
Mobbning handlar om brist på samvete och empati. Rädsla skapar feghet och passivt medverkande. 
Handlingarna kräver någon form av känslomässig kyla – människans återkommande mardröm.

En grupp av mediciner kallas SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare. Namnet kommer av att 
ämnet serotonin är en del i en process, en signalöverföring mellan hjärnans 50-100 miljarder neuron. En 
hypotes (ett antagande) är att det har att göra med depression. Svensk sjukvårdspersonal har tyvärr lärt 
sig att antagandet är sant, att det handlar om ”en obalans som kan justeras”. Forskare menar att riskerna 
tonas ned, att SSRI kan göra mer skada än nytta och att medicinen även förändrar ens personlighet. 
Ändå ges SSRI till ungdomar utan att riskerna diskuteras med familjen, lärare och klasskamrater.

Den kemiska effekten i hjärnan verkar snarare leda till en obalans som ibland kan vara mycket svår 
att återställa. Den empatiska förmågan minskar, den vi använder för att känna in en annan människas 
lidande eller glädje. När vi är på väg att skada/mobba någon eller kanske redan har skadat någon, 
skapas en ångest i människan (förutom hos psykopater). Samvetet påminner oss om vad vi egentligen 
anser om rätt och fel, vad som är snällt respektive elakt. Trots att överlevnadsinstinkten är så stark kan 
den i vissa fall fullständigt utplånas av SSRI. Men varför ges detta till både mobbare och offer?

Svaret är att SSRI fungerar kortsiktigt på mobbaren som känner sig mindre ångerfull och på offret som 
varken gråter eller oroar sig. Istället göms det trauma som egentligen skulle behöva bearbetas av den 
som blivit kränkt och förnedrad. Läkarens ansvar ifrågasätts sällan. Detta fast medicinen inte läker 
utan drogar ned patienten vars trauma bäddas in som en mögelsvamp. Den “antidepressiva effekten” 
påverkar hela den process som kunde ha varit grunden för att komma till rätta med mobbningen. Idag 
screenas istället befolkningen för att öka konsumtionen av SSRI. När de som tar SSRI, läser en sådan här 
text, blir de ofta negativa och ibland aggressiva. Texten upplevs som ett hot. SSRI reducerar mänskliga 
känslor. Frågan är om SSRI rent av bidrar till en ökad mobbning och ännu mer lidande?

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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OBS!
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