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I forbindelse med åbning af de mange nye sundheds-
rum både i København og rundt omkring i hele landet, 
har der været stor bevågenhed på de stofbrugere, der 
bruger faciliteterne. De mange reportager, omtaler og 
besøg på stederne – også beskrevet her i bladet - har 
tydeligt vist, at der er mange brugere med anden etnisk 
baggrund end dansk, som har behov for stedernes lav-
tærskeltilbud. Her kan man være anonym, komme, når 
man vil, og selv vælge, hvor meget kontakt man ønsker 
at have med personalet.

For nogle brugere kan kontakten med og støtten fra 
personalet på et sundhedsrum være vejen til at komme 
i behandling. Men fra behandlingssektoren lyder det, 
at billedet fra sundhedsrummene ikke er genkende-
ligt, når det drejer sig om brugere med anden etnisk 
baggrund: De kommer ikke i behandling i samme ud-
strækning som etnisk danske brugere. Hvorfor ikke? 

Man må uvilkårligt spørge: Hvilke forklaringer er 
der? Og er der nyere svar end dem, Als Research kom 
frem til i en rapport tilbage i 2005? Rapporten hedder 
’Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark’ (se 
nærmere nedenfor).

Undersøgelsen dengang var bestilt af Socialministe-
riet og viste, at der tegnede sig tre typer af erfaringer, 
som var særlige for etniske minoriteter, og som så ud 
til at præge misbrugslivet. Erfaringerne knyttede sig til 
følgende forhold: migration, dét at være en minoritet i 
Danmark - og endelig til forholdet til den pågældende 
etniske gruppe, etniciteten, herunder familien. 

En del af formålet med undersøgelsen var at un-
dersøge, om der kunne påvises særlige barrierer for 
adgangen til stofmisbrugsbehandling for brugere med 
etnisk minoritetsbaggrund. I den forbindelse blev 
bl.a. følgende vanskeligheder indkredset: 

-  Manglende viden om behandling, bl.a. på grund af 
dårlige sprogkundskaber i dansk.

-  Mistro til offentlige myndigheder og anderledes op-
fattelser af opgavefordelingen mellem stat og familie.

-  Angst for sladder om familien i det etniske netværk 
og tabubelægning af stoffer og stofmisbrug.

-  Flugtrelaterede traumer, der kan ende i gråzonen 
mellem det psykiatriske system og misbrugsbehand-
lingen (dobbeltdiagnoser). 

Det kan undre, at der ikke har været særligt stort fokus 
på disse problemstillinger siden 2005. Det til trods for, 
at stofbrugere med anden etnisk baggrund i dag er 
langt mere synlige, bl.a. i de stofindtagelsesrum, der 
er blevet etableret siden dengang. Men også fordi de 
ovennævnte erfaringer og barrierer nævnes i lige så 
stort omfang i dagens forklaringer på, hvorfor etni-
ske minoriteter er hyppige brugere af lavtærskeltilbud, 
men ikke genfindes i samme udstrækning i stofmis-
brugsbehandlingen.

Mens vi arbejdede på dette nummer af STOF, kom 
der flere nyheder med relevans for disse problemstil-
linger: SFI udsendte en rapport om ’Etniske minori-
tetsunge i Danmark’, Center for Rusmiddelforskning 
vil påbegynde et forskningsprojekt om ’Unge med et-
nisk minoritetsbaggrund, rusmidler og politiet’, støttet af 
Det Frie Forskningsråd. Og KABS Viden har igangsat 
en undersøgelse ved Forskningscenter for Migration, 
Etnicitet og Sundhed (MESU) om ’Misbrug af rusmid-
ler blandt etniske minoriteter – med fokus på flygtninge og 
asylanter’. 

Vi har i dette nummer blandt andet fokuseret på stof-
misbruget blandt etniske minoriteter med en række ar-
tikler, der handler om etnicitet - kultur, tro og misbrug. 

Etnicitet og stofbrug 
– er der noget nyt?
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