
Många människor klarar av att konsumera alkohol utan att bli alkoholister. Flertalet människor tål 
dock inte SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare. Men de som säljer SSRI gör allt för att sprida 
uppfattningen:  “Allt är bättre än alkohol, till och med SSRI”. Men vem kräver en drogfri arbetsplats?

Läkemedelsbolagen har tjänat miljarder och åter miljarder genom att marknadsföra denna 
kemikalie som ett antidepressivt läkemedel. Och biverkningarna av medicinen uppfattas ofta som 
antidepressiva av patienten, men omgivningen uppfattar även något annat: patienten bryr sig inte 
längre. Den empatiska förmågan reduceras, varpå patienten inte längre oroar sig för andra människor. 
SSRI hjälper även mot dåligt samvete som alkoholisten ständigt försöker döva genom mer alkohol.

Men alla som arbetat med alkoholism vet att förnekandets höga mur måste rivas. Kraften i att förlåta 
sig själv och andra är något som måste komma inifrån och byggas upp individuellt. Man kan få 
redskap, teknisk hjälp och uppmuntran, men till syvende och sist handlar allt om att fånga den lilla 
låga som brinner i en själv och sakta göra den större. SSRI gör det motsatta. SSRI bedövar de delar i 
hjärnan vilka reglerar samvetet som är grunden för självkänslan. En rad oseriösa “experter” agerar nu 
för att alla allmänläkare i Sverige ska erbjuda behandling till patienter med alkoholproblem, bland 
annat med SSRI. Läkemedelsbolagen jublar!  Istället borde framgångsrika behandlingshem få ökade 
resurser och hjälp med utbildning. Även de närmast anhöriga behöver hjälp och support.

Varför ifrågasätter inte journalister de läkare som uttalar sig om “underförskrivning” (läkemedels-
bolagens sätt att göra reklam i media)? Ingen önskar sin vän att fastna i ett beroende av SSRI med 
biverkningar såsom ökad risk för minnesförlust, depression, aggression och självmord. Tillsammans 
med lite alkohol kan SSRI göra en lugn människa till en iskall mördare. Svensk fotbollskultur handlar 
om att dricka öl. Men, SSRI tillsammans med alkohol kan utlösa aggressivitet. Detta har klargjorts vid 
domstolar utanför Sverige, men här tillåts “experter” öppet hävda att SSRI är bra för alkoholister.

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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