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VIKTIG INFORMATION
till läsaren

Den psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är
ensamma om att ha kunskap om mental
hälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visar

dock på motsatsen:

1. PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE 
MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen 
existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett
tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av
symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse
for deras fysiologi (funktion) måste etableras och
bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och
tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvi-
sas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det
finns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medi-
cinska existens har bevisats.

2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED 
PSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MED
PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom tradi-
tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar
som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykia-
tri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker eller
fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett
hos många olika patienter för en störning eller
syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid
Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”är
alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störning-
ar], grupper av symtom som anses vara relaterade
till varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr Thomas
Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,
”Det existerar inte något blodprov eller annat biolo-
giskt test som kan användas för att konstatera om
mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns
för de flesta kroppsliga sjukdomar.” 

3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN
TILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”. Ledande 
psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World
Psychiatric Association och National Institute of

Mental Health i USA medger att psykiatriker var-
ken känner till orsaker eller botemedel för någon
psykisk störning eller vad deras ”behandlingar” har
för specifika effekter på patienterna. De har enbart
teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser
och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för
dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric
Association konstaterade, ”Den tid då psykiatriker
ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I
framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva
med sin sjukdom.” 

4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR 
PÅ EN ”KEMISK OBALANS” I HJÄRNAN ÄR EN 
OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM. En rådande
psykiatrisk teori (och förklaring till att personlig-
hetsförändrande droger säljs) är att psykiska 
störningar är ett resultat av en kemisk obalans i
hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns
det inga biologiska eller andra bevis som stödjer
detta.  Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en
stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska
experter och författare till boken Blaming the Brain
säger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att
bestämma det kemiska tillståndet hos en levande
persons hjärna.” 

5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I
HJÄRNAN. Människor har problem och upprördhe-
ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka
ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att
problemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdo-
mar” som bara kan lindras med farliga piller är 
oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana
droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till
att människor tar till våld eller begår självmord. De
döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör
individen mindre kapabel och hindrar därmed 
möjligheterna till verkligt tillfrisknande och 
framtidstro.
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K unskap är en vital del i alla initiativ som syftar till att
vända den krympande sociala spiralen. KMR tar ansvaret
för denna uppgift på allvar. Genom att göra KMRs 

internet-sajt välkänd, genom böcker, informationsbrev och andra
publikationer får fler och fler patienter, familjer och människor 
tillhörande olika yrkeskategorier, lagstiftare och många andra, 

korrekt information om psykiatri; de får veta att det går att göra
någonting åt den och att man bör göra det.

KMRs publikationer, som finns tillgängliga på 15 språk, informe-
rar om psykiatrins skadliga inflytande på rasism, utbildning,
kvinnofrågor, rättsväsendet, drogrehabilitering, moral, våra
äldre, religion och många andra områden. Dessa omfattar bl.a.: 

KMR
SKAPAR OFFENTLIG MEDVETENHET

VARNING: Innan du slutar att ta psykiatriska droger behöver du 
söka hjälp och råd av en kompetent icke-psykiatrisk läkare.
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T
erroristattackerna mot tvillingtor-
nen World Trade Center i New
York och mot Pentagon i Washing-
ton D.C. den 11 September år
2001, kommer aldrig att glömmas

bort: Flygplanen som fattade eld när de 
flögs in i byggnader; människor som hop-
pade från ett brin-
nande inferno mot
säker död; stora stråk
av nedre Manhattan
som förvandlades till
damm; brandmän som
rusar in i sönderfall-
ande byggnader bara
för att själva bli offer.
En lamslagen värld
såg filmsekvensen om
och om igen och för-
söker begripa det kri-
minella sinne som
kunde tänka ut en så-
dan plan - för att inte
tala om själva utför-
andet.

Otänkbara våld-
samma handlingar som
denna chockar oss
alla. Vilken sorts människa kan vara så kall-
hamrad och destruktiv – och samtidigt vara
villig att offra sitt eget liv? Vilket tänkesätt
planerar och utför massmord så metodiskt 
– utan någon som helst mänsklig hänsyn?
Ändå hävdar vissa ”experter” att dagens
köpmän i terror inte är mindre irrationella 

än du själv och att vi alla har ”demoner”
inom oss.

