”Vi bör hedra KMR
därför att de är verkligen
den organisation som för första
gången i människans historia har
organiserat en politiskt, socialt och
internationellt betydelsefull röst för att
bekämpa psykiatri. Detta har inte
hänt förr i människans
historia.”
– Thomas Szasz M.D.
Professor emeritus i psykiatri
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en psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är
ensamma om att ha kunskap om mental
hälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visar
dock på motsatsen:
1. PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE
MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen

existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett
tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av
symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse
for deras fysiologi (funktion) måste etableras och
bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och
tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvisas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det
finns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medicinska existens har bevisats.
2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED
PSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MED
PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom tradi-

tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar
som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykiatri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker eller
fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett
hos många olika patienter för en störning eller
syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid
Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”är
alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störningar], grupper av symtom som anses vara relaterade
till varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr Thomas
Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,
”Det existerar inte något blodprov eller annat biologiskt test som kan användas för att konstatera om
mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns
för de flesta kroppsliga sjukdomar.”
3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN
TILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”. Ledande

psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World
Psychiatric Association och National Institute of

Mental Health i USA medger att psykiatriker varken känner till orsaker eller botemedel för någon
psykisk störning eller vad deras ”behandlingar” har
för specifika effekter på patienterna. De har enbart
teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser
och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för
dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric
Association konstaterade, ”Den tid då psykiatriker
ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I
framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva
med sin sjukdom.”
4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR
PÅ EN ”KEMISK OBALANS” I HJÄRNAN ÄR EN
OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM. En rådande

psykiatrisk teori (och förklaring till att personlighetsförändrande droger säljs) är att psykiska
störningar är ett resultat av en kemisk obalans i
hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns
det inga biologiska eller andra bevis som stödjer
detta. Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en
stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska
experter och författare till boken Blaming the Brain
säger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att
bestämma det kemiska tillståndet hos en levande
persons hjärna.”
5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I
HJÄRNAN. Människor har problem och upprördhe-

ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka
ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att
problemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdomar” som bara kan lindras med farliga piller är
oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana
droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till
att människor tar till våld eller begår självmord. De
döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör
individen mindre kapabel och hindrar därmed
möjligheterna till verkligt tillfrisknande och
framtidstro.

unskap är en vital del i alla initiativ som syftar till att
vända den krympande sociala spiralen. KMR tar ansvaret
för denna uppgift på allvar. Genom att göra KMRs
internet-sajt välkänd, genom böcker, informationsbrev och andra
publikationer får fler och fler patienter, familjer och människor
tillhörande olika yrkeskategorier, lagstiftare och många andra,

K

korrekt information om psykiatri; de får veta att det går att göra
någonting åt den och att man bör göra det.

DEN VERKLIGA KRISEN-inom dagens psykiatri
Rapport och rekommendationer angående bristen på vetenskaplighet
och resultat inom mentalvårdsindustrin

ATT SKADA UNGDOMAR-Hur psykiatrin undertrycker ungdomars sinnen
Rapport och rekommendationer om destruktiva bedömningsformulär
för psykisk hälsa, värderingar och program i våra skolor

OMFATTANDE BEDRÄGERI-Pyskiatrins korrumperade verksamhet
Rapport och rekommendationer angående det kriminella monopolet
på mental hälsa

HUR SAMHÄLLET ÖDELÄGGS-Psykiatrins påtvingade vård
Rapport och rekommendationer om psykiatrins misslyckade
öppenvårdsprogram och andra psykiatriska tvångsprogram

PSYKIATRINS BLUFF-Hur läkarvetenskapen undermineras
Rapport och rekommendationer om psykiatrins influenser på
hälso- och sjukvården

ATT SKADA KONSTNÄRER-Psykiatrin förstör kreativitet
Rapport och rekommendationer om psykiatrins angrepp på konstnärer

PSEUDOVETENSKAP-Psykiatrins falska diagnoser
Rapport och rekommendationer om bristen på vetenskaplighet i
psykiatrisk diagnos

OHELIGT ANGREPP-Hur religionen undermineras
Rapport och rekommendationer om psykiatrins destruktiva inflytande
på religiös tro och religiösa utövningar

S C H I Z O F R E N I -" S j u k d o m e n " s o m p s y k i a t r i n g ö r p e n g a r p å
Rapport och rekommendationer om psykiatriska lögner om
allvarliga psykiska störningar

RÄTTVISAN URHOLKAS-Hur psykiatrin har korrumperat lag och rätt
En rapport om och rekommendationer beträffande psykiatrins och
psykologins inverkan på rättsväsende och kriminalvård

D E N BRUTALA VERKLIGHETEN-Skadlig psykiatrisk behandling
Rapport och rekommendationer angående de destruktiva
behandlingsmetoderna ECT och psykokirurgi

ÖVERGREPP MOT ÄLDRE-Brutala mentalhälsovårdsprogram
Rapport och rekommendationer om psykiatrins övergrepp mot
våra äldre

DÖDLIGA TVÅNGSMETODER-Psykiatrins "terapeutiska" övergrepp
Rapport och rekommendationer angående bruket av tvång på
psykiatriska inrättningar

PSYKIATRISK VÅLDTÄKT-Övergrepp på kvinnor och barn
Rapport och rekommendationer om sexuella övergrepp på patienter
inom den psykiatriska vården

PSYKIATRIN-får din omvärld att bli fast på droger
Rapport om hur psykiatrin skapar dagens drogkris, och
rekommendationer om åtgärder
REHABILITERINGSBEDRÄGERI-Psykiatrins svindleri med droger
Rapport och rekommendationer angående metadonprogrammet
och andra dödsbringande drogrehabiliteringsprogram
ATT GE DROGER TILL BARN-Psykiatrin förstör l i v
Rapport och rekommendationer om falska psykiatriska diagnoser
och om att tvinga på unga människor droger

KMRs publikationer, som finns tillgängliga på 15 språk, informerar om psykiatrins skadliga inflytande på rasism, utbildning,
kvinnofrågor, rättsväsendet, drogrehabilitering, moral, våra
äldre, religion och många andra områden. Dessa omfattar bl.a.:

KAOS O C H TERRORISM-Skapat av psykiatrin
Rapport och rekommendationer om psykiatrins roll i den
internationella terrorismen
ATT SKAPA RASISM-Psykiatrins bedrägeri
Rapport och rekommendationer kring psykiatrins skapande av raskonflikter och etnisk rensning.
KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Internationell övervakare av mentalhälsovård

VARNING: Innan du slutar att ta psykiatriska droger behöver du
söka hjälp och råd av en kompetent icke-psykiatrisk läkare.

Den här publikationen har möjliggjorts med hjälp av anslag från
International Association of Scientologists.
Publicerad som information till allmänheten av Kommittén för Mänskliga Rättigheter.
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INLEDNING
Behöver psykvården övervakas?

K

och ett beroende av amfetamin som hon tog för att
ommittén för mänskliga rättigheter (KMR)
hålla vikten, blev Frances inskriven på ett psykiatriskt
etablerades 1969 för att undersöka och avsjukhus i staten Washington. Hon våldtogs av sjukslöja psykiatriska brott mot mänskliga rättvårdsbiträden, prostituerades av sjukhusmedarbetare
igheter och för att rensa upp inom
åt soldater från en närliggande militärbas, låstes in i en
psykvården. Under mer än ett århundrade
bur, och utsattes för el- och insulinchocksbehandling;
har psykiatrisk teori ansett att eftersom varken andliga
hon gavs iskalla ”chockbad”, kraftfulla, försvagande
företeelser eller sinnet kan mätas med fysiska instrudroger och psykokirurgi. Frances Farmers personlighet
ment så kan de inte existera och har ingen plats i
och karriär förstördes.
psykvården.
Till skillnad från månTypisk psykiatrisk ut”Lura aldrig dig själv att tro att terrorn har
övning innebar att patienga andra överlevde Frances
upphört, för den dyker upp, lika omfattande
ter behandlades som djur
Farmer och var förmögen
och ondskefullt idag som den gjorde under
– de skrämdes från vettet,
att berätta om sina erfarenBedlams (ökänt sinnessjukhus) era. Jag måste
fråntogs sina lagliga dock berätta om fasorna så som jag minns dem, heter: ”Lura aldrig dig
rättigheter och förvarades
själv att tro att terrorn har
i hopp om att någon av mänsklighetens krafter
under förnedrande förupphört, för den dyker
måtte ta intryck och för alltid befria de
hållanden. De intagna
upp lika omfattande och
olycksaliga varelser som fortfarande hålls
fängslade i de bakre avdelningarna på
terroriserades med elondskefullt idag som den
sönderfallande institutioner.”
chocksbehandling, ofta
gjorde under Bedlams
som bestraffning och utan
(ökänt sinnessjukhus) för— Frances Farmer, offer för psykiatriska
medgivande. Psykiatrisk
aktliga era. Jag måste dock
övergrepp, 1940-talet
lobotomering och andra
berätta om fasorna så som
psykokirurgiska ingrepp
jag minns dem, i hopp om
förstörde patienternas liv. Starka neuroleptika (nervatt någon av mänsklighetens krafter måtte ta intryck
kontrollerande) droger orsakade oåterkalleliga skador
och för alltid befria de olycksaliga varelser som fortpå hjärna och nervsystem och gjorde patienterna tröga,
farande hålls fängslade i de bakre avdelningarna på
apatiska och mindre uppmärksamma.”1 Vidare blev
sönderfallande institutioner.”
patienterna överfallna och sexuellt skymfade – allt
Kommittén för Mänskliga Rättigheter är den
under sken av ”terapi”. Alla anspråk på vetenskaplig
kraften. Inspirerad av den visionära humanisten L. Ron
grund var en bluff.
Hubbard, som identifierade de missförhållanden
Tänk bara på vad som hände skådespelerskan
som är förbundna med psykiatrins handlingar när han
Frances Farmer i Hollywood, som under en sexårsperisade ”Det får inte finnas någon inflytelserik grupp som
od under 1940-talet deltog i 18 filmer, 3 Broadwaymålmedvetet strävar mot människans degradering",
skådespel och 30 större radiotillställningar, allt innan
är KMR idag den främsta övervakaren av interhon fyllt 27. Efter en serie misslyckade förhållanden
nationell psykiatri.

