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Udsathed

Man kan også prøve at vende ordet om og betragte det som ’sat ud’. Dvs. noget man ikke er,
men er blevet gjort til? Findes der individer eller
grupper, som i kraft af mangel på muligheder og
råderum i tilværelsen blot i ”sagens natur” derfor
altid vil være mere sårbare end andre? Eller er
det samfundet og flertalsdominansen, der uden
at ville/(vide) det, har sat nogle mennesker uden
for fællesskabets trit og tempo? Fordi de starter
fra et andet udgangspunkt end flertallet og aldrig
rigtigt har reel mulighed for at kunne følge med?
Uanset svarene – som ligesom så meget andet
her i livet er komplicerede – så er virkeligheden
den, at selv i et forholdsvist egalitært velfærdsland som Danmark er udsathed – på alle de forskellige måder, man kan være udsat, eller sat ud,
på – et begreb og den virkelighed, som mange
STOF-læsere dagligt møder konsekvenserne af
i deres arbejdsliv eller egen hverdag. Derfor er
temaet for STOF nr. 41 ’udsathed’, som udfoldes fra
mange forskellige perspektiver i bladets artikler.
Læs bl.a. om, hvordan de mest udsatte mennesker med psykiske vanskeligheder i Holstebro
kan få et alternativ til psykiatrisk indlæggelse
via en helhedsorienteret, situationsbetinget
om-sorgsindsats. I Odense tænkes der også
i at skabe nye muligheder for udsatte mennesker, bl.a. i et nyt recoveryorienteret projekt, som

vil skabe de rette betingelser for forandring og
skadesreduktion til mennesker med samtidige
rusmiddelproblemer og psykiske vanskeligheder.
Læs også om, hvordan nogle udsatte unge udnyttes af erfarne kriminelle til at begå narkokriminalitet, eller om, at nogle unge, der bor i små
byer, oplever, at der ikke rigtigt er plads til dem i lokalsamfundet, og derfor kommer alkohol og hash
til at skabe grundlag for en måde at mødes på.
Du kan også læse om, hvordan nogle udsatte
mennesker følte, at de havde nogle særlige livserfaringer at trække på, som på nogle måder
gjorde dem bedre i stand til at klare covid-19-krisen end ’Hr. og Fru Danmark’. Samt om, at nogle
udsatte personer også fandt et nyt fællesskab
på værestederne ved de nye onlinemuligheder,
som coronarestriktionerne åbnede op for. I bladet finder du også to artikler, som beskæftiger
sig med, hvordan det at deltage i et fodboldfællesskab kan skabe muligheder for at føle sig som
mere og andet end ”blot” en socialt udsat borger
i samfundet.
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Velkommen til STOF nr. 41 med temaet
’udsathed’.
Hvad betyder det at være udsat? Som regel indikerer det at være udsat, at man som individ
eller gruppe befinder sig i en position i samfundet, hvor man mangler de samme muligheder og
råderum, som de fleste andre mennesker har.
Det kan fx skyldes lav eller manglende indtægt,
manglende helbred, manglende uddannelse eller job, manglende familie, venner, bekendte og
støttemiljø, manglende overskud. Alt, hvad man
foretager sig, sker derfor på et mere skrøbeligt
grundlag og kræver derfor en større egen indsats
og styrke, end mange andre behøver at mønstre
og mestre i livet. Noget som ikke alle magter –
eller har mulighed for at magte.
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Hovedpersonen i serien ’Kendte liv’ er denne
gang tidligere professionel cykelrytter Jesper
Skibby, mens 27-årige Christina Riis Jensens
historie er i fokus i ’På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv’. Forfatter
Karima Bouylud har skrevet et essay om ’Misbrugerens evige dilemma’, mens børne- og ungebehandler Vivien Abrahamsen som dette nummers ’Ildsjæl’ fortæller om at hjælpe det enkelte
barn med at blive set, hørt og forstået. På bagsiden af bladet finder du lidt inspiration til forårshåb om lysere tider med ’Forelskelsessang’ af
Jens Rosendal og de kloge ord om det enkelte
menneske, udsat eller ej: ”Du kom med alt det
der var dig”.
Rigtig god læselyst.
Karina Luise Andersen
Redaktør
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