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DET SANSLÖSA VÅLDET

66 
skolskjutningar 

– alla använde antidepressiva
”9 av 10 av de mest våldsframkallan-
de drogerna är psykiatriska droger.”

”Psykiatrins mediciner ligger bakom skolmassakrer”
– Psykiatriker David Healy
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DET SANSLÖSA VÅLDET
Om man skall diskutera orsaken till det sanslösa våldet måste 
man först titta på USA. USA:s befolkning utgör drygt en tju-
gondel av jordens befolkning men konsumerar två tredjedelar 
av alla psykiatriska droger. Anledningen till dessa siffror kan 
direkt kopplas samman till ökningen av diagnostisering av 
psykisk sjukdom. För utan diagnos kan inte psykiatriska dro-
ger skrivas ut. Men det finns en annan, långt mörkare sida: det 
ökande besinningslösa våldet. Lättillgängligheten till vapen är 
naturligtvis starkt bidragande till det extrema våldet, men ab-
solut inte orsaken. 

Det tycks råda större intresse i att ta reda på vilket vapen som 
användes vid skolskjutningarna än vilken psykiatrisk drog som 
användes. Om man letar efter fel orsak och försöker åtgärda den 
kommer situationen inte att förbättras, utan med stor sannolikhet 
försämras.

På bara 14 år, 1998-2012, har det förekommit 66 fall av skolvåld 
med vapen och psykiatriska droger dokumenterat inblandade i 
USA. Vi har bara hört talas om en del av dessa, de mest spekta-
kulära. Och de blir allt värre och allt fler. En webbsida räknar upp 
över 4800 fall, inklusive dessa 66, där besinningslöst våld och 
antidepressiva SSRI-medel kopplats samman, länkat till tidningsar-
tiklar som beskriver våldet.
http://ssristories.com/index.php?p=school

”Man kan dra en linje mellan antalet skolpsykiatriker i USA och 
antalet skolskjutningar, och man kommer att finna att båda gått 
upp i samma riktning under samma tid,” menar Healy som varnar 
för att utöka psykiatrins insatser. ”Det kommer att leda till mer 
skolvåld, oavsett om man försöker få bort skjutvapnen.”
Video: http://www.wnd.com/2013/01/top-psychiatrist-meds-
behind-school-massacres/#jEX94DZ8POVsuC4A.99London-
basedideo: 
En annan webbsida räknar upp en tidslinje av masskutningar av 

Psykiatrilagsutredningen har på uppdrag av regeringen över-
lämnat ett förslag om tvångsvård för psykiskt sjuka. Det handlar 
naturligtvis ytterst om att förebygga våld, mot sig själv och 
andra. På över tusen sidor har man lyckats med konststycket att 
undvika en av de absolut största anledningarna till det sanslösa 
våldet. 
På bara en bråkdel av dessa sidor har KMR lyckats med konst-
stycket att sammanfatta orsaken och bakgrunden till det våldet: 
den psykiatriska behandlingen med psykoaktiva droger.

olika slag som begåtts under inflytande av psykdroger, för sig eller 
i kombination.   http://mass-shootings.com/timeline/

Barn drogas ner
Barn och ungdomar i USA, såväl som i övriga världen, är måltavla 
för den psykiatriska mångmiljardindustrin och får mycket kraftiga 
psykiatriska droger i en aldrig sinande ström. Även om siffrorna är 
osäkra, visar en studie att 10,4 miljoner barn och ungdomar i USA 
hade en ADHD-diagnos (2010) och många av dessa med största 
säkerhet får någon form av psykiatrisk drog. Det är långt mer än 
hela Sveriges befolkning, bara i ett enda land. 11 procent av USA:s 
befolkning över 12 år (10 procent över 6 år) tar minst ett antide-
pressivt medel, nio av tio barn som besöker en psykiatriker kom-
mer ut med recept på en personlighetsförändrande drog. 
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/21/adhd-diagnoses-up-by-
66-perent_n_1370793.html?ref=mostpopular

Och våldet bara ökar.
Det sanslösa våldet började när det första neuroleptikapreparaten 
lanserades 1955 (Thorazin/Hibernal), vilket betraktades som en 
revolution inom psykiatrin och jämfördes med penicillinet inom 
medicinen. Bisarra våldsdåd började dock inträffa ett kort tag efter 
denna revolution. 
Våldet tog ordentlig fart när SSRI-antidepressiva kom i USA, i 
mitten på 1980-talet, främst Prozac. 
Under 1990-talet exploderade skolskjutningarna när också skol-
barnen började få psykdroger. Innan dess kan man knappast hitta 
något liknande besinnings-
löst våld. Men det fanns 
dock vapen, gott om dem. 
Och detta är absolut inget 
försvar för vapen, vi vill 
betona det, men de psykia-
triska drogerna var och är 
detonatorn. 

Detta är bara ett ”modernt 
problem” som sträcker sig 
några decennier tillbaka. 
Före 1960 var dessa pro-
blem så gott som obefint-
liga. Och detta är ett mycket 
viktigt konstaterande. Psyk-
drogerna lanserades i mitten 
av 1950-talet.  Författaren 
Colin Wilson har forskat 
åtskilligt i bakgrunden till 
våldsbrott. I sin bok ”The 
Encyclopedia of Modern 
Murder” skriver han: 

”Man kan dra en linje 
mellan antalet skolpsyki-
atriker i USA och antalet 
skolskjutningar, och man 
kommer att finna att båda 
gått upp i samma riktning 
under samma tid.”
– Psykiatriker David Healy
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Före 1950-talet förekom knappast vansinnesdåd. Det var då de 
psykiatriska drogerna släptes loss i samhället – och det sanslösa 
våldet. (Statistiken för psykofarmaka är schematiskt framställd.)
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”Vi kallar ett brott vansinnesdåd om det inte verkar göra någon 
nytta för någon. Före 1960 så var sådana brott sällsynta, och de 
få som inträffade skedde i slutet av det årtiondet.” 

