polarisering af
de unge, hvor en stor gruppe synes alle de ”rigtige” ting, og en mindre gruppe synes alle
de ”forkerte” ting.

Siger ét men gør noget andet
Men ét er, hvad de unge synes er ok – noget andet er, hvad de rent faktisk gør eller har
gjort. Det illustrerer nedenstående tabel.

TA B E L 4
Spørgsmål: Hvilke ting er ifølge din mening ok at gøre og hvad har du gjort?
(mulighed for at sætte flere krydser)
Det er ok (procent) Har prøvet det (procent)
Kopiere film og musik
85,9
79,5
Stjæle
4,8
35,1
Mobbe andre
6,5
48,8
Snyde i skolen
25,0
51,4
Slå på en anden
27,0
70,5
Lyve for sine forældre
31,5
77,0
Drikke alkohol
85,8
80,8
Ryge hash
10,6
15,5
Køre to på en cykel
87,2
93,4
Lyve til egen fordel
46,5
70,2
Køre gratis med tog og bus
58,5
58,5
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Tabellen viser, at der ikke altid er sammenhæng mellem de unges holdninger og adfærd.
Det skal dog understreges, at tabellen ikke tager højde for, om man kun har gjort
handlingen en gang, eller om man har gjort det flere gange.
Tendensen er, at man sagtens kan gøre noget, selvom man
synes, det er forkert. For eksempel mener kun 6,5 procent
af de unge, at det er ok at mobbe, mens næsten halvdelen af
dem har gjort det. Det samme gælder for det at slå på
andre. 27 procent finder det ok, mens hele 70,5 procent har
gjort det.
En tredjedel af alle unge i 8. klasse mener, at det er ok at
lyve for deres forældre. Men 77 procent har gjort det. Også
her ser vi forskel på drenge og piger, da langt flere drenge
end piger har prøvet at udfordre normerne. Det gælder for
alle de handlinger, som vi har spurgt ind til.
I vores gruppeinterviews med unge fra 8. klasse talte
de unge også om det med at lyve. Her kom det frem, at de unge tydeligt skelner
mellem ”små løgne” og ”store løgne”, som især defineres ved at være løgne, der skader
andre. Som en pige udtrykker det:
”Det er okay at lyve, hvis det ikke går ud over andre.
Nogen gange lyver man lidt, fordi man ikke kan overskue
at sige det rigtige”.5
Spørgsmålet er, om 100 procent ærlighed er et
absolut krav, vi forventer af hinanden – herunder også
af børn og unge. Måske repræsenterer de unges syn
på det at lyve i virkeligheden også voksnes syn på
ærlighed, når det kommer til stykket?

Lytter mest til vennerne
I det foregående har vi beskæftiget os med de unges
holdninger, normer og adfærd.
Men hvem lytter de til, når de skal finde frem til
egne holdninger? Det fremgår af nedenstående tabel.

5 Citat fra ”Brudstykker af samtaler om tolerance, normer og adfærd”.
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TA B E L 5
Spørgsmål: Man kan have holdninger til mange ting – det andet køn, kriminalitet,
rigtig og forkert, miljø etc. Hvem påvirker dig, når du skal finde frem til en holdning?
(mulighed for at sætte flere krydser)
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Hvem lytter du til
Procent
Venner
Forældre
Søskende
Min lærer
Medarbejder i U-klubben
Min sportstræner
Min spejderleder
Bedsteforældre
Medierne
Der er ikke nogen, der påvirker mig, jeg har mine egne holdninger

74,5
72,8
54,9
32,0
15,4
19,8
6,0
35,7
31,0
39,3

Vennerne kommer ind på en klar førsteplads over dem, der påvirker de unge, når de
skal finde frem til en holdning.Tre fjerdedele lytter først og fremmest til deres venner.
Men forældrene kommer ind på en anden plads med 72,8 procent. Det er i sig selv ikke
overraskende, da det er livet med vennerne og familien, der fylder meget i de unges
virkelighed. I en tidligere undersøgelse i Børnerådet 6, har vi vist, at det vigtigste for teenagerne netop er familie og venner, så det er klart, at det også er dem, man primært lytter
til. Over halvdelen af de unge lytter til deres søskende, mens 39,3 procent angiver, at de
ikke lytter til nogen, men primært finder frem til deres holdninger selv. 31 procent henter input fra medierne, når holdningerne skal dannes.
Drenge og piger lytter lige meget til forældre og venner, og der er også lige mange
drenge og piger, som mener, at de selv træffer beslutningerne om deres holdninger.
Til gengæld lytter pigerne mere til deres bedsteforældre, mens drengene lytter mere til
de eksterne voksenpersoner i deres liv – medarbejderen i u-klubben, sportstræneren
eller spejderlederen.

6 Se Børne- og Ungepanelrapporten ”Børnekonventionen – om børns rettigheder”
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Brudstykker af samtaler
om tolerance, normer
og adfærd
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”Der er forskel på voksnes og vores holdninger. Der er ting, de ikke forstår”, sagde en dreng i
et af seks kvalitative gruppeinterviews, som Børnerådet foretog sideløbende med, at
Børne- og Ungepanelet besvarede et spørgeskema om tolerance, normer og adfærd.Vi
snakkede med mindre grupper af 8. klasseelever for at få uddybet og nuanceret de unges
holdninger. Samtalerne giver et godt indblik i de unges tanker og gruppernes normer, og
giver en anden slags viden end spørgeskemaundersøgelsen. I gruppesamtalerne skal svar
begrundes og argumenteres, og samtidig skabes der en dynamik mellem deltagerne, som
udfordrer den enkeltes holdninger i forhold til gruppens fælles værdier. 7
De seks grupper elever kom fra seks sjællandske skoler. Én skole på landet i en
mindre by, to i Københavnske forstæder - den ene på Vestegnen, den anden nordvest for
hovedstaden og tre i København – fra områder med forskellig social profil. Grupperne
bestod af 4 elever 8, som var tilfældigt udvalgt af klassens lærer, og vi endte med at have
talt med lidt flere piger end drenge. Alle er naturligvis anonymiserede.
I det følgende vil vi tematisk gengive brudstykker af samtalerne, som belyser, hvordan
disse unge forholder sig til andre mennesker, utryghed i gadebilledet, kriminalitet, normer
og deres egen adfærd.

Tolerance og empati
Vi spurgte i starten af alle samtalerne de unge om deres indstilling til forskellige sociale
grupper i samfundet. Gennemgående har de alle medfølelse med personer, som de vurderer, har det svært på den ene eller anden måde – det være sig handicappede, overvægtige, mobbede, hjemløse, alkoholikere m.fl.
En pige fra en Københavnsk skole siger: ”Jeg får ondt af tykke personer, fordi der bliver
kigget efter dem på en negativ måde”. Hendes klassekammerat fortæller: ”Jeg kan godt finde
på at mumle ’fede svin’ efter en tyk person for sjov. Jeg får også ondt af dem… nu får jeg det

7 Det er dog vigtigt, at være opmærksom på at gruppedynamikken kan medvirke til
overdrivelser.
8 Der var en enkelt undtagelse; en gruppe på en Københavnsk skole bestod af ca. 10 elever.
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lidt dårligt med at jeg tænker sådan om fede”. Senere i samtalen siger han: ”Overvægtige kan
selv gøre for det. Jeg har været overvægtig, og jeg gjorde noget ved det”.
En skelnen mellem de grupper, der selv kan gøre for det, og de der ikke selv kan gøre
for det, går igen i alle samtalerne. Flere af eleverne synes, at de overvægtige skal ”tage sig
sammen” – de kan selv gøre for det. Den stik modsatte holdning findes dog også. ”Hvis
overvægtige overspiser, er det fordi de har sociale problemer, som de ikke selv kan gøre for”,
siger en pige fra skolen nordvest for København.
Alle eleverne mener, at det kan være svært at være handicappet. ”Jeg kan godt få det
lidt dårligt med at kunne så meget, som de ikke kan”, siger en pige fra en Københavnsk
skole, og en dreng tilføjer: ”Man ville gerne kunne hjælpe dem”. Flere af elevgrupperne
fortæller også, at de godt kan komme til at grine af handicappede - selvom de syntes,
at det er forkert, fordi handicappede ikke selv kan gøre for det.
De unges holdning til alkoholikere er ambivalent – de synes, at de er ”ulækre” og at
”det er synd for dem”. ”Jeg synes, at de skulle tage at drikke mindre”, siger en dreng fra landskolen, og det starter en diskussion i elevgruppen. ”Det er nok svært at stoppe”, mener en
anden dreng, og en pige foreslår: ”Det er måske en sygdom, men det er også så meget andet.
Mange er nok ikke selv klar over, at de har et problem”. Gruppen ender med at blive enige
om, at ”hvis man har det skidt, kan man blive alkoholiker”. En dreng tilføjer: ”Måske har de
haft de forkerte venner”.
Alle elevgrupperne er inde på, at der kan ligge sociale problemer til grund for adfærd, der
er ’forkert’ eller skadelig. Dårlige familieforhold og mangel på selvtillid, men også mere
abstrakte forhold, som at ”der er gået noget galt i deres liv, at der er sket noget slemt, de ikke
selv kunne styre”.

