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Forord

I denne bog beskrives hovedresultaterne af et omfattende og forgrenet
projekt, ‘Ringstedprojektet’. Projektet søger at kaste lys over unges brug af
rus- og nydelsesmidler samt kriminalitet set i forhold til livsstil og levemåde
i et lokalsamfund. En vigtig dimension i den forbindelse har været at vurdere og evaluere et eller flere centrale og mulige lokale forebyggelsestiltag.
Det er langt fra første gang, der er gennemført undersøgelser af unges forhold til rus- og nydelsesmidler i Danmark, men projektet udmærker sig ved
i flere henseender at være såvel bredere som dybere i sit sigte og i sine metoder end tilsvarende tidligere undersøgelser. Det er således unikt, at hele
perioden fra barn til voksen, dvs. samtlige alderstrin fra 11 til 24 år, belyses.
Det er også usædvanligt, at der belyses så mange forskellige rus- og nydelsesmidler, som tilfældet er, dvs. såvel de legale som de illegale, samt
begåelse af kriminalitet i én og samme undersøgelse. Dataindsamlingen har
været meget omfattende. Den påbegyndtes den 1. september 2001 og afsluttedes først den 31. august 2004, og dækker således en periode på tre år.
Dybdemæssigt udmærker projektet sig ved at anvende såvel kvantitative
som kvalitative metoder. I to omgange med to års mellemrum har samtlige
11-24-årige i Ringsted kommune haft mulighed for at udfylde et omfattende
spørgeskema vedrørende deres brug af rus- og nydelsesmidler mv. Herudover er der gennemført et stort antal personlige interviews med unge og
voksne omkring de unge og – først og fremmest – observationer i og omkring fest- og nattemiljøet (i gaderne, på værtshuse og diskoteker, til byfester osv.).
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Det er Ringsted kommune, der har måttet lægge ryg til projektet, men
Ringsted kommune blev oprindeligt udvalgt, fordi der var gode grunde til at
antage, at situationen her ville være rimeligt repræsentativ for situationen på
landsplan. De gennemførte analyser har bekræftet denne formodning.
Resultaterne af projektet har delvist været afrapporteret undervejs på projektets hjemmeside, www.ringstedprojektet.dk. Der er kun begrænset overlapning mellem denne løbende afrapportering og indholdet af nærværende
bog. Hjemmesidens indhold supplerer således bogen på væsentlige områder.
I et så omfattende og forgrenet projekt som det gennemførte kan det være
vanskeligt at finde en enkelt rød tråd, der binder det hele sammen. Foranlediget af undersøgelsesresultaterne samt ønsket om en vis sammenhæng i
den afrundende afrapportering, har vi valgt at følge et grundperspektiv, som
man kunne kalde for ‘den performative ungdom’, dvs. den ungdom, der i
sine valg af aktiviteter og adfærd forsøger at leve op til de forventninger,
den oplever rettet mod sig fra centrale andre (venner, forældre mv.) i dens
omgivelser med henblik på at opnå status, anerkendelse, accept og ‘medlemskab’. Dette grundperspektiv er ikke specielt originalt, men det gør det
jo ikke nødvendigvis mindre betydningsfuldt! Det er således vor opfattelse,
at denne grundlæggende socialpsykologiske tese indeholder en central nøgle
til forståelse af ungdommens forhold til rus- og nydelsesmidler og kriminalitet – og til hvordan en del af denne ‘risikoadfærd’ kan forebygges lokalt.
Bogen er opdelt i fire dele. Første del omfatter kapitel 1, hvor projektet og
dets metoder samt projektets teoretiske perspektiver beskrives.
Anden del omfatter kapitlerne 2-6. Her forsøges givet en beskrivelse af
‘tingenes tilstand’, dvs. ungdommens forhold til risikoadfærd som brug af
rus- og nydelsesmidler og begåelse af kriminalitet, denne risikoadfærds baggrund og betydning for de unge samt det geografiske og tidsmæssige rum
(med særlig vægt på festmiljøet og nattelivet), den finder sted i.
I tredje del – omfattende kapitel 7-10 – forsøges udviklingen under projektperioden i de unges brug af rus- og nydelsesmidler beskrevet og forklaret. Ryges der mere eller mindre, drikkes der mere eller mindre osv. – og
hvad er de mulige årsager hertil? I denne tredje del findes bogens centrale
kapitel (kapitel 9), som bogen har fået navn efter, ‘Ringstedforsøget’.
Fjerde del består af kapitel 11, hvor resultaterne af projektet opsummeres,
diskuteres og perspektiveres.
