Mor og far
(drikk)er
for meget
I unges liv kan rusmidler fylde mere og andet end
det, de måske selv indtager eller hører om. Mange unge må nemlig leve liv med hårde oplevelser
med forældre eller søskende, som har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. Derfor skal
vi i dette blad ikke kun høre om unges eget liv,
men også om unge, som har familiemedlemmer,
der drikker for meget alkohol, ryger meget hash
eller indtager stoffer.
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Kære dig, der læser
Jeg kan faktisk huske det meste af det, der skete i
min barndom, men det sørgelige er, at det er meget
få positive ting, jeg kan huske.
Min mor og far er hardcore misbrugere, og jeg blev
anbragt i plejefamilie som 2-årig, og det var det bedste,
der kunne ske for mig, og jeg er evigt taknemmelig.
Men jeg var stadig meget sammen med min mor, flere
dage om ugen. Min far sad i fængsel for bl.a. røveri.
De første år forsøgte min mor at modstå de hårde stoffer, men
det var umuligt, når hun havde kærester, der på ingen måde
var gode for hende. Jeg husker specielt én, der var voldelig over
for min mor. Jeg husker, at jeg lå i min tremmeseng og hørte
min mor og kæresten skændes inde i stuen. Jeg begyndte at
græde, men de hørte mig ikke. Det skete flere gange, og det
betød, at jeg var rigtig bange for mænd, da jeg flyttede ind hos
min plejefamilie. Jeg skreg og skreg i nærheden af dem.
Min mor inddrog mig i hendes jagt på stoffer og det næste fix
- og det er noget af det, jeg har det meget svært med i dag. Vi
skulle stjæle parfumer og tøj for at skaffe penge, og jeg var jo
loyal over for hende og ville gerne hjælpe. Min mor tog alt og
fixede også, og det var meget ubehageligt at se hende stikke
forkert - men det var også hverdag.
I dag har jeg også svært ved at acceptere, at min mor i så mange år valgte misbruget og kærester frem for sin egen datter.
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Det gør ondt.
At blive kaldt for ”luder”, ”narrefisse” og ”egoist” er ord, der ikke
burde komme fra ens mor, men
desværre var det også noget, jeg
vænnede mig til. Efterhånden
fik jeg dog angst, når jeg skulle
være sammen med hende.
Min far kom ud af fængslet, da jeg var 10 år. Indtil da fik jeg
breve fra ham og forskellige gaver som bamser og legetøj sendt
hjem til min plejefamilie, og da han blev clean, lærte vi hinanden at kende. Men det var svært at få et nært far-datter-forhold
efter så mange år. Han nåede at være clean i 12 år. Så fik hans
daværende kone konstateret kræft, han faldt tilbage i misbrug,
og jeg mistede al tillid til ham.
Selvom jeg næsten ingen kontakt har med dem, bruger jeg
konstant meget energi på at tænke på mine forældre. Men jeg
har også accepteret, at jeg ikke skal bruge tid på mennesker,
der ikke gør noget godt for mig.
At vokse op med misbrug i familien og have det så tæt på
er virkeligt kaotisk. Dem, der skulle være de mest stabile og
omsorgsfulde mennesker i mit liv, var dem, der svigtede mig
mest. Det har givet mig tillidsproblemer. Men i dag hjælper jeg
andre unge mennesker som sygeplejerske i psykiatrien. Det
giver så meget mening, og jeg føler, jeg får noget tilbage, som
jeg aldrig vil få hos mine forældre.
Fra Liv, 25 år, UngeEkspert i ’Dit Rum’
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Kære dig, der læser
Jeg har, hvad mange nok vil kalde et kompliceret forhold til
min far. Og det har jeg, fordi han er alkoholiker.
At vokse op med en misbruger betyder, at man må lære at
håndtere traumatiske situationer. For mig har det blandt andet
betydet, at jeg i mit hoved ser min far som to personer: Min far
og alkoholikeren. Den første person elsker jeg, og den anden
person hader jeg. Og selvom jeg hader ham, så tager jeg alligevel alt, hvad han siger til mig og om mig, for gode varer.
”Du vil bare gerne have opmærksomhed”, ”Du finder aldrig en
kæreste, når du ser sådan ud”, ”Jeg kan ikke vente, til du bliver 18
år, så det ikke længere er mit ansvar, om du ligger i en grøft og er
blevet voldtaget”.
Jeg har måttet lære at acceptere, at vil jeg
have min far i mit liv, må alkoholikeren
også være der.
En af de gange, jeg husker tydeligst, var,
da vi sad ude i køkkenet, kun mig og
ham. Og lige pludselig var min far ikke
min far længere. Samtalen gik fra rolig
og normal til råben og skænderi, fordi
jeg foreslog, at han ikke skulle åbne
endnu en vin. Gentagne gange skulle
jeg høre på, at ’ingen vil elske dig,
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som du ser ud’, mens han forsikrede mig om, at
det jo bare var, fordi han var bekymret for mig.
Han ville jo gerne have, at jeg skulle få en kæreste og opleve kærlighed, men det ville jo aldrig
ske, når jeg var så grim.
Når jeg ser tilbage på det, ved jeg godt, at det var
hans måde at få opmærksomheden og skylden
væk fra sig selv og over på mig. Men oplevelser
som den sætter sig, og det har haft konsekvenser
for mit selvværd, selvom det er flere år siden.
Derudover udviklede jeg en form for ansvarsfølelse for hans
misbrug og for at skjule det. Jeg ville ikke have veninder med
hjem efter skole, fordi det var pinligt. Til familiefester rendte
jeg altid rundt og sørgede for alle, fordi han var for fuld til at se
til de gæster, han havde inviteret. Men værst af alt er det nok,
at alle vidste det. Alle kunne se, at han var fuld, og ingen hjalp
mig. Ingen sagde noget, når han gjorde grin med mig. Alle passede hver sit og kiggede den anden vej. På den måde er vi blevet
en hel familie af medafhængige, der - uden det er meningen kun gør det lettere for ham at fortsætte misbruget.
Sådan er det at vokse op med misbrug i familien. Det præger
alle aspekter af éns hverdag, og selv éns syn på sig selv. Jeg har
måttet indse, at du ikke kan styre en misbruger. Men du kan
styre måden, du håndterer deres misbrug på. Og det er noget,
man har brug for hjælp til.
Fra Ida, 23 år, UngeEkspert i ’Dit Rum’
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Liv og Ida er
UngeEksperter
i Dit Rum
Dit Rum er et gratis, fleksibelt
tilbud til børn og unge op til 25
år, der har hash, stoffer, for meget
medicin eller for meget alkohol tæt
inde på livet.
Det kan både være far, mor, en søster eller en bror,
der har et misbrug eller har haft det.
Vi har også tilbud til gravide.
Dit Rum tilbyder:
• Ungegrupper, børnegrupper, teengrupper –
med spisning, aktiviteter og snak om fx temaer
• Samtaler – om alt
• UngeEksperterne – et panel af unge frivillige, der
deler ud af viden og erfaringer både på skoler, til
konferencer og på tværs af husets tilbud
• Familiegrupper - for gravide og små børn inkl.
forældre
Dit Rum har til huse i Glostrup og er finansieret af
satspuljemidler.
Se videoer, og læs mere på www.ditrum.nu

