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De er tech-generasjonen 
som alltid er pålogget, 
som aldri har hatt det 

bedre, men som holder ett 
fremtidsønske høyest:  

Å forandre verden. 
De er generasjon Z.

GENERASJON
REPORTASJE

De isolerer seg foran skjermen, sies 
det. Bitcher hverandre på nettet. 
De er overflatiske og bare opptatt 
av den neste selfien, av å se best 

ut, prestere. Fordommene mot generasjon 
Z, unge som ble født på 90-tallet og frem til i 
dag, er mange. Og det er ikke bare lett å være 
en Z-er.  Tall fra 2014 viser at en av fire unge, 
norske jenter har depressive symptomer, 
og mange sliter med spiseforstyrrelser. 
Samtidig finnes det et annet bilde. I den 
mest omfattende undersøkelsen som er gjort 
på dagens ungdom verden over, The Next 
Normal, utført av mediegruppen Viacom i 
2012, svarer tre fjerdeler av de 15000 spurte 
at de er lykkelige. Ikke fordi de lever i så gode 
materielle kår, men fordi de blir lykkelige av 
å være sammen med familie og venner. Også 
Ungdata, NOVAs undersøkelser som har 
fulgt norsk ungdom siden 90-tallet, bekrefter 
dette: Unge i dag liker å være sammen, både 
med hverandre og med andre generasjoner. 
Ikke minst har de et større nettverk. For der 
folk før hadde en barriere i landegrenser, 
språk, tid og sted, har tech-utbredelsen skapt 

den første, viktige, globale generasjonen 
som søker fellesskap, samhold 

og meningsfeller.  Ifølge Anne 
Dencker Bædkel, forsker ved 
Institutt for Fremtidsstudier i 

København, er det ingen grunn til 
å dele ut pessimistiske spådommer 

om dagens unge. 
– Z-generasjonen er den mest demo-

kratiske generasjonen noensinne, mener 
hun, og tror teknologien spiller en viktig 
rolle i denne utviklingen. 
– Teknologi gjør at mennesker kan 
samles om hvordan de vil at verden skal 
se ut. De kan gjøre en forskjell. 

Vi møtte sju jenter som prøver på akkurat 
det. Å gjøre en forskjell og sette sitt avtrykk 

i verden. Selv om de er unge. Fordi de er unge. 
Her er generasjon Z.

 

Z-GENERASJONEN 
kalles også gjerne i-generasjonen, 
google-generasjonen, tech-genera-

sjonen eller The Millenials. Forskerne er 
uenige om når generasjonen starter, og 

grensene til generasjon Y kan være uskarpe. 
Men grovt sett kan man si at Z-erne er født 
fra 90-tallet og frem til 2000-tallet, og de 
kjennetegnes av at mens de har vokst 

opp, har samtidig den teknolo-
giske utviklingen rundt dem 

akselerert.
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det er å få den følelsen av at man er mindre-
verdig og ikke bra nok, at det er noe jeg må 
fikse på. Bullshitfilter-bølgen er en fantastisk 
nyfeministisk bølge, men jeg jobber fortsatt 
med å skaffe meg bullshitfilteret. Kroppen blir 
mer og mer et prosjekt, den er det nye status-
symbolet, og det er megaskremmende.

Hun merker at det har blitt sånn med gene-
rasjonen deres. At mye er identitetsmarkører:

– Det du tror på, driver med, eter, drikker. 
Man skal flagge hva man er hele tiden, for 
identitet har blitt en kjempevaluta. Jeg tror det 
er viktig å slappe av litt mellom svart og hvitt. 

FINT HOS GAMLE DAMER
Tjenesten som besøksvenn i Røde Kors funge-
rer som en velkommen motvekt. Marianne og 
de gamle damene er en viktig del av livet.