Psykdrogerna toppar våldslistan
En studie som publicerades i PloS One år 2011, och presenterades i 
Time, identifierade 31 droger som mer än andra kopplades till rap-
porter om våld. Bland de tio i topp var nio psykiatriska droger, 
antidepressiva, ADHD-amfetamin eller antipsykotiska medel. 
Prozac kom som nummer två och Paxil/Seroxat som god trea. 
Nummer ett var rökavvänjningsmedlet Chantix/Champix, som i 
sig är ett omarbetat antidepressivt medel. Den enda egentlige icke-
psykiatriska drogen var ett malariamedel. Och då hade man gått 
igenom alla tänkbara våldsframkallande droger som fanns. Mer 
behöver knappast sägas, men psykiatri är ju ekonomi och politik, 
så absolut inget hände efter publicerandet.
http://healthland.time.com/2011/01/07/top-ten-legal-drugs-linked-
to-violence/#ixzz1AN3bAwAe
http://www.plosone.org/article/
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0015337

Syftet var maximal beteendestörning
Det uttalade syftet med de psykiatriska drogerna var från början 
”maximal beteendestörning” (Thorazine/Hibernal). Och när man 
läser vidare i texten är man benägen att hålla med. Varför kallar 
vi det då psykdroger? De påverkar transmittorämnen på liknande 
sätt som LSD, kokain och andra droger och förvränger percep-

tionerna – en kemisk förvrängning av det mentala tillståndet. Där 
LSD, som också påverkar serotoninhalten, ger hallucinationer, kan 
SSRI-medlen ge vanföreställningar. Verkligheten bågnar! Det är 
på något sätt som man kapslar in personen, kemiskt sett, och till 
slut exploderar vissa. De förändrar personligheten, och det ruskiga 
är att många säger att de aldrig hittar tillbaka till sig själva. De är 
också beroendeframkallande. De är absolut inte ”mediciner”. De 
ger abstinens. De botar inget. Därför är de droger. 
Personer som påstår att de mår bättre av psykdroger upplever 
samma fenomen som när man tar alkohol eller annan mildare drog, 
obehagliga problem och känslor stängs av och man kan eventuellt 
känna sig bättre – ett tag. Aldrig i längden. När det gäller antipsy-
kotika är det samma som en kemisk lobotomi, de skär av nervba-
norna – och känslorna – kemiskt. Det är alltså möjligt att ett fåtal 
kan känna sig bättre, men de är inte bättre, det är helt enkelt en 
hjärndysfunktion, en kemisk manipulation av psyket, av hjärnfunk-
tionen. Folk som har psykiska problem behöver hela sin mentala 
kapacitet intakt.
http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/medication-mad-
ness-how-ps_b_223922.html
Kurt Danysh var 18 år när han sköt ihjäl sin pappa. Till polisen sa 
han:
”Jag använde Prozac … det förväntades lugna ner mig, men sedan 
jag började med det så var det något som oroade mig, det oroade 
mig extremt … Jag agerade helt annorlunda … jag tillbringade 
halva tiden i trans. Jag insåg inte att jag gjort det [skjutit] förrän 
efteråt, och då fattade jag. Det låter kanske underligt, men det kän-

Tio-i-topp av de mest våldsframkallande drogerna
Nio av tio-i-topp av de 31 mest våldsframkallande dro-
gerna är psykiatriska droger. Den inledande siffran anger 
rangordning bland de som orsakar mest våld. Det efter-
följande namnet är det generiskt verksamma ämnet. Inom 
parantesen anges varumärket engelskt/svenskt. Därefter 
vilken typ av medicin det är och till sist hur många gånger 
det ökar våldsbenägenheten (ex. 7,9 x – gånger).

10. Desvenlafaxin (Pristiq) Antidepressiv. 7.9 x

9. Venlafaxin (Effexor) Ångestdämpande. 8.3 x

8. Fluvoxamin (Luvox) Antidepressiv. 8.4 x

7. Triazolam (Halcion) Bensodiazepin. 8.7 x

6) Atomoxetin (Strattera) ADHD-medicin. 9 x

5) Mefoquin (Lariam) Malariamedicin. 9.5 x

4) Amfetaminer: (olika) ADHD-medicin. 9,6 x

3) Paroxetin (Paxil/Seroxat) Antidepressiv. 10.3 x

2) Fluoxetin (Prozac/Fontex) Antidepressiv. 10.9 x

1) Vareniclin (Chantix/Champix) Antirökmedel. 18 x



des som någon annan, som om jag inte hade kontroll över vad jag 
gjorde; som om jag lämnades där hållande en pistol. Det kändes 
som om någon annan sköt honom.”
Kurt Danysh hade varit 17 dagar på Prozac och aldrig haft några 
våldsutbrott innan. Efter skottet gjorde han en vansinneskörning 
med sin bil och kraschade den mot en mur. Ett tag innan mordet 
hade han även slagit sin flickvän, vilket aldrig hänt förut.
http://www.thesaveproject.com/ 

Mammor som mördar sina barn
Helena, 5 år, i Bergsjön i Göteborg, blev strypt och skändad av sin 
mamma. Efter ett stort pådrag efter mördarna riktades misstank-
arna mot modern som erkände dådet. Vad som framkom senare var 
att hela familjen; modern och de tre barnen, samtliga fick psykia-
triska droger. Modern erkände att drogerna släppt på spärrarna.

Andrea Yates familjemedlemmar grät i rättssalen när hennes 
73-åriga mor, Karin Kennedy, bad juryn att skona Andreas liv. Kort 
därefter dömdes Andrea till livstids fängelse för att hon dränkt alla 
sina fem barn i ett badkar – ett efter ett. Detta 
fall har upprört hela USA och spaltkilometrar har 
skrivits om hur och varför Andrea Yates den 20 
juni 2001 dränkte alla sin fem barn i hemmets 
badkar. Barnen var 7, 5, 3, 2 och sex månader 
gamla.
KMR:s ordförande i delstaten Texas, Jerry Bos-
well, gick igenom rättegångsprotokollet och no-
terade att Andrea Yates fått psykiatrisk behand-
ling flera år innan morden – och att hon inte varit 
våldsam innan detta, även om hon haft psykiska problem.
Boswell fann till exempel att psykiatrikern ett par dagar innan 
morden hade satt ut medicinen Haldol – efter det att han fördubblat 
dosen. Men inte bara det. I en radiointervju berättade Boswell att 
psykiatrikern även gett Andrea Yates den antidepressiva medicinen 
Effexor, och att han bara någon månad innan morden, skruvat upp 
dosen från 250 mg till 450 milligram per dag.

”Den så kallade terapeutiska dosen ligger på 37,5 mg,” sade Bos-
well i radion. ” Andrea Yates fick inte behandling – hon blev be-
dragen!”

Lisa Brown dränkte sitt sju månader gamla barn på julafton och 
berättade för polisen att hon börjat ta Paxil/Seroxat och kände sig 
som hon gick på metamfetamin.