INLEDNING
B eh ö ve r p s y k v å rd e n ö ve r va k a s ?
2
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KMR grundades av Scientologi-kyrkan som en
oberoende social reformgrupp och tillsammans med doktor
Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri. KMR ligger
bakom hundratals internationella reformer enligt vittnesmål inför de som stiftar lagar, dess egna offentliga utredningar av psykiatriska missförhållanden, samt genom
arbete med media, ordningsmakten och statstjänstemän.
Den här publikationen beskriver några av de
undersökningar, större förändringar och reformer som
KMR medverkat till att åstadkomma. Genom KMR:s
insatser har tusentals offer räddats; patienter har återvunnit sina lagenliga och civila rättigheter; lagar om
psykisk hälsa runt om i världen har förhindrat den godtyckliga användningen av elchocksbehandling och
psykokirurgi, samt har förbjudit djupsömnsbehandling
[genom nedsövning] samt insulinchocker. Nu finns det
lagar som försäkrar att psykiatriska våldtäkter på
patienter tas itu med av brottmålsdomstolar och hundratals offer för psykiatrisk behandling har blivit kompenserade.
Psykiatrikers förmåga att tvinga föräldrar att sätta
sina barn på farliga sinnesförändrande droger dömer
oss till en allt mer omfattande drogkultur och en nedbrytning av familjeenheten. Sjutton miljoner barn från
hela världen ordineras antidepressiva droger som
orsakar våld och självmordsbeteende. Detta inkluderar
barn yngre än ett år som får sinnesförändrande droger.
Utöver detta får ytterligare några miljoner en typ av
stimulantia som är kraftfullare än kokain. På grund av
detta är KMR:s arbete fortfarande överväldigande och
dess övervakande roll blir ännu viktigare i förhindrandet av oegentligheter vad gäller mänskliga rättigheter.
För många av psykiatrins offer är KMR deras enda
hopp, då de är den enda grupp som är villig att lyssna
utan att ge de allvarliga klagomålen kommentarer som

”vanföreställningar”. Genom KMR:s arbete har otaliga liv
kunnat räddas eller återerövras från den personliga
nedgång som följer i kölvattnet på psykiatrisk behandling.
KMR fortsätter stolt sin roll som övervakare
med mer än 130 lokalavdelningar i mer än 30 länder. Det
är ett antal som fortsätter att öka år för år i en världsomspännande kamp för mänsklig värdighet och
anständighet. KMRs arbete är mer betydelsefullt än
någonsin och kommer att avslutas först när psykiatrins
bedrägliga utövning avskaffats och psykiatrin hålls ansvarig för sin skadliga utövning och sina övergrepp mot
mänskliga rättigheter.
Med vänlig hälsning,

Jan Eastgate
ordförande Internationella Kommittén
för Mänskliga Rättigheter

INLEDNING
B eh ö ve r p s y k v å rd e n ö ve r va k a s ?
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KMR har sedan starten genom rättsliga åtgärder och allmänhetens röst i media - sökt skapa ett tryck
mot psykiatrins kontinuerliga kränkningar av civila
rättigheter och att exponera och klandra de
övergrepp som skett.
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KAPITEL
ETT
Kampen för
grundläggande rättigheter

G

enom att stämpla människor som den här planen att i stor skala legalisera kränkningar
psykiskt sjuka och sedan få dem att av mänskliga rättigheter, vilket resulterade i att lagframstå som en fara för sitt eget och förslaget röstades ner i senaten. Likväl, fyra år senare
andras liv har psykiatrikerna övertygat hänvisade psykiatriker fortfarande till utformningen
regeringar och domstolar om att det bör av ”Sibirien-motionen” som deras mönsterlagförslag
vara obligatoriskt att beröva sådana individer fri- för tvångsintagning av människor.
heten för den allmänna säkerhetens skull. Överallt
År 1966 antogs Internationel Covenant on Civil
där psykiatrin har lyckats med den här kampanjen and Political Rights av Förenta Nationernas generhar det resulterat i extrema kränkningar av mänskli- alförsamling. Artikel 9 lyder: ”Envar har rätt till friga rättigheter. Ett speciellt avskyvärt försök med att het och personlig säkerhet. Ingen må godtyckligt
ge psykiatriker kontroll
anhållas eller fängslas.
över befolkningen ägde
Ingen må berövas sin
rum 1956.
frihet förutom på sådana
År 1969 tvångsintogs Victor Gyory på en
I januari 1956 antog
grunder samt i överensinstitution i Pennsylvania. Där kläddes han stämmelse med sådana
den amerikanska konav, hölls isolerad mot sin vilja och
gressen tyst och enhälligt
tillvägagångssätt som är
Alaskan Mental Health
fastställda genom lagtvingades sedan att genomgå elchocker.
Act, en lag som föreslagstiftning.”
KMR kom in i bilden och lyckades få
its av ledargestalterna
Det var strax efter
honom utskriven när man funnit ut att
inom psykiatrin i USA och
det som KMR grundades
Gyory hade fått diagnosen ”paranoid
som de sedan bedrev
och på just dessa princiför.
lobbyverksamhet
per. Det har således varit
schizofreni”, helt enkelt eftersom han
en av dess viktigaste uppMed anledning av denna
inte kunde prata engelska.
gifter att skydda indilag reserverades en
vider från psykiatrins
miljon tunnland mark i
godtyckliga lagar för
Alaska där en psykiatrisk
omhändertagande. År 1969 blev den ungerske flykinstitution skulle byggas och inhägnas.
Vilken medborgare som helst skulle kunna tingen Victor tvångsintagen på en institution i
tvångsintas av en psykiatriker och placeras där. Pennsylvania. Där kläddes han av, hölls isolerad mot
L. Ron Hubbard, grundaren av religionen Scientologi, sin vilja och tvingades sedan att genomgå elchocker.
liknade den här hyllade psykiatriska planen vid ett Han förvägrades rätten till juridiskt ombud. Med
Sibiriskt läger för mentalpatienter och kallade det för hjälp av ungerskfödde dr Szasz fann man att Gyory
”Sibirien USA”. Han gick i spetsen för en grupp hade fått diagnosen ”paranoid schizofreni”, helt
medlemmar från Scientologi-kyrkan och medborgar- enkelt eftersom han inte kunde prata engelska.
rättsgrupper, och startade en intensiv kampanj mot KMR säkerställde att Gyory frigavs.

KAPITEL ETT
Kampen för grundläggande rättigheter
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Utan KMRs hjälp hade Gyorys intagning kunnat
bli en livstidsdom.

Dödsfall vid tvångsvård på
psykiatriska inrättningar

ATT AVSLÖJA
DEM SOM
KRÄNKER
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER:

KMR känner inte till
några gränser när det
gäller att bringa
kriminella psykiatriker
inför rätta, som de gjorde när
deras medarbetare fann
fall med tvångsintagningar,
tvångsbehandlingar och
neddrogningar av patienter i
Japan och gjorde dessa kända.
Flera psykiatriska inrättningar
stängdes, deras chefspsykiatriker
dömdes för vanvård, och fick
böter och fängelsestraff.
En sjukhuskedja, som
hade fakturerat 400
patienter som inte
ens fanns, fick böta
miljarder yen för
dessa bedrägerier.

På psykiatriska institutioner dör oräkneliga
patienter i alla åldrar som en följd av de brutala
tvångsåtgärder som kallas terapi.
KMR samarbetar med åklagare och lagstiftare
för att exponera denna kriminalitet och för att förvissa sig om att skydd upprättas för patienterna från
de övergrepp som har blivit ”normal” utövning.

Åstadkomna lagliga rättigheter
Genom KMR:s strävanden har man åstadkommit lagar och garantier som skydd mot godtycklig psykiatrisk inspärrning och användning av våldsamma tvångsåtgärder.
❚ Under 1970 –1980 talen: Undersökningar utförda av KMR som i sin tur har lett till regeringsutredningar av flera delstatliga psykiatriska inrättningar i
Kalifornien, Illinois, Hawai, Michigan och Missouri
har resulterat i att sjukhusadministratörer och psykiatriker avskedats, många utredningar har startats, flera
större psykiatriavdelningar har stängts och reformer
till skydd för patienters rättigheter har åstadkommits.
❚ Lagstiftning i Australien på 1980-talet gav
människor rätt till juridiskt ombud på statens bekostnad vid eventuella framtida intagningsförfaranden,
med rätt att överklaga och att presentera vittnen som
stöd. Människor kan inte heller längre bli intagna
pga religiösa, kulturella eller politiska övertygelser
och utövningar.
❚ Under 1980 beslutade en domstol i Kalifornien
att personer som har tvångsintagits har rätt att vägra
behandling.5
❚ Under 1999 bidrog KMR till upptäckten och
avslöjandet av den förfärliga sanningen att så många
som 150 dödsfall inträffar på grund av tvångsbehandling varje år enbart i USA; av dessa är nästan
10% barn, vissa bara sex år gamla.6 Federala
bestämmelser som förbjuder användningen av
kraftigt sinnesförändrande droger och tvångsmetoder som disciplinära åtgärder mot patienter
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FÖRSVARAR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER I RYSSLAND:
Den ryska historie-arkivarien Anatoli
Prokopenko har sagt: ”Politiskt förtryck
genom psykiatriska åtgärder sker fortfarande i dagens Ryssland." Det är en
kränkning som KMR har gjort synlig
genom att avslöja och bekämpa tvångsintagning i Ryssland.

godkändes under detta år. Bestämmelserna krävde
även att ett ”nationellt rapportsystem” implementerades och att statlig finansiering ska stoppas för de
inrättningar som inte följde reglerna.7
❚ År 1993 i Texas gjorde man tvångsintagning
som görs på felaktiga grunder straffbart med upp till
två års fängelsestraff som följd för den ansvarige
psykiatrikern.
❚ I Danmark hjälpte KMR till med att frige
patienter som felaktigt blivit tvångsintagna, vilket
omfattade att de hade legat bundna i sina sängar.8
❚ Efter upptäckten att privata psykiatriska
sjukhus i Japan höll åldringar tvångsintagna och
att man utsatte dem för behandling under tvång,
godkändes föreskrifter under 2000 som förbjuder
användningen av fysiskt tvång på äldre.9
❚ Under 2000 godkände de delstatliga myndigheterna i North Carolina i USA en lag som reglerar
användningen av inspärrning och isolering och
implementerade ett obligatoriskt rapportsystem,
vilket innebar böter för de som inte följer reglerna.
❚ Under 2003 samarbetade KMR med andra
organisationer för att förhindra godkännandet av en
lag i Ryssland som skulle gett psykiatriker rätten att
godtyckligt tvångsintaga medborgare, även ungdomar, på en psykiatrisk inrättning utan någon som
helst juridisk åtgärd.

Det har beslutats om en stor mängd
juridiska föreskrifter och skyddsåtgärder mot godtycklig psykiatrisk
inspärrning och användning av
brutala tvångsåtgärder som resultat
av KMRs arbete i många länder

KAPITEL ETT
Kampen för grundläggande rättigheter
7
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PANELDEBATTER: En expertgrupp i Pennsylvania
anförd av Bruce Wiseman (i mitten) ordförande för
KMR i USA, presenterade en rapport om psykiatriska
övergrepp inom skolvärlden.
Genom informationskampanjer till allmänheten bidrar
KMR till att sanningen om psykiatriska övergrepp mot
barn blir kända med förhoppningen att andra föräldrar
ska kunna undvika liknande tragedier.
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KAPITEL
TVÅ
Att skydda
barns rättigheter

E

n viktig funktion hos KMR har varit att
Baserat på denna diagnos och andra falska
skydda rättigheterna för föräldrar och barnpsykiatriska diagnoser tar nu miljoner skolbarn
barn från psykiatriskt tvång och skada. runt om i världen en daglig dos av utskrivna psykiKMR
vittnar
inför
regeringars atriska droger, några i samma klass som narkotika,
undersöknings-tribunaler världen runt andra så starka att de kan driva unga människor att
angående psykiatrins epidemi-liknande metoder begå våldshandlingar och självmord. Som ett resulatt sätta etikett på, droga ner och experimentera tat liknar skolor i många länder mer mentala hälmed barn.
sokliniker än läroinstitut.
På grund av den amerikanska psykiatriska
Internationellt har KMR:s information och stöd
föreningens (APA) Diagnostiska och statistiska handbok hjälpt föräldrar att skydda sina barn från psykiatrins
angående mental störfalska diagnoser och
ning
blir
vanligt
skadliga droger.
KMR är ”en speciell organisation, som är
beteende hos barn –
hängiven de värdefullaste av syften…
Föräldrar talar ut
rastlöshet, att skruva
att skydda våra barn från psykiatriska
Skolpsykologer och
på sig, prata vid sidan
psykiatriker tvingade moav ämnet, förlora lekdroger. Det är en djävulsk verksamhet som
dern Patricia Weathers
saker eller pennor,
vi har att göra med, och det måste
att droga sin 10-årige
inte avsluta hemläxan,
exponeras för vad det är. Så vitt jag vet
son, Mikael, efter det att
springa omkring överär KMR den enda organisation som
han hade fått diagnosen
drivet – godtyckligt
verkligen gör någonting åt det.”
”ADHD”. Efter sex måetiketterade som mental störning såsom attennader blev han tillbaka— Dr. Samuel Blumenfeld
tion deficit hyperactivity
dragen, slutade umgås
utbildare och författare
disorder (ADHD). Trots
med andra barn, tappade
den fullständiga avaptiten och kunde inte
saknaden av bevis har psykiatrin förklarat att "inlär- sova ordentligt. När hon slutade att ge honom droningsstörning" såsom ADHD faktiskt existerar som gen anklagades hon av barnombudsmannen för
resultat av "kemisk obalans" eller något till annat medicinsk försummelse. Hon fick ha kvar vårdproblem med barnets hjärna.
naden tack vare att hon kunde visa upp en
Dr Sydney Walker III , psykiatriker, neurolog oberoende medicinsk rapport som visade att sonens
och författare till The Hoax of Hyperactivity, problem var relaterade till medicinen och att han
”Hyperaktivitet är inte en sjukdom. Det är ett luren- behövde undervisningshjälp. KMR hjälpte Weathers
drejeri som läkare gör sig skyldiga till och de har med tidningsartiklar angående hennes hårresande
ingen idé om vad som verkligen är fel med dessa situation. Som en följd av detta upprättade hon sin
barn. ”
egen website om framgångsrika föräldrar. ”Jag vill

