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AF BJARKE NIELSEN

Hvad stiller man op med ’kultur’ og ’etnicitet’ i
misbrugsbehandlingssystemet? Inden for de seneste årtier er etnicitet og misbrug opstået som et nyt
problemfelt både i det sociale hjælpesystem og i
misbrugsbehandlingssystemet. Det ’kulturelle’ eller
’etniske’ kan dermed være et fokus i behandlingspraksis. Men er det det? Og ses forståelse af kultur eller
etnicitet som forudsætning for at opnå forståelse for
klienterne og tilbyde kvalificeret hjælp? Eller opleves
kultur eller etnicitet nærmere som en barriere, der
synes svær at overskride af frygt for netop det, der opfattes som den andens kultur (Hjarnø 1996, Schierup
1993)? Dette ph.d.-projekt har til formål at belyse
følgende hovedspørgsmål:
• Hvilke muligheder skabes i møder mellem socialarbejdere og etniske minoriteter med et rusmiddelmisbrug? Hvilke løsninger og begrænsninger opstår
for eksempel som ’selvfølgelige’ i praksis og hvorfor?
• Hvilke parametre af etniske minoriteters liv og
fortælling inkluderes eller ekskluderes i mødet med
hjælpesystemet?
Groft skitseret kan man konstruere følgende kontinuum: Det ’kulturelle’ kan nedtones eller opprioriteres (her er det yderpunkterne): Enten kan den etniske
’anden’ integreres i det eksisterende behandlingssystem eller ikke. Er sidstnævnte tilfældet udvikles
og/eller målrettes indsatser specielt i forhold til etniske minoriteter. Spørgsmålet er altså blandt andet,
om og hvordan kultur spiller en rolle i arbejdet med
at hjælpe marginaliserede mennesker, snarere end om
det er godt eller skidt at fokusere på kultur.
Sundhedsstyrelsen skønner, at der ca. er 27.000
afhængige, behandlingskrævende stofmisbrugere i
Danmark (Sundhedsstyrelsen 2006). Af den gruppe
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er ca. 13.300 i en form for behandling. Rapporten
stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark (ALS
research 2005) anslår, at ca. 8 % af personerne i stofbehandling tilhører etniske minoriteter, hvilket svarer
til minoriteternes andel af hele befolkningen.
I forskningsregi er relationen mellem etniske minoriteter, stofmisbrug og socialt arbejde underbelyst i
dansk såvel som i skandinavisk regi. De få rapporter,
der eksisterer på området, har hovedsagelig karakter
af at være evalueringer (Berg 2002, Staunæs 1998,
Wittrup 1997). Der er således et hul i den eksisterende forskning i Danmark på området, hvad angår implikationerne af dette nye ’problemfelt’ sammenholdt
med samfundsmæssige og socialpolitiske vilkår for
etnisk ’andre’ misbrugere. Trækker man problemfeltet
op i international sammenhæng, har fokus som oftest
været af mere epidemiologisk karakter. Altså, hvorfor
ser vi misbrug blandt nogle kulturelle grupper og ikke
hos andre? (Se fx, Adrian 2002, Finn 1994, Maddux
& Desmond 1996, Manderson 1999). Den x-faktor,
de har arbejdet med i forklaringen af forskelle i alkohol- eller stofbrug, har så været noget, der har været
kaldt kultur. Men det er stadig ikke belyst, hvordan
noget kulturelt tillægges mening i behandlingspraksis
og hvorfor. I forlængelse heraf skriver dette studie
sig ind i nyere forskning i etnicitet og grænsedragelse
mellem grupper, idet studiet ikke antager, at kulturforskelle eksisterer i sig selv (se eksempelvis Barth
1989, Eriksen 2006, Brubaker 2002).
Den hidtidige sociologiske forskning i socialt
arbejde og system-klient relationen har ofte været
fokuseret på selve denne relation og/eller på ’statens’
målsætninger i forsøget på at normalisere borgeren.
Denne forskning har belyst mange vigtige områder,
men der har samtidig været en tendens til at se socialarbejderes handlefrihed (eller mangel på samme)
som et produkt af vedtagne, nedskrevne normer og
retningslinier, og brugerne er til tider fremstillet som
oversocialiserede i forhold til institutionernes krav.
Det er projektets mål at forstå, hvilke parametre
- som fx. misbrug, social klasse og/eller kultur - der
prioriteres i det sociale arbejde – for at forandring og
dermed forbedring eller stabilisering kan iværksættes.
Ambitionen er at åbne og etablere et forskningsfelt, så
et fokus på møder mellem systemet - her socialarbejdere i misbrugssektoren - og klienterne - her etniske
minoriteter - forstås i forhold til de muligheder, der er
til stede for henholdsvis socialarbejderen i misbrugs-