Mere kriminelle eller helt almindelige
En social gruppe, som fylder en del i de unges bevidsthed, er danskere med anden etnisk
baggrund end dansk. Holdningen til denne gruppe er flertydig, og det var om denne
gruppe, der var de skarpeste uenigheder internt i de forskellige elevgrupper. 9
”Indvandrere er lige som alle andre”, svarer en dreng fra forstadsskolen nordvest for
København på spørgsmålet om, hvad han synes om danskere med anden etnisk baggrund.
En anden dreng fra samme klasse siger: ”De har en tendens til at være sygere i hovedet.
De er mere kriminelle og dummere end danskere”.Vi spørger drengen, om han har oplevet

9 En gruppe elever fra en Københavnsk skole skiller sig ud – de var nemlig alle sammen
flerkulturelle. Samtalen kom ikke eksplicit ind på dette emne, fordi vores spørgeguide i for
høj grad tog udgangspunkt i, at de interviewede var etniske danskere.
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noget ubehageligt med flerkulturelle unge. Han fortæller om
en episode, hvor et slagsmål i deres skolegård udviklede sig
meget alvorligt: ”Der kom nogle af deres venner og fætre, og der
var en der havde et knojern”. De andre unge blander sig og
fortæller med. Da de i fællesskab har opridset situationen,
kommer de til at snakke om, hvem det egentlig var, der var
oppe at slås. ”Var Khaled med?”, spørger en pige. De andre
tænker lidt, og svarer: ”Nej, han prøvede vist at stoppe det på
et tidspunkt”. De når sammen frem til, at det egentlig ikke var
flerkulturelle unge, der havde været oppe at slås, men
derimod etniske danskere.
Nogle har oplevet, at grupper af flerkulturelle unge har
forstyrret fester, og har piftet og råbt efter dem på gaden - ”Det er ret
ubehageligt”, siger en pige fra København.
Rigtig mange af de unge betonede, at det er vigtigt ikke at se danskere med anden
etnisk baggrund som en homogen gruppe, ikke dømme alle på en lille gruppes problematiske adfærd og være vagtsom overfor fordomme. På en af de Københavnske skoler
diskuterer eleverne fordomme: ”Der er en lille gruppe indvandrere, som opfører sig på en
bestemt forkert måde. Indvandrere er ikke ens”, siger en pige. ”Jeg har fordomme”, konstaterer en anden. Den første siger: ”Jeg ville gerne være fordomsfri, men er det nok ikke.
Fordomme kommer fordi man hører så meget dårligt. Man hører kun de dårlige historier”.
En pige fra landskolen fortæller, at hendes storebror bor på Nørrebro med kone og
barn, ”så derfor tror jeg ikke på, at Nørrebro lever i frygt for indvandrerbander,” siger hun med
henvisning til en avisforside et par dage før interviewet.
Flere af elevgrupperne kender unge, som de betegner som racister. ”Der er en i klassen, som er racistisk. Han er måske blevet påvirket på sin gamle skole. Det er godt, når der er
nogen der siger fra overfor ham,” fortæller eleverne fra en Københavnsk skole. En pige fra
landskolen fortæller om en dreng: ”Han er racist, fordi han har det svært. Jeg tror, racister gør
det for at få opmærksomhed og spille smarte”.

Skræmmende attituder
De fleste af de unge har oplevet at føle sig utrygge, når de går på gaden. På skolen nordvest for København, udspringer snakken om utryghed direkte af snakken om flerkulturelle unge, da en pige siger: ”Jeg kan godt føle mig lidt bange for grupper af unge indvandrere”.
Direkte adspurgt om det er deres kulturelle baggrund, der er afgørende, svarer hun
”Nej... det er ikke på grund af deres baggrund, jeg tror mere, at det er mere på grund af deres
påklædning. Hætter og hiphop-tøj og den der attitude”.
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Attitude og tøj går igen i alle de unges fortællinger om utryghed. Der er en bestemt
stil, som opfattes som truende. En pige fra en Københavnsk skole forklarer: ”Det er lidt
svært at beskrive, men det er sådan noget lidt stort tøj, huer og guldkæder. Man er slet ikke i
tvivl, når man ser dem, de sender nogle helt bestemte signaler. Det er også noget med attituden”. Attituden er svær at indfange, en dreng beskriver den som ”smart”.
En anden Københavnsk elevgruppe fortæller, at det også er gruppens størrelse, mørket og om man kender nogle i gruppen, som betyder noget for trygheden. Ligeledes
syntes de, at fulde mennesker er lidt skræmmende – ”Man skal holde sig fra dem. Man
forstår dem ikke,” siger en dreng.
En dreng fra landskolen har det ligesådan, og fortæller: ”Der er et værtshus her i byen,
hvor der tit sidder fulde mænd udenfor. Jeg kan godt finde på at gå en omvej for at undgå at gå
forbi”.