KAPITEL TVÅ
Att skydda barns rättigheter
9
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KMR ger hjälp till
föräldrar som felaktigt
har berövats vårdnaden
eller har forcerats att ge
droger till sina barn
såsom Feliz Erfurt
(ovan) från Tyskland,
Angela Castillo
(ovan till höjer)
och Fred Ehrlich

sa: ”Det var helt fantastiskt att återförenas. Vi grät
alla” För första gången på 30 månader, kände barnen
lyckan över att få krama och pussa sina föräldrar
igen.2 Den psykiatriska diagnosen tillskrivs inte längre någon trovärdighet.
En mamma från Nya Zeeland läste KMR:s häfte
Psykiatri, förräderi och neddrogning av barn. Hon
skrev, ”Jag läste denna publikation .. för över två år
sedan; den hade avgörande betydelse för våra liv. Då
hade min son blivit diagnostiserad som ADHD-barn
och fick drogen Ritalina under dagen och en
nattmedicin så att han skulle sova… Efter att ha läst
er tidskrift blev jag förskräckt: Vad gjorde jag mot
min son? Jag ringde då till min sons specialist för att
ta reda på vad han tyckte. Han var nedlåtande, förringande och arrogant. Vårt samtal avslutades på ett
otrevligt sätt. Jag tog bort
all medicin från min son..
och vi har provat alternatiKMRs kampanjer mot psykiatrins va metoder… min son får
belöningar för att han
skadliga neddrogning av barn har [nu]
jobbar bättre och har en
resulterat i ett flertal reformer som bättre inställning…. Tack
så hemskt mycket för er
skyddar barnen.
livsomvälvande publikation….”

tacka KMR. Utan ert
ständiga stöd skulle jag
inte ha kunnat klara
av att få min historia
känd”, säger Weathers.
År 2000 hjälpte
KMR en mor i Tyskland med de problem
som hennes son hade
med psykiatrin. Hon skrev: ”…Jag vill sända ett
varmt tack till KMR för dess hjälp som kom precis i
rätt tid.
Min son och jag skulle helt säkert inte på egephand*** ha klarat av att lösa problemen som uppstod i våra liv. Er specialistkunskap och kompetens
angående psykiatriska droger och psykiatri, likväl
som era råd om hur vi kunde bemästra våra problem
hjälpte oss att komma ut ur mörkret. Vi är glada att
Kommittén finns där beredd att hjälpa.
En myndighet, också i Tyskland, tog Feliz och
Mikail Erfurts två barn, 10 och 14 år från deras hem
år 2000 i och med att de hävdade att Mrs Erfurt hade
orsakat att de blev sjuka eftersom hon led av en
påstådd psykiatrisk förvirring kallad ”Munchhausen-symptom. Medicinska journaler visade att
barnen sedan födelsen hade behandlats för epilepsi
vid universitetssjukhuset för epilepsi och en ovanlig
metabolisk sjukdom.
Psykiatrikerna ignorerade dessa bevis och
dömde barnen till en psykiatrisk inrättning, splittrade en väl sammanhållen familj under mer än två
år. KMR och en omtänksam läkare hjälpte familjen i
den juridiska kampen och år 2002 beordrade en
domstol att barnen skulle släppas. Den äldre pojken

Att trygga barnens framtid
KMR:s kampanjer mot omdömeslös psykiatrisk
nerdrogning av barn har resulterat i många beskyddande reformer, av vilka ett litet urval följer här:
❚ År 1999, avslöjade KMR hur psykiatriska droger och psykologiska program med “dödsundervisning” har fått tonåringarna Eric Harris och Dylan
Klebold att döda 12 elever och en lärare på Columbine
High School i Colorado, innan de dödade sig själva i
den fruktansvärda skottlossningen. I samarbete med
Patricia Johnson, medlem i Colorado State Board of
Education, godkändes en prejudicerande resolution
som uppmanade lärare att använda akademiska lösningar snarare än droger för att bemästra uppförande, uppmärksamhet och inlärningsproblem i
klassrummet.3 Detta satte därefter igång liknande
åtgärder i andra stater och länder.
❚ Mellan åren 2000 – 2003, godkände sju stater
i USA – Colorado, Connecticut, Illinois, Minnesota,
Oregon, Texas och Virginia, lagar som hindrar skolor
från att tvinga föräldrar, eller avstänga en elev, om
föräldrarna vägrar att ge eleven en psykiatrisk
drog. Texas, Arizona och Utah har också godkänt
lagar som säger att föräldrar inte kan anklagas
för medicinsk försummelse eller oegentligheter om
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de vägrar att börja ge ett barn en psykiatrisk drog.
Sammanlagt finns det nu 10 lagar i 9 stater som skyddar barn från påtvingad psykiatrisk neddrogning.
❚ Flera lagar förbjuder sociala myndigheter
från att ta barn ifrån föräldrars vårdnad eller att anklaga dem om de vägrar att utsätta sitt barn för psykiatriska droger.
❚ KMR:s informationskampanj om det ökande
antalet barn som blir falskt diagnostiserade med
“inlärningsstörning” och sedan drogas ned i Europa
ledde till att dokumentation kring detta lämnades in
till Europarådets parlamentariska församling , vilka
satte igång en undersökning av frågan. Under 2002 rekommenderade en rapport från den parlamentariska
församlingen att en “mer noggrann kontroll” ska “utövas angående diagnosen och behandlingen av dessa
störningar.” Den rekommenderade också att mer
forskning ska göras angående alternativa typer av
behandling så som exempelvis diet.4
❚ I Storbritannien uppmanade landets medicinska
kontrollgrupp under 2003 doktorer för att skriva ut
vissa typer av antidepressiva medel till personer
under 18, åberopande drogorsakade självmordstendenser. Som en följd av detta varnade även australiska,
kanadensiska och Europeiska instanser för godkännande av droganvändning på barn.
❚ I mars 2004 gav USA:s Food and Drug
Administration (FDA) ut en allmän varning om att
SSRI-antidepressiva medel kan orsaka fientlighet och
självmordsbeteende hos barn och vuxna.
❚ I september 2004 höll USA:s House of representatives energy and commerce subcommittee on oversight det första av flera hearings som fokuserade på
användningen av dessa antidepressiva medel på barn
och ungdomar. Den undersökte också FDA:s beslut att
inte avslöja forskningsresultat som visat att denna
drog kan ha lika liten effekt som sockerpiller och kan
göra barn akut självmordsbenägna. En rådgivande
FDA-hearing gjordes där dussintals föräldrar vittnade
om att drogen fick deras barn att ta livet av sig själva.
Kommittén rekommenderade att man som ett första
omedelbart steg måste placera en otvetydig och
uppseendeväckande varningstext på SSRI-förpackningen, betonande faktumet att drogen kan orsaka
självmord.
KMR fortsätter att höja medvetenheten om ämnet
eftersom denna varning inte kommer att förändra
faktumet att barn dör, dödar andra eller blir missbrukare på grund av dessa, och andra psykiatriska
droger. Deras framtid kan bara skyddas när de falska
“psykiska störningar” de diagnostiseras med och
dessa farliga sinnesförändrande droger stoppas.

Ricardo Rocha (mitten) besöker en KMR-utställning om psykiatri i Los Angeles.

“Vi är djupt tacksamma till KMR…”
Ricardo Rocha,
Undersökande journalist, Mexico
”KMR hjälpte mig att förstå problemet med barns
drogkonsumption. Jag visste att det fanns ett stort
problem i USA, och jag erkänner att jag i början inte
trodde att problemet var speciellt stort i Mexico. Vi
började undersöka det och jag fann ett allt mer omfattande problem i Mexico…Det finns stora laboratorier
och en omfattande industri för droger –legala droger –
till hela världen. Jag är fullständigt övertygad om att vi
har framför oss en av de största utmaningarna för
framtida generationer av våra barn.”
Bob Simonds, teologie doktor
Ordförande, U.S. National Association of
Christian Educators
”Vi är djupt tacksamma till KMR, inte enbart för
att de leder kampen för att stoppa de kriminella psykiatriska oegentligheterna mot våra skolungdomar, utan
även för att de fungerar som en katalysator för alla
religiösa, föräldra och medicinska gruppers kamp mot
dessa oegentligheter. Utan KMR:s auktoritativa
forskning och trovärdighet, kan dessa grupper inte
vara lika effektiva.”
Raymond N. Haynes, ledamot
California State Assembly
”KMR är kända för sitt mångåriga arbete för att
förhindra olämplig etikettering och neddrogning av
barn....Det bidrag som den internationella kommittén
för mänskliga rättigheter har gjort på lokala, nationella
och internationella områden för psykhälsofrågor är
ovärderligt och avspeglar en organisation hängiven de
högsta ideal vad gäller psykhälsotjänster.”
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KMRs informationskampanjer för allmänheten avslöjar
psykiatrins rasrenhetsideologi, använd både av Hitler i nazisternas
eutanasiprogram och senare för att rättfärdiga riktlinjer för etnisk
rensning på Balkan. Till vänster: KMRs utställning för
allmänheten om psykiatri i Turin, Italien.
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KAPITEL
TRE
Att avslöja och
exponera folkmord

D

en 20 november 1945, när den inter- Tyskland – psykiatrins mörka förflutna
KMR i Tyskland utförde omfattande forskning
nationella militärtribunalen genomförde rättegången mot nazistiska som entydigt fastslog att Tysklands ledande psykialäkare, sade den amerikanske åkla- triker försåg både Hitler och naziregimen med ”vetengaren Robert Jackson till dem, ”De skapliga” rättfärdiganden och drivkraften att förstöra
oförrätter som vi söker att fördöma och bestraffa är ”liv som inte var värdigt att leva”.
De banade vägen för Förintelsen genom att vara
så avsiktligt uträknade, så ondskefulla och så förödande att vår civilisationen inte kan tolerera att de de första pådrivande krafterna av och medhjälpare
ignoreras då den inte skulle överleva om de till sterilisationsingreppen 1933 och lagen om den
rena rasen 1935, vilken ledde till dödsstöten för
upprepades.”17
Medan psykiatrijudarna och ”underlägsna” människor – en säker
kerna försökte dölja alla
undergång i koncentrakopplingar mellan sig
Tack vare KMRs forskningsarbete
tionslägren. Tyska psysjälva och Förintelsens
och publikationer har nu människor kiatriker skapade den så
folkmord så hade de
kallade T4-gruppen för
massproducerat ”rashyi stora delar av världen möjlighet
att utplåna ”liv som sakgienister” redan tre årtiatt känna till och känna igen de
nade värde”. T4 började
onden innan nazisterna
tog makten 1933. De hisavskyvärda psykiatriska ideologierna använda grupper av
mentalpatienter för att
toriska bevisen visar att
som föregått dessa fasor och
testa speciella gasugnar
det var psykiatrin som
för massavrättningar av
gjorde nazisterna till
förhindra att de upprepas.
människor redan två år
massmördare. Och psyföre konferensen om den
kiatrins ideologi har
fortsatt att orsaka socialt och politiskt kaos världen ”slutliga lösningen” där beslutet att verkställa Förrunt. Den låg till grund för Sydafrikas apartheid, intelsen fattades. Medan tyska psykiatriska kliniker
Rysslands politiska Gulag-läger, Bosniens och 1939 hade 320 000 intagna fanns bara 40 000 kvar i
Kosovos konflikter, de italienska koncentrations- livet 1945, knappt 12,5%. Vid den tiden hade psykialäger-liknande sinnessjukhusen och nu spelar den en triker inga som helst skrupler med att bravera över
att utrotningen av judar, som var ”mindre värda” och
avgörande roll i den internationella terrorismen.
Genom KMRs undersökningar och publikation- andra med liknande ”stämpel” ursprungligen var
er kan världen nu känna till och känna igen spåren deras plan och att Hitler endast var den som utförde
av de motbjudande psykiatriska ideologier som jobbet för dem: Ernst Rüdin, psykiatrikern som
föregick dessa skräckscenarier och det kan även hjälpte till och gick i spetsen för utrotningarna och
som var med om att författa steriliseringslagarna
förebyggas att de återupprepas.

