
Engagerat om
ungdomars
drogmissbruk
Sten Nordin. Aniarabar-

nen. Om droger, våld och
kriminalitet bland barn och
ungdomar. 243 sidor. Täby:
Larson förlag, 1996. Pris ca
270 kr. ISBN 91-514-0309-9.

Recensent: med dr Lars H
Gustafsson, Bjurholm.

Det finns böcker så egen-
sinniga till sitt innehåll och sin
utformning att de både trotsar
de flesta försök till kategorise-
ring och allvarligt försvårar
uppgiften för recensenten. Sten
Nordins bok om drogmissbruk
bland barn och ungdomar är en
sådan bok.

Redan titeln förbryllar, och
i bokens anslag finns en myc-
ket personlig ton som låter ana
ett engagemang av ovanligt
slag. Författaren utgår ifrån
Harry Martinsson Aniaramyt,
och han formulerar något av en
nyckel till sitt budskap med or-
den: »… om vi inte förstår, inte
bryr oss, inget gör, så är de
unga narkomanerna lika hopp-
löst förlorade som passagerar-
na på Aniara.»

Nu rymmer Martinssons
epos många fler bottnar, och
när andra författare, som Kris-
tina Humble, tidigare har an-
vänt begreppet »Aniarabarn»
har det getts en annorlunda och
djupare tolkning. Personligen
tycker jag att vi ska lämna Har-
ry Martinsson i fred med sitt
storslagna rymdskepp och i
stället så precist som möjligt
beskriva vad vi menar utan al-
luderingar av detta slag.

Socialreportage
och debatt
I fortsättningen blandar

Nordin socialreportagets form
med debattbokens och, i någon
mån, faktabokens. Han ger när-
gångna och hudlösa beskriv-
ningar av några drogmissbru-
kande ungdomar. Han ger kort-
fattad sakinformation om olika
droger. Men mest debatterar
han.

Han är kritisk mot det mes-
ta vad gäller dagens bemötande
av ungdomar med drogmiss-
bruk. Ibland är väl svängarna
lite väl yviga. Om forskarsam-
hället skriver han t ex: »Jag lä-
ser forskarrapport efter for-
skarrapport och känner förtviv-
lan. Dessa begåvade forskare
med alla sina resurser… Jag
kan bara spåra en effekt av de-
ras forskarmödor. De byter tit-
lar. Fil kand blir doktor, doktor

blir professor och någon ham-
nar i regeringen.»

Effektivt men lite lättköpt.
Det finns många fler exempel
av samma slag. Men det skulle,
trots detta, vara alltför enkelt
att avfärda boken som oseriöst
polemisk. Ty här finns en het-
ta, en vrede och en förtvivlan
som lyser över varje sida och
som kastar ett försoningens
ljus över överdrifterna. Förfat-
taren har sett misären i ansiktet.

Betonar tidiga insatser
En av författarens huvudte-

ser är att många barn skulle kun-
na räddas från drogmissbruk
om insatserna gjordes tidigt.
Han anknyter till modern forsk-
ning som visat att de flesta ung-
domar med allvarligt missbruk
visat tydliga tecken på psykisk
ohälsa och beteendeavvikelser
redan under förskoletiden och
de första skolåren.

Han föreslår att en social
haverikommission över sek-
torsgränserna inrättas inom
varje kommun eller kommun-
del med uppgift att tidigt upp-
märksamma barn med begyn-
nande urspårningstendenser
och utforma en individuell
stödplan för varje barn.