Kriminalitet og normer
En væsentlig del af samtalerne med de unge handlede om, hvad der er rigtigt at gøre, og
hvad der er forkert. I alle grupperne var der intern enighed om en række former for
adfærd, som de fandt ubetinget uacceptable. Grupperne imellem var der dog uenighed
om, hvilke det var. I de fleste grupper mener de unge, at mobning ”aldrig er okay, for man
er ond mod andre”, som en pige siger det. Andre mener, at det aldrig er okay at lyve eller
stjæle. De mest absolutte og urokkelige holdninger har de unge til adfærd, som de ikke
selv udøver. På landskolen mener de, at det aldrig er okay at lyve for sine forældre, men
skelner mellem at lyve og ”at undlade at fortælle noget”.
”Jeg har løjet”, svarer en dreng fra København på spørgsmålet ’har du gjort noget
forkert’, ”men jeg synes ikke, det var rigtig forkert. Det var bare en lille løgn”. En pige uddyber: ”Det er okay at lyve, hvis det ikke går udover andre. Nogen gange lyver man lidt, fordi
man ikke kan overskue at sige det rigtige”. En tredje elev blander sig i samtalen: ”Det er tit,
at små løgne kan være okay. Men jeg har også løjet en gang, hvor det var forkert. Jeg løj for en
ven om, at jeg ikke havde tid til at ses, i stedet for at være ærlig og sige, at jeg ikke havde lyst”,
siger hun.
Flere af elevgrupperne er også inde på, at der er forskel på at stjæle rigtigt og stjæle
lidt. ”Jeg har taget for meget bland-selv-slik nogen gange”, fortæller en pige fra Vestegnen,
som sammen med sine klassekammerater når frem til: ”Det er ikke okay at stjæle. Men
man gør det. Der er forskel på dyre og billige ting. Det er ikke okay at stjæle tøj, men måske
mere okay at stjæle en slikting”.
At lyve for sine forældre, at stjæle slik og pjække går igen i de unges beretninger om
deres egen forkerte adfærd. Langt størstedelen af dem har ingen erfaringer med alvorlige
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brud på loven eller samfundets normer, og de er
meget bevidste om, hvornår de bryder dem –
selvom det kun er lidt. ”Jeg er gået over en stor vej
det forkerte sted”, nævner en dreng fra
forstadsskolen nordvest for København som
eksempel på sin egen forkerte adfærd.
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Forrykkede normer
Der er dog tre af eleverne, hvis erfaringer og
normer er forrykket i forhold til det ’normale’,
og som adskiller sig fra den store gruppe af
elever.
En dreng fra skolen på Vestegnen fortæller:
”Jeg er med i en gruppe, og vi tager rundt på
Vestegnen og laver forskellige ting. Nogle gange kommer vi i slagsmål, andre gange laver vi hærværk, og nogle gange stjæler vi. Altså, nu færdes jeg meget i miljøer, hvor der er mange grupper,
og mange slåskampe. Der er mange perkere, der render rundt med kniv og slås. Jeg føler mig
tryg, når jeg går i min gruppe”. Senere i samtalen siger drengen, at han synes, det er forkert
at slå på andre, og vi beder ham forklare, hvorfor han så gør det: ”Hvis man bliver provokeret, vil man gerne slås. Og når det går i gang, så tænker man ikke på, hvad der sker med dem
man slår på, og hvordan de har det…”. Samme dreng siger: ”Der er forskel på forbrydelser.
Voldtægt ødelægger en andens liv, men det gør tyveri ikke.Voldtægt er jo en personlig krænkelse.
Når jeg ruller folk, så tager jeg jo bare deres tøj og penge, og det er måske forkert, men det er
ikke lige så slemt”. I løbet af samtalen reflekterer drengen over sin egen adfærd: ”Det er
måske…det er nok heller ikke så rart for dem vi ruller. De føler sig nok også krænkede,” siger
han efter noget tid.
To andre drenge fra en Københavnsk skole fortæller også om oplevelser, som adskiller
sig fra de fleste 8. klasseelevers. Den ene fortæller: ”Jeg har været sammen med en gruppe,
som havde køller. Jeg var ikke med, men de skulle op at slås med en anden gruppe”, og den
anden forklarer: ”Det er sådan nogle opgør. Der er had mellem grupperne på grund af fornærmelser, som sker gennem en chat-hjemmeside. Man kender ikke dem, man kommer op at
slås med”. ”Det er noget andet at slås med fremmede, end med nogen man kender. Man slår
ikke så hårdt, hvis man kender dem, så tænker man lidt på, hvad der sker med ham man slår
på,” siger han. Direkte adspurgt siger den anden dreng: ”Det er lidt uhyggeligt at være oppe
at slås”.
De samme to drenge fortæller senere, i starten med et lille grin, at de bliver banket af
de store i den gård de bor i. ”Det er for sjov”, siger de. Da vi spørger ind til det, fortæller
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de, at det sker ret tit. ”Det er ikke særlig sjovt. De siger, at det er for at gøre os stærke, at
hærde os. Jeg tror, det er fordi de keder sig”.
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Hvorfor gør de det?
Hvorfor skal man gøre det rigtige, ville vi gerne vide. ”Hvis man gør forkerte ting, holder
andre op med at stole på en,” siger en pige fra skolen nordvest for København, ”det er
vigtigt at have andres tillid. Især sine forældres”. ”Når jeg gør noget forkert, får jeg det dårligt
fordi jeg føler, at jeg bryder mine forældres tillid,” siger en anden pige. De fleste af de unge er
enige - når man gør noget forkert, så føles det også forkert.
I elevgruppen fra Vestegnen snakker de om, hvordan de har det, når de gør noget
forkert. En pige siger: ”Jeg føler, at man kan se på mig, når jeg har gjort noget galt. Så jeg
bliver helt nervøs”.
Drengen som færdes i kriminelle miljøer siger: ”Det er lidt forskelligt. Nogen gange bliver
jeg nervøs, nogen gange ikke. Jeg gør ting, jeg godt ved er forkerte, fordi det er udfordrende og
sjovt. Når jeg går over for rødt, er det bare fordi det er praktisk”. Senere fortæller han, hvordan det føles når han ’ruller’ folk: ”Når man ruller folk, bliver man større. Man føler, at den
anden får respekt for en”. En af pigerne siger til ham: ”Man kan også godt føle sig større ved
at gøre andre ting, ved at være god i skolen eller til
sport…når man er dygtig til noget”. Hele elevgruppen er enig om, at det er vigtigt for alle, at
føle sig god til noget. ”Jeg tror, at cirka 1/3 af alle
teenagere har dårlig selvtillid,” konstaterer en pige,
”det er vigtigt at blive bekræftet og føle sig
værdsat”.

CAMILLA

1 1/2 år med vold og
kriminalitet begået i rus
af hash og ecstasy
FRA HUN VAR 12 ÅR, OG TIL HUN BLEV 13 1/2,
STJAL CAMILLA. HUN VAR VOLDELIG, RØG HASH OG
TOG ECSTASY. NU ER DE KRIMINELLE HANDLINGER
OG DE EUFORISERENDE STOFFER LAGT PÅ HYLDEN.
MEN HVORFOR BEGÅR ET MENNESKE I SÅ UNG EN
ALDER VOLD OG ANDEN KRIMINALITET?
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Af Else Marie Andersen
Hun har overfaldet op mod 10 mennesker, har stjålet 20-30 knallerter og deltaget i et
tankrøveri for blot at nævne noget af den kriminalitet, hun har begået, fra hun var 12 år,
til hun blev 13? år. Alt sammen i den periode, hvor hun var misbruger af hash og ecstacy.
Nu er Camilla blevet 14 ? år og er flyttet på ungdomspension. Stofferne er lagt på hylden,
og ”kriminalitet er fortid”, som hun selv udtrykker det. Men hvorfor er der nogle unge,
der skejer ud på den måde?
”Unge begår ikke kriminalitet for at få opmærksomhed, som de siger i TV-avisen. De
gør det, fordi de har det skidt derhjemme”, siger Camilla med klar overbevisning i
stemmen.
Selv har hun haft en mere barsk opvækst end de fleste.
Kort fortalt er hun vokset op hos en alkoholisk mor, og en voldelig stedfar, der slog
og misbrugte hende seksuelt. Men for et års tid siden flyttede hun og tvillingesøsteren på
ungdomspension, og det skabte for Camilla et vendepunkt. I hvert fald i forhold til misbrug og kriminalitet.
”Jeg tager slet ikke stoffer mere. Og kriminalitet er også fortid. Jeg kan stadig gå amok
og smækker med døren, men jeg lader det ikke gå ud over andre mere.Tidligere smadrede jeg folk. Jeg føler, at mit temperament er blevet mere til at styre”, siger Camilla.

Lod sig provokere
Indtil for et år siden var Camilla en pige, der i politiets journaler var karakteriseret som
lederen af gruppen, ”farlig” og initiativtager til vold og kriminalitet.
Camilla fortæller, hvordan hun tændte af og blev vildt provokeret, hvis andre unge
29
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sagde noget negativt om hendes familie eller om hendes veninders familie.Typisk hvis
nogle sagde: ”Jeg knepper din mor i røven”, eller de kaldte hende selv for ”luder”.
Adskillige gange har hun svaret andres provokationer med vold. Eksempelvis blev hun
engang tilkaldt via mobilen, fordi hendes venindes familie blev svinet til af nogle unge, der
stod sammen i en gruppe.
”Jeg tog lige en runde og spurgte dem hver især, om de havde svinet min venindes
familie til. En af pigerne endte med at få to blå øjne og en brækket hånd af mig. Hendes
hoved var helt hævet af slag”.
Camilla har som barn flere gange blandet sig i sin mors og stedfars konflikter og har
oplevet moderen få bank. Når hun selv skal forklare sine kriminelle handlinger, mener
hun, at årsagen blandt andet er at finde i hendes forhold til stedfaderen.
”Jeg vil vildt gerne have en snak med ham om, hvorfor han gjorde det mod mig, som
han gjorde seksuelt. Havde han ikke nok i mor?”, siger Camilla, der ikke lige p.t. har
modet til at melde ham til politiet. Hun er bange for, at hendes forklaring ikke holder i
retten.