KAPITEL TRE
At t av s l ö j a o ch e x p o n e ra f o l k m o rd
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Uppspårade
nazistiska psykiatriker
HEINRICH GROSS:
År 1978 efter att KMR upptäckt
att denne nazi-psykiatriker
fortfarande arbetade på en av
Österrikes största psykiatriska
institutioner och avslöjat
hans krigsförbrytelser
avgick han.

AUGUST FOREL:
Åtta månader efter det att
KMR hade uppmärksammat
att nazipsykiatrikern August
Forels bild fanns på schweizisk
valuta byttes bilden ut.

HEINRICH HARRER:
KMR avslöjade Harrers
tidigare medlemskap
i SS och han fick lämna
organisationskommittén
för psykiatriska
världskonferensen 1980.

proklamerade stolt 1944: ”Endast genom vår Führer
blev vår 30-åriga dröm att tillämpa rashygien i
samhället verklighet.”
Trots deras aktiva roll i dödandet, lyckades
psykiatrikerna undgå allmänhetens uppmärksamhet och rättvisan. Endast fyra psykiatriker blev
dömda av krigsförbrytartribunalen i Nürnberg. De
andra tassade tyst iväg för att återinta sina positioner på Tysklands psykiatriska kliniker, i World
Federation for Mental Health eller inom den allmänna sjukvården. Under 1990-talet, när KMR och
andra förde fram denna ironi till allmänhetens
kännedom, bekräftade presidenten för det tyska
psykiatriska samfundet Johann Meyer-Lindenberg,
att det är sant att offren ofta ”måste möta de personer som en gång hade utövat tortyren emot dem”.
År 1978 upptäcktes att nazi-psykiatrikern
Heinrich Gross arbetade på det största mentalsjukhuset i Österike och att han var verksam som
”expert för domstolen”. Gross blev tvingad att avgå
från sin position när KMR rapporterade om hans
inblandning i dödandet av barn under andra världskriget. I april 2000 stod han anklagad för morden på
barnen men en psykiatrisk kollega vittnade och
åberopade att Gross var dement och kunde därmed
inte dömas eller hållas ansvarig.
År 1980 framtvingade KMR och likasinnade att
en före detta SS-medlem, Heinrich Harrer, fick
lämna sitt uppdrag i ”organisationskommittén” för
en ”världskonferens i psykiatri”. Under kriget hade
Harrer injicerat vätska från grishjärnor i människors
hjärnor med det bisarra rättfärdigandet att det
skulle kunna ”höja deras intelligens”.
År 1997, avslöjade KMR i Schweiz att bilden på
1 000-francsedlarna föreställde den tysk-schweiziske
psykiatrikern August Forel, som var dyrkad som en
av grundarna till den ideologi som ledde till nazismens uppkomst. Åtta månader senare var Forels
bild borttagen från sedeln.
Tjugo år av djupgående forskning och dokumentering gjord av KMR resulterade i publiceringen av den hyllade boken Psykiatrikerna:
Männen bakom Hitler. Denna bok fick omedelbart
ordföranden för tyska psykiatriförbundet att be
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Hendrik Verwoerd

så förtjust i Tyskland att en domstol under andra
världskriget anklagade honom för att bistå den tyska
propagandamaskinen. Med denna bakgrund är det
inte förvånande att hans idéer om apartheid liknade
nazisternas herrefolksplaner.
Medlemmar I Scientologi-kyrkan och KMR
upptäckte tiotusentals svarta som var inspärrade
mot sin vilja i gamla nedlagda gruvsamhällen som
gjorts om till psykiatriska läger; De var neddrogade
och utsattes för smärtsamma elchocker utan bedövning. De hyrdes ut till företag där de fick arbeta utan
ersättning, och tillverkade klädgalgar, borstar, mattor, lakan och andra föremål under benämningen
”industriell terapi”
Chockade av detta första avslöjande om dolda
slavläger övertygade de skyldiga psykiatrikerna
apartheidregimen att ändra i mentalhälsolagstiftningen och gjorde det brottsligt att rapportera om förhållanden på mentalsjukhus eller att fotografera dessa.
Ovilliga till att låta sig stoppas av ett diktatoriskt förbud mot sin yttrandefrihet gick KMR utanför

den tyska regeringen att tysta KMR, naturligtvis
utan framgång.

Sydafrika
KMRs nationella kontor i Sydafrika upptäckte,
när de undersökte arbetsläger under 1970-talet, att
samma psykiatriska ideologi som grundlade Förintelsen, hade frambringat apartheid.
Hendrick Verwoerd som lärde ut, vad han
kallade tillämpad psykologi, var chefs-arkitekten
bakom apartheid under tiden han var utbildningsoch inrikesminister och mellan 1958 och 1964 som
landets premiärminister.
Verwoerd hade studerat vid tyska universit
under 1920-talet, medan psykiatrin där förfärdigade
sina idéer om rasrenhet. Faktum är att Verwoerd var

KAPITEL TRE
At t av s l ö j a o ch e x p o n e ra f o l k m o rd
15

Den förste premiärministern i apartheidregimen i Sydafrika,
psykologen Hendrik
Vervoerd (till vänster
ovan), studerade eugenik
på tyska universitet under
1920-talet, vilket banade
väg för apartheid. Under
apartheidtiden
exploaterades tio tusentals
svarta sydafrikaner i
psykiatriska slavläger
(ovan). KMR gav bevis
om detta och andra av
psykiatrins övergrepp
under apartheidtiden, till
den sydafrikanska
sanningskommissionen
år 1997 (till vänster).
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Jovan Raskovic

Efter att ha gått igenom
material från KMR signerade medlemmar av
Europarådet en resolution
som bekräftade att psykiatrikerna Karadzik och
Raskovic varit arkitekterna
för de etniska rensningarna i
Kosovo och Serbien.
Resolutionen rekommenderade andra medlemmar att
studera KMRs information
om ämnet. Premiärministern
Milosevic - som själv var
patient till Karadzik finansierade det psykiatriska
dödsprogrammet.

Sydafrika, och rapporterade sina bevis till Världshälsoorganisationen (WHO). WHO svarade med att
undersöka de psykiatriska lägren och gav ut en
rapport 1983 som bekräftade vad KMR funnit och
rapporterat och fördömde användandet av patienter som gratis arbetskraft med följande uttalande:
”Denna situation har ingen parallell i historien
eller nuvarande tillstånd av den psykiatriska vården: den har det dock helt säkert vad gäller slaveri
och slavhandel.
År 1997 gav KMR muntligt och skriftligt vittnesmål till den sydafrikanska sanningskommissionen (Truth and Reconciliation Commission)
efter apartheidtiden angående brott begångna av
både psykiatriker och psykologer under landets
mörka tid med segregering.
Konfronterade med odiskutabla bevis blev
psykologiska föreningen i Sydafrika tvungen att
bekänna att psykologiska undersökningar inriktat
sig på att utmåla svarta som intellektuellt underlägsna. Följaktligen krävdes 1998 lagändringar för
att förkasta alla rasistiska psykologiska tester.
År 2001 upphävde den nya Sydafrikanska
regeringen apartheid-erans förbud mot fotografering eller rapportering av övergrepp på psykiatriska
institutioner vilka 1976 hade initierats av psykiatriker och dess allierade i regeringen för att stoppa
KMR.
Psykiatrin kan inte längre skyddas från den
externa insyn som behövs.

Balkan
Det franska KMR-avdelningen bedrev också
omfattande undersökningar runt den etniska
rensningen i Bosnien och Kosovo därför att raskonflikter vanligtvis orsakas av en tredje part som de
krigförande inte är medvetna om. KMR rapporterade sina fynd med fullständigt bevismaterial till

FNs krigstribunal i
Haag och till Europarådet
Vad man upptäckte var att de gamla
Radovan Karadzic
psykiatriska ideérna om
rashygien och eugenik
fortfarande hade förmågan att skapa kaos;
den tio år gamla konflikten, som efterlämnade tiotusentals döda
Slobodan Milosevic
och miljoner hemlösa,
hade samma psykiatriska teorier som grund.
Upphovsmännen till krigen var kända för
världen som politiker. Emellertid vad som inte var
allmänt känt var att Jovan Raskovic, grundare av
ultranationella demokratiska partiet (SDP), och
Radovan Karadzic, krigsledaren, båda också var
psykiatriker. Också okänt var att Slobodan
Milosevic, Serbiens hårdföre president under krigen, under 25 år var patient hos Karadzic.
Efter att Raskovic avled och Karadzic gick
under jorden (han är efterlyst av FN för brott mot
mänskligheten) höll Milosevic konflikten mot de
etniska minoriteterna vid liv. Han anhölls och åtalades av krigstribunalen i Haag för sin roll i folkmordskrigen i Bosnien och Kosovo.
I september 1999, skrev medlemmar av
Europarådet under en resolution som angav psykiatriker som arkitekterna av den etniska rensningen.
Resolutionen uppmanade och erbjöd rådsmedlemmarna att ”studera materialet som har samlats
och sammanställts av den franska avdelningen av
Kommitten för Mänskliga Rättigheter”.

Italiens samtida koncentrationsläger
Tillsammans med medlemmar och tjänstemän
från det Italienska parlamentet, undersökte KMRs
italienska avdelning, ledd av läkaren Roberto
Cestari, koncentrations läger liknande förhållanden
bland landets psykiatriska sjukhus, vilket resulterade i påbud om att de skulle stängas.
I april 1991 dök KMR upp tillsammans med
dessa tjänstemän på ett av sjukhusen. Hundratals
människor befanns leva som djur; de var nakna,
inlåsta i rum med flagnande väggar, gamla smutsiga bord och stolar. Sängar var indränkta med
avföring och urin. Personalen hade lagt vantarna på
statliga bidrag istället för att använda dem till vården av patienterna. Senator Edo Ronchi sade, ” De
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mentalsjukhus jag såg är koncentrationsläger….
vi kan inte separera trädet från de frukter det producerar och vi måste döma systemet efter dess frukter. Jag kan inte dra någon annan slutsats efter det jag
har sett av psykiatrin.” Nästföljande tre år gjordes
mer är 20 ”besök” på glömda mentalsjukhus, där
man fann tiotusentals människor inlåsta under
samma vidriga förhållanden.
När bevisningen var klarlagd, arbetade KMR
ihärdigt med att få dessa psykiatriska institutioner
stängda. Dessa ansträngningar belönades 1996 då
den italienska regeringen gav ut en resolution
som beordrade stängningen och försäljningen av
97 psyksjukhus. På så sätt fick de tidigare negligerade och misshandlade människorna upprättelse
– många fick lära sig läsa och skriva och kan nu
arbeta och ta hand om sig själva för första gången
i sina liv. KMR fick medalj av borgmästaren för
sina humanitära insatser.

KMRs medgrundare Dr Thomas Szasz (ovan vänster) med KMR-representanter
leverar bevismaterial över kränkningar av mänskliga rättigheter till Europarådet och
andra Europeiska institutioner.

