SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN
för hjälp åt
NARKOTIKABEROENDE
och dom som har eller vill ha
METADON
eller
BUPRENORPHINE

MÅLSÄTTNINGAR
TTNINGAR
Svenska Brukarföreningen kategoriserar inte sina kamrater/medlemmar. Vår
förening anser att du har rätt till hjälp oavsett om du är påverkad eller ej.
Behöver du stöd eller hjälp! Du är välkommen oavsett hur du mår, påverkad
eller ej! Så gott som alla brukar/klient organisationer har en
NOLL-TOLLERANS vad det gäller drogfrihet!
KOM SOM DU ÄR! DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN!

Svenska Brukarföreningens huvuduppgifter är att bekämpa diskriminering gentemot dom
grupper vi företräder. Svenska Brukarföreningen skall stärka och ha de Opiatberoendes
och / eller de som har substitutionspreparat (metadon el subutex) sociala och samhälleliga
intressen i första hand som dess intresseorganisation.
• Samma etiska regler som ligger till grund för behandlingen vid alla andra former av
sjukdom skall vara vägledande för narkomanvårdens utformning. Behandlingen skall vara
anpassad efter individens behov och föreningen skall verka för att eliminera all kollektiv
hantering av våra problem.
• Vi kräver samma valfrihet som andra grupper i samhället. Vi ska kämpa för rätten till
individuellt anpassad behandling och arbeta aktivt förse att brukaren själv får vara med och
utforma sin behandling så att den blir optimal.
• Vi motsätter oss därmed och ämnar aktivt arbeta mot varje form av tvång och repression
där sådant förekommer i samband med behandling eller annorstädes och vi betonar att
samhället och de ansvariga för vår behandling skall göra en sträng åtskillnad mellan vård och
narkotikabekämpning. Narkomanvård får ej avvika från de andra former av hälsovård som
samhället erbjuder.
• Föreningen skall verka för individens rätt att själv vara med och fatta beslut om
behandlingens avbrytande. (Utdrag ur Etiska regler för utövare av läkaryrket: ”Läkaren skall I sin
gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid
trösta, följande människokärlekens och hederns bud”)
• Starta sociala och kulturella aktiviteter, ge stöd, upplysa och ge rådgivning till den enskilde.
• Ge den enskilde brukaren möjlighet att komma till tals, att få framföra sina argument och
synpunkter i det offentliga bland annat via svenska Brukarföreningens hemsida.
• Vi kräver insyn i vården och då i synnerhet substitutionsbehandlingen för att kunna bevaka
rättssäkerheten.
• Synliggöra de förhållanden som präglar brukarens sociala, ekonomiska och politiska
situation i samhället.
• Motverka diskriminering och avhjälpa maktlösheten.
• Arbeta aktivt för att brukarens kunskaper ska bli tillgängliga för myndigheter, vårdsektor,
etc genom samarbete, seminarier och kursverksamheter.
• Verka som brukarens språkrör och skapa kontakter med myndigheter, politiker, media och
vårdsektorn.
• Medverka i debatten, genom kampanjarbete, artiklar, insändare etcetera, för att synliggöra
brukarnas situation och behov genom att bruka dom demokratiska verktygen.
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