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Velkommen til STOF nr. 43 med temaet ’miljø’.

Når vi taler om miljø, er det ofte med de grøn-
ne briller på. Noget med grundvand og sprøj-
temidler, affaldshåndtering og genbrug, økolo-
gisk mad eller ej. Ordets grundbetydning er dog 
mere overordnet og handler om omgivelser og 
betingelser. Det, der er omkring os og påvirker 
os. Vi kender særligt ordet fra faglige diskussi-
oner om arv og miljø: Hvad skyldes biologi, og 
hvad skyldes social og kulturel påvirkning hos 
det enkelte individ? 

I STOF vil vi gerne undersøge de mange måder, 
som miljø spiller en rolle på rusmiddelområdet. 
Du kan bl.a. læse hele tre artikler om det miljø, 
som socialt udsatte stofbrugere færdes og lever 
i, og hvilke risici der findes samt muligheder og 
begrænsninger for hjælp. Du kan også læse en 
artikel om familiemiljø og om, hvordan mange 
forhold i familien spiller ind på, hvordan børn af 
forældre med rusmiddelproblemer klarer sig i 
livet. Hjælpemuligheder for stofbrugere i nær-
miljøet i form af egen kommune undersøges i 
en artikel om skadesreducerende tilbud, som vi-
ser, at tilbuddene findes landet over, men at der 
er variation fra kommune til kommune i, hvilken 
hjælp der tilbydes. 

At føle, at man hører til i et socialt miljø og har et 
fællesskab med andre mennesker, er i centrum 
i tre artikler. Den ene med fokus på, at menne-
sker i rusmiddelbehandling har behov for sociale 
aktiviteter, som kan give motivation og støtte i 
fasen med at blive fri af afhængighed. Den an-
den handler om at være socialt udsat og at kunne 
udtrykke sit sociale miljø i musik og anerkende 
behovet for hjertevarme og fællesskab. Den tred-
je artikel fortæller, at det ikke kun er i musikken, 
at man kan udtrykke behovet for fællesskab og 
social forståelse. Det findes også i litteraturhisto-
rien, hvor erindringsbøger skrevet af stofbrugere 
kan læses som en måde at forklare sig selv på 
for det omgivende samfund og forsone egne er-
faringer med samfundets normer. 

Læs om alt det og meget andet.

Skuespiller Peter Mygind er hovedperson i se-
rien ’Kendte liv’, hvor han fortæller om at være 
forælder til en teenager med rusmiddelproble-
mer. I serien ’På egen krop og sjæl’ fortæller 
sønnen Julius Mygind om at være ung og ikke 
føle sig god nok og blive en del af et ungemiljø, 
hvor rusmidler fyldte. Fotograf Mikkel Hørlyck 
har lavet fotoessayet ’ Birgitte og Jørgen – en 
kærlighedshistorie’ til STOF, som handler om 
et par, som har holdt sammen igennem et helt 
liv i tykt og tyndt, stofbrug og sygdom. I serien 
’Ildsjælene’ kan du læse om Annbritt Jørgensen, 
som er medstifter af Skraldecaféen i Aarhus, og 
på bagsiden af bladet finder du digtet ’Men vi er 
nogle stykker’, som spørger: 

Men hvad med os
Drankerne, bumserne, udskuddet
Ensomme rasper vi røvbalder
I kommunernes drikkeskure.

Rigtig god vinter og læselyst. 
Karina Luise Andersen 
Redaktør 

Miljø Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 

7

STO
F N

R. 43 / EFTERÅR 2022


