
Visst låter det dumt? Kanske inte helt rättvist då piloter ofta har professionell assistans av en 
andrepilot, en autopilot, olika flygledartorn samt strikt utarbetade säkerhetsrutiner som reducerar 
möjligheten för den mänskliga faktorn att utgöra en risk för planets passagerare.

Men har en busschaufför med 50 passagerare samma assistans? Naturligtvis inte! I många yrken 
där andras liv står på spel, finns de som tar SSRI, medicinen som minskar den empatiska förmågan. 
Den hjälper mot dåligt samvete och har den antidepressiva effekten att “man bryr sig mindre”. SSRI 
bör därför klassas som en drog och självklar säkerhetsrisk. Varje dag möter du trafikanter som tar 
SSRI varje morgon och som inte kan sluta. Vissa tar sitt liv genom att åka över på fel sida. ”Föraren 
somnade bakom ratten” eller ”fick hjärtstopp”. Utsättningssymtomen för de som försöker sluta är 
ibland så starka att de hellre fortsätter. Likt narkotika kommer drogen att bidra till en allt sämre hälsa. 
Patienten får inte någon hjälp att sluta därför att SSRI ”inte anses vara beroendeframkallande”.

Alkoholister får inte köra den stora lyftkranen eller bussen förrän de är helt nyktra under lång tid.   
Man får inte säga: ”Bara lite punsch varje morgon?”  Deprimerade människor behöver hjälp och stöd 
och ibland även mediciner. Frågan är varför de ska tillåtas att utgöra en risk för omgivningen därför 
att ingen har kurage nog att säga ifrån. Har piloter dåliga arbetsförhållanden ska dessa förbättras. 
Piloternas fackförening borde ställa sig bakom sina medlemmar och kräva att de inte ska behöva 
arbeta under depressioner så svåra att det krävs personlighetsförändrande medicinering. Varför har 
man annars en fackförening? Men vad hjälper ett rop på hjälp om fackets egen representant tar SSRI?

En strategi som läkemedelsbolagen framgångsrikt har använt sig av är att via PR-byråer påverka 
samhällets attityd till mediciner. Exempelvis uppmuntrar man redan utsatta människor att propagera 
för att samhället ska ”acceptera psykisk sjukdom”. Strategin är att alla ska acceptera att kollegor, 
vänner och familjemedlemmar tar mediciner livet ut. Var är facket? Var är ni som talar om solidaritet?

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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