
Dossier de Premsa

Estigma i drogues
Treballem per erradicar els estereotips, els prejudicis 
i la discriminació



Introducció

Què és estigma?

L’estigma és una construcció social que 
representa una marca que atribueix a la 
persona portadora un estatus inferior en 
relació amb altres membres de la societat 
i la converteix, des del punt de vista cultu-
ral i social, en una persona no acceptada. 

Es produeix quan algunes persones són iden-
tificades a partir d’alguna característica so-
cialment indesitjable que posseeixen i, a partir 
d’això, són discriminades i desvalorades per 
la societat. 

D’on surt l’estigma?

La societat tendeix a crear calaixos per 
a classificar i representar les persones 
com una manera de relacionar-se i de 
simplificar les relacions humanes. 
Sempre és cultural i arbitrari.

Per què es produeix?

Sorgeix de la necessitat de censurar les per-
sones que es desvien del que és o no assumit 
com a acceptable des del punt de vista cultu-
ral i social. Sorgeix de la pròpia inseguretat 
de les persones a l’hora de relacionar-nos 
entre nosaltres dins de la societat, de les 
pors, de la manca d’empatia, del desconeixe-
ment i de la ignorància envers l’altra persona, 
de la manca de flexibilitat i de tolerància 
envers la diversitat i envers el que desco-
neixem.
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Estigma i drogues
Moltes vegades el consum de drogues, a di-
ferència d’altres trastorns de salut mental, no és 
vist com un problema de salut, però sí com una 
feblesa de caràcter, per la qual cosa 
s’atribueix a la persona la responsabilitat tant de 
l’aparició com de la solució del problema. 

El prejudici, la discriminació i 
l'estigma 
envers les persones usuàries de drogues són 
barreres per al tractament i poden arribar a 
ser excloents del dret a cura de la salut. 

L'estigmatització comporta que 
les persones consumidores de drogues 
siguin vistes com a perilloses, violentes i  
vicioses, i com les úniques responsables 
de la seva situació.

Cal tenir en compte el doble o triple 
estigma que pateixen algunes persones 
per factors interseccionals, com ara el 
gènere, l’orientació sexual, la nacionalitat, la 
raça o l’ètnia, l’estatus social, etc.



Construcció social i institucional de l’estigma.

Estigma generat pels equips professionals dels diferents 
àmbits: social, de salut, judicial, policial... 

Estigma generat des dels mitjans de comunicació.

Estigma generat per les famílies.

Autoestigma.

Al llarg de l’any 2018 vam treballar l’estigma en 
sessions conjuntes entre persones usuàries i pro-
fessionals amb metodologia participativa i teatre 
de les persones oprimides. A les sessions vam 
parlar de: 

Quins estigmes hem rebut les persones usuàries 
per part dels serveis professionals (a l’atenció 
social, a la sanitària, a la policial i a la judicial)? 

Quins estigmes reproduïm els equips professionals 
que treballem en l’àmbit de les drogues?

Fruit d’aquest treball i dels continguts generats, 
hem creat uns gràfics per a treballar l’estigma en 
els diferents serveis i entitats de l’FCD, perquè, a 
més de l’atenció tècnica de cura, la relació entre 
professionals i persona usuària es converteix en 
un factor essencial per a una cura adequada.

La difusió dels gràfics mitjançant les xarxes so-
cials servirà, a més, per a generar reflexió entre els 
mitjans de comunicació i entre l’opinió pública.

Comissió d’Estigma
de l’FCD

A finals de l’any 2017 es va crear la Comissió d’Estigma de l’FCD. 
Mitjançant el debat de la comissió es van definir diferents línies per a treballar l’estigma:
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Gràfic 01
Guia bàsica per a trencar amb l’Estigma
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Gràfic 02
Parlem de l’Estigma
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Gràfic 03
Estigma i drets humans
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Gràfic 04
Estigma, com combatre’l
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Contacte
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Federació Catalana de Drogodependències
C/ Quevedo, 2, baixos�08012 Barcelona�
93 289 05 30 

Amb el suport de:

@FCDrogodep

fb.com/federaciodrogodependencies

instagram.com/fcdrogodep

www.fcd.cat

fcd@fcd.cat

https://twitter.com/fcdrogodep
https://www.facebook.com/federaciodrogodependencies
https://www.instagram.com/fcdrogodep/
www.fcd.cat