”Det är viktigt att
psykiatrins brott
blir kända…”
Simon Wiesenthal,
Internationellt känd nazistjägare:
”Jag uppskattar, av hela mitt hjärta, ert projekt att aktivt och för
allmänheten fördöma psykiatrins övergrepp… Även i våra
dagar [har] människor som ansetts olämpliga förts bort och
begravts levande; det är viktigt att psykiatrins brott blir kända
och att allt som kan göras görs för att stoppa dem.”
Ovan: KMR har avslöjat de psykiatriska övergreppen på italienska
mentalsjukhus för allmänhet och
myndigheter, och har ibland gjort
överraskande mediaraider.
Till höger: Ett pris utdelat till
KMR Italien av borgmästaren i
Garbagnate, för KMRs
shumanitära hjälp till samhället.

Dr. Ben Ngubane,
F.d. minister för konst, kultur, vetenskap
och teknologi, Sydafrika:
”Jag gratulerar KMR för att de påvisat den omänskliga behandling som de mentalt sjuka utsätts för och för deras outtröttliga
kampanj för att upplysa världen om detta. Som land och
regering kommer vi att samarbeta med organisationer som KMR
för att försöka skydda alla medborgare från den sortens terror
och förtryck som en majoritet av Sydafrikas medborgare fått
uppleva under apartheidperioden.”
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Innan KMR fanns kunde patienter godtyckligt bli exponerade för elchocker
och psyko-kirurgi utan deras medgivande. Idag finns mer än 100 lagar som
skyddar människor för dessa och andra skadliga metoder.
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KAPITEL
FYRA
Rätten till
informerat samtycke

M

änskliga rättigheter omfattar fri- att åsamka patienter smärtsam fysisk och mental
het från brutalitet och grym, skada, och allt utan att de hålls ansvariga för sina
omänsklig eller förnedrande handlingar. Ett huvudsakligt mål för KMR har varit
behandling samt ”lika skydd att uppnå rätten till informerat samtycke för alla
inför lagen”. Det råder ingen patienter inom den psykiatriska vården innan de
tvekan om att psykiatrins huvudsakliga kan utsättas för någon av psykiatrins kränkande
behandlingar innebär missbruk av mänskliga rättig- och destruktiva procedurer.
heter och som ett minimum måste man kräva
KMR har gått i spetsen för krav på fullständigt
informerat samtycke innan det ufförs.
yppande av biverkningarna av psykiatriska beInom läkarvetenskapen, i motsats till psykiatrin, handlingar. Elchockbehandling (ECT) orsakar som
så innefattar informerat
exempel krampanfall
samtycke att man berätav epilepsi-typ när
tar om ”karaktären och
man skickar mellan 180
syftet med den föreslagtill 460 volts elektricitet
genom hjärnan. Till skillna behandlingen eller
nad från neurokirurgi
proceduren samt riskersom utförs av giltiga
na och fördelarna ”av
skäl, t.ex. tumörer, så försådana behandlingar
söker psykokirurgin att
samt alternativen” oavförändra en individs besett kostnaden för alterteende genom att förnativbehandlingarna
störa helt frisk hjärneller till vilken omfatt— Colin Ross, psykiatriker
vävnad – man skär i
ning alternativbehandden med en skalpell,
lingarna täcks av sjukbränner i den med elekförsäkring.”14 När KMR
grundades 1969 åtnjöt inte någon av de patienter troder eller den nu inte så vanliga metoden där man
som utsattes för psykokirurgi, elchocksbehandling trasar sönder frontalloberna med en liten ispik.
eller psykiatriska droger någon av de rättigheter av Dödsfallen inom psykokirurgi uppgår till nästan 10%.
Innan rättigheterna till informerat samtycke
informerat samtycke som andra patienter gjorde.
Medan läkare inte kan tvinga sina patienter att gavs tack vare KMR och alla andra som hjälpte
genomgå en blindtarmsoperation eller medicinsk till att driva kampanjen – offer, likasinnade grupper,
behandling mot cancer så har psykiatriker skaffat människorättsförespråkare och medborgarrättssig en enorm makt att inte bara kunna tvinga med- grupper – så kunde elchocksbehandling och psyborgare till att underkasta sig elchocksbehandling, kokirurgi genomföras godtyckligt utan samtycke
psykiatrisk kirurgi och drogbehandlingar utan även från patienten.

”Ingen förstår …exakt hur
ECT fungerar men det finns
inget tvivel om att ECT
orsakar hjärnskador.”

KAPITEL FYRA
R ä t te n t i l l i n f o r m e ra t s a m t y c k e
19
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Rättsliga skydd
som erhållits

rekommenderade det
lagskyddet
I ECT:ns hemland Italien reagerade strängaste
❚ Rättigheter erhölls
mot godtyckligt anför 95 patienter som tidiparlamentet i Piemont-regionen på vändande av den här
gare varit intagna på Lake
metoden, vilket impleKMRs information och röstade 1999 menterades över hela
Alice barn- och ungdomspsykiatriska avdelning i
för förbud av användning av ECT på landet.
Nya Zeeland, där de hade
❚ Mellan åren 1979
fått elchocksbehandling på
och 1983 implementerbarn, äldre och gravida kvinnor.
sina ben, armar och könsade ytterligare 30 delorgan, ofta utan bedövstater i USA rätten att
ning.15 KMR utsågs att
vägra elchockbehandgenomföra en utredning, de skadliga metoderna ling och/eller psykokirurgi. Under samma tidsperistoppades och ”chockavdelningen” stängdes. Sedan od antog ytterligare 13 stater lagar och även om de
år 2001 har 6.5 miljoner dollar betalats ut i skade- inte uttryckligen nämnde psykokirurgi eller elchockstånd till flera av dessa barnoffer.
behandling så antog de lagar som gav psyk-patienter
❚ 1970 godkändes en federal bestämmelse i USA rätten att vägra operation eller vilken annan kirursom förbjöd användning av psykokirurgi på fångar gisk eller medicinsk behandling som helst.
intagna på federala anstalter.
❚ Under 1980-talet förbjöds insulinchocker i
❚ 1976 antogs den första lagen i Kalifornien som flera stater i Australien på grund av de hemska effekskyddade patienter mot påtvingade elchocker och ter som de hade på patienter, något som avslöjades
psykokirurgi och den föreskrev informerat samtycke av KMR.
innan någon elchockbehandling eller psykokirurgi
❚ 1993 antog Texas den mest restriktiva lagen till
kunde genomföras. Den bannlyste dessutom använd- dags dato som höjde åldersgränsen för elchockbeningen av dessa barbariska metoder på barn under handling till 16 år. Den tvingade också psykiatriker
tolv år. Lagstiftningen blev en mönsterlag som i hu- att skriftligen varna sina patienter om risken för
vudsak antogs av lagstiftare i hela USA och i andra dödsfall i samband med ECT och/eller risken för
delar av världen.
permanent minnesförlust. Jämte andra restriktioner
❚ En statlig undersökning om psykokirurgi i så måste nu psykiatriker tillhandahålla obduktionsNew Southwales i Australien 1977 hörde vittnesmål rapporter på alla dödsfall som inträffar inom 14
från en sjuksköterska som hade assisterat vid de bru- dagar efter det att elchockbehandling givits. Minst 16
tala operationerna och som beskrev dem ”som någon- psykiatriska inrättningar i Texas slutade därefter
ting från [Nazi] skräcklägren”. Undersökningen att använda elchockbehandling.
❚ Under 1990-talet tilldömdes 500 personer i
Norge som utsatts för lobotomi höga skadeståndsersättningar på grund av det lidande de hade åsamkats
av den här brutala metoden.16
❚ I Italien, elchockbehandlingens födelseort,
reagerade Piemont-regionens parlament på KMRs
information genom att 1999 enhälligt rösta för ett
förbud mot elchockbehandling av barn, äldre och
gravida. I Toscana år 2002 antogs Regionala Lagen
nr. 39 som begränsar användningen av elchockbehandling och psykokirurgi.

1993 signerade Texas guvernör tillsammans med statens lagstiftare
en nyskapande lag som förbjöd elchocker till barn under 16 år och
som medförde att allt användande av elchockbehandling, dess
komplikationer och dödsfall, måste rapporteras.
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❚ I januari 2003 föreskrev även danska hälsovårdsmyndigheter hårdare kontroller av elchockbehandling och man beordrade obligatorisk rapportering av
varje elchockbehandling som utförs.
❚ I november 2003, gick Italiens konstitutionella
domstol med på KMRs krav och beslöt att patienter
måste få ”informerat samtycke” innan elchockbehandling kan ges.

Sedan mer än ett årtionde har KMR gått i spetsen för en kampanj
för rättvisa för offer för "djupsömnsbehandling" (Deep Sleep
Treatment, DST). En officiell regeringsundersökning 1988-90
resulterade i genomgripande reformer. Sedan dess har DST
förbjudits och hundratals DST-offer har kompenserats.
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I USA, där 40% av psykiatrikerna har berörts av stämningar
relaterade till felbehandlingar och där en utövare inom den
psykiatriska vården fängslas vartannat dygn, hjälper KMR till
med att avslöja brottsfall och ta dem till domstol såsom skedde
med Carl Lichtman (ovan), psykolog från New Jersey.
Lichtman bedrog 36 försäkringsbolag på 3,5 miljoner dollar
genom att debitera för terapi som han inte hade givit.
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KAPITEL
FEM
Att avslöja kriminella
psykiatriska övergrepp

D

et är sexuella övergrepp på ”Dessa människor har ingen etik alls. De är
känslomässigt svaga patienter moraliskt bankrutta. De är som gravplundrarna i
som genererar de starkaste pro- gamla England som försåg medicinska skolor
testerna mot psykiatriker och med lik.”10
psykologer – och, som vanligtvis
KMR undersöker vidare kriminella handhar bemötts med det lägsta ansvarstagandet där- lingar som begåtts och hjälper patienter med att
för att förövarna ofta skyddas av sina jämlikar. rapportera dessa övergrepp till polisen och andra
Det faktum att så många som 10% av yrkesutö- myndigheter. KMR stödjer åklagare med forskvarna inom den psykiatriska vården medger att ning och bevismaterial och har skapat en webside har förgripit sig
da
www.psychsexuellt på patienter,
crime.org där mer än
både vuxna och barn är,
”De här individerna har ingen etik alls. 1000 fällande domar
ett fruktansvärt betyg.
mot
psykiatriker,
De är moraliskt bankrutta. De är som
KMR har avslöjat
psykologer
och
gravplundrarna i gamla England som
hårresande brott och
psykoterapeuter
försåg medicinska skolor med lik.”
fört kampanjer för att
mellan åren 1998 och
obevekligt genomdriva
2004; 43% av de fäl— Paul McDevitt,
rättvisa för de inom
lande domarna var för
rådgivare, Massachusett
psykvården som våldbedrägeri, stöld och
tar eller sexuellt utnyttförskingring, 32%
jar sina patienter, men gömmer sig bakom sina för sexbrott, 7% för våld mot patienter, 6% för
roller som terapeuter för att rättfärdiga sina brott. drogförseelser och ytterligare 6% för dråp och
Under tiden som KMR har undersökt rapp- mord.
orter från patienter har de också upptäckt omfattande bedrägerier och bedrägerimetoder som att Att skydda patienter
fakturera försäkringsbolag när man utnyttjar
Som skydd för patienter mot sexuella överbarn sexuellt och kalla det ”terapi”, att ta betalt grepp och bedrägeri har det följande uppnåtts:
för terapi när patienten befinner sig i koma, att
❚ Mer än 25 lagar har antagits i USA,
beteckna något som dagliga ”gruppterapi- Australien (Viktoria), Tyskland , Sverige och
sessioner” när man egentligen bjuder på kaffe, Israel för att stävja det ökande antalet sexbrott
umgås socialt och lyssnar på musik. För en del som begås av psykiatriker och psykologer. Den
äldre patienter har man tagit betalt när de tittade svenska lagen som antogs 1994 föreskriver upp
på TV eller spelade bingo.
till sex års fängelse för en terapeut som är bevisat
Paul McDevitt, advokat från Massachusetts, skyldigt till sexuella övergrepp mot en patient .
sade apropå bedrägerier inom psykvården:
❚ Ett antal undersökningar rörande bedrägeri

