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Guns and doses
KMR har undersökt alla skolskjut-
ningar i USA. I så gott som alla fall 
har förövaren använt någon form av 
psykiatrisk drog, främst antidepres-
siva medel och/eller ADHD-droger. 
Medel som enligt mer än 90 officiella 
internationella varningar från läke-
medelsmyndigheter kan skapa själv-
mordsbeteende, mani, psykos, hal-
lucinationer, fientlighet, aggression 
och våldsbeteende.

Skolskjutningarna i USA och Finland 
har orsakat ett 80-tal dödsfall och 
flera hundra skadade. I det senaste 
fallet där Stephen Kazmierczaks vid 
universitet i Chicago sköt ihjäl fem 

personer, rör det sig enligt rapporter 
om de allvarliga abstinenssymtom 
som antidepressiva medel kan fram-
kalla, En effekt som psykiatriker och 
läkemedelsbolag länge fullständigt 
förnekat. 

Men läkemedelsbolagens hemlighåll-
na kliniska studier har visat att man 
länge känt till – men inte berättat – 
att en hel del personer kan få mycket 
allvarliga skadeverkningar av psyko-
farmakan när de börjar med den eller 
försöker sluta. Till abstinenssymto-
men räknas just självmordsbeteende, 
mani, psykos, hallucinationer, fient-
lighet, aggression och våldsbeteende. 

Det är alltså inte någon ”underliggande sjuk-
dom” som kommer fram i dagen, utan en direkt 
effekt av psykofarmakan. Försök på helt friska 
personer utan några psykiska problem har be-
kräftat dessa effekter.

Mönstret i detta vansinnesdåd stämmer med de 
tidigare. Bakom vågen av dödsskjutningar finns 
EN enda trovärdig gemensam nämnare: Så gott 
som alla förövarna hade tagit någon form av 
psykiatrisk drog. Detta är den mest trovärdiga 
gemensamma nämnaren. Inte TV, datorspel, 
kläder, vapen eller vad de åt till frukost.

Att antidepressiva medel och andra psykofar-
maka kan framkalla våld är nu nämligen helt 
klarlagt. Flera undersökningar visar på detta. En 
studie som släpptes den 18 september 2006 vi-
sar på det skrämmande faktum att psykiatriska 
droger skapar våldsmän av annars helt friska, 
ej våldsbenägna människor. Studien som publi-
cerades i tidskriften PLoS Medicine visade att 
de antidepressiva SSRI-medlen markant ökade 
risken för kraftigt våld. Ett team av forskare 
vid Cardiff University hade utfört forskning på 
kopplingen mellan SSRI och våldsamt beteen-
de. Forskningsledaren, David Healy, sade: 
- Vi har säkra bevis för att drogerna kan göra 
människor våldsamma och man måste dra 
slutsatsen utifrån detta att det kommer fler 
våldsepisoder.
Och så länge psykiatrin får lov att fortsätta 
prångla ut destruktiva droger på marknaden 
kommer vi att få se fler  vansinnesdåd.

Psykiatriska droger bakom skolskjutningar


