Frases estigmatitzants que hem dit o ens han dit:
“Tens algun usuari decent per poder fer el projecte?”
”Per consumir, bé que et busques la vida”
“Com que has recaigut amb tot el que hem passat?”
“Diu que no està consumint, però segur que sí”
“Si es droga, segur que és mal pare o mala mare”
“En veritat és la vida que vols”
“M'han robat el mòbil. Segur que ha estat aquest
que necessita diners per a droga”
“Aquí podem ajudar-te en tot el que necessitis”
“Segur que ha manipulat els tiquets”
”Només s'acorda del que li interessa”
“Aquest és ximple o se’l fa”
“Crec que entén més del que diu”
““Ja no sé com ajudar-te”
“Però per què no vas a consumir a una sala de
consum?”
“Si no s'ha infectat és de miracle”
“Vénen aquí per fer el que no poden al seu país”
“És que el teu nòvio era una mala influència”
“No li demanis més, és curtet”
“Si després mai vénen a les activitats”
“No li demanis cita, no hi va a anar”
“A veure si es dutxa”
“A veure si se’n va aviat perquè fa una olor”
“Amb aquesta pinta que portes”
“Si consumeix és perquè vol”
“Tot això és per al teu bé.
Hauries de fer cas.
Fes això que t'anirà molt bé”
“Aquest mai canviarà”
“T'ho diem perquè portem temps en la
professió i sabem que això passa”

“Si tens diners per a drogues, per què no en tens per a menjar?”
“No et queixis tant, no haver-te drogat”
“Aquest com segueixi així, dura dos dies”
“Seria millor que avortés”
“Diu que ha perdut la metadona però segur que l'ha venut”
“Per què dorm al carrer si té alberg?”
“Ja ve a demanar, sempre que ve és per demanar alguna cosa”
“Aquest usuari és molt conflictiu”
“Aquest usuari manipula molt”
I mira, porta les cames depilades i va ben maquillada”
“Deixa ja el victimisme”
“Jo sóc el professional, i tu ets la usuària”
“Ells són així, no cal fer-los molt cas”
“…però com que no utilitzes condó!”
“Segur que amb la teva família estaràs millor”
“El que necessites és entrar en metadona”
“És que no s'adapta al tractament”
“Per a ella qualsevol excusa és bona
per tornar a consumir”
“No et dono diners, t'acompanyo a comprar el iogurt”
“Tan espavilat que és per a la droga
i no sap fer-se el DNI”
“Però aquesta va néixer home i ara és dona, no?”
“No es vol assabentar, ja l'hi he explicat”
“Per a una orella li entra i per l’altra li surt”
“Se’n va amb qualsevol”
“Aquesta acabarà a la prostitució o a la presó”
“És carn de canó”
“Està a les últimes”
“A aquesta li va la marxa”
“Tu estàs bé pel que vols”
“A més no parla el meu idioma”

