
Svenskarna förutsätter att de politiska representanterna ska göra sitt yttersta för att förstå folkets 
problem, stifta lagar och fördela statens resurser på bästa möjliga sätt. I detta arbete krävs bland 
annat empatisk förmåga för att kunna känna in hur medborgarna mår, men också att man är drogfri i 
tjänsten och “vid sina sinnens fulla bruk” så att man kan skriva under “på heder och samvete”.

Samvetet är en viktig del av den civiliserade människan. Det gör att vi mår dåligt när vi har gjort fel, 
men under mer än ett par decennier har det spridit sig en medicin bland svenskarna vilken reducerar 
den empatiska förmågan och hjälper mot dåligt samvete. Medicinen, SSRI, har lanserats via oseriösa 
forskare av läkemedelsbolag som sett en möjlighet till enorma intäkter då medicinen kan användas 
vid en lång rad symtom och diagnoser. SSRI står för selektiva serotoninåterupptagshämmare och har 
i sin marknadsföring kallats för antidepressiva läkemedel. De används så fort någon har anledning 
att vara ledsen: olyckor, dödsfall, skilsmässa, etc. Många sjukdomstillstånd får oss att bli ledsna när 
vi känner närvaron av döden. Även här fungerar medicinen då den tar bort rädslan för döden vilket 
också är en stark anledning till den förhöjda självmordsrisken. Men en frisk människa måste kunna 
få bli ledsen! Kvar blir annars en handikappad människa med ett avtrubbat känsloliv. Istället måste 
omgivningen ställa upp. Det finns dock tillfällen då en person måste kunna sjukskriva sig för att läka 
sina sår och hämta nya krafter. Under dessa perioder kan det behövas en rad olika mediciner.

Men SSRI används av personer som inte är sjukskrivna - och vissa av dem är riksdagsledamöter. Det 
betyder att beslut i Sveriges riksdag tas av människor med reducerad empatisk förmåga. De känner 
inte samvetskval när de bryter löften eller ljuger. De bryr sig inte lika mycket vilket i verkligheten är den 
positiva antidepressiva effekten. De uppfattar inte de negativa effekter som påverkar omgivningen. 
Många kan inte sluta sin medicinering. SSRI minskar en människas upplevda bekymmer men gör 
densamme känslomässigt avtrubbad. Ska inte riksdagsledamöter kunna kräva en drogfri arbetsmiljö?

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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