Forældres venskab er vigtigst
Når man spørger Camilla, hvilke egenskaber hun især mener, at forældre skal opmuntre
hos deres børn, og intervieweren lister en række muligheder op som eksempelvis ”selvstændighed”, ”gode manerer”, ”ansvarsfølelse” og ”fantasi”, finder hun sit helt eget bud:
”Forældre skal have et venskab til deres børn. Man skal kunne snakke med sin far og
mor. Er man blevet voldtaget, skal man kunne sige det til sine forældre. Så jeg vil sige:
Det vigtigste for et barn er venskab til familien. Det har jeg manglet”, konstaterer hun.
Let at tænde af
Camilla skal stadig arbejde på at holde sit temperament i ave, især i de situationer, hvor
andre provokerer hende verbalt. Netop det letantændelige indre var årsagen til, at hun
jævnligt kom i klammeri med andre unge – piger som drenge, unge som ældre. Ind
imellem kunne hun også finde på at slå på helt tilfældige mennesker på gaden. Men det
foregik mest, når hun var påvirket af hash og ecstasy.
Camilla tænker jævnligt på dem, hun har tævet og kunne godt tænke sig at møde dem
f.eks. i et konfliktråd, hvor hun kunne sidde ansigt-til-ansigt med sine ofre og forklare
dem, hvordan hun havde det dengang, og hvordan hun ser på det nu.
”I dag får jeg det helt dårligt, når jeg tænker på det. Hvis folk irriterer mig nu, tæller
jeg til 10 og tager en dyb indånding og tænker: Det er da for dumt. Mine aggressioner er
jo i virkeligheden vendt mod min stedfar, men jeg har ladet den gå ud over andre”, siger
Camilla.
Hun har nu besluttet, at hun ikke vil være en smart lille ’gang-banger-tøs’, som folk er
bange for. Og det var de før.
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Deres vrede skal ud
En af hendes drømme om fremtiden er at hjælpe andre unge, der har problemer, for hun
synes, hun har en god fornemmelse af, hvordan de har det indeni. Eksempelvis kan hun
meget let spotte andre unge med et let antændeligt temperament, som hun selv har.
”Jeg er ikke racist, men jeg har lagt mærke til det hos nogle indvandrere. Dem, der
spiller smarte. Jeg kan høre på de udtryk, de bruger, at man ikke skal sige et forkert ord,
så bliver deres attitude meget stærk. Jeg forestiller mig, at fædrene slår dem, og at det er
en af grundene til deres adfærd. Men så smiler jeg bare til dem for at vise: I har ret til at
være her”.
At nogle unge slår andre ned, er der en helt oplagt forklaring på, mener Camilla:
”Jamen, de vil have aggressionerne frem i andre, så de selv kan komme af med deres
vrede. Og så tror jeg, at de selv er blevet såret af, at nogen har sagt: ”Jeg knepper din
mor i røven”, og så siger de det samme til andre”, siger hun.
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Tolerant over for de anderledes
Camillas voldshandlinger kunne foranledige til at tro, at hun er menneskelig afstumpet og
intolerant over for andre. Men i virkeligheden er hun modsat: Meget tolerant over for
folk, der ser anderledes ud. Det være sig handicappede eller indvandrere.
”Så længe indvandrere ikke gør mig noget, har de stor ret til at være her. Og møder
jeg en handicappet tænker jeg: Hold kæft hvor ville jeg gøre alt for, at han kunne få det
godt. Jeg vil ikke pege fingre af ham”, siger hun.
Samtidig medgiver hun, at hun kan komme til at smile af dem, hvis de ser meget
anderledes ud.
Slut med kriminalitet
Camilla har oplevet mere end de fleste i hendes alder.Tidligere reagerede hun udad med
misbrug, vold og kriminalitet. Nu er hun blevet lidt ældre og ser hovedrystende tilbage på
en dum periode af hendes liv.
Hvad fik dig egentlig til at stoppe med at begå kriminalitet?
”Øh, det ved jeg godt, men jeg kan ikke sætte ord på det…….det må være
opholdsstedet, hvor jeg flyttede hen for et år siden”, siger hun lidt forvirret og fortsætter
alligevel:
”Opholdsstedet har påvirket mig til at tænke positivt. De er dygtige. Nogle af dem er
pædagoger. Men der er især en brandmand, der tilkaldes som vikar. Han er sej til at
snakke. Han ved, hvad han går ind til og har en helt speciel evne til at snakke med unge”.
For at Camilla kan få mulighed for at starte på en frisk, skal hun anbringes på et opholdssted i Jylland eller på Fyn. Hun håber, at sagsbehandleren i kommunen finder et godt
sted. Et sted, hvor hun ikke er kendt og frygtet som bandetøs.

HENRIK

Skater med egen tøjstil
”BØRN SKAL HAVE DERES EGEN HOLDNING OG
TURDE STÅ VED SIG SELV”, MENER 14 ÅRIGE
HENRIK FRA FREDERICIA.
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Henrik er vild med at skate og er dygtig til det. Han går i 8. klasse på en skole i Fredericia. Selv om han er en dygtig skater, går han ikke i skatertøj.
”Nogle synes, at det er klamt, at jeg går i almindelig tøj, men jeg skater ikke for at
blive sponsoreret af en beauty-shop med skatertøj”, siger Henrik, der synes, det er vigtigt, at børn har deres egne holdninger og meninger.
”Børn skal have deres egne holdninger. Man skal kunne stå ved det, man siger og selv
stå bag det”, fastslår Henrik.

Påvirkninger udefra
Henrik skiftede skole i sommerferien og er lige startet i 8. klasse på den nye skole.
Han trivedes ikke i den gamle klasse. Det var en klasse med meget uro og mange
skiftende lærere. Eksempelvis nåede de at have fire matematiklærere på et år. Men han
var også selv låst lidt fast i en uheldig rolle.
”Jeg var ikke nogen engel på den gamle skole. Jeg var rimelig larmende.Vennerne i den
gamle klasse var ikke nogen, jeg gad hænge med.Vi havde ikke en god kemi”, fortæller
Henrik.
Hvem påvirkede dig til at skifte skole?
”Mine forældre havde flere gange foreslået mig at skifte skole. Og så en dag sætter
man sig op på værelset og tænker lidt over det, og ja, så nåede jeg frem til, at ’de gamle’
nok alligevel havde ret. Men i starten kunne jeg ikke selv se, at jeg var sådan lidt
larmende”.
Lytter til sine forældre
Henrik drømmer om at blive sælger i en butik. Han synes, det kunne være et dejligt job
at møde nye mennesker og gøre folk glade ved at sælge tøj, de kan lide. Men også tanken
om at have kolleger, man kan snakke med, når der ikke er kunder i butikken, tiltaler ham.
”Hvis det skal lykkes mig at få en god uddannelse og blive butikssælger, skal jeg tage mig i
hårene. Foreløbig har jeg da også ændret mig fra at være rimelig larmende til at være god
i skolen. Før fik jeg 7 og 8 i karakter. På min nye skole har jeg lige fået 10 i skriftlig
engelsk og 9 i dansk stil”.
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Når du skal træffe beslutninger, hvem lytter du så generelt til?
”Mine forældre. Jeg er lidt af en enspænder og er ikke så meget sammen med kammerater om eftermiddagen. Jeg skater en time hver dag. Nogle af de andre på ramperne
svinger jeg godt med, men jeg har dem aldrig med hjemme”.
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Tolerance
Som skater møder Henrik en del indvandrerdrenge nede på ’ramperne’.
Nogle kører på scooter. Andre sidder bare og ’chiller’ den, det vil sige, de slapper af.
Hvilke tanker gør du dig, når du ser en ung indvandrer?
”Jeg er nok lidt dobbeltmoralsk, for på den ene side er min ’næsten-bedste-ven’
neger. Men nogle indvandrere kan jeg bare ikke tage. Nogle af dem tror, at de er en masse. De kommer kørende på scooter mellem ramperne og spiller seje. Jeg synes, de splitter sammenholdet dernede, fordi nogle af danskerne ser op til de seje indvandrere og vil
være på deres side. Den anden dag var der en af dem, der fyrede et nødblus af dernede”,
fortæller Henrik, der ikke synes, det var skide skægt.
”Når indvandrerne kommer alene, er de søde nok, men så snart de kommer flere
sammen kalder de os ’fucking danskere’, og så er det, jeg tænker: ’Hvorfor er det så lige,
I er her i Danmark’”, fortæller Henrik og mener selv, at han er lidt af et ’svin’, når han
tænker sådan.
Frygt for skæld ud
Henrik har hverken været fuld eller røget cigaretter og slet ikke hash.
”Jeg har nok lyst til at prøve at drikke spiritus, men jeg har ikke gjort det endnu. Der
er nogle i klassen, der gør det, men ikke mange. Det er, som om det er gået lidt af mode.
Jeg har da smagt noget, men jeg drikker ikke uden, at mine forældre ved det”.
Er det ok at sladre til forældrene om, at nogle i klassen drikker?
”Det er nok en af de ting, jeg hellere vil fortælle min storebror om, for mine forældre
bliver bare nervøse, for at jeg gør det, og så føler jeg faktisk, at de skælder mig ud, selv
om jeg ikke har noget med det at gøre.
Hvordan oplever du de skælder ud?
”Jamen, de bliver vrede i stemmen og siger: ’Det gør du ikke’”.
Henrik har endnu ikke haft sin første debut med spiritus, men han har gjort sig tanker
om, hvordan den ideelle start på at drikke ville være.
”Første gang jeg skal drikke rigtig, skal min storebror være der. Når han er der, er jeg
bare totalt tryg. Han er nok den, jeg elsker mest i verden.Vi laver meget sjovt sammen,
når jeg sover hos ham i hans lejlighed”.
Hvis du havde fået at vide, at en kammerat kørte på en stjålet knallert og havde kørt
en person ned, ville du så sladre om det?
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”Ja, det ville jeg fortælle mine forældre. De får det meste at vide. Nogle ting holder
jeg dog for mig selv, f.eks. hvis der er problemer med én, man er vild med. Men mine
forældre får at vide, når jeg har en kæreste. Det skjuler jeg ikke for dem”.