– Nå er jeg besøksvenn for  min tredje 
dame, hun er 88 år og veldig kjekk. Det er 
fantastisk fint å få være en glede og en ressurs 
i noen andres liv. Uansett hva slags dag jeg har, 
og uansett hva jeg føler om min kropp og min 
identitet den dagen, så betyr jeg det samme 
for hun jeg besøker. Jeg har jobbet mye på 
gamlehjem, også da jeg fortsatt var syk. For 
meg ga det å hjelpe alle de støle, gamle, syke  
kroppene. Der drev jeg, i en alder av noen og 
tjue år, og ødela min kropp fordi jeg på et tids-
punkt tenkte at alt kom til å bli bedre hvis jeg 
var tynnere… Selv om det ikke fikk meg til å ta 
tak akkurat da, fikk det meg til å tenke. Jeg tror 
en har godt av å oppsøke kontraster.

MÅ BLI SINT
Kontakt og dialog, det er viktigere enn opprør 
mot generasjonene før, tror Marianne.

– Kanskje er det færre unge som skulker 
skolen, gir f, setter seg på trappa og røyker…
men er det så farlig da? Blir det ikke bare stress 
hvis det blir enda et krav fra samfunnet: Ja, du 
må være flink, få deg nok og riktig utdanning, du 
må huske å detoxe en gang i halvåret, men husk 
det der opprøret også! Ikke glem å gi faen. Nei, 
det synligste og viktigste opprøret skjer politisk, 
og ungdom er politisk engasjert, de stemmer og 
deltar. Det er viktig å kunne bli sint og opprørt 
på andres vegne. For meg er det en del av hvem 
jeg er og vil være, og jeg tror jeg kommer til å dø 
litt hvis jeg mister det, så det passer jeg godt på. 
Bli sint, se deg rundt, tenk «hva kan jeg gjøre?» 
Og hvis det er noe du kan gjøre, så gjør det! Da 
har du alt opprøret du trenger.

– Fordi verden har blitt så global, er flere av 
mine venner, venner jeg har fått via Facebook. 
Det var også der jeg var politisk aktiv første 
gang,  i en diskusjonsgruppe. Jeg var 14 og 
la ut et bilde av et homoflagg med måne og 
stjerne på. Da fikk jeg over 1000 kommenta-
rer. Mange var veldig hårsåre, men flestepar-
ten syntes det var gøy av en fjortenåring, sier 
Rameen Sheikh.

MAMMA SOM FORBILDE
Å dra ut og merke reklameplakater med 
klistremerker mot retusjering er noe av det 
gøyeste hun vet, for det er litt ulovlig. Og 
hjemme er de stolte over engasjementet til 
datteren, også når de må lese sitatsjekk på 
intervjuer om porno som deres enda ikke 
myndige datter uttaler seg i. Feminisme er noe 
Rameen har fått inn fra morsmelka.

– Mamma har alltid vært yrkesaktiv, har 
hatt sitt eget firma, og er den første asiatiske 
make-up artisten i Norge. Det at mamma 
har nådd såpass langt har bidratt til at jeg 
også har engasjert meg, ettersom jeg har 
hatt et sterkt kvinnelig forbilde gjennom 
livet, forteller Rameen, som også har to 
eldre søstre som var med i boken Utilslørt, 
den muslimske versjonen av Råtekst. 

– Det inspirerte meg og ga meg noe å se opp til. 

SAMHOLD VIKTIG
En annen ting som påvirket Rameens valg 
av parti, var noe som rammet ungdomsmil-
jøet på hjemplassen Holmlia da Rameen var 
liten. Da ble 15-årige Benjamin Hermansen 
drept, og de skyldige senere dømt for rasis-
tisk drap.

– Pappa var et vitne i saken, og vi snakket 
om det hjemme. Da det var tiårsmarkering 
gikk vi i tog, og på skolen snakket vi mye om 
viktigheten av å ta vare på hverandre. Da jeg 
senere meldte meg inn i RU, var en av grun-
nene at de har et stort fokus på antirasisme.

Ti år etter drapet på Benjamin kom det et 
nytt angrep. Denne gangen mot politisk enga-
sjert ungdom på sommerleir.