KAPITEL FEM
At t a v s l ö j a k r i m i n e l l a p s y k i a t r i s k a ö v e rg re p p .
23
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”Det är oärligt att låtsas att tvångsvård av de
mentalsjuka alltid hjälper och att avstå från
sådant tvång är att jämställa med att man
’undanhåller behandling’ från honom … Allt
historien lär oss är att vara försiktiga med sådana
som säger sig vilja hjälpa, men som berövar dem
de säger sig vilja hjälpa deras frihet.”
— Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri

MYNDIGHETERS RAZZIOR MOT PSYKIATRIN:
Den 26 augusti 1993 gjorde fem myndigheter, inklusive FBI, razzior mot
företagskontor och sjukhus tillhöriga en ledande amerikansk sjukhuskoncern,
National Medical Enterprises (NME). På grund av psykiatriska övergrepp
och bedrägerier betalade NME 1994 ett rekordhögt bötesbelopp på 740
miljoner dollar.

har genomförts i USA och har resulterat i lagar
som nu förebygger utnyttjandet av ”premiejägare”
som letar upp individer som har förmånliga försäkringar, med syftet att få dem tvångsintagna på
någon psykiatrisk inrättning.
❚ KMR:s undersökningar av psykiatriska
rovlystna och profithungriga utövningar ledde till
slut till att en av USA:s privata psykiatriska
sjukhuskedjor undersöktes av 14 olika federala
och statliga utredningar för bedrägeri och övergrepp mot patienter. Psykiatriska institutioner
hade hyrt ”premiejägare” för att kidnappa människor för att hålla dem kvar mot deras vilja och få
ut så mycket pengar som möjligt från försäkringsbolagen. Sjukhuskedjan betalade 740 miljoner dollar i böter som de hade dömts i olika kriminalmål
och civila mål att betala. Lagar antogs sedan som
gjorde det olagligt att använda ”premiejägare”.
Skandalen orsakade en dominoeffekt i USA
och flera andra profithungriga psykiatriska
sjukhus ålades att betala miljontals dollar i återbetalningar, böter och förlikningar. I september
1998, stoppade försäkringsbolaget Medicare 80
kommunala psykkliniker i nio stater från att ge
service till äldre och handikappade på grund
av de omfattande bedrägerier som begåtts inom
dessa inrättningar.
❚ År 2000 utredde justitiedepartementet i USA
en annan privat psykiatrisk kedja, Charter
Behavioral Systems Inc., för bedrägeri och övergrepp. Bolaget gick med på att betala regeringen 7
miljoner dollar som förlikning för anklagelser om
överdebitering av den statliga försäkringen.12
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❚ Olika regeringsorgan fortsatte att hålla ett
öga på psykiatrin när US Defensive Criminal
Investigative Service publicerade en rapport
som avslöjade att de hade ”hittat en ökning av
bedrägerier inom psykvården, inkluderande
den som tillhandahölls av sjukhus, kliniker och
privata utövare.”
Bedrägeriet är inte begränsat till USA.
❚ År 1998 i Japan ledde upptäckten att privata
psykiatriska sjukhus begick utbredda bedrägerier
och överdrev antalet läkare och sjuksystrar i inrättningar för att komma åt mer pengar från regeringen, till domar och fängelse för många psykiatriker.
❚ Den 1 december 1998 raidade polisen tre privata psykiatriska sjukhus i Tessin, Schweiz och
arresterade en känd psykiatriker, dr Renzo Realini,
för bedrägeri och förfalskning av dokument.13
Dokument visade att Realini hade fakturerat
patienter för 30 timmars behandling per dag.

Sexuella övergrepp är mycket vanligt förekommande inom psykvården över hela världen. Psykiatrikerna nedan har blivit fällda för
ofredande av barn och var och en har har en lång historia av övergrepp mot sina patienter; de har nu dömts till sammanlagt mer än
130 års fängelse.

Olika myndigheter har givit erkännande till KMR
för dess effektiva arbete, under tre decennier, med
att säkerställa mänskliga rättigheter inom den psykiatriska vården.

”KMR har stått bakom
många stora reformer…”
Erica-Irene Daes, Särskild rapportör i sin
rapport till FN:s Human Rights Commission:
”KMR:s huvuduppgift har varit att åstadkomma reformer
inom den psykiatriska vården och att skydda individuella rättigheter enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
KMR har stått bakom många stora reformer. Åtminstone 30 lagar
[nu mer än 115] runtom i världen, som annars skulle ha hindrat
patienters rättigheter ytterligare, eller skulle ha givit psykiatrin
makten att omhänderta minoritetsgrupper och individuella mot
deras vilja, har omintetgjorts tack vare KMR.”

Robert Butcher
Advokat och juridisk rådgivare, Australien:
”Jag har arbetat med KMR under 24 års tid och jag känner dem
som en hängiven organisation som arbetar med att åstadkomma
bättre lagliga rättigheter för människor med mentala sjukdomar.
KMR har skrivit föredragningar til regeringen angående lagreformer för mental hälsa, de har höjt allmänhetens medvetande om
frågor som rör psykisk hälsa och har uppmuntrat och aktiverat
andra i deras effektiva strävanden att skapa bättre, mer rättvisa och
fungerande system.”

Jonathan Lubell
advokat från New York, tidigare ordförande i
National Lawyers Guild, New York City:
”Jag är familjär med KMR:s arbete med att upprätta mänskliga
rättigheter som är tillämpliga inom psykvården med dess många
missförhållanden … jag har upptäckt att KMR är obarmhärtig i
sina ansträngningar att avslöja dem som gör fel och i att försäkra
sig om att deras aktiviteter stoppas. KMR:s arbete med att försvara
offren för dessa felsteg och övergrepp har varit imponerande.
Slutligen är det helt klart att principer som baseras på mänskliga
rättigheter är det som motiverar KMR.”
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Kommittén för Mänskliga Rättigheter arliga fest for manskliga Rattigheter (ovan)
ar CCHRs medstiftare professor Thomas Szasz och Tom Cruise — Varldens mest
uttalade kritiker au psykiatrin.
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KAPITEL
SEX
Att uppnå
mental hälsa

R

ätten att få en noggrann, fysisk och inte psykiatriska problem utan visar typiska sympklinisk undersökning av en kompetent tom som må likna mentala tillstånd, och så blir de
registrerad praktiserande läkare av eget feldiagnostiserade, sätts på droger, läggs in på instival”, för att bli försäkrad om att ens men- tutioner och skickas till ett ställe från vilket de kanske
tala tillstånd inte orsakats av någon oup- aldrig återvänder...”
Genom bred spridning av KMR:s publikationer
ptäckt och obehandlad fysisk åkomma, skada eller
defekt och rätten att söka en andra medicinsk åsikt (böcker, nyhetsbrev, häften och flygblad) och deras
hemsida på internet blir fler och fler patienter, familefter eget val”.
KMR har länge förespråkat kompetent, icke jer, experter, lagskrivare och ett otal andra bekymrade
psykiatrisk medicinsk utvärdering av personer med medborgare informerade i sanningen om psykiatrin
och i att något kan och
påstådda mentala probmåste göras åt det.
lem. Odiagnostiserade
”KMR:s huvuduppgift har varit
KMR’s publikationoch obehandlade fysiska
er
visar
psykiatrins deståkommor kan manifesatt åstadkomma reformer inom
ruktiva
inflytande på
tera sig som ”psykiatrisområdet för psykisk hälsa och
utbildningen, kvinnor,
ka” symtom. Under 1982
skydda individuella rättigheter
barn, åldringar. Det unförde KMR en kampanj
derblåser rasism, underför Senatens lagförslag
enligt FN:s allmänna förklaring om
gräver rättvisa, moral,
929 i Kalifornien, som
de mänskliga rättigheterna.”
religion, konst och samupprättade ett pilot prohället i stort.
jekt för att ombesörja
— Eric-Irene Daes, rapportör, i hennes rapport
medicinsk utvärdering
Johanna Reeve-Alextill Förenta Nationerna 1986
av människor i allmänander, doktor i näringsna psykiatriska sjukhus.
lära vid Tara hälsocenter
KMR var representerat i den rådgivande kommittén i västra Australien säger, ” Jag har inom KMR sett ett
som utsågs för att se över projektet. Resultaten engagerat, humanitärt team som bryr sig, hängivna,
som gavs ut offentligt 1989 visade att 39% av de över kunniga människor som hjälper till att sprida ljus
500 patienterna som studerats hade en typisk över den upprörande sanningen bakom en del psykiåkomma som inte hade diagnostiserats av mental- atriska utövningar.
hälsoexperterna.
…Om inte KMR hade öppnat grindarna och lyst
Charles B. Inlander, president för The People’s med fackla på dessa utövningar genom sin litteratur,
medical society, skrev i Medicin inför rätta, ”Män- genom kampanjer som väckt medvetande och ingriniskor med verkliga eller förmodade psykiatriska- panden på regeringsnivå och kontinuerlig forskning
eller beteendestörningar blir feldiagnostiserade och skulle allmänheten vara helt omedveten om försynskadade i förvånande hög grad. Många av dem har delserna inom detta område av medicinen.”

KAPITEL SEX
Att uppnå mental hälsa
27
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ATT SKYDDA FRIHETEN
Deklarationen för rättigheter inom
mentalhälsovården

N

ürnberg-kodexen och Förenta nationer- Mer om KMR
nas allmänna förklaring om de mänskliKMR undersöker, dokumenterar och exponerar
ga rättigheterna undertecknades 1947 psykiatriska övergrepp. Tusentals individer kontaktar
och 1948, för att försöka förhindra en KMR varje år och rapporterar om felaktiga frihetsberöupprepning av de fruktansvärda över- vanden, bedrägerier, sexuella övergrepp, angrepp, likgrepp som gjorts mot mänskliga rättigheter, exempelvis som inhumana behandlingsmetoder och tillstånd på
de medicinska experiment och folkmord som begicks psykiatriska institutioner. KMR:s undersökningar har
av nazistiska psykiatriker under andra världskriget.
lett till att hundratals psykiatriker, psykologer och
De följande stadgarna från den Allmänna förklar- andra inom den psykiatriska vården har åtalats. Det här
ingen om de mänskliga
har lett till att lagstiftare
rättigheterna understrykoch försäkringsbolag har
er intentionen av den allskapat bestämmelser och
”Ingen må utsättas för tortyr
männa intentionen hos
föreskrifter med avsikten
upphovsmännen:
att skydda individuella
eller för grym, omänsklig eller
Artikel 3: ”Envar har
medborgare från att skaförnedrande behandling
rätt till liv, frihet och perdas av psykiatrin.
eller bestraffning.”
sonlig säkerhet.”
KMR lämnar även
Artikel 5: ”Ingen må
vittnesmål om psykiatrisk
utsättas för tortyr eller för
vanvård inför statliga un— Artikel 5, FNs allmanna deklaration
om mänskliga rättigheter
grym, omänsklig eller fördersökningskommissioner
nedrande behandling eller
runt om i världen; de försbestraffning.”
er regeringar och lagArtikel 7: ”Alla är lika inför lagen och är utan stiftande församlingar med rapporter och bevismateriåtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida”.
al och informerar allmänheten via media. De arbetar
Nürnberg-kodexen handlar om lag och etik när det med likasinnade grupper liksom med undersökande,
gäller experiment med människor. Punkt 1 ur kodexen lagstiftande och juridiska organisationer, hälsodeparteintygar den grundläggande rätten till skydd för patien- ment och medicinska nämnder för att etablera mänskliter mot ofrivilliga medicinska experiment.
ga rättigheter inom psykvården.
Under tidens gång har ett antal psykiatriska försök
KMR rekommenderar människor som drabbats
att urvattna skyddet från dessa två överenskommelser ogynnsamt efter att ha behandlats av psykiatriker att
gjorts. Idag bryter många psykiatriker rutinmässigt söka hjälp från en kompetent medicinsk icke-psykiamot de grundläggande principerna i förklaringen om trisk specialist.
de mänskliga rättigheterna och Nürnberg-kodexen i sitt
Vår kommitté består av medborgare och professiodagliga arbete.
nella yrkesutövare så som läkare och andra medicinska
Med hjälp av stigmatiserande benämningar, ove- specialister, juridiska experter och människorättsföretenskapliga diagnoser, lagar som underlättar intagning språkare som vägleder oss bland den stora mängd av
och brutala avhumaniserande ”behandlingar” har ämnen som aktualiseras av KMR:s humanitära program.
tusentals personer runt om i världen dagligen fått lida
av psykiatrins tvångssystem. Det är ett system som Deklaration för rättigheter
tydligt visar på övergrepp mot mänskliga rättigheter. inom mentalhälsovården
Modern psykiatri har fortfarande inte någon vetenÅr 1969 skrev KMR Deklarationen för rättigheter
skaplig trovärdighet vilket den vet och medger, men inom mentalhälsovården, som uttrycker de vägledande
den håller fast vid charaden för profitens skull.
principer som KMR följer och den fungerar som norm i
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arbetet med att undersöka och avslöja psykiatrins
överträdelser och kränkningar.
Denna deklaration innefattar bla:
❚ Ingen person skall ges psykiatrisk eller psykologisk behandling mot sin vilja.
❚ Ingen man, kvinna eller barn får förvägras
sin personliga frihet på grund av s.k. mental sjukdom
utan rättslig prövning av en lekmannajury och rättsligt biträde.
❚ Ingen person får tas in eller kvarhållas på psykiatrisk institution, sjukhus eller inrättning på grund
av sin religiösa, politiska eller kulturella övertygelse
och utövning.
❚ Varje patient har rätten att bli behandlad med
värdighet i egenskap av mänsklig varelse; rätten att få
en grundlig kroppslig och klinisk undersökning av en
kompetent legitimerad allmänläkare utifrån eget val;
att acceptera eller vägra behandling och speciellt, rätten
att vägra sterilisering, elchock, insulinchock, lobotomi