Man stjæler ikke
Lad os sige, du er på vej hjem fra en fest. Den sidste bus er kørt. Der står en ulåst cykel.
Tager du den hjem?
”Nej, jeg lader den stå. Nu har jeg aldrig prøvet at være fuld og på vej hjem fra fest, så
man ved selvfølgelig aldrig. Men hvis jeg er ædru, vil jeg lade den stå. Det siger min fornuft mig. Når loven siger, at man ikke må stjæle, så stjæler man ikke. Hvis loven sagde, at
du ikke måtte gå, så gik man ikke. Sådan er det, og jeg har aldrig selv stjålet noget nogen
steder”.
Når det gælder kopiering af musik og film bliver loven til gengæld bøjet. Henrik er
helt klar over, at det er ulovligt at kopiere musik og film fra nettet, men her overtræder
han loven.
”Jeg har hentet syv skatervideoer på nettet. Jeg ved godt, det ikke er ok, men det har
jeg gjort. Det er så nemt. Så smækker jeg benene op og ser dem på skærmen”, erkender
han åbent.
Hvad er rigtigt og forkert?
Må man snyde i skolen?
”Det er ikke ok, men jeg gjorde det selv på min gamle skole”.
Må man slå på andre?
”Nej, og jeg tør ikke slå, for så får jeg bare selv tæsk.
Må man lyve for sine forældre?
”Nej, kun hvis man f.eks. gør det i forbindelse med en overraskelse. Jeg gjorde det, da
mine søskende og jeg skulle planlægge et hotelophold som gave til vores forældre. Jeg
skulle lige kigge i kalenderen, og så spurgte min mor, hvorfor jeg kiggede der. Jeg løj og
sagde, at jeg skulle se, hvornår der var skaterweekend. Men dér synes jeg, det var ok at
lyve.
”Jeg tror, man kommer længst med sandheden. Og hellere få en skideballe i en time
frem for at gå i lang tid med en løgn over for sine forældre”.
Ikke ok at mobbe
Må man mobbe andre?
”Nej, jeg bliver sur på dem, der mobber andre”.
Har du selv prøvet at mobbe andre?
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”Ja, jeg var med til at mobbe en dreng i min tidligere klasse. Han blev kaldt en masse
øgenavne f.eks.Tude-Mike, fordi han tudede over alle mulige småting. Hvis han døde i
stikbold, tudede han. Hvis han blev bedt om at samle noget op fra gulvet, tudede han. Og
så opstod der en stemning i klassen, at det var ok at mobbe ham, men det var ikke ok at
gøre det, og jeg har faktisk fortrudt det”, siger Henrik i dag.
Hvem bliver mobbet?
”Er man tyk, går med briller eller går i det forkerte tøj, så risikerer man at blive mobbet. Man skal ikke se anderledes ud end dem, der mobber”.
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Selvstændighed
Som skater har Henrik som nævnt valgt sin egen tøjstil frem for skatermiljøets traditionelle skatertøj. Men han bliver ikke mobbet af den grund.
”Når jeg undgår at blive mobbet med min ’ikke-skaterstil’, er det nok, fordi jeg er ret
sej på det punkt. Jeg er lidt ligeglad med, hvad folk mener. Jeg går klædt som jeg gør, og
det har folk respekteret”.

GALLU

Jeg har aldrig tænkt
på ofrene
STOREBROR ER I FÆNGSEL, OG DET ER VED AT GÅ
OP FOR 15 ÅRIGE GALLU, AT HAN ENDER SAMME
STED, HVIS HAN IKKE STOPPER SIN KRIMINELLE
LØBEBANE.
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Op mod 70 biltyverier, endnu flere cykel- og knallerttyverier, indbrud, vold og et misbrug
af hash.
Det er, hvad 15 årige Gallu har på samvittigheden - eller måske mangel på samme.
For selv om han har slået og trampet andre unge i hovedet, bedyrer han, at han aldrig
har bekymret sig om ofrene.
”Jeg har aldrig tænkt på dem, det er gået ud over. Dem, der har slået mig, har selv
bedt om det”, fastslår han og argumenterer for, at det er ok at slå i selvforsvar, men
indrømmer i samme åndedrag, at han ikke kun har slået igen.
”Jeg har også selv opsøgt og startet ballade. Der var én gang, hvor vi var to, der hoppede på en fyr, der sagde alt muligt lort til os.Vi trampede ham i hovedet og stoppede
først, da vi hørte en sirene. Så løb vi”, fortæller Gallu, der fortæller, at han og vennerne
sad og sov i skolen. Om aftenen gik de ud og lavede ballade på gaden i København.
”Vi stjal f.eks. biler, kørte til Lolland og Jylland, hvor vi lavede indbrud. Bare for sjov”.

