Perspektiv
Velkommen til STOF nr. 42
med temaet ’perspektiv’.
En måde at se eller opfatte noget på. En holdning.
En fremtidsudsigt eller en mulighed. Et billedligt
indtryk af dybde og rum.

I den offentlige eller politiske debat kan man
indimellem føle, at det kan knibe med både ’perspektiv’ og at ’perspektivere’. Ofte kan fronterne
opleves som skarpt optrukne, vrede, skyldsbesatte, sort-hvide og ikke særligt rige på hverken
dybde, rum eller refleksioner over eget ståsted og
udsigt, særligt ikke i et større billede inkluderende
andres. Om det står helt så galt til, som det kan føles, afhænger (ironisk) nok af øjnene, der ser, og
med og fra hvilket perspektiv de kigger. Men fordi
rusmiddelområdet ofte kan være et heftigt debatteret felt, vil vi hos STOF i hvert fald gøre vores til
at bringe faglige perspektiver og perspektivering
ud i samfundet for at kunne bidrage til en nuanceret offentlig og politisk debat.
I STOF nr. 42 behandler vi derfor emnet ’perspektiv’ på mange forskellige måder. Tager man mest
amfetamin i provinsen? Det perspektiv forholdes
der til i de nyeste tal fra den danske stofovervågning. Hvad har sugardating med rusmiddelforskning at gøre? Et andet spørgsmål, som der
også gives et dybdegående fagligt perspektiv
på i dette nummer af STOF. Læs også en artikel
om, at unge søger information om psykedeliske
stoffer på internettet, men de mange forskellige
perspektiver online kan være en risiko, særligt
for sårbare unge. I Vejle Kommune har man
valgt at have det perspektiv, at forebyggelse af
dødsfald og skader blandt stofbrugere skal være
en prioritet på den lokalpolitiske dagsorden. Det
fortæller en artikel om, mens en anden artikel

beskriver, at Københavns Kommune har etableret fremskudt substitutionsbehandling på gaden, så stofbrugerne bliver mødt på deres egne
præmisser. Du kan også læse om, at seksuelt
samtykke kan være vanskeligt at kommunikere
for unge, særligt når alkohol er involveret. Og
at ikke kun unge kvinder er udsat for seksuelle
krænkelser i nattelivet, men også unge mænd.
Men de unge mænd frygter ofte mere at blive
beskyldt for at være krænkere selv. I Røde Kors
har man givet nye perspektiver på og til tidligere
indsatte, når de løslades fra fængslet: Frivillige
mentorer hjælper med at starte livet forfra. Behandling med lægeordineret heroin er en succes, men mangler udviklingsperspektiver og
politisk interesse, lyder det i en artikel, mens en
anden artikel fortæller, at hvis man giver små
børn lov til at italesætte deres eget perspektiv,
så kan det hjælpe dem, når deres forældre har
rusmiddelproblemer. Læs om alt det og meget,
meget andet.
Dette nummers ildsjæl er udviklingssygeplejerske
Connie Mørck, som siger, at man godt må kalde
hende en kliché, når hun siger, at hun brænder
for at gøre en forskel for mennesker, der er blevet
afhængige af alkohol. Skuespiller Thomas Bo
Larsen fortæller i serien ’Kendte Liv’, at han var
én af dem, han kalder ’the lost boys’ – de fortabte
drenge fra hjem med alkoholproblemer. Karima
Bouylud, som er forfatter og skrev essayet
’Misbrugerens evige dilemma’ i STOF nr. 41, er
hovedperson i ’På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv’ og siger, at
smerten og skammen over hendes alkoholproblemer dominerede hendes liv. Forfatter
Sidsel Ana Welden skildrer ’Tankestrøm fra afdelingen’ i sit essay, mens digter Alexandre
Nsoni på bagsiden af bladet beskriver, at ’ fars
løn var kun til alkohol og ludere …’.
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Ordet ’perspektiv’ kan betyde mange ting, men
det hele har i én eller anden grad noget at gøre
med at tænke over sit eget ståsted – enten konkret eller metaforisk – og at overveje, hvad det
gør for éns syn på en sag, éns indsigt i samme,
og hvilke muligheder for andre beskuelser der
er. Hvis man ændrer ordet fra et substantiv – et
navneord – til et verbum – et udsagnsord – så
hedder det at ’perspektivere’: at sætte et emne,
en tilgang eller en sag i en større sammenhæng.
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