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NARKOTIKAPOLITIK OG FORDELINGEN AF 
RISICI OG BELASTNINGER 

› Forskellige slags narkotikapolitiske tiltag påvirker karakteren og 
fordelingen af risici og belastninger forbundet med eksistensen af illegale 
stoffer i samfundet.  
 

› Mellem brugere og deres omgivelser 
› Mht. arten af risici og belastninger: fysiske, psykiske, sociale, økonomisk osv. 
› Mellem forskellige dele af samfundet, fx bestemte lokalsamfund. 

 
› Nogle politikker kan fx gøre stofbrug mere risikabel, men minimere 

belastning af omgivelser; andre kan gøre det mindre risikabelt at bruge 
stoffer, men øger belastning af omgivelser.  
 

› På den måde er der mange forskellige interesser på spil i udformningen af 
narkotikapolitik. 
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NARKOTIKAPOLITIK OG AFVEJNINGEN AF 
FORSKELLIGE HENSYN 

› Åbne stofscener udgør en særlig narkotikapolitisk udfordring. 

   (Åben stofscene: Sted hvor der foregår åbenlys stofindtagelse og stofhandel) 

 
› De udgør både et sundhedsproblem og et ordensproblem og involverer 

derfor forskellige institutioner og politikområder. 

 

› De er et af de steder i narkotikapolitikken hvor modstridende hensyn 

tydeligst kommer til udtryk – hensynet til stofbrugernes sundhed og 

sikkerhed overfor hensynet til omgivelsernes sundhed, sikkerhed og 

livskvalitet. 

 

› Åbne stofscener er derfor også et at de steder, hvor narkotikapolitikkens 
betydning for fordelingen af risici og belastninger forbundet med illegale 

stoffer kommer tydeligst til udtryk. 
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POLITIK, STOFSCENEN OG LOKALSAMFUNDET 

› Narkotikapolitik og dermed fordelingen af belastninger og risici handler i høj grad 
om, hvordan man konstruerer problemet og hvordan man definerer samfundet.  
 

› Skal en stofscene fx primært ses som noget afvigende og ‘fremmed’, der belaster 
et lokalsamfund bestående af beboere og erhvervsdrivende, og dermed noget 
der skal ekskluderes?  

› Skal stofscenen ses som samfundsskabt og dermed en del af lokalsamfundet, som 
man må forsøge at leve med? 
 

› Hvad skal/kan accepteres som en del af (lokal) samfundet?  
› Hvilke former for adfærd kan accepteres? Hvem skal tage ansvar for problemer og 

deres løsning? 
 

› Nul-tolerance politikken kan ses som udtryk for en eksklusionstankegang i forhold 
til stofscenen, mens tolerance-politikken kan ses som udtryk for en inkluderende 
tankegang – de to politikker konstruerer to forskellige slags (lokal)samfund.  
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NUL-TOLERANCE OG EKSKLUSION AF STOFBRUGERE 

› Nul-tolerance strategien blev iværksat pga. fremvæksten af en åben stofscene, 
som belastede omgivelserne mht. sundhedsrisici (sprøjter og kanyler), sikkerhed 
(indbrud mv.), offentlig orden (larm og ballade), livskvalitet (affald, grupper af 
stofbrugere mv.) 
 

› En stress-strategi skulle tvinge stofbrugere – og andre ‘fremmede’ – væk fra 
kvarteret og dermed minimere belastningen for beboere og erhvervsdrivende.  
 

› Politivedtægten blev anvendt som magtmiddel: kvarteret blev opdelt i en række 
forbudszoner, som politiet patruljerede så uønskede ikke tog ophold i dem.   
 

› Det var en eksklusions-politik som søgte at minimere belastningen af omgivelser, 
men som øgede belastningen for stofbrugere mht. sundhedsrisici, kriminalisering, 

økonomi osv. 
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KONTROL, TVANG OG KRIMINALITET 

› Nul-tolerance strategien konstruerede stofscenen som et fremmedelement 
i lokalsamfundet. Den var kilde til kriminalitet, utryghed, mv.  
 

› Tvang var det primære interventionsmiddel; dvs. straf for at opholde sig i 
området.  
 

› Relevant viden handlede især om lovbrud og brud på den offentlige 
orden, som kunne udløse sanktion.  
 

› Ikke relevant at beskæftige sig med de indre forhold på stofscenen, 
sociale, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige forhold, endsige 
stofbrugernes perspektiver - med mindre det indgik i en kriminologisk 
sammenhæng. 
 

› I høj grad en forståelse af stofscenen og intervention i forhold til den 
‘udefra’.  
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ANDRE INDSATSER OG MANGLENDE SAMMENHÆNG 

› Ved siden af politiindsatsen var der forskellige sociale 
indsatser.  
 

› Nogle orienterede mod at forstå og intervenere i stofscenens indre dynamikker, 
opsøgende gadeplansarbejde, gadesygepleje mv. 
 

› Nogle institutioner søgte at holde stofscenen ude, andre inviterede en del af 
stofscenen indfor (uofficielle stofindtagelsesrum) 

 

› Ingen sammenhængende politik i forhold til stofscenen – 
politiindsats og sociale/sundhedsmæssige indsatser 
modarbejdede ofte hinanden. 