sektoren og (mis)brugeren. Dvs. at hjælpesystemet også
må forstås i relation til forandringer i socialpolitikken
og statens forestillinger om ’det gode samfund’ og ’den
gode borger’. Mere generelt rettes fokus mod:
• Hvordan det nye ’problemfelt’ tænkes i det sociale
arbejde i forhold til, hvad der opfattes som den rette,
mest hensigtsmæssige eller gode hjælp?
• Er der andre typer af problemer på spil i arbejdet med
etniske minoriteter i forhold til etniske danskere?
• Er det ønskeligt at etablere særtilbud til etniske minoriteter og i givet fald hvorfor?
For at få viden om relationerne mellem ’etniske
minoriteter, rusmidler og socialt arbejde’ er det helt
afgørende, at projektet undersøger, hvad der sker i
praksis. På den ene side er dette vigtigt for at undgå, at
skrivebordsforskning kommer til at stå alene. På den
anden side er problemfeltet stadig så relativt nyt og
uudforsket i Danmark og Skandinavien, at der ikke er
én dominerende måde at angribe eller forstå det på i
det sociale arbejdes praksis (Berg 2003, ALS-Research
2005). Udgangspunktet for at belyse denne problemstilling er derfor, at frugtbar forståelse og forklaring
sker i et kontinuerligt samspil mellem teori og empiri.
Metoden for projektet vil være kvalitativt orienteret (jf.
den sociologiske og antropologiske tradition herfor) og
tage form gennem brug af observationer, interview og
skriftligt materiale.
Studiet håber først og fremmest at bidrage med en nuanceret forståelsesramme af fænomener, der sandsynligvis trækker på flere forklaringsrammer end én. At kunne
se mønstre bagved praksis og dermed videreformidle de
forklaringsrammer og rationaler, der trækkes på for at
hjælpe brugerne, vil være et væsentligt bidrag fra dette
studie. Dette vil relateres til forandringer i socialpolitikken, velfærdsstaten og ikke mindst integrationspolitikken.
Nogle spørgsmål kan være: Føler etniske minoriteter sig eksempelvis misforstået eller marginaliseret

i behandlingssystemet og hvorfor? Er socialarbejdere
og behandlere frustrerede i forhold til denne meget
forskelligt sammensatte målgruppe? Er nogle ligefrem
trætte af at tale om kultur, hvis de mener, at det faktisk
er misbrugets omfang og sociale bibetydninger, der er
hovedområdet? Hvilke løsninger fungerer i praksis?
Et systematisk, kvalitativt studie af socialarbejderes
og etniske brugeres oplevelser af og erfaringer med behandlingssystemet kan identificere eventuelle problemfelter og praksisløsninger. ■
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I perioden frem til ph.d.-projektets start har arbejdsopgaverne bl.a. været at lave interview med stofmisbrugere
i fængselssystemet og i metadonbehandling samt med alkoholikere efter endt døgnbehandling.
Ph.d.-projektet udføres i perioden juli 2007 – juli 2010.
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