Det har även förekommit att äldre människor 
blivit våldsamma. 
• En 70-årig man i Göteborg rusade mitt i nat-
ten in till sin inneboende och började hacka på 
honom med hammare och kniv, samtidigt som 
han skrek, ”Nu skall jag döda dig din jävel!” 
Han hade börjat ta antidepressiva medel men 
aldrig varit våldsam förut.
• Den respekterade äldre polischefen som bör-
jade använda antidepressiva medel och kort tag 

därefter sköt ihjäl hela sin familj, inklusive sig själv. 
• Den pensionerade oljearbetaren Donald Schnell som sköt 
ihjäl sin hustru, dotter och barnbarn och sedan sig själv hade 
använt Paxil/Seroxat i bara två dagar och hade inga som helst 
våldstendenser innan. Domaren lade 80 procent av skulden på 
tillverkaren av drogen. (Washington Posts specialtidning In-
sight juli 2001). GlaxoSmithKline (GSK) fick betala 6,4 mil-
joner dollar till Donald Schnells överlevande. Han hade aldrig 
varit våldsam förut.
• Tre män i 70-80-årsålder attackerade sina fruar med hammare 
under inverkan av psykofarmaka. En äldre kvinna med syr-
gastub och inget kriminellt förflutet rånade en bank. En äldre 
kvinna från Oklahoma tackar ja till en kopp te från en kvinna 
hon just mött – och dödar henne. En äldre man dödar sin fru 
och tre barn.  En annan dödar sina två systrar under ett födelse-
dagsparty. Alla använde antidepressiva.

Det finns mängder av liknande fall. Sådant läste man aldrig om 
förr i tiden. Vad är den gemensamma faktorn? Alla hade fått psy-
kiatriska droger.

Andrea Yates dömdes till 
livstids fängelse för att 
hon dränkt alla sina fem 
barn i ett badkar – ett 
efter ett. Hon hade fått en 
cocktail av mycket starka 
psykiatriska droger innan.

Psykiatrin är orsak och inte en 
kur för massvåld, och att söka 

efter hjälp från psykiatrin 
kommer enbart att distrahera 
oss från att söka genuint ef-

fektiva lösningar.”
– Psykiatriker Peter Breggin

Ett mycket uppmärksammat fall 
i USA var Susan som spände fast 
båda sina barn, 3 år och 14 må-
nader, i bilen och körde ner den 
i sjön – och ställde sig att titta 
på. Hon hade fått en cocktail av 
psykiatriska droger innan.



Ett av de mest sålda antidepressiva medlen är Paxil/Seroxat. Det 
är också ett av de mest våldsframkallande. Några av de uppgivna 
biverkningarna är:

Mani, sömnsvårigheter, ångest, upprördhet, förvirring, 
minnesförlust, paranoida reaktioner, psykos, fientlighet, 
delirium, hallucinationer, abnormt tänkande, avpersonali-
sering, brist på känslor, m.m. 

Och även om ”bara” en på 1000 får ett psykotiskt sammanbrott så 
räcker det för att tiotusentals människor skall råka ut för det. 

Skolskjutningar
Vi har även sett en hel del skolskjutningar där ungdomar först skju-
tit ihjäl sina föräldrar. Alla var på antidepressiva, antipsykotika 
och/eller ADHD-droger.

• Kip Kinkel, 15 år, sköt sin föräldrar i sömnen och gick sedan 
till skolan och sköt sedan ihjäl två och skadade 22 andra. Han 
hade just börjat med Prozac och använde Ritalina.
• Christopher Pittman var 12 år när han mördade bägge sina 
morföräldrar och brände ner huset. Han tog Paxil/Seroxat och 
sedan Zoloft.
• Jarred Viktor var 15 år när han högg ihjäl sin mormor med 61 
knivhugg efter bara fem dagar på Paxil/Seroxat.
• Chris Fetters, 13 år, dödade sin favoritmoster efter han börjat 
med Prozac.
• Jeff Weise, 18 år, dödade bägge sina morföräldrar, gick till 
skolan och sköt ihjäl sju personer och skadade sju. Därefter sköt 
han sig själv. Han använde Prozac.
• Det är inte bara män som blir psykotiska. Den 20 maj 1988 
gick Laurice Dann in i en skola i Winnetka, Illinois och började 
skjuta oskyldiga barn. Hon dödade en och skadade fem andra 
innan hon sköt sig själv. Vid obduceringen fann man spår av psy-
kiatriska droger.

Vi har en av de värsta skolskjutningarna, den 14 december 2012, 
där Adam Lanza, 20 år, först sköt ihjäl sin mamma och sedan 20 
små barn och sex lärare. Det är i skrivande stund inte fastställt om 
han använde psykdroger, men enligt Washington Post så hade an-
höriga berättat att han fick medicinering när han var yngre. CNN:s 
välkände medicinreporter, neurokirurgen Sanjay Gupta, uttalade 
sig 18 december 2012 i CNN om Adam Lanza:

”Vi vet fortfarande inte mycket om skytten som bodde i sitt hem. 
Men det är något annat man bör ta hänsyn till: Vilken medicine-
ring, om någon, gick han på? Jag talar specifikt om antidepres-
siva. Om man tittar på undersökningarna från andra skolskjut-
ningar som har hänt, så var medicinering en gemensam faktor … 
När någon påbörjar dessa medicineringar och när någon upphör 
så kan det leda till ökad impulsivitet och minskat omdöme ... 
Det är värt att peka ut att över en sjuårsperiod så finns det 11 000 
våldsepisoder relaterade till biverkningar från mediciner.”

Video: http://www.cchrint.org/2013/01/14/psychiatricdrugs-
schoolshootings/ 

Eller som Washington Posts specialtidning Insight-magasine skrev 
i sin artikel ”Guns and Doses” i juninumret 1999 efter Columbine-
massakern:

”Även om många amerikaner upprörts över det bisarra skjutan-
det på skolorna, är det få som uppmärksammat hur många av 
dem som skjutit som finns bland de sex miljoner barn som nu 
får psykofarmaka ... Vi har en mardröm framför oss med de 
här psykiatriska drogerna. Vi har unga människor som är 
som tidsinställda bomber som tickar i skolorna.”

Övriga uppmärksammade skolskjutningar:
• Cho Seung-Hui sköt ihjäl 32 personer på en skola i Virginia, 
USA år 2007. Han använde antidepressiva och hade fått psy-
kiatrisk behandling sedan 2005. Detta är den värsta skolskjut-
ningen någonsin.
• 1999 sköt och skadade T J Solomon sex av sina skolkamrater. 
Han använde Ritalina.
• 1999 sköt Eric Harris tolv elever och en lärare på Columbine 
high school. Han använde  Luvox – ett antidepressivt preparat. 
Enligt den psykiatriker som vittnade i rätten hade Harris använt 
Luvox i ett år, och under de sista två-tre månaderna höjt dosen 
till hela 200 mg och uppvisade drogframkallade skakningar 
fem veckor innan skolskjutningen. Hans blogginlägg visade 
också en ökande aggression.
• Colorado-skjutningen i en bio under premiären på Batman be-
gicks av James Holmes, som varit under långvarig psykiatrisk 
behandling. Han tog 100 mg Vicodin innan han gick till bion 
och sköt ihjäl 12 personer och skadesköt 70.