Opdaget af politiet
Det var et biltyveri, der førte til, at han blev anbragt på en institution i en lille by langt
væk fra København, hvor han er født.
”Vi gik ind i en skole på Amager og fandt en bilnøgle i en jakkelomme. På nøglebundtet stod et bilmærke, og så prøvede vi os bare frem på gaden nedenfor”, fortæller Gallu.
Han er nr. to i en søskendeflok på fem i en familie med anden etnisk baggrund end
dansk. Storebror afsoner en dom på to år for vold. Og det er ved at gå op for Gallu, at
han også risikerer at blive dømt, hvis ikke han stopper med at begå kriminalitet.
”Nu er jeg blevet 15 år, og så risikerer jeg at komme i fængsel, og det har jeg ikke lyst
til”, siger han.
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Kriminalitet for hyggens skyld
Hvorfor begik du kriminalitet?
”Jeg lavede kriminalitet for hyggens skyld. Det var ikke, fordi jeg manglede penge.
Men når vi fik penge fra indbrud eller tyverier, brugte vi dem til at drikke, tage til fester
og fyre den af.Vi stjal biler og kørte rundt i dem. Det var sjovt, og vi kedede os. Men det
er fortid”, fortæller Gallu og griner, mens han fortsætter:
”På en måde var det sjovt. På en måde fucked up. Det sjove var at køre over hop og
have damer med i bilen. Det trælse var at blive taget af politiet. Nej, det var fucked up,
når jeg tænker på det i dag. Det er fortid”, siger Gallu efter nærmere eftertanke.
Gennem hele interviewet skifter han fra at være fascineret af det spændende og vilde
liv i København til at tage afstand fra den tid og de kriminelle handlinger, der har ført til,
at han nu er anbragt uden for hjemmet.
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Sidste udkald
Gallus ophold på institutionen betragtes af det sociale system som en slags ’sidste udkald’, hvis han ikke skal ende i fængsel.
”Hvis jeg skulle være stoppet med kriminalitet noget før, skulle jeg have haft en dom
og været inde at sidde. Men jeg fik jo lov at gå hver gang, politiet tog mig”, siger Gallu.
Lige nu keder han sig voldsomt på institutionen, hvor han er anbragt. Derfor har han
også været stukket af nogle gange. Men ikke de sidste fire-fem uger.
Om formiddagen modtager han ene-undervisning især i dansk og matematik, men han
har brug for noget praktisk at rive i. Derfor er de ansatte på institutionen i gang med at
undersøge muligheden for, at han kan komme i praktik i et bådfirma, hvor han skal reparere motorer. Sker det, håber han, at hverdagen bliver så spændende, at han kan lade
være med at stikke af.
”Det er sjovt at arbejde med motorer. Men hvis jeg ikke snart kommer mere ud af
huset her, kan jeg mærke, at jeg kommer til at stikke af igen”, siger Gallu, der bliver fulgt
tæt af personalet.
Tyveri stadig en udvej
De sidste gange han har været på hjemmebesøg, har han ikke begået kriminalitet.
”Også fordi dem, jeg gjorde det sammen med, er væk. Og de andre snakker jeg ikke
med mere”, siger Gallu.
Alligevel ligger tanken om at begå kriminalitet ikke langt væk. Eksempelvis svarer han
grinende på spørgsmålet:
Hvad vil du gøre, hvis du var på vej hjem fra en fest, og der stod en ulåst cykel?
”Jeg ville tage en taxa og løbe fra regningen. Det har vi gjort masser af gange”, siger
han grinende og uddyber sit svar:
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”Nej, vi ringer til nogen, der er ude i byen og får dem til at køre os hjem. Nogle gange
’låner’ vi en cykel eller knallert”.
Er det ok at stjæle en cykel eller knallert?
Ja, det er ok, jeg skal jo hjem. Eller… nej, det er det vel ikke, men jeg tager cyklen.
Det bliver jeg da nødt til, hvis jeg skal hjem. Jeg kan jo ikke stå ude hele natten”, svarer
han.
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En slagsbror
Gallu blev anbragt uden for hjemmet første gang, da han gik i 5. klasse. Men han blev
smidt ud af institutionen, fordi han slog pædagogerne. Selv fortæller han, at han allerede
var en slagsbror, da han gik i 2. klasse.
Men er det ok at slå på andre?
”Det er ikke ok at starte med at slå. Men jeg har selv gjort det og lagt op til ballade
mange gange. Det er sjovt. Når man kommer ud i byen, skal man se, hvad de andre dur
til. Men de andre dur ikke til meget, når de render rundt med pistoler, køller og andre
våben. Hvad er de for nogle kyllinger?”, siger Gallu.
Et rigtigt slagsmål skal foregå med kroppen - med hænder og fødder som våben,
mener han.
Har du nogensinde tænkt på ofrene for din kriminalitet?
”Nej, jeg har aldrig tænkt på dem, det er gået ud over. Dem, der har slået mig, har selv
bedt om det. F.eks. hvis de siger: ’Fuck din mor’. De skal kraftedeme ikke sige noget grimt
om min mor”.
Gallu fortæller om en episode, hvor han og en kammerat blev overfaldet bagfra. Gallu
blev slået i hovedet med en kølle.
”Jeg rejste mig op og tæskede ham med køllen, så han fik blå mærker i hovedet”.
Ved du, hvor meget han kom til skade?
”Nej, og jeg er også ligeglad med, om han er kommet til skade. For han skal sgu ikke
give mig en kølle i hovedet. Jeg slog ham i selvforsvar. Havde jeg ikke slået igen, havde jeg
selv fået flere slag”.
Læser og skriver dårligt
Det er især ’Gadens Lov’, Gallu har læst de senere år. Når han har følt sig truet, har han
slået igen – eller slået først. Men skolebøger – endsige andre bøger - har han ikke læst
meget i, for han læser ret dårligt. Selv om han er 15 år og kunne gå i 8. eller 9. klasse,
læser han som en dreng i 4. klasse.
”Da jeg kom her, kunne jeg ikke stave ordentligt og heller i læse lange sætninger. Det
kan jeg godt nu. Undervisningen er ok”, siger Gallu.
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Efter 40 minutters interview hopper han op af stolen, hvor han nærmest har ligget ned
med fødder oppe på skrivebordet. Han piller konstant i gardinet og har svært ved at
holde sig i ro, så en pause er nødvendig. Han kan ikke koncentrere sig mere. I stedet
skruer han op for musikken på computeren og sætter sig for at gå på Internettet, hvor
han chatter med en masse venner på web-stedet Arto.
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Dagligdag uden struktur
I flere år har han ikke været vant til at indpasse sig i en ydre bestemt struktur, som
eksempelvis skolen er for hans jævnaldrende. I stedet har han jævnligt drevet rundt
sammen med nogle kammerater på gaderne om aftenen og natten.Typisk kom han for
sent i seng og pjækkede fra skole, indtil han blev anbragt for syv måneder siden.
Ind imellem ærgrer han sig over de mange kriminelle handlinger, der har ført til,
at han nu er blevet anbragt på en døgninstitution.
”Nu er jeg på den. Jeg har mistet meget skolegang og har ikke lært ret meget, kan jeg
godt se. Men jeg savner min familie. Jeg vil gerne overflyttes til Sønderbro (en sikret
institution for unge i København, red.), så jeg kan bo tættere på min familie”, siger han
med sjælden alvor i stemmen.
Hvad drømmer du om, bliver din fremtid?
”Min drøm er at tage hjem og bo sammen med familien, arbejde og slappe af. Måske
ryge et par joints”, siger Gallu og griner afvæbnende: ”Nej, jeg skal nok ikke ryge”.

LOUISE

Man skal kunne stole på folk
TILLID ER BLEVET ET VIGTIGT PARAMETER FOR
LOUISE, NÅR HUN VÆLGER VENNER I DAG. HUN
HAR OPLEVET TILLIDSBRUD FRA VENINDER, DER
SLADREDE OM FORTROLIG VENINDESNAK.
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Umiddelbart fremstår hun som en køn, høj, naturlig og flot pige med sin egen velfunderede holdning til livet. Men sådan havde hun det ikke for et år siden.
”Jeg følte at alt ved mig var forkert. Det jeg lavede i skolen, sagde lærerne var dårligt.
Jeg gik i ensformigt tøj og følte mig ikke køn. Jeg fortalte til en veninde i klassen, at jeg
ikke havde lyst til at leve. Det gik hun hjem og sagde til sine forældre, der ringede til
mine forældre. De fik et chok og blev meget kede af, at jeg ikke selv havde fortalt det til
dem”, fortæller Louise.
Indtil da havde Louise spillet et dobbeltspil: I skolen var Louise ked af det og havde
det skidt. Men om eftermiddagen i hjemmet viste hun slet ikke den side af sig selv.
Derhjemme var Louise glad og smilende, for hun ville ikke gøre sine forældre kede af.
Selv om Louise i dag har fået det meget bedre, har hun stadig svært ved at tilgive
veninden, der sladrede. Louise følte sig svigtet af hende.
”Hun skulle ikke have sladret til sine forældre. Jeg følte, at hun gik bag om ryggen på
mig. Eller.. det var måske ok, hun gjorde det, men jeg kan ikke lide folk, der fortæller alt
videre til alle andre. Man skal kunne stole på folk”, siger Louise.
Hvad var der sket med dig, hvis pigen ikke havde sladret til sine forældre?
”Jeg tror ikke, jeg havde fået det værre. Men der var nok gået længere tid, inden det
var blevet opdaget, at jeg havde det skidt”.