Vi forsker ikke kun
i unge, men også i
deres forældre…
KIRSTEN SØNDERGAARD FREDERIKSEN

For hvilke konsekvenser har det for unge,
når deres forældre har et misbrug?
Som I kan læse i Idas og Livs historier, så må mange børn og
unge leve med, at deres forældre drikker for meget eller tager
stoffer. Tidligere forskning på området har vist, at forældres
misbrug af alkohol eller stoffer medfører dårligere sundhed og
trivsel hos deres børn. Og det vil vi gerne undersøge nærmere hos Center for Rusmiddelforskning. Vi har netop indledt et
forskningsprojekt med ph.d.-studerende Kirsten Søndergaard
Frederiksen i front, som skal bidrage med ny viden om unge og
de forskellige konsekvenser, de kan opleve som følge af deres
forældres rusmiddelbrug. Vi vil blandt andet undersøge, hvilke
udfordringer der møder unge, som vokser op med forældre, der
har et misbrug af alkohol eller stoffer, og hvordan det omgivende
samfund såsom uddannelsessystem, kommunale familieafdelinger og behandlingsinstitutioner kan hjælpe og støtte både
forældrene og de unge.
Vores projekt anvender data fra spørgeskemaer og registre, hvor
omkring 12.000 unge samt forældre er med. Derudover involverer
vi også forskellige andre offentlige registre via Danmarks Statistik,
som har fokus på skolegang, uddannelses- og arbejdsmæssige
baggrund, behandling, kriminalitet m.m.
Projektet startede i 2017 og vil fortsætte helt indtil 2021.
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Kære unge

“ I starten var det næsten
umuligt at snakke om, for
man måtte jo ikke ”sladre om
familien", da man var barn...
Men det har været godt at
åbne lidt op efterhånden,
synes jeg. “
Fra BRUS-chatten

13. juli 2018
Side 1 af 2

Har du en mor eller far,
der drikker eller tager
stoffer?
Kære unge

Har du en mor eller far,
der drikker eller tager stoffer?

