Què diuen les persones usuàries sobre
l’estigma rebut?
Atenció social:

Atenció judicial:

Atenció sanitària:

-“Ets un borratxo”
-“Ets un yonki i un desgraciat”
-“Això és vici”
-He notat que em miraven malament.
-Menyspreu.
-M’han donat una pallissa per anar borratxo.
-La droga segueix sent un tema tabú.
-Amenaça/Coacció per la custòdia de les
criatures per només usar drogues.
-Inassequibilitat de certs serveis.
-Estigma de persones que usen drogues amb
determinats consums com l’heroïna injectada
o cocaïna.
-Barrera/exclusió dels serveis d'atenció per
usar drogues (casa d'acolliment, tallers
ocupacionals).
-Focalitzar la solució del problema a
abandonar el consum.
-Tractes de favor.
-Abús de poder.
-Servei com a privilegi.
-Càstigs generalitzats.
-Abús de sancions.
-Poques alternatives de tractament.
-Falta d'informació.
-Manca de mecanismes de denúncia.
-Fragmentació dels serveis socials.

-Si ets consumidor, no hi ha presumpció
d’innocència, directament ets culpable.
-La policia et tracta malament.
-En el carrer, la policia va a per tu.
-No et jutgen adequadament.
-T’acusen de robar sense tenir proves
objectives.
-Desinformació i orientació a les persones
que usen drogues.
-Molt estigma cap a les persones que usen
drogues.
-Abús per incapacitat econòmica.
-Les lleis actuals perjudiquen a les persones
que usen drogues.
-No s'investiga bé com per dictar sentència.
-Si tens diners s'aplica la llei d'una forma i si no
en tens s'aplica d'una altra que és la
perjudicial.

-Si necessites un transplantament de fetge i
has tingut problemes amb l’alcohol, passes a
ser l’últim de la llista d’espera.
-A vegades em sento com un conillet
d'índies.
-Informació incompleta sobre la medicació.

Atenció laboral
-He tingut problemes per trobar feina pels anys
que vaig passar a la presó.
-Et jutgen pels diagnòstics psiquiàtrics.
-A la feina, si saben que consumeixes
directament et diuen irresponsable i no confien
en tu.
-Si en una entrevista de treball, dius que has
estat en una comunitat terapèutica, ja no
t'agafen, no es fien de tu.

Atenció policial:
-Menyspreadora
-Prepotent
-Abusiva
-Discriminatòria
-Negar visita mèdica
-Abús de poder
-Tracte vexatori
-Racisme
-Masclisme
-Homofòbia

