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Var gömmer sig feministerna

... när kvinnorna anpassas till männens värld?

Cirka 10 procent av svenska folket tar en SSRI varje morgon. En större del av alla dessa är kvinnor.
Gravida och nyblivna mödrar övertygas om att ta SSRI som påverkar både dem själva och barnet.
Kända biverkningar för mamman är aggressivitet, nedsatt sexuell förmåga, minskad empatisk
förmåga och risk för självmord. Den kanske mest påtagliga effekten är dock att man bryr sig mindre.
SSRI motverkar även dåligt samvete. Trots detta luras svenska tonårsflickor att ta SSRI mot PMS,
ibland utan att ens föräldrarna är tillfrågade. Sköterskor och läkare luras av oseriösa professorer som
tillåts hjälpa industrin. Män och kvinnor har fysiska skillnader. Om utvecklingen fortsätter där allt
mer av kvinnors normala upp- och nedgångar i känslolivet diagnostiseras och medicineras, kommer
endast de kvinnor som anpassat sig till männens värld att finnas kvar i arbetslivet. I denna värld offras
familjelivet. Kärlek och ärlighet blir tecken på svaghet och mindre professionellt agerande.
SSRI står för selektiva serotoninåterupptagshämmare och ingår i en förklaringsmodell som ligger
till grund för en hypotes om att depression har att göra med nivån av ämnet serotonin i hjärnan.
Läkemedelsbolagen, vars enda intresse är att öka omsättningen av mediciner, har i mer än 20 år
lyckats sälja detta “antagande” och därmed tjänat miljarder med hjälp av oseriösa forskare. PR-bolag
har försett de till synes helt okritiska journalisterna med vinklade informationspaket.
Journalisterna har helt enkelt blivit en självklar länk i läkemedelsbolagens marknadsföring. Därför
ifrågasätter ingen SSRI-hypotesen. I Sverige sker forskning och läkarnas fortbildning till största delen
genom de läkemedelsbolag som säljer medicinerna. En fullständigt absurd situation som inte alls
har att göra med vetenskap och kritiskt tänkande. Allt är endast en lyckad marknadsföring med
tragisk utgång för samhället, i synnerhet för kvinnor. PR-kampanjer arbetar hela tiden för att svenska
kvinnor med olika sorters problem ska medicineras med SSRI. Kan en feminist blunda för att kvinnor
manipuleras till att avtrubbas känslomässigt? Vilket ansvar har man som feminist?

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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Det kan vara livsfarligt
att tvärt avsluta en medicinering.
Konsultera alltid läkare och ta hjälp av
vänner och familj.

