
Visst är det svårt att tänka sig att det svenska rättssamhället skulle acceptera användandet av droger
i tjänsten, till och med av personal vid svenska domstolar? Tyvärr är detta inte en skröna utan tragisk
verklighet. Domare, åklagare och även advokater tar SSRI som förändrar deras sätt att tänka och 
förhålla sig till omgivningen. Otäcka fall känns inte lika otäcka. Plågsamma berättelser känns inte 
lika plågsamma när den empatiska förmågan reduceras. Stressen att hinna med allt minskar då den 
positiva antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre. Skulle man agera felaktigt, medvetet 
eller omedvetet, blir det inget bekymmer då SSRI fungerar mot dåligt samvete. Men vad känner den 
våldtagna, misshandlade kvinnan när hon blir bemött med en oförstående min?

Varför börjar då lagens representanter att ta dessa droger? Det är oftast en personlig kris, en olycka, 
skilsmässa eller ett dödsfall. I stället för krissamtal och stöd från sina kollegor väljer man att klara sig 
själv med hjälp av medicin/SSRI som skrivs ut av oseriösa eller dåligt informerade läkare.

Frågan är inte om utan när denna utveckling stoppas. Naturligtvis bör en drogfri arbetsmiljö vid 
svenska domstolar vara en självklarhet. Men läkemedelsindustrin har med hjälp av oseriösa forskare,
som sett ekonomiska fördelar med att gå industrins ärenden, varit med och skrivit manus till 
Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer. Dessa är alltså inte alltid skrivna av ekonomiskt 
oberoende anställda på myndigheten utan av inhyrda läkare som vid sidan av sitt arbete för stat och
landsting agerar ”forskare/konsult” med finansiering från läkemedelsbolag vars enda målsättning är 
att öka vinsten i bolagen. Läkaren får tala på konferenser, får finare titel och bättre arbetssituation.

Problemet är alltså inte industrin utan dubbelmoralen bland vissa läkare/forskare samt journalister 
som inte granskar och belyser detta träsk av förtäckta mutor. Lagens representanter, som finns där för 
att skydda dig och samhället, tar personlighetsförändrande mediciner. De själva ser inte problemet 
och (likt en drogmissbrukare) försvarar sin medicin. Frågan är om samvetet är betydelsefullt i rättssalen?

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!
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