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Hvad er det dyrebareste, ungdommen har? Fremtiden som et åbent rum, et forum for drømme og kritiske
idéer, for selvrealisering og samfundsforandring, for det uhørte og det usagte. Hvad er talent? Hvad er

kreativitet? Hvad er kritik? Hvad er retfærdighedssans? Hvad vil det sige at være en generation? Den tyske
sociolog Ulrich Bech har talt om de unge som en side-effekts-generation. De er børn af smartphones og

internettet. Hvad vil denne teknologi betyde for de unges oprør? Vil det tage en form, vi slet ikke kender eller
genkender, eller vil oprøret helt udeblive? Med udgangspunkt i sine egne møder med danske unge og i bl.a.
tv-serien SKAM undersøger Carsten Jensen, hvem de unge er. En kosmopolitisk jeg-svag, men vi-stærk

mennesketype eller en marginaliseret generation af afmægtige?
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