– Da skjønte vi at de samme holdningene 
fremdeles er ute og går, og at det var mye 
som var ugjort. Personlig var det i den tiden 
jeg begynte å bli politisk engasjert, og det var 
skummelt å se hvordan ungdom som var 
engasjert ble angrepet. Men selv om vi var 
sinte, var samhold viktig, og sammen med en 
av venninnene mine fra Facebook, startet vi en 
Facebookgruppe som heter Samhold i Mang-
fold. Vi har pleid å dele ut gratis klemmer hver 

R AMEEN SHEIKH

MARIANNE 
CLEMENTINE HÅHEIM

–Vi stiller andre og høyere krav til hva vi vil 
gjøre med livene våre. Vi er kreative, skapende, 
og vil gjerne kunne leve av det. Vi går etter det 
vi vil ha, og er ikke redde for å veksle mellom 
yrker og bransjer. Vi vil prøve forskjellige ting, 
sier Marianne Clementine Håheim.

IDENTITET PÅ UTSTILLING
Som informasjonssekretær i PRESS, brenner 
hun spesielt for ungdom og psykisk helse. 
Hun vet hvordan det er å vite at du har alle 

muligheter til å leve ut drømmene dine, 
og likevel sitte der og grine i sofaen og ikke 
skjønne helt hvorfor du ikke bare kan være 
glad. For Marianne startet det da hun var 13.

– Da begynte jeg å slanke meg og fikk etter 
hvert spiseforstyrrelser. Nå går det bra, men 
spesielt fra jeg var 13-15 var jeg kjempesyk og 
ble lagt inn på sykehus og institusjon. Selv nå i 
voksen alder, etter ti år med sykdom, merker 
jeg hvor lett jeg er å påvirke. Det er noe som 
fortsatt overrasker og provoserer meg, hvor lett 

22.juli siden 2013 og har vist kjærlighet. Siden 
verden er så globalisert i dag, og mennesker 
flytter overalt, er det gunstigere for oss å leve i 
samhold enn å fokusere på splittelser. Det ble 
viktig å ta et standpunkt og stå opp.

Hun vet at det kan koste.
– Jeg ser jo at flere unge stemmer i minoritets-

miljøet blir truet, går med voldsalarm, eller trekker 
seg bort fra offentligheten. Det synes jeg er trist. 
Men det at det kan komme ubehagelige tilbake-
meldinger er en del av det. For å bekjempe det, 

kan vi ikke la nettrollene og useriøse motstandere 
vinne, vi må fortsette, for hvis vi tier, så vinner de.

Alder: 26 Jobber som: Informasjonssekretær i PRESS, Redd Barnas ungdoms-
organisasjon, og forfatter på Oktober forlag. Kommer i august ut med boka 
«Svart belte», en roman med tematikk hentet fra Mariannes egne erfaringer 

med spiseforstyrrelser.

Alder: 17. Jobber som: Leder i Oslo Rød Ungdom, pornomotstander og  
antiretusjeringsaktivist. Begynner i 3. klasse ved Foss Videregående til høsten  

«Jeg tror på 
samhold, ikke 

splittelser.»

«Det er viktig å 
kunne bli sint og 
opprørt. For meg 
er det en del av 
hvem jeg er.»

OPPTATT 
AV ENDRING

70 % av de spurte i The 
Next Normal-undersøkelsen 

mente at internett har forandret 
måten de tenker om verden på. 
Z-generasjonen tror de kan gjøre 
en forskjell og gjøre verden til 

et bedre sted.

OPPRØR MOT SEG SELV 
Opprør mot foreldre er ikke vanlig i denne 
generasjonen. I stedet snakker man om et 
opprør mot seg selv, i form av selvskading 
eller spiseforstyrrelser. VG satte i fjor fokus 
på at en av fire jenter i 16-årsalderen har 

depressive symptomer.
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– Jeg har alltid vært litt rar og merkelig, ikke 
helt som andre. Jeg ble utsatt for utfrysing av 
jenteklikker på barneskolen. De sa aldri noe 
til meg direkte, men jeg ble heller aldri invitert 
med på noe. Alle gikk med UGGS og Canada 
Goose-jakker, mens jeg gikk i pappas gamle 
skjorter og stygge sko. Jeg har alltid vært inter-
essert i det som har stygge sider, og det å vri det 
om til noe rart og pent.

ÅPENHET VIKTIG
Hanna er blogger, modell og fotograf. Det 
fremstår glamorøst, og hun er klar over det. 
Derfor er hun ærlig om at hun i sitt korte liv 
også har hatt store utfordringer bak fasaden.