Den första skolskjutningen utfördes av ”Texas Tower mörda-
ren” Charles Joseph Whitman som 1966, förskansad i ett torn 
på universitetet i Austin, sköt ihjäl 16 människor och sårade 32. 
Dessförinnan hade han knivmördat sin fru och sin mor. Man letade 
efter förklaringar i form av arbetslöshet och andra sociala faktorer 
men glömde den viktigaste faktorn. Whitman hade fått psykiatrisk 
behandling innan. Han var dock inte våldsbenägen före detta. När 
han blev skjuten i tornet fann man ”några piller” i hans ficka som 
visade sig vara Dexedrin, det första av psykiatrins massproduce-
rade droger. Dexedrin är nära besläktat med metamfetamin, vilket 
kan orsaka psykos och huvudvärk, vilket Whitman klagade över 
i sitt självmordsbrev som visade tydliga tecken på psykos. Man 
skyllde på att Whitman hade en liten hjärntumör, men en patolog 
hävdade bestämt att den varken kunde orsaka huvudvärken eller 
hans bisarra beteende. Mycket få media nämner de psykiatriska 
drogerna som orsak, eller överhuvudtaget.
http://psychiatricnews.wordpress.com/the-texas-tower-massacre/

Depression orsakar inte våld
Om man är försiktig kan man ju spekulera i om de psykiatriska 
drogerna kanske inte är tillräckligt effektiva, eller om personerna  



får tillräckligt med droger. Men frågan uppstår dock: framkallar 
de i själva verket våld? Och det vet vi att de gör. Depression i sig 
orsakar inte våldsamt beteende. Antidepressiva gör det. Och det är 
inte bara KMR som säger detta. Det står till och med på bipack-
sedlarna till många av preparaten, och allt fler läkare och forskare 
instämmer i detta.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article1936627.ab

En av våra mest våldsframkallande droger är amfetamin och amfe-
taminliknande preparat för ADHD, såsom Ritalina och Concerta. 
Detta ger man 50 000 vuxna och barn i Sverige. Ett flertal mycket 
ruskiga våldsdåd har inträffat med dessa medel.

• Jeanette Javell som mördade sin sovande pojkvän med 30 
knivhugg gick på ADHD-drogen Concerta. ”Medicinen gjorde 
mig till mördare”, skrev hon i ett brev till Aftonbladet.
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16033275.ab
• Vi har en av de ruskigaste våldtäkter som begåtts. En 33-årig 
man hade våldtagit två 17-åriga flickor under en bilfärd som 
pågick i 16 timmar. Enligt åklagaren var det det värsta våld-
täktsfall hon sett. Han använde Concerta och antidepressiva.
• Skarakannibalen skar huvudet av sin flickvän, våldtog och åt 
av kroppen. Han hade använt Concerta i flera år.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16036890.ab

 
Amfetamin och kokain identiska
För över 30 år sedan fastställde WHO att kokain och amfetamin/
Ritalina är farmakologiskt identiska och placerade därmed Ri-
talina i Schedule II-klass, samma som kokain, morfin, opium och 
metadon. Detta är klassen med högsta beroendeframkallande vid 
medicinskt bruk. 
WHO fastställer även att det är knappt möjligt att skilja på kokain 
och Ritalina/amfetamin vid användning då de påverkar samma 
receptorer i hjärnan. 1995 gjorde även DEA (Drug Enforcement 
Agency) en jämförelse:

”Det är uppenbart att Ritalina ersätter kokain och amfetamin i 
ett antal beteendemönster (behaviour paradigms).”

I tidskriften Archives of General Psychiatry 2005 kunde man läsa: 
”Kokain är en av de mest kraftiga och beroendeframkallande 
av alla droger och har en farmakologisk verkan mycket snarlik 
den hos Ritalina.”

http://www.kmr.nu/pressrel_2012_09_15-undersokningar-visar-att-
ritalina-conerta-ar-starkare-an-kokain-och-kan-skada-hjarnan.htm

Militärer på psykdroger i USA orsakade sanslöst våld
Krig är våld, men det har uppstått ett annat sanslöst våld inom 
kriget som inte upplevdes på samma sätt som innan psykiatrin 
anlitades av militären i den grad som nu görs. 

• Aaron Alexis sköt ihjäl 12 på en militärbas i Washington i år.
• Massakern på 16 civila i Afghanistan utförd av en amerikansk 
soldat våren 2012 hade något gemensamt med så gott som 
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varje enstaka skolskjutning i USA – psykiatrisk behandling 
med psykofarmaka. 
• 2011 arresterades tolv soldater för att ha format ett ”mördar-
team” som slumpmässigt sköt och bombarderade civila. 
• En sergeant hade plötsligt öppnat eld mot civila bönder utan 
anledning december 2011. 
• En annan soldat hyllades som hjälte efter att ha räddat sina 
kamrater under en självmordsbombning. Nu sitter han fängslad 
de nästkommande 52 åren för mordförsök. Han fick samman-
lagt nio olika psykdroger.
• Kenny Eastbridge talar ut i fängelset efter en dom för mord-
försök och andra brott. Han fick en cocktail av psykdroger:
”Jag fick ett totalt mentalt sammanbrott. Varje dag var jag i krig 
utan uppehåll. Det var helt galet. De satte mig på alla möjliga 
slags mediciner och jag var fortfarande ute på uppdrag. De gav 
mig Ambien, Remeron, Lexapro, Celexa, alla möjliga saker.” 
Eastbridge rapporterades ha uppträtt mycket egendomligt, 
bland annat gick han in i hemmen i Irak, la sig i människors 
sängar och försökte krama lokala invånare. Detta skedde innan 
aggressionerna började.

Fler soldater dog av självmord än från kriget januari 2012. Under 
juli månad 2011 förekom det 32 självmord, 21 bland aktiva trupper 
och 10 bland reserverna, I en rapport visar det sig att 36 procent av 
alla som begår självmord inte varit i aktiv tjänst. Man kan därför 
inte skylla på stridsutmattning och PTSD var heller inte en faktor. 
Detta är viktigt. De psykiatriska drogerna var den utlösande fak-
torn.
http://www.theepochtimes.com/n2/health/prescription-drugs-are-
often-behind-mass-shootings-327408.html

Psykiatrin i armén bara öser ut psykdroger. Aldrig förr har så 
mycket skrivits ut. På bara några år hade 73 103 recept på Zoloft 
skrivits ut, 38 199 för Prozac, 17 830 för Paxil/Seroxat, och 12 047 
för Cymbalta. Alla dessa har en varning för självmord på etiketten. 
4994 soldater på Fort Braggs fick antidepressiva, 664 antipsykotika 
och många soldater tar mer än en psykdrog. 
Över 300 soldater har dött i sömnen. Två soldater fick sammanlagt 
54 olika psykiatriska droger under ett år. Bägge avled i sömnen. En 
annan soldat som dog i sömnen hade 30 pillerburkar i hemmet. 
Överste Bart Billings, en tidigare armépsykolog, var rättfram när 
han vittnade inför Kongressen: 
”Jag känner rakt av att psykiatrikerna är direkt ansvariga för döds-
fall inom militären”, och i en senare artikel: ”Jag anser att det är 
kriminellt vad de gör”.
De mixas även då soldaterna bjuder varandra på, eller byter, dro-
ger. Cocktailen kan vara förödande. Ingen vet vad som händer när 
man blandar flera olika sorter. Inga studier har gjorts. Man har 
dock märkt ”försämrad reaktionsförmåga, ökad självmordsbenä-
genhet, aggression och fientlighet”.

