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Angående indragna bidrag och Birgitta Rydbergs 
krig mot Stockholms brukarförening 
 
Stockholms Brukarförening som organiserar människor med beroendeproblematik, 
har nu för andra året i rad fått avslag på sin ansökan om landstingsbidrag. 
 
Vi sysselsätter ca tio heltidsarbetande fd heroinister i olika former av 
arbetsmarknadsåtgärder. Tack vare föreningsarbetet håller vi oss drogfria och kan 
använda våra livserfarenheter till att hjälpa några av samhällets mest utsatta 
människor att ta sig ur tunga missbruk. Detta är enligt nuvarande landstings-styre 
inte värt någonting! 
 
Enligt dem är vi inte ”vårdnära”. Representanter från föreningen finns på landstingets 
Metadonmottagningar minst en halv dag i veckan, för det mesta mer, för att stödja 
och hjälpa medlemmar i substitutionsbehandling. Hur mycket mer vårdnära kan man 
vara? 
 
Birgitta Rydberg (fp) har varit ute efter föreningens bidrag från det att hon reda på vår 
existens. Den senaste motiveringen vi har fått höra är vår inställning i 
sprutbytesfrågan. Dessförinnan var det en länk som SVENSKA Brukarföreningen 
hade på sin hemsida, som länkade till en norsk föräldraförening vilken förespråkade 
harm-reduction … Vår förhoppning inför årets bidragskarusell var att hon skulle vara 
tillräckligt professionell för att bortse från personligt tyckande och istället se till vad vi 
faktiskt utförde. Men icke. 
 
Våra medlemmar har som regel inte något förtroende för myndigheter, men de litar 
på oss, som delat samma livsvillkor. Då kan vi vara en länk in till vård och 
behandling. Stockholms Brukarförening har under det gångna året hjälpt fler än tjugo 
personer att komma i kontakt med vårdgivare. Vi hjälper även  
dem som är i behandling genom att närvara vid läkarsamtal etc. Vi möjliggör också 
behandlingshemsvistelser genom att ta hand om eftersänd post och ibland även 
husdjur. Inte värt ett dugg enligt Alliansen,  med Rydberg i spetsen. Det är något 
sjukt över en situation där den ansvarige för missbruksvården förklarar krig mot dem 
hon ska hjälpa.  
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