Så er du sikkert én af de 122.000 børn og unge, som vokser op i en familie, hvor
rusmidler styrer og forstyrrer.
Du er på ingen måde alene!

Og du behøver heller ikke at stå alene med problemerne. Der findes tilbud om hjælp
til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer i hele landet.

Så er du sikkert én af de 122.000 børn og unge, som vokser op i
en familie, hvor rusmidler styrer og forstyrrer.

Hvis du bor i Midtjylland, kan du fx få hjælp fra BRUS. Vi findes i 11 midtjyske kommuner: Aarhus, Randers, Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs, Odder,
Samsø, Skanderborg og Hedensted. Børn og unge fra nabokommunerne er også
velkomne.

Du er på ingen måde alene!

Hos os kan du tale alene med en rådgiver eller tage dine forældre, søskende, bedsteforældre eller andre med til en familiesamtale. Du kan også blive en del af vores
gruppeforløb, hvor du kan møde andre børn eller unge på din egen alder. Sammen
kan I dele erfaringer med, hvorfor det er svært at vokse op i en familie med rusmiddelproblemer, og hvad man kan gøre for at få det bedre og passe på sig selv.

Hvis du gerne vil være anonym, kan du chatte med
Og du behøver heller ikke at stå alene med probleDe fleste unge, der har fået hjælp fra BRUS, synes, det hjælper at tale om det, som
rådgivere
hver
torsdag
kl. 18-21.
Find link til
merne. Der findes tilbud om hjælp til børngørog
unge
livet
svært,inår der ervores
problemer
med rusmidler
i familien.
De unge
oplever også,
at man hos os kan få redskaber til at komme videre. Måske er der andre, der har
chatten
på
hjemmesiden
ProjektBRUS.dk.
Her kan du
familier med rusmiddelproblemer i hele landet.
erfaringer, du kan bruge?
også skrive til vores brevkasse.
Hvis du gerne vil være anonym, kan du chatte med vores rådgivere hver torsdag kl.
18-21.
link til chatten på hjemmesiden ProjektBRUS.dk. Her kan du også skrive
Hvis du bor i Midtjylland, kan du fx få hjælp
fraFind
BRUS.
til vores brevkasse.
I samtaler og chat tager vi altid udgangspunkt i dine
Vi findes i 11 midtjyske kom-muner: Aarhus, Randers,
I samtaler og chat tager vi altid udgangspunkt i dine oplevelser og erfaringer.
Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs,
oplevelser og erfaringer.
Odder, Samsø, Skanderborg og Hedensted. Børn og
Vi snakker typisk om:
unge fra nabokommunerne er også velkomne.
BRUS er et tværkommunalt projekt i Aarhus, Randers, Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Hedensted
• Hvad rusmidler gør ved familien
• At det er OK, at du taler med andre om det, du
Hos os kan du tale alene med en rådgiver eller tage
dine forældre, søskende, bed-steforældre eller andre
oplever og tænker
• At det ikke er dit ansvar at få de voksne til at stopmed til en familiesamtale. Du kan også blive en del
pe med at drikke eller tage stoffer
af vores gruppeforløb, hvor du kan møde andre børn
eller unge på din egen alder. Sammen kan I dele
• Hvorfor det er svært at stoppe
• Skyldfølelse og skam
erfaringer med, hvorfor det er svært at vokse op i en
familie med rusmid-delproblemer, og hvad man kan
• Hvordan du kan passe på dig selv, og hvor du kan
finde hjælp
gøre for at få det bedre og passe på sig selv.
• … Og alt andet, der fylder hos dig
De fleste unge, der har fået hjælp fra BRUS, synes,
Find os på ProjektBRUS.dk eller på Facebook.
det hjælper at tale om det, som gør livet svært, når
der er problemer med rusmidler i familien. De unge
oplever også, at man hos os kan få redskaber til at
PS. På hope.dk kan du finde de andre steder, hvor du
komme videre. Måske er der andre, der har erfaringer, kan få hjælp.
du kan bruge?
Kærlig hilsen BRUS
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“I starten var
det næsten umuligt at
snakke om, for man måtte
jo ikke ”sladre om familien”, da
man var barn... Men det har
været godt at åbne lidt op
efterhånden, synes jeg. “
Fra BRUS-chatten

”Det er nok det vigtigste,
jeg har fået med fra BRUS. At
jeg kan anerkende, at det var en
træls opvækst, at jeg har fået ar
af det, men at det er noget, jeg
kan arbejde med”.
Emil

BRUS er et tværkommunalt projekt i Aarhus, Randers,
Herning, Skive, Ikast-Brande, Norddjurs, Syddjurs,
Odder, Samsø, Skanderborg og Hedensted
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