(eller någon annan psykokirurgisk hjärnoperation),
aversionsterapi, narcoterapi, djupsömnsterapi och
psykiatriska droger.
❚ Rätten att få kopior av sina psykiatriska sjukjournaler och att vidta rättsliga åtgärder med hänsyn till
alla slag av falska uppgifter i journalerna, vilka kan
vara av skada för sitt eget rykte.
❚ Rätten att få stämma psykiatriker, deras sammanslutningar och utbildningsinrättningar, institutionen
eller personal för olaga internering, falska redogörelser
eller skadlig behandling.
❚ Rätten till en trygg omgivning, utan att i sin
närhet ha personer som är placerade där på grund av
kriminella orsaker.
❚ Rätten till utbildning med syfte att ge patienten
förmåga att tjäna sitt uppehälle efter frigivning samt
rätten att välja typ av utbildning.
❚ Rätten att motta besökare och att träffa präst eller
pastor av ens egen trosuppfattning.

”Erkännanden av KMR...”
Dr Lois Achimovich
Psykiatriker
”Genom utbildning, reformer och samhällsaktiviteter har KMR bidragit på ett genuint sätt till
rörelsen för frivilligt och humant engagemang för de
som drabbats av psykiatrin. Vid alla tillfällen som jag
samarbetat med KMR, ett samarbete som startade i
mitten av 1980-talet, har jag funnit att deras personal är
professionell och välinformerad om den information
de erbjuder om patienters lagliga rättigheter.
Rosa Anna Costa
Piemonte, Italien, regional
rådsmedlem – hälsokommissionen
”Vi måste fortsätta att tala för de som inte kan…Vi
måste ta ansvar som institution, och leda kampanjen,
jag bekräftar verkligen KMR för det de gör på det här
området…Jag anser att [KMR:s arbete] bör utvidgas så
att fler människor kan lära sig vilken sorts övergrepp
som utövas av ‘inte fullt så etiska’ medicinska doktorer…Jag vill tacka KMR för det de gör.”

LeAnna Washington

LeAnna Washington
Parlamentsledamot, Pennsylvania
”Eftersom KMR arbetar för att skydda individers
rättigheter i enlighet med Förenta Nationernas allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och för att
skydda individer från ’grym, inhuman eller nedvärderande behandling’... gratulerar Pennsylvanias
Representanthus Internationella KMR … Dess utmärkta och humanitära strävanden kommer inte
att glömmas och uppskattas djupt.”
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UTFÖR SITT UPPDRAG
Aktiviteter med KMR

1
Celebriteter som kämpar för barnens rätt

M

ånga
celebriteter
stöder KMRs kampanj att skydda barn
från psykiatriska övergrepp:

2

3

1) Sångerskan och kompositören Lisa Marie Presley
vittnar inför den federala Government Reform Committee
om psykiatrins nerdrogning av
barn; 2) Den grammybelönade
sångaren David Pomeranz
uppträder på en välgörenhetskonsert; 3) Skådespelerskorna
Kirstie Alley och Kelly Preston
leder KMRs marsch för
barnens rätt.

Utställningar

4

KMRs internationella huvudkvarter i Los Angeles har en permanent utställning med dokumentation av olika aspekter av
psykiatrin. 4) KMRs 12 mobila
utställningar har visats internationellt, bland annat på minnesplatsen vid Dachaus koncentrationsläger i Tyskland.
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KMRs
UPPGIFT

5

KOMMITTÉN
FÖR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
6

7

8

9

KMRs kommissionärer
Bland KMRs kommissionärer finns läkare,
advokater,
människorättskämpar
och
celebriteter, som säger sin mening i KMRs
humanitära arbete: 5) Advokat Kendrick
Moxon leder allmänna utfrågningar om psykiatriska övergrepp; 6) Dr Robert Cestari, president för KMR Italien, pratar till media efter att
ha inspekterat ett mentalsjukhus; 7) Dr
Giorgio Antonucci från Italien, samarbetar
med KMR för att visa att icke kränkande och
medicinsk (inte psykiatrisk) behandling kan
hjälpa människor med psykiska problem; 8)
Sångaren, kompositören och skådespelaren
Isaac Hayes och 9) den prisbelönte miljöaktivisten Lawrence Anthony, säger vad de tycker om psykiatriska grymheter.

undersöker och exponerar
kränkningar av mänskliga rättigheter.
KMR har ett nära samarbete med
andra grupper och personer som har syftet
att rensa upp inom den psykiatriska
vården, och kommer att fortsätta med det
tills psykiatrins övergrepp har upphört,
och mänskliga rättigheter och
värdighet är en självklarhet för
alla människor.
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KOMMITTÉN FÖR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
KMR’s människorättspris

K

MR har den stora lyckan att arbeta
med likasinnade individer i sina
strävanden att rensa upp området för
mental hälsa. Internationella KMR, delar varje år
ut pris till sådana individer. De har varit lagskrivare, pedagoger, läkare, journalister, advokater
och författare.

Beverly Eakman

Mary Ann Block

Elvira Manthey

våra barn, våra skolor och våra samhällen lider
av. Det är en slags inget-nonsens, säg-det-somdet-är, typ av grupp. Jag hoppas att varje
förälder och lärare kommer att fortsätta att ha
tillgång till KMR:s enastående up-to-date korrekta data. Jag hoppas också att varje förälder
och lärare tar KMR:s utmärkta råd till sitt hjärta.
Tillåt inte skadliga psykiatriska diagnoser,
behandlingar och droger att förstöra ännu ett
barns liv, ännu ett barns framtid.

Beverly Eakman.
Medgrundare, US, National Education
Consortum och författare
Dr. Mary Ann Block.
"Enligt min erfaFörfattare, Ingen mer
renhet är KMR den
”Under den resa som jag företagit
ADHD
enda organisation som
för att söka rättvisa och återge mig själv och
"Jag är så stolt och
kämpar mot psykiamin syster Lisa [som dödades i en
priviligierad att vara
triskt bedrägeri och
gaskammare] den mänskliga värdighet som
ansluten till denna
missbruk. De var först
togs ifrån oss har jag mött många ärliga och
utomordentliga organmed att på allvar gå i
hjälpsamma människor. KMR finns bland
isation. Den hängivenbräschen för en rörelse
dem…jag uppskattar ert stöd; det ger mig
het och uppriktighet
emot detta. KMR har
kraft och mod att forsätta till den dag då
som var och en utihärdigt insisterat på
tyska psykiatriker slutligen tar fullt ansvar för
strålar är sannerligen
individens konstitusina föregångares brott.”
enastående.
tionella rätt till samJag känner mig
vetsfrihet. De har oför— Elvira Manthey
lyckligt
lottad att ha
tröttligt arbetat för att
Survivor of Nazi Euthanasia
hittat er. Men jag
skydda alla föräldrars
hyser inget tvivel om
rätt att styra sina barns
utbildning och uppfostran.Jag gör honnör för att det var meningen att det skulle bli så. Jag
insåg att jag inte var ensam i min kamp för
KMR för deras otroliga ihärdighet…
barns rättigheter. Mycket gott arbete har gjorts
Elvira Manthey.
genom KMR:s ansträngningar och alla
Den enda överlevande från Nazi-Tysklands
människor som är anknutna till denna organisation.
Psykiatri institut Brandenburg-Havel
Tråkigt nog är det fortfarande så mycket arbete
"Genom hela min resa i sökande efter kvar att göra.
rättvisa och för att återställa den mänskliga
värdighet som berövades mig och min syster Dr. John Breeding. Ph.D.
Lisa (som dödades i gaskammaren) har jag mött Författare.
många hjälpsamma människor. KMR:s med- "De vildaste fölen blir de bästa hästarna"
"Jag är hedrad av att vara delaktig i
lemmar räknas bland dem. Jag uppskattar ert
stöd, det ger mig kraft och mod att fortsätta till KMR:s pågående ansträngning att försvara
den dag då tyska psykiatriker äntligen tar fullt oss alla mot psykiatrins falska föreställningar
och förödande praktisering. Jag har utfört en
ansvar för sina föregångares brott".
hel del av mitt arbete i samarbete med KMR
och jag hyser djup uppskattning för all personal
Janice Hill.
där. Psykiatrin har orsakat oss alla en oerhörd,
Grundare av "Overload Network", en skotsk
omåttlig skada idag. Den goda nyheten är att
grupp som lär föräldrar om psykiatrisk stigfler människor blir mer medvetna och fler och
matisering och neddrogning av barn
"KMR är en förnuftig ordination för det som fler av oss går till handling".
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REKOMMENDATIONER
Rekommendationer

1
2
3

4

5
6

Berörda grupper och medborgare borde obevekligt förorda skydd genom lag och riktlinjer som
tvingar psykiatrin att respektera varje individs rätt att bli behandlad med humanitet och respekt
och att värdesätta personens naturliga värdighet. Detta inbegriper skydd mot ekonomiskt,
sexuellt och andra former av utnyttjande.
Lagligt skydd bör införas för att försäkra att psykiatriker och psykologer förbjuds att överträda och
kränka en enskild persons rätt att utöva alla civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter, så som de erkänts i Den Universella Deklarationen för Mänskliga Rättigheter i den
Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter, den Internationella Konventionen
om ekonomiska,sociala och kulturella rättigheter och i andra relevanta dokument såsom principsamlingen till skydd för alla personer under varje form av internering eller fängslande.
Ingen person skall någonsin tvingas att undergå elektrisk chockbehandling, psykokirurgi,
psykiatrisk tvångsbehandling eller påtvingas sinnesförändrande droger. Föräldrar kan inte
tvingas eller manipuleras att medge att deras barn drogas av psykiatriker, andra praktiserande
eller skolpersonal. Regeringar bör olagligförklara sådana kränkningar.
De ansvariga tjänstemännen inom reglerande myndigheter eller deras rådgivare måste hållas
kriminellt ansvariga för skada som orsakats av psykiatriska droger och andra psykiatriska
"behandlingar" om det är fastställt att de visste eller borde ha vetat om sådan skada antingen
genom resultat av klinisk prövning, rapporter om skadlig reaktion eller offentlig
information som finns lättillgänglig.
Varje individ som har utsatts för sådan kränkning måste bli hjälpt med att anmäla detta till polis
och instanser som utfärdar licenser för yrkesutövning och få denna kränkning undersökt och åtalad. Han bör också få hjälp med att erhålla kompetent juridiskt råd om att inge en civil stämning
för skada mot varje skyldig psykiatriker, hans eller hennes sjukhus, föreningar och läroanstalter.
Förenta Nationernas icke-myndighetsanknutna grupper (NGOs), människorättsgrupper och
berörda medborgare bör arbeta tillsammans för att skapa en ny internationell överenskommelse
som stater undertecknar och ratificerar för att skydda alla individer från mindcontrol och
psykiatriskt missbruk.

