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STOF er et fagligt tidsskrift, der skrives af og til fagpersoner på rusmiddelområdet. Men vi vil også gerne give stemme til dem, det hele handler om
– nemlig rusmiddelbrugerne – og give deres indsigt og perspektiv vægt i
bladet. I serien ’På egen krop og sjæl’ interviewer vi mennesker, som fortæller om deres erfaringer med alkohol eller stoffer og om deres perspektiv på
den hjælp, de har mødt eller manglet.
Kunne du tænke dig at være hovedperson i ’På egen krop og sjæl’, eller
kender du en anden, hvis erfaringer og perspektiver du synes, skal deles i
STOF, så skriv til stof@crf.au.dk
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PÅ EGEN KROP OG SJÆL –
RUSMIDDELBRUGERES ERFARING OG PERSPEKTIV

Smerten og
skammen
dominerede
hendes liv
Da Karima Bouylud gik i skole, ville hun være ligesom de andre i klassen.
Det vil hun stadigvæk, og derfor drikker hun alkohol en gang imellem, også
selvom hun tidligere havde et misbrug. Trods 10 år fri af misbruget er det dog
fortsat tvingende nødvendigt for hende at holde styr på genstandene og ikke
blive alt for fuld. I hvert fald hvis hun vil holde selvhadet på afstand.
AF MARIANNE BÆKBØL
FOTO: MARIA FONFARA
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Marianne Bækbøl er journalist.
Foto: Thomas Arnbo.

De fleste har rimeligt nemt ved at tilgive sig selv
og hurtigt glemme, hvis de fik et par glas for meget aftenen før, eller hvis festen blev lidt vildere
end planlagt, og det til sidst blev lidt svært at tale
rent. De sidste rester af dårlig samvittighed fordufter som regel, i takt med at tømmermændene
lægger sig, og kroppens kemiske balancer bliver
nogenlunde genoprettet. Sådan er det ikke for
Karima Bouylud.
Hvis det en sjælden gang imellem glipper for
hende at holde styr på genstandene, bliver hun
sendt direkte tilbage til en smertefuld årrække fuld af nederlag og skam.
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”Jeg har en regel om, at jeg aldrig må drikke så
meget, at jeg bliver så fuld, at jeg mister kontrollen.
Det er smuttet for mig nogle gange i løbet af årene,
og jeg har hadet mig selv i flere uger bagefter.
Jeg har nærmest fået en depression, når det er
sket, fordi det minder mig om den kvinde, jeg var
engang. Hende, der ikke kunne være noget for
hverken sig selv eller sin familie. Hende vil jeg
ikke være igen.”
Ingen bolig, ingen børn, ingen mig
Årene og kvinden, som Karima Bouylud refererer
til, skal findes tilbage i sluthalvfemserne og begyndelsen af 00’erne. I hendes tyvere. Det starter nærmere bestemt, da hun er 23. Efter et forlist
ægteskab er Karima flyttet hjem til sine forældre
med sine to børn på tre og fire. Hun er opfyldt af
vrede mod især sin mor over det ægteskab, som
moren nogle år tidligere tvang Karima til at indgå
i Marokko, og kan ikke rumme at være sammen
med hende.
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”Jeg kan ikke holde ud at være der, fordi jeg føler,
at min mor er skyld i, at jeg har det dårligt, fordi
hun valgte et ægteskab, som jeg ikke ønskede.
Jeg bliver væk i længere og længere tid ad gangen. Min mor passer børnene på fuld tid. Tidligere har jeg kun drukket alkohol til fester og i
weekender, men nu vokser mit forbrug fra weekender til hverdage, og jeg begynder at gå meget
i byen. Vi er en gruppe veninder, der hænger ud
sammen. Vi har alle sammen hver især nogle