”Föreställ er att framkalla detta bland män och kvinnor som är 
kraftigt beväpnade och under stress”, sade psykiatriker Peter Breg-
gin som anlitats av armén som expert. Han är starkt kritisk mot den 
massiva nerdrogningen inom armén.

”Det finns inga [psykiatriska] droger som förbättrar hjärnans 
funktion, de förändrar hjärnans kemiska balans och kan ha samma 
effekt som gatudroger,” sade Breggin under en hearing vid Vete-
rans Affair år 2010.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_
manskliga_rattigheter/pressrelease/view/fler-soldater-doer-av-
sjaelvmord-aen-fraan-kriget-men-vad-aer-orsaken-794119

FBI prioriterade besinningslöst våld
Redan 1983 så bedömde FBI i USA att 5000 offer - i genomsnitt 
13 varje dag - dödades på grund av det besinningslösa våldet. I juni 
1989 hade situationen blivit så allvarlig att chefen för FBI beor-
drade att sanslöst våld skulle prioriteras inom byrån.

Besinngslöst våld i Sverige och andra europeiska länder
Det är naturligtvis inte bara i USA detta händer. Två skolskjutning-
ar har skett i Finland med 17 dödsfall förutom alla skadade, och 
en chockad nation. Bägge förövarna hade varit på antidepressiva 
före dåden. I den första hade Pekka-Eric Auvinen, som dödade åtta 
i en skola, själv publicerat ett meddelande på internet att han blev 
aggressiv av de antidepressiva medel han tog. 

Det har förekommit i Belgien, Tyskland och andra länder. Det har 
varit en mängd sanslöst våld i Schweiz senaste årtiondet. Minst 15 
sanslösa våldshändelser har skapat rubriker. Antidepressiva är den 
mest utskrivna medicinen av alla och har fördubblats de senaste tio 
åren. I januari 2013 sköt en 33-årig man i Daillon ihjäl tre kvinnor 
och skadade två män som han inte kände. Han hade fått långva-
rig psykiatrisk behandling. Något som uppenbarligen inte var till 
nytta. Bussföraren som körde ihjäl 22 skolbarn år 2012 gick på 
antidepressiva. 2008 mördade en respektabel läkare sin fru. För-
svaret gick ut på att bevisa att den antidepressiva han tagit innan 
mordet orsakade våldet. Under rubriken ”Molekylen som gör dig 
galen” gjorde Radio Television Suisse förra året en exposé över det 
drogframkallade våldet: video (franska): 
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/sante/3736891-la-mole-
cule-qui-rend-fou.html 

Vi har förskonats från skolskjutningar i Sverige, men inte det be-
sinningslösa våldet. Vansinneskörningen i Gamla stan, Samuraij-
mannen, som högg örat av en kvinna, järnspettsmannen, mordet på 
femåriga Sabine, samma dag som Anna Lindh dog, är några. Vi har 
tyska Christine som behandlats inom psykiatrin under lägre tid och 
tagit en hel del psykdroger strax innan hon dödade de bägge bar-
nen i Arboga och mannen som knivhögg 16-åriga Norba i Söder-
tälje och tvångsinjicerats dagen innan, är andra kända händelser, 



det finns många, många fler:
• Vi har den mycket populäre skolbusschauffören från Värm-
land som backade på en bil med norrmän på en väg mitt ute 
i skogen – fyra gånger. Därefter tände han eld på deras bil. 
Sedan hotade han dem med en pistol – som han inte hade. En 
av männen flydde ut i skogen och bröt benet. Chauffören som 
använt psykdroger och aldrig varit våldsam förut kom inte ihåg 
någonting av händelsen. Därefter stod han åtalad, lika förvånad 
och chockad som norrmännen.
• Vi har tvåbarnspappan som anhölls och låstes in på rättspsyk. 
Han fick ett antidepressivt medel och blev plötsligt ”besatt av 
Filippa Reinfeldt” kunde man läsa i kvällstidningarna. Han 
hade dessförinnan fått ett fullständigt sammanbrott och sov inte 
mer än två-tre timmar per dygn. ”Jag var i bedrövligt skick och 
yrade om att mörda någon”, sade mannen i förhören. Polisen 
kom och hämtade honom och han blev pressad att säga vem 
han skulle mörda. ”Då klämmer jag ur mig Filippa Reinfeldt, 
av alla människor. Jag har aldrig tänkt på henne förut i hela 
mitt liv”, berättade han. Han släpades därefter till rättspsyk där 
han förhörs om sina ”mordplaner” av tio personer. Dagen efter 
kommer Säpo och förhör honom. ”Äntligen får jag träffa några 
vettiga människor och i lugn och ro berätta vad som hänt.” 
Några dagar senare släpps han. Säpo hade förstått att det var 
medicineringen som ställt till det.
• Anna Lindhs mördare, Mijailo Mijailovic, berättade för en 
medfånge som fått bra kontakt med honom att han inte hade 
planerat att döda Anna Lindh, att det var psykdrogerna som var 
orsaken. Han sade att han ”åt för mycket Rohypnol och visste 
inte vad han gjorde.” (AB 2008-04-06) Han lär ha haft recept 
på 15 olika psykdroger när polisen grep honom.

Alla blir naturligtvis inte våldsamma på psykdroger, men till-
räckligt många för att skapa ständiga rubriker. Andrea Yates som 
dränkte sina fem barn gick på Effexor. Tillverkaren Wyeth har lagt 
till ”mordtankar” (homocide ideation)  på listan av biverkningar. 
Visserligen råkar bara 1 på 1000 ut för detta, men när man betän-
ker att omkring 20 miljoner recept skrivits ut varje år förstår man 
att många tusen (statistiskt sett 20 000) går omkring med mordtan-
kar. Det räcker för att skapa löpsedlar varje dag året runt.
Eric Harris som sköt ihjäl 12 elever och sårade 24 andra innan 
han och Klebold sköt sig själva hade använt Luvox. Tillverkaren 
Solvay uppger att 4 procent av användarna utvecklar mani – vilket 
visar sig som extrem upphetsning och villfarelse. Vi kan föreställa 
oss att lika många går omkring i detta tillstånd.
http://www.wnd.com/2007/07/42434/

Bekräftande undersökningar
Det är många undersökningar som bekräftar att personer kan bli 
våldsamma efter psykiatrisk behandling. En av dem har utförts av 
professorn i rättspsykiatri vid Umeå universitet, Gunnar Kullgren. 