– På ungdomsskolen fikk jeg en clean start 
og turte å være mer enn «hun rare». Det var da 
bloggverdenen åpenbarte seg. Der kunne jeg 
være meg selv, og jeg ble anerkjent for det jeg 
gjorde. Jeg hadde en teft for å forstå trender, og 
ble kul fordi jeg gjorde noe som ikke alle gjorde.

I åttende klasse ble Hanna syk med ME. 
Hun trengte en aktivitet, for selv om kroppen 
ikke hadde energi, trengte hodet å få utløp for 
all kreativiteten.

– Jeg kjøpte meg ordentlig kamera, startet 
opp, og på ett år hadde jeg fylt opp mac-en 
med bilder. Bloggen min har vært en mulig-
het for meg til å få vist frem bildene på. Jeg 
hadde aldri fått mulighetene jeg har fått hvis 
ikke jeg hadde den.

ELSKER Å VÆRE UNG
Tidligere i år hadde hun fotoutstilling, arrangert 
av magasinet Recens Paper, der redaktøren, 
Elise By Olsen, er femten år.

– Det er sykt fint at jeg har fått en arena å vise 
bildene fram på som ikke er noe som er tilret-
telagt for meg fordi jeg er ung, men at jeg heller 
kan si: Hei, jeg er fotografen Hanna. Ja, jeg er 
atten år, men drit i det, dette er hva jeg liker å 
drive med!» Det er fint at det kommer frem at 
man ikke trenger å bli voksen med det første, 

selv om man av og til oppfører seg voksent.  
Jeg elsker det å bare kunne være ung, være 
atten år og fortsatt løpe rundt og rulle rundt i 
gresset midt på natten!

Av og til synes hun det er kleint å ta opp kame-
raet eller mobilen. Noen ganger er det bedre å 
bare være med i øyeblikket. Huske det slik det var.

– Jeg ønsker å ta bilder som uttrykker ekte 
følelser. Jeg har vært gjennom gode doser 
med det ene og det andre, og ønsker å berøre 
andre. Derfor er det viktig for meg å være 
åpen og ærlig, ikke bare vise glade mennesker,  
øl og fester, for alle mennesker har dårlige 
dager også. 

NATURLIG TREND
Det snakkes mye om skjønnhets- og utseende-
press, men Hanna tror generasjon Z vet å takle 
det.
 -Vi er vokst opp med det, så vi vet jo litt om 
hvordan vi skal ta det. Vi vet at ting blir retusjert, 
det er ikke et sjokk at modellene har strekkmer-
ker som blir tatt bort, vi  vet jo hvordan internett 
og medier fungerer. Jeg tror mange av oss har 
et bullshitfilter. Bare det at det har blitt er trend 
ikke å bruke sminke, er kjempedeilig. Det natur-
lige har blitt mye mer akseptert. Ja, modellene 
er kanskje enda kjempetynne, men de er også 
”mer rare”. Rødhårede modeller som er kjem-
pebleke, folk med fregner og skjeve tenner, sier 
Hanna og trekker frem  Elise By Olsen.
-Bare se på henne. Hun står for mye av det kule, 
nye i Norge nå, og er jo supermerkelig, kjem-
peung – og dødskul! Vi hører til den ungdoms-
kulturen som ikke inneholder dødspene model-
ler, og ikke innebærer å skulle se dødsbra ut 
hele tiden. Det handler ikke om Victoria Secret 
lenger, det handler mer om bare å kunne være 
ung. Selv er hun ikke opptatt av det konven-
sjonelt pene. Heller ikke at alle ser henne hele 
tiden.

–  Før var det veldig viktig for meg å bli sett. Nå 
er det viktigere for meg å være Hanna, sier hun.

Alder: 18. Blogger på stylezebra.vixen.no
Jobber som modell og fotograf, og flytter til København 

til høsten for å gå på foto-skole. 

HANNA L AURIDSEN

«Jeg vil fortsette 
å tørre. Det er 

det som gjør meg 
gladest.»