› Indsatser som på en og samme tid øgede og minimerede belastningen af 

stofbrugere.  
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TOLERANCEZONE OG STOFINDTAGELSESRUM 

› Etablering af stofindtagelsesrum var den primære anledning til en ny 
politistrategi i fh.t. stofscenen på Vesterbro. 
 

› Loven om stofindtagelsesrum forudsætter samarbejde mellem politi og 
kommune, bl.a. om at definere området ‘i umiddelbar nærhed’ af 
stofindtagelsesrummet, hvor man ikke vil straffe målgruppen for 
besiddelse af illegale stoffer.  
 

› På den baggrund blev et område af Vesterbro defineret som en zone, hvor 
man tolererede, at en bestemt gruppe stofbrugere kunne være i 
besiddelse af illegale stoffer uden at få dem konfiskeret eller blive straffet. 
 

› Zonen blev defineret med udgangspunkt i stofbrugernes bevægelser rundt 
i kvarteret og de sociale tilbuds placering.  

 
 

9 



AARHUS 

UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

PSYKOLOGISK INSTITUT 

FRA NUL-TOLERANCE TIL TOLERANCE 

ESBEN HOUBORG 

3. JUNI 2014 

10 



AARHUS 

UNIVERSITET 
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

PSYKOLOGISK INSTITUT 

FRA NUL-TOLERANCE TIL TOLERANCE 

ESBEN HOUBORG 

3. JUNI 2014 

EN NY POLITIPRAKSIS 

› Etableringen af en tolerance-zone indebar ikke kun, at man ikke ville 
håndhæve lov om euforiserende stoffer, men også en mere generel 
bevægelse væk fra at bruge tvang i forhold til stofbrugere.  
 

› Målet er ikke længere at fjerne stofbrugerne fra området, men regulere 
deres adfærd inden for zonen, så de i mindre grad belaster omgivelserne.  
 

› Det centrale er ikke længere spørgsmålet om skyld og straf, og 
reguleringsinstrumentet er ikke længere primært tvang.  
 

› I stedet søges regulering gennem dialog med stofbrugere og omgivelser 
baseret på et tæt kendskab til stofmiljøet, stofbrugerne og forskellige 
sociale tilbud.  
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NÆRPOLITI OG FODPATRULJE 

› Centralt i den ny strategi er gående nærpoliti til at patruljere tolerance-zonen og stofscenen.  
 

› Ved at undlade at bruge tvang og gennem interaktion med stofbrugere under gående 
patruljer opnår betjentene et godt kendskab til scenen og dets deltagere.  
 

› Dette skaber konkret viden om miljøet og personerne i det, og det skaber en ny form for 
relation mellem politi og stofbrugere, som gør det muligt foretage en forholdsvis detaljeret 
regulering baseret på dialog. 
 

› Regulering retter sig mod forholdet mellem stofscene og omgivelser, fx ved at prøve at få 
stofbrugere til at bevæge sig bestemte steder hen og opføre sig ‘ordenligt’, dialog med 
beboere osv.  
 

› Imidlertid bliver stofscenen selv også til dels åbnet for politimæssig regulering, især med 
henblik på at begrænse aggressiv adfærd og beskytte svage stofbrugere.  
 

› Beboere og socialarbejdere fortæller dog, at der er brug for meget mere tilstedeværelse af 
nærpolitiet, hvis ambitionen om regulering af stofscenen og dens forhold til omgivelserne skal 
realiseres. 
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STOFSCENEN ÅBNES FOR REGULERING 

› Der har tidligere eksisteret interventioner, som prøver at regulere stofscenens 
dynamikker, fx fremme af sikrere stofindtagelse. 
 

› Men ellers har stofscenen tidligere i høj grad været noget man forholdt sig til 
udefra. 
 

› Med stofindtagelsesrum har man lukket stofscenen ind i en social institution, som 
sætter nogle rammer for stofindtagelsen, og som samtidig åbner mulighed for 
intervention i stofindtagelsen.  

› Samtidig er stofindtagelsesrum kilde til viden om stofindtagelse og stofscenen, som 
igen kan indgå i udformningen af indsatsen.  
 

› Nærbetjentenes virksomhed åbner også i et vist omfang stofscenen for statslig 
regulering og social kontrol. Også her opbygges en ny form for viden om 
stofscenen – her ud fra et social kontrol og reguleringsmæssigt perspektiv.  
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STOFSCENEN – ET FORTSAT VARMT EMNE  

› Den ny politik har betydet en mindre belastning af stofbrugere mht. en række forskellige 
sundhedsmæssige og sociale risici. 
 

› Den har også betydet en mindre belastning mht. visse risici og gener i kvarteret, fx offentlig 
stofindtagelse og efterladte sprøjter og kanyler.  
 

› Men samtidig har den ny politik betydet en øget belastning af visse beboere, som pga. 
stofindtagelsesrummets placering og indretning oplever flere stofbrugere som ‘hænger ud’, 
efterlader affald, handler med stoffer og er kilde til megen uro.  

 
› Nogle beboere udtrykker derfor ønske om genindførelse af forbud og tvangsmidler som 

redskaber til at kontrollere stofscenen samt at man flytter stofindtagelsesrummet fra området. 
 

› Spørgsmål vedr. stofscenes tilstedeværelse i lokalsamfundet, betingelserne herfor og 
fordeling af risici og belastninger -  og i sidste ende definitionen af lokalsamfundet - vil derfor 
fortsat give anledning til diskussion.  
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