Han studerade behandling och resultat hos alla som genomgått 
rättspsykiatrisk undersökning åren 1988-1995. Totalt rörde det sig 
om 4000 personer. Han fann att närmare hälften av dem som hade 
dömts till rättspsykiatrisk vård för våld hade återfallit i våldsbrott 
inom fyra år efter utskrivning. Kullgren tror även att det finns ett 
mörkertal, då alla brott inte leder till åtal eller fällande domar. Siff-
ran kan alltså vara långt högre. 

50 procent blev kriminella
Vid en annan undersökning, som leddes av professor Per-Anders 
Rydelius vid Karolinska Institutet och som presenterades ungefär 
samtidigt som Kullgrens, fann man att varannan psykvårdad pojke 
blivit kriminell. Över hälften av de pojkar som under sin uppväxt 
haft kontakt med barnpsykiatrin blev senare i livet kriminella. Man 
undersökte sammanlagt 1450 ungdomar. 52 procent av de pojkar 
och 21 procent av flickorna som haft kontakt med psykiatrin som 
barn återfanns senare i kriminalregistret. De hade dömts till i ge-
nomsnitt fyra brott per person, varav misshandel, narkotikabrott och 
stöld tillhörde de vanligaste. Totalt begick denna grupp 2066 brott.

70 procent begick brott
Rättsmedicinalverket i Sverige gjorde i slutet av 1990-talet en un-
dersökning på 1000 personer som genomgått rättspsykiatrisk under-
sökning. I stort sett samtliga var skyldiga till grova våldsbrott. Det 
visade sig att varannan person som begått grova våldsbrott varit i 
kontakt med psykiatrin en kort tid innan de begått brottet. I vissa fall 
hade brottslingen varit i kontakt med psykiatrin dagen innan brottet 
men sällan mer än tre månader. Lägger man till behandlingar för 
missbrukare ökar siffrorna till två av tre, alltså cirka 70 procent. 

70 procent begick nya brott
Den senare siffran bekräftas av en undersökning som Anders Teng-
ström, doktorand på Karolinska institutet, gjort för Dagens Nyhe-
ters räkning. Undersökningen som uppmärksammades i DN den 29 
september 1999 visar att sju av tio, 70 procent, av patienterna som 
vårdats inom rättspsykiatrin begått nya brott inom fem år efter ut-
skrivningen, närmare 40 procent begick våldsbrott.

Begick brott tre dagar efter
En annan undersökning som utfördes av Gunnar Holmberg, över-
direktör vid Rättsmedicinalverket, visar att 61 procent av dem som 
dömts till rättspsykiatrisk vård besökt psykiatrin innan brottet. 
Holmbergs undersökning omfattade 268 brottslingar som genom-
gick rättspsykiatrisk undersökning under ett år i mitten av 1990-ta-
let. Vissa begick brottet tre dagar efter kontakt med psykiatrin.

Det finns oerhört många exempel på vansinnesdåd efter använd-
ning av psykdroger. Psykiatrikerna hävdar dock fortfarande att det 
skulle vara den ”underliggande psykiska sjukdomen” som gör att 
personerna blir våldsamma - men så är nästan aldrig fallet - det är 



de psykiatriska drogerna som är orsaken. Den absoluta majoriteten 
hade inte varit våldsamma före kontakten med psykiatrin. 

• En ung kvinna från Varberg blev slaktad till döds av sin släkting 
med 29 svärdshugg. Mannen hade fått psykdroger i flera år.
• Pia måste gömma sig för sin exmake som försökt döda henne 
och hennes tre barn med en djungelkniv. Mannen har fått psykia-
trisk behandling.
• En 23-årig man försökte döda en 46-årig kvinna mitt i centrala 
Kungälv. Hon stod och tittade i ett skyltfönster när mannen kom 
fram och hälsade. Hon hälsade tillbaka och fortsatte att titta i 
skyltfönstret. Mannen högg henne då tre gånger i ryggen. Han 
hade permission från psyket.
• I Borås högg en man ett barn i huvudet med en yxa. Barnet 
kände inte mannen utan stod och tittade i ett skyltfönster. Mannen 
hade fått psykiatrisk behandling.
• Ett annat exempel är en man som blev utsläppt från ett men-
talsjukhus och gick direkt och köpte en jaktkniv med vilken han 
knivhögg sin 9-åriga dotter till döds. Han ville hämnas sina psy-
kiatriker som gav honom antipsykotika och som orsakade honom 
”smärta”.
• Vi har historien med kvinnan som dödade sin mor med en träd-
gårdssax och slog ihjäl sin far med ett trubbigt föremål. Hon trod-
de att hon skulle bli en normal person när hon dödat sina föräldrar. 
Dagen innan hon dödade sina föräldrar hade hon injicerats med 
neuroleptika och fått samma drog i pillerform.
• En man i Göteborg slänger ut sin 4-årige son från balkongen 
på tredje våningen och jagas naken i två timmar genom centrala 
stan.
• En annan man knivskär sig själv upprepade gånger och berät-
tar senare att han ”kunde inte ens känna kniven när han högg sig 
själv”.

Våldsdrogen Rohypnol
• Sex personer i en kyrkokör i Uppsala, varav en i rullstol, miss-
handlades och hölls som gisslan av tre unga pojkar som var påver-
kade av Rohypnol.
En publicerad forskningsrapport från Karolinska Institutet från 1999 
visar att ungdomar använde Rohypnol för att de vill begå brott. De 
vill bli aggressivare. Forskaren, fil. dr Anna Dåderman på Karolin-
ska Institutet, som gjort undersökningen säger: 
”De ungdomar jag intervjuat säger att de tar Rohypnol för att de vill 
begå våldsbrott. För att de vill slippa vara rädda. Det handlar inte 
om att aggressiviteten är en biprodukt av ruset. Det handlar om att 
ungdomarna eftersträvar aggressiviteten.” 
KMR intervjuade Anna Dåderman på Karolinska Institutet samma 
år. Detaljerna som kommit fram under dessa intervjuer är ruskiga. 
Men de är också intressanta ur den aspekten att detta ger en förkla-
ring till det oförklarliga råa våldet. 
”Några av de intervjuade sade att det var lättare att mörda. Det var 
som att skära i smör. Efteråt drabbas de ofta av minnesluckor, så att 

de inte behöver komma ihåg vad de har gjort.” 
Anna Dåderman berättade att alla förövarna hon intervjuat hade 
bett att hon skulle hjälpa till att få bort Rohypnol från marknaden. 
I sin ursprungliga avhandling hade hon tagit med detta. Flera fors-
kare och professorer hade då sagt till henne att ta bort detta, då det 
ansågs ”oseriöst”. Anna Dåderman berättade att hon efteråt ång-
rade detta djupt, men skulle ta upp det igen vid senare tillfälle.

