leder

Mangfoldighed
Følger man med i, hvad der sker på rusmiddelområdet, dukker ordet ’mangfoldighed’ uvægerligt op. Og
det er godt! Den Danske Ordbog forklarer mangfoldighed som ’det at indeholde mange forskellige sider
og aspekter, det at være varieret i sit indhold’ - og for
de fleste af os er det da også forbundet med positive
ord som ressourcer, styrke og udvikling.
På rusmiddelområdet ses der stor mangfoldighed, hvilket er en del af charmen ved netop dette
felt – det er ikke sådan at tæmme! Især beskrives og
diskuteres der meget mangfoldigt, når det gælder
alt, hvad der handler om behandling, metoder,
forskning og lignende.
I STOF bestræber vi os på at afspejle denne
mangfoldighed. Men i forhold til brugerne, som
det jo i høj grad også drejer sig om, kan det være
vanskeligt at få mangfoldigheden frem. Som regel
beskæftiger vi os med brugere i forhold til behandling og de professionelle, der er på området – hvor
mange er i den ene eller den anden behandling,
dag- eller døgnbehandling, hvor mange gennemfører
behandlingen, hvilke metoder giver de bedste resultater, hvad mener brugerne om behandlingen o.s.v.
Det er, som om brugerne kun er helt virkelige,
når de er i behandling. Og når vi fra mange undersøgelser ved, hvor lidt tid brugere rent faktisk
tilbringer i behandlingssituationer, så er der en stor
del af brugernes liv, vi meget sjældent beskæftiger
os med: hustling, vold, prostitution, kriminalitet …
Ja, arbejdslivet fylder for de fleste. Det gælder for

aktørernes arbejdsliv på rusmiddelområdet, og det
gælder for brugernes liv uden for behandling.
Det er vigtigt at lade mangfoldigheden fylde, ikke
mindst når vi tænker på brugerne. Hvis samfundet
generelt - og hjælpesystemet i særdeleshed - skal
kunne rumme og støtte dem, hele systemet er til for,
på den mest optimale måde, er det nødvendigt at få
flere nuancer frem i forhold til, hvordan brugerne
hver især lever og tænker om deres eget liv, når de er
uden for behandlingssystemet – dér, hvor arbejds- og
gadelivet udfoldes på godt og ondt.
De fleste mennesker har forskellige identiteter, som
de balancerer rundt med og udvikler gennem hele livet, uden at den ene udelukker den anden. En af årsagerne til den manglende viden om, hvordan brugerne
forholder sig til deres eget liv og til identiteten som
bruger, er naturligvis, at de sjældent bliver spurgt om
det liv, de lever uden for behandlingen – og som de
måske også gerne vil holde under privatlivets fred. En
anden grund kan dog også være, at de sjældent selv har
tid og overskud til at skrive om hverdagens gøremål,
tanker, holdninger og ønsker til livet. Men hvis der er
nogen, der kan støtte dem, så er det en anden sag.
I dette nummer af STOF kommer flere brugere
til orde enten via egne skrevne tekster, med hjælp fra
andre eller i tekster skrevet af folk, der er tæt på brugere i det daglige, folk, som har beskrevet nogle af de
mennesker, de er kommet ind på livet af, og som har
fået indsigt i deres livsvilkår.Vi håber, det kan bidrage
til mangfoldigheden på rusmiddelområdet.

Birgitte Jensen
Redaktør på STOF
bj@crf.au.dk
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