
Skolan har kommit att bli en betydelsefull marknadsplats för industrin i syfte att öka försäljningen av 
mediciner. För att kunna genomföra detta utan närvarande försäljare, krävs att lärare och rektorer har 
en positiv attityd till att barn påbörjar en medicinering, helst långvarig.

SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) är en drog som förändrar ens sätt att tänka och 
förhålla sig till omgivningen. Den reducerar samvetet och den empatiska förmågan. Ingen vet 
säkert vad som sker, men det finns en hypotes om serotonin vilken läkemedelsindustrin har använt i 
marknadsföringen av det man kallat antidepressiva medel. Läkare och annan sjukvårdspersonal får 
tyvärr lära sig under utbildningen att denna hypotes snarare är sanning än ett antagande. De som 
skriver studiematerialet samarbetar ofta med läkemedelsbolagen. Risker tas bort eller tonas ned. Allt 
fler barn får SSRI utan att varken barnet eller föräldrarna får information om riskerna. 

Men kan inte lärarna och rektorerna göra något? Problemet är att även dessa övertalas att ta 
SSRI. Läkarna i sin tur säger bara det som står i reklamen – som är en del av deras farmakologiska 
fortbildning. Oavsett om personal eller barn känner sig stressade, sorgsna, nedstämda, mobbade, har 
sömnproblem, pms, depression, ångest, tvångstankar, ätstörningar, spelberoende med mera skriver 
läkaren ut SSRI, en kemikalie som reducerar sexualiteten och ökar risken för bland annat fosterskador 
och aggressivitet. Den kan i vissa fall helt ta bort rädslan för döden, vilket ökar risken för självmord. 
SSRI är skapat för att angripa hjärncellerna som i sin tur påverkar hela vår kropp, våra tankar och vår 
personlighet. SSRI återfinns vid många skolskjutningar, mord och självmord men är svenska lärare 
informerade? År 2011 togs SSRI av 41 600 svenska barn och ungdomar i åldern 10-24 år.

Droger har i alla tider använts när arbetsförhållandena har varit för hårda. Svensk skolmiljö måste 
förbättras och samtidigt bli drogfri, men det måste gälla ALLA, såväl personal som elever. Frågan är 
om detta är möjligt så länge den svenska vården vänder ryggen åt hela problematiken med SSRI.

Who Cares in Sweden  är en svensk dokumentär i tre delar som handlar om riskerna med 
SSRI och kan ses gratis på Internet. Det krävs mer forskning men filmerna tar upp något som länge 
har tystats ned i Sverige.  Var gärna med och sprid kunskap om filmerna och stoppa den korruption 
som idag omöjliggör en säker hantering av mediciner.  Är du läkare, anhörig eller patient? Har du 
erfarenhet av korruption eller av att bli motarbetad?   Lämna tips till:  www.artimus.se/slussen

“Who Cares in Sweden” tillägnas en framtida svensk psykiatri,
fri från korruption där staten tar ansvar över läkemedelshanteringen.

Denna text är publicerad på artimus.se och kan laddas ned och skrivas ut.
Sätt gärna upp den på anslagstavlor i affären, på din arbetsplats eller i din skola!

Dålig arbetsmiljö leder till droger i skolan
... där rektor och lärare tar samma som eleverna!
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