Når livet er svært
Her et år efter Louises depression blev opdaget, har hun rent faktisk fået det meget
bedre. I mellemtiden har hun skiftet skole, er gået en klasse om, og selvtilliden er
kommet tilbage. Karaktererne har fået et hak op, og hun trives i den nye klasse – men
især også sammen med hesteveninderne, som hun tilbringer mindst to eftermiddage med
hver uge på den gård, hvor hun betaler for at ride på en bestemt pony. Eneste minus i
den sammenhæng er, at en af de andre piger er begyndt at stjæle. Louise går selv i klasse
med pigen.
”Hun sidder hele tiden alene, og hun har fortalt mig, at hun har det skidt. Hun er

RIGTIGT OG FORKERT - EN PUBLIKATION OM UNGES HOLDNINGER

meget stille og indadvendt. Fagligt går det hende skidt i skolen.Tit er hun syg flere dage i
træk. Og selv om hun har kontaktbog med, og forældrene har skrevet under, så er det
tydeligt, at hun har det rigtig dårligt i skolen”, fortæller Louise.
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Ikke smart at stjæle
Da Louise startede i den nye klasse blev hun meget hurtigt veninde med pigen, der nu
har det dårligt. Louise fik ’part’ på pigens hest, det vil sige, at hun fik lov at ride på den
nogle gange om ugen mod betaling. Men pludselig begyndte pigen at lyve om, at hesten
var halt, så Louise ikke kunne ride på den, mens pigen alligevel selv red på hesten, så efter
nogen tid stoppede samarbejdet om hesten. I stedet fik Louise part på en anden hest.
”Jeg synes, jeg har prøvet at give hende en chance efter det med hesten, men jeg kan
ikke acceptere, at hun stjæler fra mine veninder”, siger Louise.
Louise er ikke selv én, der stjæler, og hun tager afstand fra dem, der gør. At Louise og
de andre piger på gården har fundet flere af deres ting i pigens skab på gården har øget
distancen til pigen. De har klare indicier for, at hun har stjålet cykellygter, kiks og penge
fra veninder og fra fælleskassen på gården.
Har du fortalt dine forældre om, at I mener, at pigen har stjålet?
”Ja, jeg har fortalt mor om det, men jeg vil ikke have, at hun ringer til pigens forældre.
Det var jo lige præcis det, jeg ikke selv brød mig om, da jeg selv havde det dårligt, og jeg
er godt klar over, at hun har det dårligt. Sagen er, at hendes hest er pakket ind i dyre ting
og sager. Selv går hun i dyrt tøj og praler af alle de dyre ting, hun skal have og sit dyre ur.
Jeg tror, hendes forældre giver hende materielle ting i stedet for kærlighed”.
Lærernes ansvar
Har du som klassekammerat et ansvar for at hjælpe en pige, der har det skidt?
”Jeg føler da lidt ansvar for hende, men hvad kan jeg gøre? Nu er vi jo ikke bedste
venner længere, og jeg mener ikke, det er min pligt at sørge for, at alle andre har det
godt”, siger Louise.
Hvad med forældrene? Hvorfor går man som ung ikke til sine forældre, når man har det
skidt?
”Jeg tror, man er bange for forældrenes reaktion. Det var jeg også selv lidt. På en
måde var jeg også bange for, at de ville slå det hen som pjat. Jeg havde jo udefra set ikke
noget at være ked af, men jeg var mest bange for at gøre dem kede af det”, siger Louise.
Hvem kunne have hjulpet dig, da du selv havde det skidt?
”Der var faktisk en lærer, der opdagede, at jeg havde det skidt. Også inden at mine
forældre fandt ud af det. Hun tog en snak med mig, men lige præcis den lærer, havde jeg
ikke fidus til. Hun er sådan en gammel dame, der ikke forstår så meget. Havde det været
en af de andre lærere, tror jeg, det havde hjulpet”, siger Louise.

Hun mener, at lærerne er dem, der er tættest på at opdage og handle over for børn, der
har det skidt i skolen.
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Om at blive til noget i livet
Da Louise havde det dårligt, hjalp det hende at skrive. Hun skrev den ene historie og
novelle efter den anden. Nogle af dem ret barske fortællinger. Selv efter hun har fået det
godt, er hun fortsat med at skrive. I øjeblikket skriver hun på en roman, som hun håber
at få udgivet. Og selv om den også ender sørgeligt, er indholdet ikke selvbiografisk.
”Jeg kan bare godt lide at skrive. Faktisk går der ikke en dag, uden jeg tænker over,
hvad jeg skal skrive, men det handler ikke om noget, jeg selv har oplevet. Jeg har bare en
god fantasi og vil gerne være forfatter”, siger Louise.
Oplever du, at der ligger et pres på dig for at blive til noget?
”Næh, det oplever jeg ikke. Men jeg vil gerne være forfatter og blive til noget her i
livet”, siger Louise.
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Ansvarlighed er vigtigt
På spørgsmålet om, hvilke egenskaber det er vigtigt, at forældrene lærer deres børn,
svarer Louise blandt andet: ’Ansvarlighed’ og ’ansvarsfølelse’.
”Man skal føle et ansvar over for ting. Også hvis man har et job, så skal man eksempelvis komme til tiden, ellers er der ingen, der stoler på én”, siger Louise, der også lægger
vægt på, at man som ung udvikler selvstændighed.
”Det er vigtigt at kunne tænke selv og stå på egne ben, så man ikke er afhængig af
altid at være i en gruppe”, siger hun.
Hvem mobber?
Da Louise gik i 3. klasse, blev hun mobbet en lille smule, især af en enkelt pige.
”Jeg blev kaldt ’barnlig’. Og hun fik de andre piger i klassen til at hade mig ved at sige
negative ting om mig. Jeg følte også, at hun holdt mig udenfor. Og jeg synes selv, at jeg gik
i mærkeligt tøj”.
Hvem er det, der mobber?
”Tit er det dem, der selv har det skidt. Det passede også med hende her. Hendes mor
sad og sidder stadig tit nede på pubben og drikker. Men pigen er selv hurtig i munden.
Har altid en hurtig replik, der lige rammer”.
Hvis en pige i klassen bliver mobbet. Hvad gør du så?
”Jeg vil prøve at stoppe det og forsvare hende, der blev mobbet, for jeg synes ikke,
der er nogen, der skal tyrannisere andre”.
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Ok at være alene
Selv går Louise for det meste alene hjem fra skole. Ikke fordi hun bliver mobbet eller
holdt uden for i den nye klasse. Mest fordi hun bare godt kan lide at være alene om
eftermiddagen. Hun skriver næsten hver dag på sin bog eller på andre ting, hun er i gang
med at skrive om. Hvis hun da ikke er til ridning.
De gamle klassekammerater fra den gamle skole har hun intet med at gøre - bortset
fra en enkelt veninde. Louise føler ikke, at hun kan stole på dem. Netop tillid og det ’at
kunne stole på andre’ er blevet et vigtigt parameter i hendes valg af venner.
”De gamle klassekammerater bagtaler mig. Eksempelvis beskylder nogle af pigerne fra
min gamle klasse mig for at have kørt med tog uden billet. De siger, at jeg har udgivet mig
for at være Hanne, som går i min gamle klasse. Hun har fået bøden. Men det har jeg slet
ikke gjort. Jeg betaler altid mine togbilletter, det er da for dumt at risikere en bøde for
det”, siger Louise.
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Forældre får ikke alt at vide
I det hele taget er Louise meget lovlydig. Hun kunne aldrig finde på at stjæle noget fra
nogen eller rejse gratis med toget. Nok drikker hun alkohol til fester, men stoffer kunne
hun ikke finde på at røre.
”Jeg har en ven, der ryger hash og tager andre stoffer. Han er påvirket flere dage efter,
han har røget, men jeg ryger ikke. I øvrigt er det vist også ulovligt at ryge hash, er det
ikke? Jeg ved i hvert fald, at man kan blive syg af det, og så ødelægger det hjernen på
længere sigt, så det vil jeg ikke”.
Kan du godt lade være, når han gør det?
”Ok ja, men han ryger ikke, når han er sammen med mig, og han tilbyder mig det heller ikke. Han ved godt, at det er dumt at tage stoffer. Han kan bare ikke selv lade være”.
Har du fortalt dine forældre, at du har en ven, der tager stoffer?
”Nej, det har jeg ikke, men jeg fortæller dem meget mere nu, end jeg gjorde, før min
depression blev opdaget”.

