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æste år ved denne tid går tæppet op for strukturreformen. Efter at
have været annonceret længe bliver et nyt stykke behandlingshistorie opført på alle landets misbrugsscener – lige fra intimscenerne på
de små behandlingssteder, på værestederne og i projekterne, til de splinternye scener placeret i landets nysammenlagte storkommuner. Og hist og her
skal de store regionale trupper forberede sig på at indstudere mere beskedne
roller i lokale opsætninger, hvor de ikke længere med samme naturnødvendighed indtager hovedrollen.
’Hvad bliver der af os?’ er der mange, der tænker i den forbindelse:
’Hvordan skal det gå?’
Ængstelserne eller fortrøstningsfuldheden afhænger givetvis af, hvor man
ser det fra – og hvor god en plads man er sikret. Andet afhænger måske af
temperament. Er flasken halvtom eller halvfuld? ’Det skal nok gå’ lyder svaret fra nogle kanter. ’Der bliver tale om sikker drift’. Andre ser mere sort på
fremtiden og frygter, at nyopsætningerne bliver fiaskoer, når de scenevante
kræfter er væk. Et eller andet sted - mellem dommedagsvisionerne og forvisningerne om, at alt bliver bedre i den kommende struktur - ligger fremtiden
og venter.
På KL’s møde på Nyborg Strand i september 2005 om strukturreformens
konsekvenser for misbrugsområdet konstaterede kontorchef i socialministeriet Peter Juul med en vis galgenhumor, at der ikke var grund til bekymring.
Juul forsikrede de tilstedeværende om, at der nok også fremover vil være
social elendighed nok til alle. Og Juul har en pointe. Verden går ikke under
den 1.januar 2007 - hverken for klienterne eller behandlerne.
Man skal faktisk ikke være den store spåmand for at komme med den forudsigelse, at nogle steder, hvor man laver store ændringer i rollebesætningen,
vil nye talenter blomstre, og nye trupper slå igennem. Andre steder vil der
blive opført et par dilettantkomedier. Og så er der givetvis også en del steder,
hvor man satser på det sikre og gennemprøvede og benytter sig af garvede
kræfter, som jo fortsat har forsyningspligten med base i de nye regioner.
Altså business as usual.
At mange oplever en usikkerhed lige nu, og at adskillige har efterspurgt,
at STOF skulle udsende et temanummer om strukturreformen, er dog ikke
underligt. Vi har fra redaktionens side bestræbt os på at efterkomme dette
læserønske og kan bringe en stribe artikler om emnet. Vi kunne godt have
tænkt os flere, men vilkårene er nu engang, at STOF skrives af feltets egne
aktører, og da drejebogen for, hvad der kommer til at ske i forbindelse med
kommunalreformen, endnu for de fleste henligger i mørke, vælger mange
potentielle skribenter nok at se tiden lidt an. Man vil hellere forholde sig til
fakta, end til fiktioner.
Så dette nummer handler også om andet end kommunalreformen. Skribenterne er ikke just gået i selvsving på grund af de forandringer, som forestår. Mange gode bestræbelser vil fortsætte med at udfolde sig inden for de
nye rammer. Det skal såmænd nok vise sig, at der også er et liv efter kommunalreformen. Og mon ikke næste nummer af STOF vil tage temaet op
igen i takt med at, vi alle er blevet lidt klogere?
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