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Søren Kierkegaard tilskrives følgende udsagn: ’Alle 
vil udvikling – ingen vil forandring’ - men det er må-
ske lige hårdt nok at sige ’ingen’? Hvis vi holder os til 
’færre’ virker det lidt mere imødekommende …
Når det drejer sig om udvikling, vil alle gerne være 
med. Ordet ’udvikling’ er positivt ladet og viser, at 
man er indstillet på at tænke nyt og gøre noget (an-
det). Udviklingsbølgen med projekt efter projekt kan 
man flyde let og ubesværet med på uendeligt længe. 
Der er ingen deadline for det, der foregår, og hvornår 
der faktisk skal ske noget (andet).
Forandring derimod virker mere forpligtende og kræ-
vende. Her er der tale om at arbejde sig hen imod et 
mål, noget konkret, man vil ændre. Man kan lægge en 
strategi for, hvordan man kommer i mål, og tilpasse 
sine handlinger for at komme i den rigtige retning. At 
have et mål for øje giver større sandsynlighed for at 
nå forandringer i virkeligheden end at hoppe fra tue 
til tue og satse på, at udvikling kaster noget fornuftigt 
af sig over tid.  
Vi tænker nok alle engang imellem over, hvordan 
vores daglige arbejde og liv passer ind i forhold til 
de mål, vi mener, der bør være på misbrugsområdet. 
Her kan det være inspirerende at forlade tunnelsy-
net på den daglige praksis og få lidt udsyn, se på de 
større perspektiver, der kan være med til at konkre-

tisere, hvordan vi selv kan arbejde for forandringer i 
det daglige.
I dette nummer af STOF er hele spektret repræsen-
teret – fra arbejdet med narkotikaområdet i FN-regi 
og i The Global Commission on Drug Policy til over-
vejelser om forbedring af kvaliteten af den danske 
behandlingsindsats, indblik i den hjemlige stofscene, 
hvor det handler om politi, fixerum, sprøjteudleve-
ring og dødsfald såvel som til de helt nære indlæg om 
bl.a. brugernetværk, Bisserne og cannabisbrugere, 
der forsøger at fastholde et rekreativt brug.
Et gennemgående træk hos de mange skribenter og 
øvrige aktører på misbrugsfeltet er for mig at se et  
ønske om at være med til at give brugerne deres vær-
dighed tilbage. Det er et godt mål at have, og vi kan 
alle gøre en indsat dér, hvor vi nu befinder os. Nogle 
af de bedste ting på feltet er løbet i gang af NGO’ere 
– tænk bare på ’udviklingen’ fra fixelance til fixerum. 
Det må kaldes en konkret forandring og forbedring 
af brugernes vilkår. Det er der brug for mere af. For 
som et kinesisk ordsprog siger: ’Hvis man venter for 
længe med at tage det næste skridt, risikerer man at 
leve resten af livet på ét ben’. For at kunne tage flere 
skridt til konkrete forandringer har også misbrugs-
feltet brug for at gå på to ben. Alle må bidrage for at 
sætte det i bevægelse.
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Alle vil udvikling 
  - færre vil forAndring


