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De minns sina döda kamrater
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Lund.

Internationella brukardagen hade igår premiär i Stadsparken. Ett tjugotal missbrukare samlades för att 

minnas avlidna vänner.

LUND. – Det är en minnesdag för kamrater som gått bort under året. Vi vill även uppmärksamma våra 

vänner som far illa varje dag på gator och torg i staden, säger Mikael Johansson, ordförande i Skånes 

brukarförening.
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Föreningen har tidigare år deltagit i liknande ceremonier vid Istedgade i Köpenhamn, men i år ville de göra 

någonting själva.

– Jag hoppas att detta kommer bli något återkommande. Själv har jag varit i Köpenhamn två gånger men det 

känns bättre att minnas på hemmaplan, säger Marinette Sjöholm.

När Stadsparken firade 100 år i år, planterade man flera nya träd bakom stadsparkskaféet. Skånes 

brukarförening fick då ett träd av kommunen och igår passade man på att inviga det i samband med 

minneshögtiden.

– Vi har talat med Lunds kommun, socialförvaltning och andra berörda förvaltningar och fått ett positivt 

gensvar att anordna detta, berättar ordföranden Mikael Johansson.

Diakonen Mats Jirefalk invigningstalar och berättar en gripande historia om kamraten Leffe som tidigare i år 

avled efter att ha blivit utkastad från sin substitutionsbehandling. Under sina sista dagar satt Leffe på häktet i 

Ystad och hittade där en bok med dikter. Mats Jirefalk läser några texter ur Leffes bok som hjälper de 

samlade att minnas sin kamrat.

Alla som är på plats är kritiska till substitutionsbehandlingarna i Sverige.

– Det är väldigt hårda regler. Behandlingen går ut på kontroll, det sitter liksom i väggarna, berättar 

Marinette Sjöholm.

Hon har just börjat med medicinen Subutex efter en tids metadonbehandling.

– I år har tre av mina gamla vänner dött för att de blivit utkastade från behandlingarna, säger hon.

En som blivit utkastad och står i kö för en ny behandlingsplats är Lundabon Jan Thomas.

– Vi missbrukare som är lite äldre är avverkade i samhällets ögon. Vi är inte värda ett skit, säger han sorgset.

Kenta Bergqvist från Helsingborg håller med.

– Det räcker att du missar ett pissprov så åker du ut. Jag tycker inte att man ska kunna skriva ut någon utan 

medicinska skäl. Det är tusentals som dött på grund av de hårda reglerna. Man är inte värd ett skit som 

heroinist. Vi är människor som alla andra men de spottar på oss, säger han.

Kenta Bergqvist jobbar för att väntetiden ska kortas till max trettio dagar. Det är också en fråga som drivs av 

brukarföreningen. Kenta Bergqvist planerar att också uppmärksamma den internationella brukardagen i 

Helsingborg nästa år.

Efter diakon Mats Jirefalks tal pratas det gamla minnen. Några har inte träffat varandra på länge. Alla 

samlade är överens om brukarföreningens motto:

Nothing about us without us – inget om oss utan oss.

Uppmärksammas över hela världen

Internationella brukardagen arrangeras på många platser världen över, till exempel i Köpenhamn, London, 

Bombay, Paris, New York, Vancouver, Sydney och Bangkok. Syftet är att minnas de missbrukare som dött 

under året. I Sverige uppmärksammas dagen sedan flera år i Stockholm och i år för första gången även i 

Lund, Umeå och Göteborg.

Större eller mindre text 

Rekommendera Micke Johansson rekommenderar detta.
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