MADS

Vennerne stjæler,
men jeg gør ikke
MADS VIL IKKE SKUFFE SINE FORÆLDRE VED AT
STJÆLE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRYDE DERES
TILLID. MEN MOR OG FAR FÅR IKKE ALT AT VIDE.
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Af Else Marie Andersen
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”Der har været en enkelt gang, hvor jeg var tæt på at stjæle. Jeg følte mig presset til at
tage en pakke kondomer i Netto. De andre lokkede: ”Du tør ikke”. Og så tog jeg pakken,
men pludselig tænkte jeg: Hvad fanden laver jeg? Så jeg lagde dem på hylden med brød og
gik ud. I stedet var der en af mine venner, der tog dem med ud af butikken uden at betale”.
14-årige Mads fra Fredericia (navnet opdigtet) har flere gange oplevet, at nogle af hans
venner har stjålet især slik i Netto og Brugsen. Han har været sammen med dem, de
gange, de har gjort det, men han gør det ikke selv.
”Det er fristende at stikke et stykke chokolade ned i lommen, men jeg gør det ikke.
De gange mine venner har gjort det, har jeg været med, men jeg får dårlig samvittighed,
så jeg har fortalt det til min mor. Jeg sagde ikke, hvem det var, og hun skal ikke blande sig
i det, men jeg havde bare brug for at sige det til hende”, fortæller 14-årige Mads.
Hvad sagde din mor til det?
”Hun sagde: ”Når du er sammen med dem, når de stjæler, får du også skylden, hvis
det bliver opdaget. Er du klar over det?”. Hun sagde også, at det var dumt at stjæle”.
Men synes du, det er ok, at dine venner stjæler fra en butik?
”Nej, det er ikke ok. Det er meget dumt at stjæle. Også fordi et tyveri risikerer at
komme til at stå på straffeattesten, i hvert fald når man er over 15 år. Og så er det jo
smartere selv at betale de otte kroner for chokoladen”, siger Mads, der selv er træt af
folk, der ikke kan lade andres ting være i fred.
Selv har han mistet en mobiltelefon, der blev stjålet på stranden, mens den lå i hans
taske, så han ved, hvordan det føles at miste en kær ejendel. I øvrigt en gave til 4.000 kr.,
som han fik i konfirmationsgave.

Vandpibe
Mads er en lille krudtugle, der har svært ved at sidde stille. Der skal være gang i den.
Helst noget spændende. Og han er meget sammen med vennerne. Gerne til sent på
aftenen – også i weekenden.
”Nogle gange laver vi lidt ballade rundt omkring. F.eks. cykler vi midt på vejen, så bilerne
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må dytte af os. Det synes jeg er skægt”.
”Andre gange har mine venner gang i vandpiben. Jeg ryger ikke, men mange af mine
venner gør. Jeg synes, det er dumt at ryge. Det er usundt og skader kun dig selv og dine
omgivelser”, siger Mads.
Presser de andre dig ikke til at prøve at ryge?
”Næh, jeg kan sagtens sige fra, ellers tager jeg jo bare de rigtig slemme ord i brug.
Du ved, så siger jeg f.eks.: ”Fuck dig, mand. Du kan sgu selv ryge din vandpibe”. Eller
noget i den stil”, fortæller Mads.
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Skuffede forældre
Mads har heller ikke prøvet at ryge hash eller tage andre euforiserende stoffer. Han har
ikke lyst til det, for hans mors bror er narkoman. Mads’ mor har engang fortalt, hvor
meget det har ødelagt for Mads’ mormor, at hendes søn tog stoffer. Da hun opdagede
det, lovede han at stoppe, men han fortsatte og brød hendes tillid. Det har været
mormorens største skuffelse i livet.
”Det værste man kan komme til er: At skuffe sine forældre.Tager man stoffer, kan
man nemt komme til at skuffe dem, og så mister de tilliden til én. Mine forældre må
gerne hade mig én dag, hvis jeg er dum, men de må ikke være skuffede over mig et helt
liv”, siger Mads.
Han vil gerne, at hans forældre har tillid til ham. Og omvendt. Hans forældre skal
kunne have tillid til, at han opfører sig ordentligt sammen med vennerne. Hvis de først
mister tilliden, går det galt. For som han siger:
”Når jeg skal videre med livet, får jeg brug for deres opbakning. Den har jeg brug for,
hvis jeg skal have mod på at gøre ting, der får mig videre. Derfor må jeg vise dem tillid og
respekt – og omvendt”.
Man må gerne slå igen
Men ind imellem slår det gnister derhjemme. Eksempelvis hvis forældrene siger nej til at
lade ham komme ud med vennerne. I de situationer kan han blive så vred, at han næsten
har lyst til at slå dem, erkender han.
”Mine forældre kan tænde mig fuldstændig af, så jeg får lyst til at slå dem. Også f.eks.
når de siger, at jeg ikke må få en knallert, selv om mine venner har knallert. Jeg ved godt,
det kan koste det hvide ud af øjnene i erstatning, hvis jeg kører galt, men det er surt, jeg
ikke må, når de andre må”, siger Mads, der aldrig har slået sine forældre.
I det hele taget slår han ikke på andre. Og han mener ikke, det er ok at slå på andre
bare sådan.
”Men hvis den anden har provokeret eller selv har startet med at slå, må man gerne
slå igen”, mener Mads.
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Har du aldrig slået på jævnaldrende?
”Nej, jeg er kun 1.60 m høj, så jeg tør ikke. Men jeg har tit haft lyst til at gøre det, når
jeg f.eks. oplever folk, der provokerer eller driller andre. Fordi jeg får det dårligt af at se
på det”.
Griber du ind, hvis nogen får bank?
”Hvis en gruppe danskere og en gruppe perkere står og slår hinanden, kunne jeg ikke
finde på at blande mig, selv om det er synd for dem, der får tæsk. Men jeg kan nu tit se
det fra begge sider”.
Kan man ringe efter en voksen, hvis man ser nogen, der får bank?
”Man kunne måske ringe efter politiet eller efter vennerne. Nej, jeg ville nok ringe
efter Klaus (opsøgende medarbejder i Fredericia)”, siger Mads efter nærmere eftertanke.
Tidligere i interviewet har Mads fortalt, at han ofte går til sine forældre, hvis han
kommer i problemer.
Du ville ikke ringe efter dine forældre?
”Nej, aldrig. De risikerer bare at få tæsk, og der er aldrig nogen, der skal slå på mine
forældre”, siger Mads.

Ok at sladre
Hvad med at sladre – er det ok?
”Ja, hvis nogen er ved at få bank, er det f.eks. ok at ringe efter Klaus. Det er jo at
sladre. Men er der en af vennerne, der har stjålet, skal man ikke sige det, for så mister
man jo deres tillid.
Men fortalte du ikke din mor om dine venner, der stjal?
”Jo, det synes jeg var ok, for jeg afslørede jo ikke, hvem der stjal. Hun blev ved at
gætte og gætte, men jeg sagde til hende, at det kunne være lige meget, hvem det var, der
gjorde det. Hun ved, det ikke var mig”.
Kan være ok at lyve
Ind imellem har Mads stukket en hvid løgn til sine forældre.
Men er det ok at lyve for sine forældre?
”Altså hvis man brænder for at sove hos en ven, og man skal drikke, og de vil sige nej,
så….. nej, det er faktisk ikke ok at lyve, men jeg har gjort det. F.eks. har jeg sagt, at jeg har
støvsuget, selv om jeg ikke havde gjort det. Og jeg har da også smagt forskellige slags
alkohol, selv om de har sagt, at jeg ikke måtte”, fortæller Mads.
De fleste gange er hans forældre nu orienteret, når han og vennerne skal drikke
alkohol. Det foregår enten hos vennerne eller hos ham selv.
”Jeg har aldrig været fuld endnu. Jeg vil ikke bryde mig om, at jeg ikke ved, hvad jeg
selv laver. Første gang jeg skal være fuld, tror jeg, det skal ske derhjemme”, siger Mads.

