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. . . så går de gamle hjem
Jada, jeg vet det!! Baksiden
skal være litt humørfylt
– se livet litt på skrått,
litt lunt. Men sorry: Ikke
denne gangen. For jeg er
ikke i godt humør. Jeg er i
veldig dårlig humør, faktisk. Så dårlig at dette blir
en ganske grinete bakside.
Av SIDSEL SKOTLAND

Det er ikke lett å hoste opp noe godt
humør her jeg sitter og skriver den aller
siste baksiden i «gamle» rus & avhengighet
– i det aller siste r&a som holder seg
med den luksusen det er å ha en redaksjon. Det er nedleggelsesstemning her.
Og det på tross av at fagbladet slett ikke
skal legges ned. Tvert i mot: Det skal
«satses på», sier Universitetsforlaget og
Sosial- og helsedirektoratet. Det aller
første skrittet i «satsningen» er å legge
ned redaksjonen, og flytte kontoret vekk
fra naboeksistensen med SIRUS og det
faglige påfyllet derifra.
Dette er den tredje redaksjonen i
rusfeltet som blir lagt ned på under ett
år. Kanskje var hver enkelt beslutning
fornuftig, sett helt isolert. Men nedleggelsene til sammen er en katastrofe for
feltet.
I begynnelsen av 2006 fantes én redaksjon i avisa Folket, én redaksjon i
rus & avhengighet og én redaksjon i
AproposRus. Hver med sin unike kompetanse og sine kvalifikasjoner opparbeidet gjennom mange, mange år i

feltet. Hver med sine egne innfallsvinkler til stoffet.
I slutten av 2006 er det bare én person:
En enslig, heltemodig redaktør for det
nye Rus & samfunn, helt fersk i rusfeltet,
på et hjemmekontor, uten noen redaksjon med kontinuitet og ruskompetanse
i ryggen. Mens rusfeltet krever det samme som før: informasjon, oppdatering,
faglig påfyll, debatt og analyser.
Satsning…?
Vi tviler ikke på at den nye redaktøren vil gjøre en kjempejobb – hun
er i sannhet en helt! Men for å tørre å
være kritisk, uavhengig og å sørge for
et bredt, omfattende og noenlunde
objektivt stoff til leserne, må den som
skal jobbe fram dette alene være tøffere enn toget. For nå er de kvitt oss
som stakk hodene sammen og diskuterte, noen ganger så fillene føk, hvordan vi skulle vinkle vanskelige saker,
og hvem og hva som skulle få spalteplass. Kvitt oss som hadde hverandre å
støtte oss til når vi trengte å stå imot
presset fra aktører som ville påvirke og
vanskelige intervjuobjekter som ville
redigere stoffet selv.
Noen med myndighet må ha tenkt
at rusproblemene ikke lenger utgjør så
store utfordringer som de gjorde før. I
alle fall ikke så store at vi lenger har
behov for formidling og systematisk
oppdatering og analyse fra redaksjoner
med akkumulert erfaring og kompetanse. Men jeg har ikke hørt noen si
det… Det er bare ren logikk – dersom
jeg forsøker å forstå tenkningen utenfra. Men kanskje ikke det er så mye
tenkning? Kan det hende det heller er
snakk om handlingslammelse?

Rusfeltet er så splittet og fragmentert at når skandalene er et faktum,
klarer ingen å samle seg om noe felles
grep.Verken Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet,
Universitetsforlaget, Mediehuset Vårt
Land, Actis, Kompetansesentrene, Fagrådet eller redaksjonsrådet i rus & avhengighet har tatt noe grepa tak i dette
som har skjedd i år. Noen spede protester har vi hørt, og alle beklager seg
– det skal de ha: De beklager seg. Men
«beklagerne» står der alle sammen med
armene langs siden og lar det skje. Det
er de andre som har ansvaret.
Noen synes vi sutrer. «Nå har det
blitt som det har blitt,» sier de som
styrer dette. «Nå må vi bare gjøre det
beste ut av det. Tenke framover!» Har
det virkelig bare «blitt» sånn? Er det
ingen som har handlet med intensjon?
Ingen som har tenkt helhet? Er alt
dette virkelig bare «hendelser»? En slags
naturkatastrofe som har rammet oss og
som vi alle nå må gjøre det beste ut av?
Er det mulig??
Når du leser dette har over 100 års
erfaring med formidling i rusfeltet gått
hvert til sitt. De gamle har gått hjem.
På vegne av alle: Takk for oss! Det har
vært en spennende tid.
Heretter treffer dere oss på hver vår
lille tue – helt i tråd med rusfeltet for
øvrig.
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