forord
Kære læser
Det gamle STOF udkom sidste gang i september 2001, og
siden har mange savnet et tidsskrift, hvor fagfolk med tilknytning til narkotikaområdet kunne udveksle erfaringer og viden.
STOF blev i sin relativt korte levetid et populært blad som
formåede at ramme en bred gruppe af interessenter indenfor
stofmisbrugsområdet.
Nu har Center for Rusmiddelforskning fået mulighed for
igen at udgive STOF med en 4-årig bevilling fra socialministeriets satspulje. Det er vores håb at vi kan gentage denne
succes. STOF vil igen blive et gratis blad, som udkommer
med 2 numre i år og herefter 3 gange årligt.
I hvert nummer vil der være artikler om aktuelle emner. I
dette nummer er der fokus på den nye lov om behandlingsgaranti og nye undersøgelser om dødelighed. I forbindelse med
de temaer vi tager op vil vi som noget nyt forsøge at inddrage
forskning. Praktikere kaldes nu og da ’forskningsresistente’ forskere kaldes ’praksisresistente’. Vi skulle gerne nå frem til at
mindske disse modsætninger. Gennem forskningsformidling
til en bredere kreds inden for rusmiddelområdet vil vi søge at
fremme dialog og forståelse mellem praksis og forskning.
En anden nydannelse er, at vi i hvert nummer vil bringe
en klassiker i oversættelse. Det drejer sig om artikler fra den
internationale faglitteratur, der indeholder noget essentielt,
som man må forholde sig til. På denne vis vil STOF medvirke
til, at der lidt efter lidt vil foreligge et udvalg på dansk af faglige
artikler skrevet af udenlandske kapaciteter til brug for alle interesserede på området. Redaktionen modtager gerne forslag
til velegnede artikler eller ønsker om spørgsmål man gerne vil
have belyst, hvorefter vi vil forsøge at finde egnede artikler til
oversættelse.
Inspiration og udfordringer kan vi også få ved at følge med
i, hvad der sker i de andre nordiske lande. Redaktionen har
derfor indledt et samarbejde med det norske tidskrift, ’rus &
avhengighet’, samt det svenske ’Alkohol och Narkotika’, som
dels vil udmøntes i omtale af konferencer og kalenderstof, dels
i fælles oversættelse af klassiske artikler samt sidst men ikke
mindst i udveksling af artikler bragt i de tre blade. Det betyder
at artikler indsendt til STOF fremover også kan blive bragt i de
nordiske søsterblade - med forfatterens tilladelse naturligvis.
Den sidste men ikke mindst væsentlige nydannelse er at
hele dette nummer af STOF er skrevet uden brug af journalister. At det har kunnet lade sig gøre, er et bevis på, at der
er mange engagerede mennesker inden for stofmisbrugsområdet med noget på hjerte, og redaktionen håber at STOFs
læsere vil fortsætte med at bidrage til bladet med mange gode
artikler og indlæg i nummer efter nummer. Ambitionen er at
artiklerne i STOF fremover skal skrives af fagfolk til fagfolk.
For sagen er, at det er mere spændende at læse en artikel,


Stof nr. 1

når den kommer fra en, som har erfaringer med sagen. Det
betyder, at man ikke behøver at starte forfra hver gang, at man
vil kunne gå mere i dybden med emnet end i dagspressen, og
at man vil kunne få plads til både at beskæftige sig med mere
forbigående problemstillinger og med mere langsigtede tanker om forbedring af indsatsen.
Hvem er så de mennesker, vi gerne vil invitere til at gøre
brug af bladet både som læsere og skribenter? Det er først og
fremmest de mange, der via deres fag eller funktion i det daglige, ved lidt mere om stof og stofmisbrug end de fleste. STOF
henvender sig til forebyggelseskonsulenter, misbrugsbehandlere, læger, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, politifolk, dommere, fængselspersonale, toldbetjente,
tidligere og aktive misbrugere, politiske beslutningstagere på
alle niveauer, værestedsmedarbejdere, pårørende, frivillige,
forskere, studerende samt andre med særlig interesse og engagement på området.
De mange forskellige indgangsvinkler til narkotikaområdet
rummer særlige udfordringer for et fagblad. Redaktionen vil
som overordnet målsætning søge at fremme koordineringen,
videns- og erfaringsudviklingen mellem sektorerne. Vi vil søge
at holde læseren orienteret om narkotikaindsatsen indenfor
hans eller hendes eget område, men også indenfor andres
fagområder. Et enkelt nummer af STOF vil naturligvis ikke
kunne nå rundt i alle hjørner, men meningen er ikke kun at gå
i dybden. Vi skal også gå på tværs af sektorer og fagskel, sådan
at diskussionerne og idéudviklingen ikke blot foregår internt
i de respektive systemer og områder, men så der deles ud af
det, så vi alle kan blive klogere. Lad endelig redaktionen vide
om vi lykkes med det. Reaktioner fra læserne i form af bidrag,
forslag, ris og ros er alle velkomne.Samfundet bruger i dag
mange flere ressourcer på stofmisbrugsområdet end nogensinde tidligere, og vejene man kan følge er mangfoldige. Med
genudgivelsen af STOF er der nu igen mulighed for at følge
med i udviklingen og bidrage til samme i et fælles dansksproget forum. Velkommen til det ny STOF - det landsdækkende
fagtidsskrift til information og debat om narkotikaspørgsmål.
Redaktionen