Viktigt debattinlägg
Här finns det anledning att

hålla med Sten Nordin. Lik-
nande förslag har förts fram ti-
digare, både från polishåll (av
Gunno Gunnmo) och här i Lä-
kartidningen (av underteck-
nad). Ansatser finns redan på
många håll i landet. Men de är
inte tillräckliga. Det krävs långt
mer kraftfulla och okonventio-
nella grepp om dagens negativa
tendens ska kunna vändas. I
denna aktuella debatt är Nor-
dins bok ett viktigt inslag. •

Kleinianskt
färgad bok
om ensamhet
Jean-Michel Quinodoz. Att

tämja ensamheten. Separa-
tionsångest i psykoanalysen.
302 sidor. Stockholm: Natur
och Kultur, 1996. Pris ca 305
kr. ISBN 91-27-05487-X.

Recensent: docent Robert
M Weinryb, universitetslektor,
institutionen för psykoterapi,
Karolinska institutet, Stock-
holm.

Quinodoz är en schweizisk
psykoanalytiker som är starkt
påverkad av den kleinianska
traditionen inom psykoanaly-
sen. Hans bok är uppdelad i
fyra avsnitt, och dess syfte är
att visa hur ensamhet kan upp-
levas och förändras genom den
psykoanalytiska erfarenheten.
I det inledande avsnittet disku-
terar författaren ensamhet och
separationsångest som ett uni-
versellt fenomen samman-
hängande med människans
existentiella villkor; förnim-
melsen av det förgängliga i till-
varon, både vår egen och and-
ras, skillnaden mellan könen
och mellan generationerna. In-
sikten om detta gör oss med-
vetna om att vi är unika varel-
ser i förhållande till andra. Se-
parationsångesten är därför en
grundval för vår identitetsupp-
levelse.

Författaren jämför reaktio-
nerna vid normal och patolo-
gisk sorg. Vid den förra är per-
sonen i huvudsak medveten om
var förlusten inneburit. Hos
personer som däremot reagerar
med patologisk sorg efter för-

luster, t ex i form av stark ång-
est och depressiva tillstånd, är
individen i fråga ofta medveten
om vad han förlorat, men det är
inte alltid klart vilken betydel-
se denna förlust har haft för ho-
nom.

Separation kräver
differentiering
Författaren klargör hur be-

greppet separation i den psyko-
analytiska litteraturen används
på två olika sätt, nämligen i be-
tydelserna separera och diffe-
rentiera (när individen blir ut-
skild som en separat individ). I
den förstnämnda betydelsen
innebär separation att en per-
son lämnar eller blir lämnad av
en annan. Detta förutsätter att
personen upplever sig själv
som en självständig individ
psykiskt åtskild från den andre;
han vet vem han själv är, vem
den andre är, vad denne bety-
der för honom, och vad frånva-
ron av den andre får honom att
känna. I sådana fall hotas inte
individens integritet av en se-
paration, trots att den kan
väcka starka känslor av skilda
slag.

Situationen är annorlunda
när individen på grund av bris-
tande differentiering är otill-
fredsställande utskild från den
andre och det på ett omedvetet
plan råder oklarheter om vem
som är vem. I sådana fall tving-
as individen vid förlust att inse,
eller att värja sig mot insikten,
att han inte är den andre, vilket
kan leda till upplevelser av att
delar av den egna personlighe-
ten förlorats. Individer som
misslyckats med differentie-
ringen uppvisar paradoxalt nog
ofta både en stark separations-
ångest inför risken att förlora
någon, samtidigt som de har
svårt att acceptera den andres
betydelse och närvaro. Detta
får dem att ana att de behöver
någon annan för att tillfreds-
ställa sina behov, och att de kan
förlora denne.

Författaren menar att be-
greppet separation bör begrän-
sas till situationer där skilsmäs-
sa uppkommer i ett relations-
sammanhang och där den and-
res separata närvaro erkänns
som betydelsefull, medan dif-
ferentiering bör användas för
att beteckna processen där upp-
levelsen av den egna personen
utskiljs från den andre. En för-
utsättning för att vi ska kunna
tala om separation är att en till-
fredsställande differentiering
skett.

Freuds syn på 
objektsförlust
I avsnitt två gör författaren

en grundlig genomgång av
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