issues. Vi har en trist baggrund til fælles og tror,
at vi hjælper hinanden ved at feste sammen, men
i dag kan jeg godt se, at vi jo fastholdt hinanden i
et misbrug. Druknede vores sorger i fællesskab.”
Karima er egentlig ret genert og indadvendt, men
når hun drikker, bliver hun udadvendt, og hun
kan godt lide at blive den person, som hun med
alkoholen kan lade, som om hun er. Med dens
frigørende virkning blev det dengang nemmere
at lære nye mennesker at kende rundt omkring i
byen, så hun kunne finde nye steder at overnatte,
når hun havde brug for det.
”Det passer mig fint at være på barerne, så har
jeg et sted at være i stedet for bare at rende rundt
på gaden, og jeg kan også skaffe sofaer, som
jeg kan crashe på. Hos venner eller folk, jeg
møder i byen.”
Alkoholen og festerne gør, at Karima hverken
får sovet eller slappet af. Hun føler sig stresset,
spiser dårligt. En gang imellem, når hun ikke kan
sove hos en ven eller en veninde, sover hun i
baglokalet i den tøjbutik, hvor hun arbejder, indtil
hun en dag bliver fyret. Hun ser børnene mindre og mindre. Kan ikke rumme glæden i deres
øjne, når de ser hende, og kan slet ikke udholde
den smerte, de græder højlydt ud i rummet, når
hun tager afsted igen efter et besøg. Heller ikke
morens stiltiende, men alligevel åbenlyse, skuffelse over hende er til at holde ud.
”Jeg kommer hjem og tror, at jeg kan skjule, hvordan jeg lever mit liv, men jeg ser ikke ret godt
ud og lugter sikkert også. Af skidt og af alkohol.
Selvom hun ikke siger noget, kan jeg se det i
hende ansigt. På det tidspunkt bliver alting bare
til skyld med skyld på og en masse vrede. Alkoholen bliver en hverdagstrøst, fordi det gør det
nemmere for mig at skubbe skylden og skammen væk over den person, som jeg er blevet.
Jeg føler, at alkoholen er min redning. Uden den
kan jeg ikke fungere. Uden den vil jeg dø, fordi
jeg ikke kan holde mig selv og livet ud i upåvirket
tilstand. Alkoholen gør, at jeg kan have det lidt
sjovt, selvom livet gør ondt.”
Skammen, skylden og vreden
Når Karima taler om alkoholen som middel til
håndtering af vrede, skyld og skam, blotter hun
flere lag. Det personlige handler blandt andet
om den dengang altoverskyggende skyldfølelse
over at føle sig mislykket som hustru, mor, datter
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og søster. Om skammen over ikke at kunne leve
op til forventningerne fra familien til, hvad det ville
sige at være ’en god pige’.
”Jeg føler skam over at være en fiasko i rollen
som mor, fordi jeg jo helt bogstaveligt opgiver
min børn ved at beslutte, at de skal bo hos min
mor. Men jeg er også vred over, at jeg har måttet
opgive alle mine drømme fra teenageårene om
alt det, jeg ville med mit liv. Jeg er vred over ikke
at kunne få lov til at finde ud af, hvem jeg selv er,
på grund af et uønsket ægteskab, som blev påtvunget mig. Af uvidenhed og af kærlighed, men
ikke desto mindre påtvunget mig.”
Oveni er der det kulturelle perspektiv, hvor det
er skamfuldt at have et alkoholproblem, hvis
du har muslimsk baggrund, hvor kulturen
værdsætter afholdenhed fra alkohol og andre
stemningsændrende midler. Dette har en væsentlig indflydelse på, om man søger hjælp i
det etablerede behandlingssystem eller ej.
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”For mit eget vedkommende er det jo skamfuldt
nok, at jeg overhovedet drikker alkohol, fordi det
slet ikke er noget, vi gør i vores familie, der er
religiøs og konservativ. Hvis jeg så ovenikøbet
skulle have behandling, ville det være det værste,
tænker jeg. Så kunne jeg ikke synke lavere. Hvis
jeg ikke engang kan finde ud af at stoppe, men
skal have hjælp, når jeg gør noget, der er så
forkert, nej, så bliver det ikke værre …”
Alle disse følelser bliver igennem fire år dulmet
og bedøvet med alkohol. Omkring fire år går der
med at drikke intenst, før selvhadet, skylden og
skammen bliver så overvældende og intens, at
Karima en dag tager en overdosis af smertestillende håndkøbsmedicin.
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Vendepunkt: Kærlighed og overdosis
Et stykke tid før har hun mødt en sød fyr. Han er
forstående og nysgerrig, journalist. Han hverken
moraliserer eller fordømmer hende, men i takt
med hans opbakning stiger hendes selvlede blot
proportionalt. Hun har ikke lyst til, at han skal se
’den grimme side’ af hende. Han elsker at tale,
hun hader det. Det er svært at blotlægge sig selv.
Hun er flov over at indrømme, at hun har et problem. Kan ikke engang indrømme det over for sig
selv og rækker derfor aldrig ud efter hjælp, men
mener i dag, at overdosen med Panodilerne nok
var en måde at gøre det på.

