Nyopstartet EU-projekt om forebyggelse af stofbrug hos unge i kontakt med
kriminalforsorgen

Dette EU-støttede projekt, med forkortelsen EPPIC, fokuserer på unge mellem 16 og 24 år, som
har været i kontakt med kriminalforsorgen og som har et forbrug af illegale stoffer. Disse unge
anses for at være nogle af de mest socialt marginaliserede og udsatte unge, der er i højrisiko for at
udvikle et stofmisbrug.
Ved at anvende en bred vifte af kvalitative tilgange er det overordnede formål med projektet at
identificere innovative forebyggelsesstrategier og projekter til unge med et stofbrug i
kriminalforsorgsregi, samt at skabe ny viden omkring de unge menneskers veje ind og ud af
stofbrug, herunder deres opfattelser og erfaringer med forskellige interventionsformer. Desuden
undersøges, hvordan professionelle, som arbejder med denne gruppe af unge, arbejder med
forebyggelsestiltag og deres erfaringer med hvilke typer af forebyggelsestiltag der har effekt.
Udgangspunktet for projektet er forskellighed og dermed afsøgning af forskellige tiltag, dvs. at et
forebyggelsestiltag måske er god for nogle unge, men ikke for andre.
Projektet vil bygge på eksisterende viden, men også etablere ny viden om, hvilke metoder og
interventioner der er mest effektive i forhold til at adressere stofbrug, især blandingsbrug, blandt
unge i kontakt med kriminalforsorgen. Omkring 40 unge i kontakt med kriminalforsorgen vil blive
interviewet. Derudover vil en række interessenter, der arbejder med denne gruppe, blive
interviewet. Dette inkluderer ansatte i forebyggelsestiltag, i kriminalforsorgen, i kommuner, osv.
En væsentlig styrke ved projektet er, at seks EU lande deltager (England, Tyskland, Østrig, Polen,
Italien, Danmark). Den viden og erfaring der hentes fra Danmark til blive sat i et komparativt
perspektiv, og dermed vil flere og andre nuancer komme frem.
Det samlede projekt ledes af Middlesex Universitet i London. Den danske del af projektet ledes og
udføres af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, ved professor Vibeke Asmussen
Frank og adjunkt Maria Herold.

EPPIC er støttet af EU’s sundhedsprogram CHAFEA* og løber fra 2017 til 2020.
*http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html