KMR skrev till Socialstyrelsen efter detta och krävde att Rohyp-
nol skulle dras in. ”Det är mycket bra, vi önskar fler gjorde så,” 
svarade en tjänsteman som slussade ärendet vidare, vilket till slut 
resulterade i ett säljstopp för Rohypnol.

Data saknas inte
Det finns sannerligen ingen brist på data om kopplingen mel-
lan psykiatriska droger och våld, om det påstås vara anledningen 
till den stora tystnaden. År 2003 hade rapporter om biverkningar 
såsom självmord och aggressioner nått en punkt i USA där FDA 
inte längre kunde blunda. En hearing utfördes. Det resulterade i att 
FDA krävde att så gott som alla (24) antidepressiva SSRI-medel 
skulle ha en ”Black Box Warning”, steget innan förbud, där det 
varnades för våld och självmordstankar samt andra biverkningar.
http://www.cchrint.org/2012/07/20/the-aurora-colorado-tragedy-
another-senseless-shooting-another-psychotropic-drug/
http://www.wnd.com/2007/07/42434/

EMEA – den europeiska läkemedelsmyndigheten – varnade år 
2005 för att skriva ut antidepressiva SSRI-preparat till barn och 
ungdomar med depression. Myndigheten fastslog att självmords-
försök, självmordstankar och aggressivt beteende är betydligt van-
ligare hos barn och unga som intar SSRI-medel.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
news_and_events/news/2009/12/news_detail_000882.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

22 internationella varningar
Det har utfärdats 22 internationella varningar från sju länder för 
psykiatriska droger som orsakar våld, mani, fientlighet, aggressio-
ner, psykos och andra slag av våldsreaktioner.
http://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/drug_warnings_on_vio-
lence/

11 000 biverkningsrapporter
Bara mellan 2004 och 2012 finns det över 14 656 rapporter till 
FDA:s bevakningssystem om psykiatriska droger relaterade till 
våld. De inkluderar 300 mord, 3000 fall av mani och över 7000 
fall med aggressioner. FDA säger själva att endast 1 procent av alla 
allvarliga fall rapporteras till dem så siffrorna är långt högre.
http://www.cchrint.org/2013/09/18/navy-yard-shooter-was-on-
antidepressant-trazodone/



436 dokumenterade risker
Det finns 436 helt dokumenterade risker med antidepressiva, 
ADHD-droger, antipsykotika och ångestdämpande droger, vilket 
inkluderar studier, officiella varningar från myndigheter och bi-
verkningsrapporter.
http://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/

Psykiatrin vet om våldet
Inom den psykiatriska professionen är det dock känt att psykia-
triska droger orsakar våld, men det är inget man talar högt om, 
förutom ett fåtal modiga ”kättare”.

”Våld och annat potentiellt kriminellt beteende som orsakas av 
receptbelagda droger är medicinens bäst bevarade hemlighet,” 
säger dr David Healy, världskänd psykiatriker och forskare som 
har skrivit och publicerat utförligt om bristen på data inom den 
evidensbaserade medicinen, väl beskriven i hans senaste bok, 
Pharmageddon. 
Kan receptbelagda droger få någon att döda? ”Absolut”, svarar 
Healy.
https://www.rxisk.org/Default.aspx

Psykiatrer Peter Breggin är en känd opponent mot sin egen profes-
sions hänsynslösa nerdrogning, han gjorde en undersökning av ett 
hundratal personer som begått sanslöst våld inför sin senaste bok, 
Medication Madness:

”Jag började se ett mönster som jag kallar medicinskt troll-
bindande. Tekniskt sett så kallas nya vetenskapliga begreppet 
intoxication anosognosia: att inte veta om att man är förgiftad.”

http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/medication-mad-
ness-how-ps_b_223922.html

Barnläkaren Leif Elinder skriver i Aftonbladet (2008-02-28):
”Ann Tracy, fil doktor i hälsovetenskap och författare till boken 
’Prozac, Panacea or Pandora’, har under tio års tid studerat hur 
Prozac orsakar våldsamma handlingar hos personer på ett sätt 
som aldrig märkts innan de tog preparatet. Hon har studerat 
32 mordfall där kvinnor och deras barn var inblandade. I 24 
fall kunde hon visa att kvinnorna tagit Prozac eller något annat 
antidepressivt preparat (SSRI).”

I många sanslösa våldsdåd så har personen upphört med medici-
neringen, vilket av media tolkats som orsaken till våldet – att ”den 
underliggande sjukdomen kommit till ytan”. Vilket är en populär 
förklaring för att försvara medicineringen. Men alla seriösa fors-
kare i detta vet att allvarliga biverkningar kan uppträda då 
man startar, ändrar såväl som avslutar medicineringen. Det är 
alltså medicineringen i sig som orsakar detta. Utan mediciner 
inga biverkningar.

Psykdroger bakom självmorden
Våldet riktar sig även åt andra håll. Psykofarmaka kan ligga bakom 
så mycket som 86% av alla självmord. KMR i Sverige har tagit 
del av och publicerat en studie på alla Lex Maria anmälningar på 
självmord i samband med vårdkontakt under ett helt år. Hela 86 
procent av alla självmord hade föregåtts av intag av någon form av 
psykofarmaka, 77 procent hade använt antidepressiva medel och/
eller antipsykotika. Siffrorna har bekräftats av socialstyrelsen.
http://jannel.se/psyksuicid2007.pdf

En annan undersökning visade att deprimerade barn och ungdomar 
löpte 15 gånger större risk att lyckas begå självmord om de fick 
antidepressiva medel jämfört med obehandlade (Archives of Gene-
ral Psychiatry, 2006;63:865-72). 

Äldre som förskrivs antidepressiva löper fem gånger större risk 
att begå självmord enligt en kanadensisk undersökning. I Finland 
gjordes en undersökning på 15 390 personer som fått antidepres-
siva medel. Den ökande risken för självmordsförsök var 39%. 
(Archives of General Psychiatry, 2006)

Dr David Haley skrev i British Medical Journal ( BMJ 02-2005) 
om sambandet mellan självmord, Prozac och andra SSRI-preparat. 
I en intervju i tidningen Philadelphia Independent år 2004 hade 
han sagt:  

”Dessa droger kan ha varit ansvariga för ett dödsfall varje dag 
sedan Prozac släpptes på marknaden i USA”. 

