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2014-09-03 

Pressmeddelande. 

ABC om beroende och narkotikadödlighet  

ABC har gjort en serie inslag om människor som använder narkotika och 
om narkotikadödlighet,  i vilka man låter anhörigföreningar som 
förespråkar nolltolerans komma till tals. Man väljer att ensidigt tala med 
organisationer och sakkunniga som har ett likartat synsätt.  

SBF Anhöriga t ex, stödjer anhöriga som inte vill utestänga och stöta bort 
den knarkande familjemedlem. Dem har ABC inte pratat med alls. 

Man har också intervjuat ett fåtal enskilda brukare. 

I Stockholm finns en brukarförening, med 1569 medlemmar, som 
organiserar människor som använder narkotika;  legal – i underhålls- 
behandling mot opiatberoende t ex- samt illegal. Vi är Svenska 
Brukarföreningens största lokalförening ; Stockholms Brukarförening. Vi 
ifrågasätter starkt att anhörigorganisationer som ensidigt tillhör en 
nolltoleransideologi och politiker får definiera vilka vi (narkomanerna) är, 
hur våra liv ser ut och vad vi behöver. 

De enskilda brukare som man har talat med kan ju bara företräda sig själva. 

Förmodligen kan det inträffade förklaras med att Svenska 
Brukarföreningens syn på människor som använder narkotika och de 
åtgärder som ska till för att rädda livet på oss inte alls stämmer överens 
med det man redovisar i ABC, .  

Behandlingsinsatser är inte ett heltäckande svar på hur man kommer 
tillrätta med dödligheten.  Men ser man frågan genom ideologiskt färgade 
linser där inga lösningar utöver dem som leder fram till drogfrihet duger; 
då blir svaret självklart vård och behandling. 
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Vårt fokus är på insatser som riktas till dem som fortsätter använda 
narkotika; det finns en stor grupp som inte vill sluta, och det finns de som 
inte kan.. Vi förespråkar konsumtionsrum, Naloxonutdelning och utvidgad 
substitutionsbehandling dvs harm reductionåtgärder som bidrar till att 
rädda liv men även öka livskvaliten hos dem som trots allt fortsätter att 
använda narkotika.  