DIGITAL 
KONTROLL

Z-erne vokste opp med 
den digitale utviklingen, og er 
dermed alltid pålogget. Likevel, 
eller kanskje derrfor, står de i 

bresjen for en populær mottrend. 
I motsetning til generasjon Y, 
poster de ikke bilder ukritisk. 

Z-erne er bevisste på 
sporbarhet og 

MÅ TØRRE
Når følgerne på bloggen spør hva hun helst vil 
bli, sier hun: «Lykkelig». Det er det hun helst vil.

– Det er vrient. Men jeg har slitt med så 
mange psykiske greier på grunn av at jeg 
har vært syk, at jeg kjenner at nå nyter jeg de 
dagene hvor jeg er hundre prosent kjempe-
glad, og det er nok til å drive meg fremover   
i lang, lang tid. Om tjue år kunne jeg ønske at 
det jeg sitter igjen med, er at jeg er fornøyd 
med det jeg har gjort. At jeg vet at jeg har gjort 
det jeg kan for at jeg har et bra liv og at de 
rundt meg har et bra liv. Også håper jeg at jeg 
kommer til å fortsette med det jeg gjør nå. Å 
tørre. For det er det som gjøre meg gladest. Jeg 
må gjøre noe som kan holde meg gående, for 
jeg kan ikke sitte stille hele tiden.

Det er rart, sier hun. At hun ble den jenta 
med ME, hun som har så mye energi.

– Jeg får litt stopp av og til, og så kan jeg 
fortsette. Det er det jeg gjør: Samler opple-
velser. Kanskje jeg plutselig lager en fotobok 
eller en ny utstilling. Plutselig er jeg kunst-
ner – jeg vet ikke. Det er ikke så viktig. Jeg 
har ikke syke mål, bortsett fra at jeg skal 
trives. Hvis jeg trives uten at jeg har masse 
penger, så er det greit, og har jeg masse 
penger er det sikkert greit også. Jeg bare håp 
er jeg kan fortsette å treffe mennesker.
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-Jeg tror ungdom i dag er litt mindre opprør-
ske fordi det kan være vanskelig å se hva man 
kan gjøre opprør mot., sier Andrea fra blogg-
kollektivet Grønne jenter, der ti jenter blog-
ger om hverdagen som miljøbevisste jenter, 
om kjærligheten til naturen og om behovet for 
forbruksfrihet.

OPPRØRT TIL NÆRHET
– Det er ikke så mange store kampsaker folk 
føler en nær identitet til, vi føler det ikke så 
nært på kroppen, og vi har det jo så inmari bra 
i dag, sier Andrea som kaller bloggen et slags 
opprør mot forventningene til hva unge jenter 
skal være opptatt av:

–Det moderne livet er så abstrakt, alt som 
betyr noe er i en sky på internett. Jeg tror 
mange kan føle en naturlig søken tilbake til 
det som er nærere, som maten vi spiser, hvor-
dan stolen vi sitter i faktisk er laget, og hva 
vi skal ha over hodet og hvorfor. Ting mine 
besteforeldre tar som en selvfølge, som hvor-
dan man planter ting, lever selvforsynt, hvor-
dan man fikser en ostehøvel om den har bruk-
ket – de bare kan det, men vi vet ikke noe om 
det overhodet. Det å kunne google ting, gjør 
kunnskapen lett tilgjengelig for oss, men mer 
på et abstrakt plan. Det skal et mer bevisst valg 
til for oss for å lære oss å pleie en tomatplante 
enn å bygge en datamaskin. Ting som man før 
måtte kunne, må man ikke mer, så nå må vi 
velge mer bevisst hvilke ting vi ønsker å fylle 
livene og hodene våre med.

Og det betyr mindre enn før om det man 
velger er feil, tror Andrea.

– Det har vært mye diskusjoner rundt det 
med å være flink pike, at det er lite slakk på 
det å kunne gjøre feil. Jeg opplever det heller 
motsatt, at siden vi har den store valgfriheten, 
er det ikke alltid så farlig om vi tar feil valg, for 
det er alltid en ny mulighet Det er kanskje 
færre regler for hvilke valg unge i dag står 
ovenfor, det blir vanskeligere å velge hvilken 
vei man skal ta, men lettere å velge riktig.  Hun 
håper at bloggingen hennes kan vise frem 
hvordan det går an å leve bærekraftig i en 
vanlig norsk hverdag.