Det återspeglar sig i självmordsstatistiken. Användningen av anti-
depressiva har fördubblats sedan år 2000 och 27 miljoner ameri-
kaner använder dem 2010, 10 procent av befolningen. Självmord 
har ökat 5 procent under samma tid, men hela 16 procent bland 
medelålders, den grupp som främst använder dem. Det är en lögn 
att antidepressiva medel förhindrar självmord. 
http://www.cchrint.org/tag/cho-seung-hui/

Ej våldsamma före behandlingen 
KMR i USA (Citizens Commission on Human Rights - CCHR) 
gjorde redan i slutet av 1980-talet en internationell undersökning 
på slumpvist utvalda våldsdåd under en trettonårsperiod. 255 
personer undersöktes. Alla hade fått psykiatrisk behandling. 76 
procent av dessa 255, alltså 194 personer, hade ingen våldshis-
toria före den psykiatriska behandlingen. Resultatet av den psy-
kiatriska vården var skrämmande: 780 oskyldiga offer blev utsatta 
för 410 mord, 47 sexövergrepp, 218 blev skjutna, knivhuggna eller 
fick annan skada. 60 blev utsatta för rån eller kidnappning och 45 
begick självmord. Man kan lätt dra slutsatsen att psykiatriska dro-
ger framkallar våld. 

Det är många kända människor som blivit offer för det besinnings-



lösa våldet: John Lennon, president Reagan, Sharon Tate (Charles 
Manson hade fått omfattande psykiatrisk behandling innan), prin-
sessan Anne, Kung Feisal av Saudiarabien, Martin Luther King, 
John F Kennedy och hans bror Robert Kennedy, är bara några som 
mördats eller skjutits av personer som fått psykiatrisk behandling 
innan - men ej varit våldsamma före detta. Gerald Ford likaså. 
”Den galne kronprinsen” Dipendra från Nepal sköt ihjäl sina för-
äldrar och sju andra ur den kungliga familjen, efter han började 
med antidepressiva. Och även om Christer Pettersson blev frikänd 
av en enig domstol för mordet på Palme så hade han mördat förut 
- och att han blev verkligt våldsam efter den psykiatriska behand-
lingen - ”Från och med nu börjar han sätta skräck i Stockholms 
undre värld. En rad händelser vittnar om detta,” skriver Aftonbla-
det.

Lagstiftning drabbar fel människor
Det blir människor med psykiska besvär som får lida för psykia-
trins närmast kriminella inkompetens. Det är ytterst få människor 
med psykiska besvär som är våldsamma – tills de får psykiatrisk 
behandling. 
I Storbritannien har mängden av sanslösa mord begångna av psyk-
patienter lett till en dramatiskt strängare lagstiftning. Regeringen 
tillsatte en undersökning av 35 mord som skedde mellan januari 
1997 och april 1998. Samtliga hade begåtts av personer som fått 
psykiatrisk vård. Man fann i samtliga fall utom två katastrofala 
brister i den psykiatriska vården, vilka i många fall ledde till mor-
den. I rapporten står det att ”omkring vart tredje fall betraktades 
som förutsägbart eller möjligt att förhindra. Regeringen föreslog på 
grundval av denna undersökning en markant striktare lagstiftning 
för mentalt sjuka för att skydda allmänheten. En lagstiftning som 
fick stor kritik därför att den drabbade alla med psykiska besvär. 
Man menade att man istället skulle åtgärda psykiatrin som faktiskt 
var orsak till de här katastroferna genom sin uppenbara försumlig-
het.
Politiker biter sig i svansen när de förespråkar strängare lagstift-
ning och mer restriktioner. Personer med mentala besvär är inte 
våldsbenägna, detta är ett känt faktum bland forskare. Av dem som 
blivit våldsamma har majoriteten fått psykiatrisk behandling innan. 
http://breggin.com/index.php?option=com_content&task=view&id
=299&Itemid=133

Att satsa på mer psykiatri och mer psykiatriska droger är som att 
hälla bensin på elden. Psykiatriker Peter Breggin skriver: 

”I alltför många fall så orsakar eller bidrar [drogerna] till de 
fruktansvärda våldshändelserna. Psykiatrin är orsak och inte 
en kur för massvåld, och att söka efter hjälp från psykiatrin 
kommer enbart att distrahera oss från att söka genuint effektiva 
lösningar.” http://www.variety.com/2013/01/18/breggin/

Krav på undersökning
Vad som saknas är en öppen och seriös undersökning och diskus-
sion om inverkan av psykiatrins droger på individer och samhällets 
välbefinnande. Efter den senaste skolskjutningen av Adam Lanza 
i Newtown har ett flertal instanser krävt att undersökningar måste 
göras av kopplingen mellan psykiatriska droger och sanslöst våld. 
Bland andra advokatgruppen PsychRights. I ett brev riktat till vice 
presidenten skriver de 2013:

”Den genomgripande användningen av psykiatriska droger, 
vilket är stöttepelaren i mentalhälsobehandling, ökar snarare än 
minskar extremt våld.”

De bifogar ett brev från International Society for Ethical Psycho-
logy & Psychiatry (ISEPP) som skriver:

”Vi begär en undersökning av sambandet mellan dessa mass-
mord och användningen av psykotropa droger… sambandet 
mellan psykotropa droger och mord är inte tillfälligt … alla 
klasser av psykiatriska droger kan framkalla våldsamt, irratio-
nellt och/eller maniskt beteende.”

http://psychrights.org/2013/130107Ltr2BidenGunViolenceTaskFo
rce.pdf (sid 6)

Ett försök gjordes i New York år 2001. Då introducerades Bill (lag-
förslag) 1784 av senator Owen H. Johnson där det skulle införas 
krav på att polisen skulle samla ihop data på vissa våldsbrott och 
om förövaren gått på någon form av psykdrog. Lagförslaget stop-
pades symboliskt nog i Finance Committee (två gånger). 
Big Pharma har starkt inflytande och det är ett stort problem.
http://www.cchrint.org/nybillpsychiatricdruguse/

Det behövs en oberoende och seriös undersökning och diskus-
sion om mentalhälsoindustrins inverkan på samhällets välbe-
finnande när det gäller det sanslösa våldet, ej baserad på förut-
fattade meningar och finansiella intressen.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter - KMR
Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av 
Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens 
mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och 
avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälso-
vården och för att reformera den psykiatriska vården. 
Kontakt:
KMR, Box 6039, 129 06 Hägersten
e-mail: info.kmr@telia.com
Hemsidor:  www.kmr.nu  / www.mynewsdesk.se
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