För ytterligare information:
CCHR International
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028
Telephone: (001) 323 467-4242 • (001) 800 869-2247 • Fax: (001) 323 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org
eller kontakta närmaste KMR-kontor:
KMR
Box 2
124 21 Bandhagen
tel: 08-83 85 18

KMR
Box 171 00
402 61 Göteborg
tel: 031-12 23 54
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INTERNATIONELLA KMR

Kommissionärer och rådgivande styrelse
KMRs kommissionärer bistår KMR utifrån
sina professionella kunskapsområden i dess
reformarbete inom området mentalvård och för
att säkerställa de mentalsjukas rättigheter.
Internationell ordförande

Jan Eastgate
Internationella Kommittén för
Mänskliga Rättigheter
Los Angeles
Nationell ordförande

Bruce Wiseman
Kommittén för
Mänskliga Rättigheter USA
Styrelseledamot i
Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Isadore M. Chait
Grundande kommissionär

Dr. Thomas Szasz,
professor emeritus i psykiatri
State University of New York
Health Science Center
Konst och underhållning

Jason Beghe
David Campbell
Raven Kane Campbell
Nancy Cartwright
Kate Ceberano
Chick Corea
Bodhi Elfman
Jenna Elfman
Isaac Hayes
Steven David Horwich
Mark Isham
Donna Isham
Jason Lee
Geoff Levin
Gordon Lewis
Juliette Lewis
Marisol Nichols
John Novello

David Pomeranz
Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann
Politik och juridik

Tim Bowles, Esq.
Lars Engstrand
Lev Levinson
Jonathan W. Lubell, LL.B.
Lord Duncan McNair
Kendrick Moxon, Esq.
Vetenskap, medicin och hälsa

Giorgio Antonucci, M.D.
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, Ph.D.
Mary Ann Block, D.O.
Roberto Cestari, M.D.
(also President CCHR Italy)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Mary Jo Pagel, M.D.
Lawrence Retief, M.D.
Megan Shields, M.D.
William Tutman, Ph.D.
Michael Wisner
Julian Whitaker, M.D.
Sergej Zapuskalov, M.D.
Utbildning

Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Prof. Anatoli Prokopenko
Religion

Rev. Doctor Jim Nicholls
Affärsverksamhet

Lawrence Anthony
Roberto Santos
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Nationella KMR-kontor
KMR Australien

KMR Frankrike

KMR Japan

KMR Ryssland

Citizens Commission on
Human Rights Australia
P.O. Box 562
Broadway, New South Wales
2007 Australia
Telefon: 612-9211-4787
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

Citizens Commission on
Human Rights France
(Commission des Citoyens
pour les Droits de
l’Homme—CCDH)
BP 76
75561 Paris Cedex 12 , France
Telefon: 33 1 40 01 0970
Fax: 33 1 40 01 0520
E-mail: ccdh@wanadoo.fr

Citizens Commission on
Human Rights Japan
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Telefon/Fax: 81 3 3576 1741

Citizens Commission on
Human Rights Russia
P.O. Box 35
117588 Moscow, Russia
Telefon: 7095 518 1100

KMR Lausanne, Schweiz

Citizens Commission on
Human Rights South Africa
P.O. Box 710
Johannesburg 2000
Republic of South Africa
Telefon: 27 11 622 2908

KMR Österrike
Citizens Commission on
Human Rights Austria
(Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich)
Postfach 130
A-1072 Wien, Austria
Telefon: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

KMR Belgien
Citizens Commission on
Human Rights
Postbus 55
2800 Mechelen 2,
Belgium
Telefon: 324-777-12494

KMR Kanada
Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304
Toronto, Ontario
M5B 1L2 Canada
Telefon: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

KMR Tjeckien
Obcanská komise za
lidská práva
Václavské námestí 17
110 00 Praha 1, Czech Republic
Telefon/Fax: 420-224-009-156
E-mail: lidskaprava@cchr.cz

KMR Danmark
Citizens Commission on
Human Rights Denmark
(Medborgernes Menneskerettighedskommission—
MMK)
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark
Telefon: 45 39 62 9039
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

KMR Finland
Citizens Comission on
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

KMR Tyskland
Citizens Commission on
Human Rights Germany—
National Office
(Kommission für Verstöße
der Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.—
KVPM)
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany
Telefon: 49 89 273 0354
Fax: 49 89 28 98 6704
E-mail: kvpm@gmx.de

KMR Grekland
Citizens Commission on
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

KMR Holland
Citizens Commission on
Human Rights Holland
Postbus 36000
1020 MA, Amsterdam
Holland
Telefon/Fax: 3120-4942510
E-mail: info@ncrm.nl

KMR Ungern
Citizens Commission on
Human Rights Hungary
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SKAPAR OFFENTLIG MEDVETENHET

VIKTIGtillINFORMATION
läsaren

D

en psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är
ensamma om att ha kunskap om mental
hälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visar
dock på motsatsen:
1. PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE
MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen

existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett
tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av
symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse
for deras fysiologi (funktion) måste etableras och
bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och
tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvisas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det
finns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medicinska existens har bevisats.
2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED
PSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MED
PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom tradi-

tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar
som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykiatri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker eller
fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett
hos många olika patienter för en störning eller
syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid
Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”är
alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störningar], grupper av symtom som anses vara relaterade
till varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr Thomas
Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,
”Det existerar inte något blodprov eller annat biologiskt test som kan användas för att konstatera om
mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns
för de flesta kroppsliga sjukdomar.”
3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN
TILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”. Ledande

psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World
Psychiatric Association och National Institute of

Mental Health i USA medger att psykiatriker varken känner till orsaker eller botemedel för någon
psykisk störning eller vad deras ”behandlingar” har
för specifika effekter på patienterna. De har enbart
teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser
och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för
dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric
Association konstaterade, ”Den tid då psykiatriker
ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I
framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva
med sin sjukdom.”
4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR
PÅ EN ”KEMISK OBALANS” I HJÄRNAN ÄR EN
OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM. En rådande

psykiatrisk teori (och förklaring till att personlighetsförändrande droger säljs) är att psykiska
störningar är ett resultat av en kemisk obalans i
hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns
det inga biologiska eller andra bevis som stödjer
detta. Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en
stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska
experter och författare till boken Blaming the Brain
säger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att
bestämma det kemiska tillståndet hos en levande
persons hjärna.”
5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I
HJÄRNAN. Människor har problem och upprördhe-

ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka
ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att
problemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdomar” som bara kan lindras med farliga piller är
oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana
droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till
att människor tar till våld eller begår självmord. De
döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör
individen mindre kapabel och hindrar därmed
möjligheterna till verkligt tillfrisknande och
framtidstro.

unskap är en vital del i alla initiativ som syftar till att
vända den krympande sociala spiralen. KMR tar ansvaret
för denna uppgift på allvar. Genom att göra KMRs
internet-sajt välkänd, genom böcker, informationsbrev och andra
publikationer får fler och fler patienter, familjer och människor
tillhörande olika yrkeskategorier, lagstiftare och många andra,

K

korrekt information om psykiatri; de får veta att det går att göra
någonting åt den och att man bör göra det.

DEN VERKLIGA KRISEN-inom dagens psykiatri
Rapport och rekommendationer angående bristen på vetenskaplighet
och resultat inom mentalvårdsindustrin

ATT SKADA UNGDOMAR-Hur psykiatrin undertrycker ungdomars sinnen
Rapport och rekommendationer om destruktiva bedömningsformulär
för psykisk hälsa, värderingar och program i våra skolor

OMFATTANDE BEDRÄGERI-Pyskiatrins korrumperade verksamhet
Rapport och rekommendationer angående det kriminella monopolet
på mental hälsa

HUR SAMHÄLLET ÖDELÄGGS-Psykiatrins påtvingade vård
Rapport och rekommendationer om psykiatrins misslyckade
öppenvårdsprogram och andra psykiatriska tvångsprogram

PSYKIATRINS BLUFF-Hur läkarvetenskapen undermineras
Rapport och rekommendationer om psykiatrins influenser på
hälso- och sjukvården

ATT SKADA KONSTNÄRER-Psykiatrin förstör kreativitet
Rapport och rekommendationer om psykiatrins angrepp på konstnärer

PSEUDOVETENSKAP-Psykiatrins falska diagnoser
Rapport och rekommendationer om bristen på vetenskaplighet i
psykiatrisk diagnos

OHELIGT ANGREPP-Hur religionen undermineras
Rapport och rekommendationer om psykiatrins destruktiva inflytande
på religiös tro och religiösa utövningar

S C H I Z O F R E N I -" S j u k d o m e n " s o m p s y k i a t r i n g ö r p e n g a r p å
Rapport och rekommendationer om psykiatriska lögner om
allvarliga psykiska störningar

RÄTTVISAN URHOLKAS-Hur psykiatrin har korrumperat lag och rätt
En rapport om och rekommendationer beträffande psykiatrins och
psykologins inverkan på rättsväsende och kriminalvård

D E N BRUTALA VERKLIGHETEN-Skadlig psykiatrisk behandling
Rapport och rekommendationer angående de destruktiva
behandlingsmetoderna ECT och psykokirurgi

ÖVERGREPP MOT ÄLDRE-Brutala mentalhälsovårdsprogram
Rapport och rekommendationer om psykiatrins övergrepp mot
våra äldre

DÖDLIGA TVÅNGSMETODER-Psykiatrins "terapeutiska" övergrepp
Rapport och rekommendationer angående bruket av tvång på
psykiatriska inrättningar

PSYKIATRISK VÅLDTÄKT-Övergrepp på kvinnor och barn
Rapport och rekommendationer om sexuella övergrepp på patienter
inom den psykiatriska vården

PSYKIATRIN-får din omvärld att bli fast på droger
Rapport om hur psykiatrin skapar dagens drogkris, och
rekommendationer om åtgärder
REHABILITERINGSBEDRÄGERI-Psykiatrins svindleri med droger
Rapport och rekommendationer angående metadonprogrammet
och andra dödsbringande drogrehabiliteringsprogram
ATT GE DROGER TILL BARN-Psykiatrin förstör l i v
Rapport och rekommendationer om falska psykiatriska diagnoser
och om att tvinga på unga människor droger

KMRs publikationer, som finns tillgängliga på 15 språk, informerar om psykiatrins skadliga inflytande på rasism, utbildning,
kvinnofrågor, rättsväsendet, drogrehabilitering, moral, våra
äldre, religion och många andra områden. Dessa omfattar bl.a.:

KAOS O C H TERRORISM-Skapat av psykiatrin
Rapport och rekommendationer om psykiatrins roll i den
internationella terrorismen
ATT SKAPA RASISM-Psykiatrins bedrägeri
Rapport och rekommendationer kring psykiatrins skapande av raskonflikter och etnisk rensning.
KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Internationell övervakare av mentalhälsovård

VARNING: Innan du slutar att ta psykiatriska droger behöver du
söka hjälp och råd av en kompetent icke-psykiatrisk läkare.
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”Vi bör hedra KMR
därför att de är verkligen
den organisation som för första
gången i människans historia har
organiserat en politiskt, socialt och
internationellt betydelsefull röst för att
bekämpa psykiatri. Detta har inte
hänt förr i människans
historia.”
– Thomas Szasz M.D.
Professor emeritus i psykiatri
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