TAR OPPGAVEN
– Klimaproblemet kan bli vanskelig å enga-
sjere seg i for det handler om å redde verden 
fra katastrofen, og hvem kan forholde seg til 
det? Det er ikke så lett å føle at man eier og kan 
gjøre noe med en katastrofe. Derfor prøver 

ANDREA VARGA WEME
Foreldrene mine syntes det var helt sykt, og 
lurte på hvilken verden vi lever i?

Den verdenen, internett-verdenen, ble raskt 
Jennis nye kanal for å representere noe annet enn 
de mange rosa-bloggerne som allerede fantes.

– Jeg kan ikke representere hele min gene-
rasjon, men mange av oss er lei. Vi er lei av 
skjønnhetspresset og det forvrengte bildet, 
den konstruerte perfeksjonen som media gir 
oss på hvordan en jente skal se ut. Vi er lei 
alle de retusjerte reklamene og kjønnsrolle-
mønstrene vi blir servert. Jeg tror mange i min 
generasjon har sluttet å bry seg, for vi vet at 
det er feil, vi vet at det er skadelig, vi vet at det 
ikke er sant – og da slutter vi å la oss påvirke.  
Det kan man se både i moten, stilen og livssti-
len nå: Alt blir enklere. Mange slutter å bruke 
filter på Instagram, folk slutter å bruke sminke, 
og kler seg mer avslappa, påpeker hun.

– Det handler om hvordan vi forholder oss til 
disse idealene, om man klarer å se på dem med 
avstand og perspektiv, og bevisstgjøre at silikon 
ikke nødvendigvis er veien til et lykkelig liv. 

GÅR FOR DRØMMENE
Stadig flere blogger dukker opp med lite fokus 
på selfies og dagens antrekk og mer fokus 
på kunst, kultur, og på detaljer i omgivelsene. 
Jennis egen blogg er en av dem og skaffet henne 
prisen for Årets inspirasjonsblogg i 2013.

– Det som er fint nå, er at det er blitt flere 
bloggere som viser at det er andre ting som 
bidrar til lykke, til en god hverdag. Det er lett å 
glemme de små tingene, men når du begyn-
ner å lære deg å legge merke til dem, gjør det 
en stor forskjell. Å være perfekt blir ikke lenger 
så viktig.

Å våge å prøve, selv om det skulle feile, er en 
holdning Jenni ser blant flere i sin generasjon.

– Gjør det du brenner for, sa mine foreldre til 
meg, og det har fått meg til å tørre og drømme 
om å blant annet bli filmregissør, forfatter og 
kunstner. Det er veldig fint at vår generasjon 
har alle muligheter. Og det er bra at alder ikke 
lenger har noe å si, nå er det flere og flere unge 
mennesker som brenner for å forandre ting og 
gjøre ting på en ny måte. I 2015 kan vi gjøre 
alt, uavhengig av alder og kjønn – for alt kan 
være vakkert nå. Mamma spurte meg en gang: 
«Hva er vakkert for deg?» Det var et vanske-
lig spørsmål. Men det er når man begynner å 
tenke lenge på det, at man virkelig er på vei til 
å bli kjent med seg selv på en ny måte. 

Alder: 20. Blogger på bloggen jenniyang.mondieu.nu.
Halvveis i moteindustristudier ved SOFI.  

JENNI YANG

-Jeg er vokst opp med et trådløst, hyperlinket 
informasjonssamfunn, og på grunn av inter-
nett som danner en kollektiv bevissthet er vi i 
dag mer kjent med samfunnsproblemene enn 
noensinne. Dette er generasjonen som prøver 
å gjøre en forandring, og internett er vårt verk-
tøy. Det er lettere å gjøre bevisste valg når vi 
har tilgang på så mye informasjon. Flere har for 
eksempel blitt vegetarianere og veganere for å 
prøve å gjøre en god forandring, og tenker seg 
om før de handler, enten om det er mat eller 
klær. Sannheten er bare noen tastetrykk unna, 
så det er ikke bare å skulle selge oss en reklame-
plakat – for vi kan grave frem hele historien.