”Jeg begynder at få det dårligt og kaste op af
pillerne. Jeg bliver indlagt et døgns tid, og efter
turen på hospitalet beslutter jeg mig for en pause. Forholdet til min kæreste hjælper også meget
på det hele, og hvor jeg længe kun har besøgt
børnene et par gange om måneden, begynder
jeg igen at se dem et par gange om ugen og trapper op derfra.”
Hun får lejlighed i Valby, og kæresten flytter ind,
ligesom hun får børnene tilbage fra sin mor på
fuld tid. Nu skal hun skabe en tryg kernefamilie,
der skal holde. Hun bliver hurtigt gravid først med
ét barn og kort efter med ét mere, og i flere år
drikker hun slet ikke alkohol.
”Vi får to børn hurtigt efter hinanden. Graviditeterne
gør, at jeg slet ikke rører alkohol overhovedet.
Det bliver nemmere og nemmere som tiden går,
for der er så meget andet, der fylder i den periode. Jeg er også udmattet og træt og vil hellere
sove end at gå i byen. I flere år tænker jeg slet
ikke på alkohol.”
Brud og tilbagefald
Men filmen knækker, da de mindste er 3 og 4,
og Karimas ældste datter proklamerer, at hun
ønsker at blive frivilligt anbragt uden for hjemmet. Karima har kæmpet for at råde bod på de
første års svigt efter bedste evne, men er åbenbart ikke lykkedes.
”Set i bakspejlet skulle jeg have ventet med at
flytte sammen med min kæreste, men jeg tænkte, at nu skulle mine børn have en rigtig familie.
Jeg tænkte ikke på, at min datter var så såret
over, at jeg havde ’smidt hende væk’ og nu pludselig ville have hende tilbage og spille mor. Hvor
havde jeg været i hele hendes barndom? Og
oveni får jeg de to små og er mor med kæmpestort M. Går derhjemme med børn på armen og
laver mad og pusler, og det er enormt svært for
min datter at være i. Hun elsker sine søskende,
men hader mig.”
Det tilbagefald, som anbringelsen starter, bliver
stoppet igen ved udsigten til at miste sit ægteskab.
Men det tager en vis tid, hvor Karima ofte er tilbage
i byen med veninderne igen og kommer fuld
hjem sent på natten, inden hendes mand til sidst
stiller hende over for valget mellem alkoholen
eller ham.

Hun mærker, at hun ikke længere kan bruge de
gamle redskaber, som hun har brugt så længe
uden held. Erkender også, at hvis hun fortsætter
på denne måde, vil det ikke kun være manden,
hun mister, og det ældste barn, der er anbragt,
men i sidste ende også de andre tre børn.
”Jeg var tæt på at gentage at forlade både mand,
lejlighed og børnene. Heldigvis opdagede jeg, at
jeg var blevet en anden person i mellemtiden.
Jeg havde ikke længere det samme behov for at
stikke af, ikke det samme behov for at undgå at
være mor, hustru, datter osv., som da jeg var 1920 år gammel.”
Nu er det 10 år siden, at Karima senest havde
et decideret tilbagefald til alkohol. Forholdet
til datteren er stille og roligt blevet repareret.
De har sågar talt om at tage til et AA-møde
sammen.

I STOF nr. 41 kan du læse et essay skrevet af
Karima Bouylud med titlen:
’Misbrugeres evige dilemma’.

Karima Bouylud er gift og bor i Københavns
Nordvestkvarter sammen med sin mand,
journalist og forfatter Nagieb Khaja.
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Det er dog meget nyt for Karima at kalde sig
misbruger. Karima er i dag forfatter, og et interview i radioprogrammet Genstart på P1 i forbindelse med udgivelsen af hendes første roman
var første gang nogensinde, at hun fik taget lidt
hul på det. Hun husker, at hun bliver helt dårlig,
for hvad er en alkoholiker egentlig, og hvad er
misbrug egentlig? Hun faldt tilbage til sit gamle
tankemønster med, at en misbruger er en Husforbi-mand på bænken. Men hun sad jo også tit
selv med en øl på en bænk dengang…

Karima Bouylud udgav i maj 2021 inspireret
af egne oplevelser romanen:
’I kærlighedens navn’ på Gyldendals Forlag.

”Jeg har stadig til gode at tage til et AA-møde,
men det er et behov, der nyligt er dukket op. Jeg
har dog ikke turdet indtil videre. Det er, ligesom
det er det sidste skridt mod at konfrontere mit
problem, som jeg skal leve med resten af mit liv.
AA-møder kunne på den anden side give mig følelsen af ikke at være alene. Jeg er med garanti
den eneste i min egen vennekreds, der ligger og
hader mig selv, flere uger efter jeg er kommet til
at drikke bare lidt for meget.”
Derfor overbeviser Karima kontinuerligt sig selv
med, at hun godt kan finde ud af at bevare selvkontrollen ved at tælle genstande. Så ingen skal
opleve hende miste kontrollen igen. Men dilemmaet er altid hendes faste, usynlige følgesvend.
Til hver en middag eller fest.
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