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Max Fage-Pedersen, 45 år

Generationerne
om fortiden,
fremtiden
og hinanden

født 07. april 1974
Hvad tænker du, når du tænker på fortiden?
Jeg tænker umiddelbart, at vi skylder større respekt til det, som er gået forud for vores egen tid. Vi tager mange ting
for givet, men en hel del goder og privilegier har vi jo kun, fordi generationer før os har arbejdet hårdt for det. Jeg
tænker også, at vi ofte tror, vi befinder os på et højdepunkt i den menneskelige udvikling. Men måske er det ikke
altid tilfældet. Jeg synes, det er vigtigt at være sig fortiden bevidst, og det falder muligvis mere naturligt, når man
selv bliver lidt ældre.
Hvad tænker du, når du tænker på fremtiden?
Jeg tror, at vi i min levetid kommer til at mærke en forandring, der muligvis ikke er til det bedre. Ikke nødvendigvis i form af
store klimakatastrofer, men forandringer og udfordringer, som kommer til at præge livet også for en gennemsnitsdansker.
Hvad synes du kendetegner folk fra din generation?
I min alder begynder folk måske at være lidt mindre passionerede, lidt mindre imponeret af det hele. Man har efterhånden set og hørt en del, og der skal mere til.

Hvad fylder for en 14-årig, når hun tænker på fremtiden? Tænker en 45-årig på det
samme? Er en 25-årig og en 73-årig enige om fortiden? Og hvad tænker de allesammen om
hinanden? Vi har spurgt fire forskellige generationer, hvordan verden ser ud for dem og
deres generation. Og hvad de egentlig tænker, der kom før eller kommer efter dem.

Hvad forbinder du med generationerne før og efter dig?
Jeg er imponeret over mine forældres, men også mine bedsteforældres generation. Deres barndom har på mange
måder været meget anderledes end den virkelighed, vi lever i nu. Vi skylder dem en del i forhold til det velfærdssamfund, de har været med til at opbygge. Generationen efter mig er jo allerede digitalt flyvefærdig. Jeg håber, at de
også vil tænke kollektivt, have blik for andre end dem selv og prioritere at få alle med på vognen.

Anne Engedal, redaktør, folkeuniversitetet

Jørn Casper Sørensen, 73 år
Sana Mahin Doost, 25 år
født 20. maj 1994
Hvad tænker du, når du tænker på fortiden?
Jeg tænker på et fundament, der er blevet lagt af generationerne før min (på både godt og ondt). Jeg tænker over, hvordan vi
bygger videre og ovenpå. Hvor vigtigt det er, at vi unge får lov til at skabe og forme den samtid, vi lever i og forhåbentligt også
skaber en fremtid, der er bedre for dem, der kommer efter os.
Hvad tænker du, når du tænker på fremtiden?
Jeg forsøger nogle gange at lade være. Jeg tror, at en af min generations største udfordringer er, at vi spekulerer for meget
over fremtiden og alt det, som vi skal nå. Samtidig kan jeg godt blive ramt en smule af frygt for, hvad der skal blive af os med
klimaforandringer og de totalitære kræfter, der igen begynder at vise sig. Men i stedet for at blive grebet af frygt har jeg besluttet mig for, at jeg må kæmpe. Jeg kan faktisk ikke se nogen anden udvej end, at vi må kæmpe for at skabe en lys fremtid.
Hvad synes du kendetegner folk fra din generation?
Jeg kan godt tænke, at vi er en generation, som alle har haft en mening omkring. En mening om, hvordan vi skal leve vores liv,
hvordan vi skal gøre tingene og i hvilket tempo. Der er ligesom blevet lavet en ’formel’ for tingene. Vi er en generation, der ikke
har haft sin ungdom på egne præmisser. Vi er blevet set som et ’råstof’, der skulle bearbejdes og gøres klar til salg på arbejdsmarkedet. Jeg hader det virkelig og er derfor så stolt over, at jeg ser flere og flere kæmpe sig fri af de krav, love og forventninger.
Hvad forbinder du med generationerne før og efter dig?
Jeg har nok en iboende rebel, der måske nogle gange er ret kritisk over for ’de gamles’ intentioner. Men jeg har set, hvordan
politikere, der selv har brugt 10-12 år på at færdiggøre deres uddannelser, har indskrænket vores muligheder og har presset mig
og mine medstuderende igennem uddannelsessystemet. De har sagt, hvilke uddannelser vi skal vælge, for at samfundet forbliver
’konkurrencedygtigt’, samtidig med at de selv har valgt med hjertet og er gået efter drømmene og ikke andres forventninger.
Det pisser mig af, for det er hykleri af værste skuffe. Når jeg tænker på generationerne efter mig, så synes jeg, at de er så seje.
Skoleelever, der går på gaden og kæmper for klimaet, der skolestrejker og er aktivistiske. De er fællesskabsorienterede og tror på,
at forandringerne må skabes nedefra. De gør alle de ting, som jeg vil ønske, at flere på min alder gjorde. Men samtidig har jeg også
ondt af dem. De er blevet udsat for et utilgiveligt generationssvigt, nemlig at klimaforandringerne ikke er blevet taget alvorligt,
selvom voksengenerationen har kendt til konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer de sidste 30 år.

født 10. juni 1946
Hvad tænker du, når du tænker på fortiden?
Verden var lokal. Vores viden om verden og hverdagens tempo var mindre.
Hjælpsomheden var stor. Autoriteten høj. Og alle dage lignede hinanden.
Hvad tænker du, når du tænker på fremtiden?
Verden er global og digital. Alle er godt uddannet og hele tiden i forandring. Det gode liv skabes og leves i det nære - hos familien, venner og
kollegaer. Den globale kamp om magten, pengene og ressourcerne vokser
hele tiden.
Hvad synes du kendetegner folk fra din generation?
Vi har sat velfærden igang og virkelig brugt mulighederne og nydt livet. Og
vores rationalisering af samfundet har sat vores fælleskab over styr.
Hvad forbinder du med generationerne før og efter dig?
Mine børn udlever værdier, som ligner mine forældres værdier. De involverer
sig mere i andre og forbruger kun det nødvendige.

Kirsten Højbjerg, 14 år
født 13. august 2005
Hvad tænker du, når du tænker på fortiden?
Jeg tænker på det samfund, mine bedsteforældre og forældre har levet i,
fordi jeg har hørt en masse historier fra deres unge dage. Der er helt klart
sket en stor udvikling fra dengang til den verden, jeg lever i.
Hvad tænker du, når du tænker på fremtiden?
At der kommer til at ske store forandringer igen. Verden bliver mere digital, og klima kommer helt klart til at fylde meget.
Hvad synes du kendetegner folk fra din generation?
Sociale medier fylder meget i min aldersgruppe. De påvirker os til, hvordan vi går klædt, og hvordan vi opfører os, og de er også med til at forme
os som personer.
Hvad forbinder du med generationerne før og efter dig?
Så tænker jeg på de mennesker, jeg omgås med i min hverdag, både dem
der er ældre og yngre. At fra nu af kommer vi til at skulle tænke klimaet
rigtig meget ind.
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