HEADHUNTET PÅ INSTAGRAM
Jenni Yang lagde sitt første nettmagasin da hun 
var 16. Fordi hun kjedet seg en sommer, og 
fordi hun og venninnen ville lage magasin for 
å «ta vare på de øyeblikkene som gjør at livet 
er verdt å leve». De fikk kulturstipend, nådde 
130 000 sidevisninger og oppdaget at veien var 
enkel fra å ønske noe til å bare gjøre det.

– Jeg fikk faktisk min første deltidsjobb 
via Instagram. Butikksjefen på en av mine 
favorittbutikker på den tiden sendte en mail 
til meg og skrev: «Hei, jeg har sett deg på 
Instagram og jeg liker veldig godt bildene og 
stilen din. Vil du komme på jobbintervju?»  

«Å være perfekt 
er ikke lenger 

så viktig.» 

vi i Grønne Jenter å gjøre klimaproble-
met til noe ungdom kan identifisere seg 
med. Som Natur & Ungdom-slagordet 
har sagt det i mange år: Hvis ikke du – 
hvem? Hvis ikke nå – når? Ungdom i dag 
føler seg som fremtidas generasjon. Det er 
vi som skal leve med de valgene som tas nå.  
Vi står overfor en endeløs rekke med mulige 
valg, og med en mulighet til å bestemme hva 
slags framtid vi skal leve i. Heldigvis for oss er 
det aldri for sent å snu. 

Alder: 21. Blogger i bloggkollektivet gronnejenter.no, 
jobber for organisasjonen Spire og er ferdig utdannet 

psykolog neste år.  

«Jeg tror mange 
føler en naturlig 

søken tilbake til det 
som er nærere, som 
maten vi spiser og 
stolen vi sitter i.»

KLIKKBAR KUNNSKAP
Z-generasjonen har all tilgjengelig 
kunnskap kun et klikk unna. Denne 

tilgangen på informasjon, har gjort dem 
nysgjerrige, kunnskapssøkende og modne 

for alderen.

STØRRE 
ENGASJEMENT

Z-generasjonen har vokst opp med 
globaltrusselen, terror-angrep, finanskrise 

og enorme flyktningestrømmer. Det har gjort 
z-erne til en engasjert generasjon, med tro på 

at de kan bidra med løsninger. En undersøkelse 
foretatt av Rokkansenteret etter 22.juli, og basert 
på årene mellom 1998 og 2009 viste en økning 

på 39% i politisk engasjement blant norske 
ungdommer mellom 15 og 24. Norsk 
folkehjelp fikk samme året 17 % flere 

medlemmer. 
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– Vi trenger å snakke åpent om alt som er flaut, 
alt som er rart.

KUUK, aka Mira Berggrav Refsum og Ragna 
Solbergnes har tatt den jobben voksengenera-
sjonen før dem svettet ukomfortabelt av.

De rapper, skriver og prater om sex, kropp, 
kåtskap, porno, nakenhet og feminisme.  
De lager alternative russelåter om ris på rassen 
til rike pappagutter den ene dagen og utfordrer 
seksualundervisningen i skolen den neste. For 
KUUK handler det først og fremst om å ha det 
gøy. Om de kan bryte opp noen trange båser å 
være gutt og jente i, så er det fint det og.

– Jeg føler jeg lært gjennom livet at menn 
alltid er kåte og alltid har stå. Men det er 
mange menn jeg har kjent som er mindre 
kåte enn mange kvinner jeg kjenner. Sånt kan 
skape frustrerte hoder. Det er så mye press. 
Det kan godt hende du må pule en dame i 
mange måneder før du lærer deg å få henne til 
å komme, men da kan dere jobbe sammen om 
det. Det går greit. Men sånne ting har det tatt 
meg 26 år å finne ut av, sier Mira. 

SEXAVANSERT UNGDOM
Ikke fordi hun ikke har hatt sex tilgjengelig. 
Er det noe norske unge kan, så er det å bruke 
porno.