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Projektet er blevet ledet af professor, dr.jur. Flemming Balvig, mens bogens to øvrige forfattere, antropolog, ph.d. Lars Holmberg og sociolog Anne-Stina Sørensen, har været ansat som faste medarbejdere på projektet
gennem hele forløbet. Selv om der har været en vis arbejdsdeling og
specialisering projektets medarbejdere i mellem, er projektet at betragte som
et fælles projekt. I overensstemmelse hermed er bogens kapitler skrevet i
fællesskab.
Et så omfattende projekt som det foreliggende ville ikke have været
muligt uden en velvillig indstilling og konkret bistand fra et meget stort antal personer og institutioner.
Først og fremmest er vi Inge og Asker Larsens Fond dybt taknemmelige.
Det var denne fond, der tog initiativ til projektet, og det er denne fond, der
har finansieret det fra start til slut.
Det formidlende og administrative led mellem fonden og projektet har
været Det Kriminalpræventive Råd. Tak til rådets to sekretariatschefer
under projektets forberedelse og afvikling, Arne Gram og Anna Karina Nickelsen. Særlig tak til Birgit Sommer, der knyttede den oprindelige forbindelse mellem fonden, Det Kriminalpræventive Råd og projektet, og som
også efter sin pensionering har fulgt projektforløbet med stor interesse. Tak
til Sandra Vinding, som fortsatte Birgit Sommers utaknemmelige opgaver
med projektets regnskab.
Projektet er blevet styret af en referencegruppe bestående af projektets
leder og repræsentanter for Inge og Asker Larsens fond (Ralf Larsen og Per
Loft), Det Kriminalpræventive Råd (Anna Karina Nickelsen, Birgit Sommer, Sandra Vinding, Charlotte Vincent), Ringsted Kommune (Torben Lyster) og politiet i Ringsted (Signe Justesen). Tak for velvillighed, støtte og inspiration!
De arbejdsmæssige rammer for projektets gennemførelse har haft tre forankringspunkter. Brændpunktet har selvfølgelig været selve Ringsted kommune. Vi er Ringsted kommune taknemmelig for de rammer, de har givet
os, ikke mindst i form af et permanent kontor i byen under projektets gennemførelse. En særlig tak til medlemmerne af den kontaktgruppe mellem
kommunen og projektets medarbejdere, der har været etableret: Poul Borglykke, Gunnar Christiansen, Maja Konge, Rich Schless og Per Heide Sørensen.
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Det andet forankringspunkt har været Forskningsafdeling III, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor alle tre forfattere er tilknyttet.
Især tak for værdifuld bistand til Gitte Høyer og Bo Nielsen.
Det tredje forankringspunkt har været et gammelt blåt hus i Äskeryd på
grænsen mellem Halland og Småland i Sverige. Den ro og fred for alle forstyrrelser, som dette sted har forsynet os med, har været af uvurderlig betydning, ikke mindst i skrivefasen.
Projektets fokus har været de 11-24-årige i Ringsted kommune i perioden
fra september 2001 til september 2004. Vi er kommet til at kende en del af
jer på forskellig måde og i forskellig grad, men vi er jer alle taknemmelige
for jeres tålmodighed med at udfylde vore ekstremt lange spørgeskemaer,
besvare spørgsmål i vore interviews og jeres velvillige indstilling over for
vore nysgerrige blikke og ører og kameraer i det daglige.
Der er også grupper af voksne i kommunen, som har været af stor
betydning for projektet og som vi derfor særligt vil sige tak til: Ansatte på
institutioner, i forvaltning, byrådsmedlemmer mv. der har stillet op til interviews og/eller forsynet os med materiale, de skoleledelser og lærere der har
været behjælpelige ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelserne, de
ildsjæle der har taget initiativ til og deltager i ‘Natteravnene’, samt ikke
mindst de lærere der har været med i ‘Ringstedforsøget’.
Endelig finder vi anledning til at takke vore medhjælpere og studentermedarbejdere for deres entusiasme og selvstændighed i løsningen af de
mangeartede opgaver: Rune Bager, Anna Bendtsen, Sofie Blinkenberg, Nina Kathrine Bryndum, Astrid B. Damsager, Simon Darø, Anne Due, Dorthe
Eriksen, Malene Flanding, Katja Gravenhorst, Bonnie Hall, Vibeke Holm
Hansen, Sara Kudsk-Iversen, Lisbeth Trille G. Loft, Stinna Rode-Jepsen,
Christina S. Scheel, Stinne Skammelsen, Mette S. Sommer, Majken Mosegaard Svendsen, Pil Søndergaard, Gülsüm Tasliçukur, Laura Thomassen,
Sebastian Tutenges, Andreas Vidførle-Pedersen og Anne-Mette Villumsen.
Med et så omfattende, kyndigt og støttende netværk omkring projektet
har vi kun os selv at takke for, hvis der ikke er kommet det ud af det, som
man kunne håbe på.

Äskeryd, 20. februar 2005
Flemming Balvig & Lars Holmberg & Anne-Stina Sørensen
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