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Jeg skal snakke om flink pike – syndromet. Dette er et problem som blir stadig mer utbredt. 
Det rammer både voksne og barn, uansett kjønn. Jeg skal ta for meg syndromet fra et jentes 
perspektiv. 

Alt starter da du blir født. Du er født i inn i et ideal som er så trangt at det kan føre til 
alvorlige fysiske og psykiske problemer. Fra du er født til du er kapabel til å memorere ting du 
ser og anvende dette til deg selv har du allerede blitt hjernevaska. Du har sett reklame på TV 
og på gata og du har sett moren din sminke seg, du har sett «jente»-magasinene til storesøster 
og du har anvendt dette til deg selv. Barn hermer og etterligner, det kan vi ikke gjøre noe med. 
Derfor er det så skummelt at kapitalismen mater oss med nye produkter og behov for 
forbedring. Og behovene øker. 

Alle nye behov legger press på folk (spesielt når alt rundt oss legger til rette for det), vi legger 
press hverandre. «de kule jentene» på ungdomskolen har makta og de andre elevene følger, 
bevisst eller ubevisst, deres handlinger. Det blir brukt masse sminke og skjønnhetsprodukter. 
Det blir lagt vekt på at drikking er kult, og mange trener mye i tillegg for å få 
«sommerkroppen» eller bli «fit». I store aviser og blader bugner det av tips for å få et bedre 
liv. Det legges masse vekt på andre menneskers hverdag, og det er klart at unge jenter blir 
påvirka av dette. Det haster å bli kvitt jomfrudommen og det er nærmest nødvendig å ha 
kjæreste. Kviser er ekkelt og mange bruker tusenvis av kroner på å prøve å få huden så ren 
som de retusjerte reklameplakatene. 

På skolen er du dum om du får en dårlig karakter, og det er ikke minst jævlig flaut. Er du god 
på skolen virker du som et oppegående menneske og andre vil se opp til deg. Foreldrene dine 
forventer kanskje at du gjør det bra, og presset blir større. Du må være en god datter og prøve 
å vinne dine foreldres kjærlighet. Du må være en god venn og passe på at du får flere. 

Maten du spiser er også viktig, for på skolen ser folk hva du dytter i deg og bloggene du leser 
er fulle av mat-bilder og bilder av veldig tynne kvinner. På skolen får man et valg. Du kan 
spise det du pleier, spise sunnere, spise mindre eller ikke spise i det hele tatt. Å være opptatt 
av matinntaket og næring er kanskje en bra ting i starten, men ungdom har lett for å ta dette 
for langt. En kan bli så opptatt av hva man spiser og hvordan en skal bli penere, at det går feil 
vei. Anoreksi og bulimi, tap av selvrespekt og underernæring.

Etter hvert som du prøver å fylle opp alle disse kravene blir det bare mer å gjøre. Du vil bli 
bedre trent, så du trener mer. Du vil bli tynnere, så du spiser mindre. Du vil ha mer penger, så 
du jobber mer. Du vil ha god utdannelse, så du leser hele natten. Du vil ha kjæreste, så du må 
bli penere. Du vil være en god venn, så du gir mer. Du vil ha det gøy, så du drikker mer. Du 
vil miste jomfrudommen, så du kler deg mer utfordrende. 

Søvnmangel, lite energi, dårlig tid, lite selvrespekt og sulten. Du takler motgang dårligere og 
kravene du setter deg blir bare høyere. 

Unge er i en sårbar tid og er lett påvirkelige. Du skal være perfekt, men samtidig ikke bryte 
janteloven

En dag vil bobla sprekke. Hvor lenge holder du ut?