– Et tastetrykk unna så får du alt, det er ikke 
noe filter, du kan ikke søke på hva som er rett 
og galt på internett og få et svar, for det er ikke 
noe rett eller galt. Når man er ungdom og har 
lyst til å være populær så finnes det ingen 
grenser for hva man kan gjøre for å oppnå noe.

– Ja, og da blir det sånn at man suger noen 
eller ligger med noen selv om man ikke vil. 
Sånn er det for både for gutter og jenter, bare 
for å få unna den jomfrudommen så man ikke 
sitter der og svetter hver gang noen snakker 
om det, supplerer Ragna.

Så skynder begge seg å understreke hvor 
dritviktig det er å lære at sex er bra, og at tissen 

ofte lever sitt eget liv og blir kåt selv om følel-
sene ikke er der.

HORE-BOKSEN
Når KUUK-jentene sier sånt på trykk, tar det 
ikke lang tid før hore-stempelet kommer.  
Eller at de er stygge, må holde kjeft, slutte å 
stå på scenen i badedrakt for da ser de ut som 
gutter, slutte å rappe, slutte å være så høylytte 
og tro at de er noe. Det er fremdeles en trang 
boks å stå i når du er jente og vil stå på en 
scene. Men KUUK kjenner seg ikke truffet.

– De kan ikke ta oss på noe. Hvis de sier: 
«Dere er dårlige rappere!» Ja, men vi har ingen 
ambisjoner om å bli bra rappere. «Stygge i 
trynet når dere synger!» Ja, men vi har ingen 
ambisjoner om å se pene ut, flirer Ragna. 

– Jeg har blitt enda mer avslappa og trygg i 
meg selv etter KUUK, for når man står på den 
scenen og ser ut som vi gjør, danser som vi 
gjør, tar hverandre på tissen bare fordi det er 
morsomt, og rapper når vi vet at det er folk i 
«crowden» som har rappa siden de var kids, 
da er det liksom ikke så heftig om man går på 
butikken uten sminke lenger. Det går fint, det 
er lov å være støgg! konstaterer hun.

– Det jeg synes er best med KUUK er å 
frigjøre seg fra alle de ideene om hva man 
liksom skal være, bare bryte med alt det. 
KUUK er et fuck you til alt man kanskje 
egentlig tenker at man burde være, burde se 
ut, burde gjøre, og det er veldig deilig å få ut, 
forklarer Mira.

SIRKUS TIL FOLKET
Hun håper det inspirerer andre ungdom.

– Så lenge man ikke trenger seg på og 
ødelegger for folk, så må man bare få gjøre det 
man vil. Vil du holde på med musikk, lage film 
eller lage sirkus for den saks skyld, så er det jo 
bare å gjøre det. Det er jo ingen som tvinger 
folk til å komme å se på!  

MIR A BERGGR AV REFSUM + 
R AGNA SOLBERGNES = KUUK

Silje Berggrav Refsum. Alder: 26. Rapper i bandet Kuuk, og 
Ragna Solbergnes: Alder: 24. Rapper i bandet Kuuk, og 

«Det går 
fint, det er 
lov å være 

støgg!» 

MEGABEVEGELSEN
Megabevegelsen er en mottrend 
til tech-samfunnet og handler om 
DIY, ekthet og nærhet. Z-erne er i 

front av denne bevegelsen. 
I følge the Next Normal viser de 
en økende interesse for å ta vare 
på lokale tradisjoner. Samtidig 
er de mer åpne for andre land 
og nasjonaliteter, og adopterer 
gjerne globale trender inn i egne 
hverdager. Med det er generasjon 
Z den første virkelige «glokale» 

generasjonen.

RASKE SKIFTER
En Z-er higer ikke etter 

gullklokka for lang og tro 
tjeneste i en bedrift. Når de går 
ut i arbeidsmarkedet vil de ha litt 
av alt, nærmest bli profesjonelle 
frilansere. Z-erne er vant med 
omstillingssamfunnet og trives 

med raske skifter.

Kilder: The New York Times, 
howstuffworks.com, Dagbladet, 

Anne Dæncker Bedkel/Institutt for 
Fremtidsstudier i København, viacom.

com, mccrindle.com.au. 