Se upp för dessa experter - därför att de-
ras påståenden är flagranta lögner. Terrorism
är skapad; det är inte den mänskliga naturen.
Självmordsbombare skapas, de föds inte 
till det. Terrorism är i grunden resultatet av

galningar inriktade
på förstörelse och
dessa galningar är ett
typiskt resultat av
psykiatriska och psy-
kologiska tekniker som
inriktar sig på sinnes-
och beteendekontroll.
Självmordsbombare
är inte rationella – de
är svaga och lättpåver-
kade individer som är
psykologiskt indok-
trinerade att mörda
oskyldiga människor
utan medkänsla och
utan någon omtanke
för sitt eget värde. De
är skapade mördare.

En del av den pro-
cessen handlar om

användningen av sinnesförändrande psyko-
farmaka. Betrakta ursprunget till ordet mör-
dare (eng. assassin). År 1090, grundade Ha-
san ibn al-Sabbah en terroristgrupp som
kallades för Ismailorden i ett bergsfäste söder
om Kaspiska havet. För att träna anhängare
till mördare blev de först drogade till 

INLEDNING
Att skapa mördare
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”Terrorism skapas, den är 
inte naturlig. Självmordsbombare

formas, de föds inte till det.
Slutligen – terrorism är produkten

av galningar som är inriktade 
mot det destruktiva. Och dessa
galningar är en typisk produkt 

av psykiatriska eller psykologiska
tekniker som inriktar sig på 

sinnes- och beteendekontroll.”
— Jan Eastgate
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medvetslöshet sedan togs de till en vacker
trädgård full av lyx och kvinnor. De väcktes
upp för att njuta av ”härligheterna” och
sedan blev de återigen drogade och tillbaka-
skickade till ”stormästaren” som övervakade
deras träning. Han försäkrade dem om att 
de aldrig hade lämnat honom utan bara 
hade upplevt ett smakprov av paradiset som
väntade dem om de framgångsrikt utförde 
ett morduppdrag. På grund av den myckna
användningen av hashish för att uppnå
berusningen blev mördarna kända som
”Hashishiyn” (från arabiskan, ”användare av
hashish”), och senare ”assasiner”.

De japanska ”kamikaze”, självmords-
piloterna  som attackerade amerikanska far-
tyg under andra världskriget använde sig 
av amfetamin för att komma över sin natur-
liga impuls att överleva. Amfetaminets bi-
verkningar inbegriper psykos, euforia och
stridslystenhet.

Beverly Eakman, författare och utbildare
säger: ”Ofattbara terrorhandlingar, tortyr och
massmord är inte så mycket resultatet av
individer som har blivit tokiga som de är 
av individer som har förlorat sitt samvete. De
avskyvärda självmordsattackerna på World
Trade Center och Pentagon kan spåras till
Usama bin Laden och…bin Ladens huvud-
sakliga rådgivare är en tidigare psykia-
triker…det är inte första gången som 
psykiatriker har tjänstgjort och manipulerat
bakom karismatiska, men huvudsakligen
svaga och bristfälliga mänskliga varelser 
– som systematiskt ger näring åt sitt hat 

[och] som styrker sitt ego – till dess att 
även den mest barbariska handling kan
tyckas rimlig och rationell i namn av någon
förvriden sak”.

Eder tillgivna 

Jan Eastgate
ordförande, Internationella Kommittén 
för Mänskliga Rättigheter



Medan media fokuserade 
på Usama bin Laden i samband
med ”11 september”, kände
mycket få till den roll som den
egyptiske psykiatrikern Ayman 
al-Zawahiri spelade. Han var 
bin Ladens högra hand.

Enligt rapporter var hjärnan
bakom tågbombningarna 
i Madrid i Spanien den 
11 mars 2004 den Marockanske
psykiatrikern Abu Hafiza.

Psykofarmaka användes för 
att hjärntvätta unga män 
i Irak och därmed skapa 
självmordsbombare.

Terrorister skapas också genom
att använda psykologiska
metoder för att förgöra 
individualism, moraliskt omdöme
och personligt ansvar.

Personer som utövar 
hjärntvätt kombinerar smärta,
psykofarmaka och hypnos 
för att förvandla personer – 
inklusive barn – till samvetslösa
mördarmaskiner.

3
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Den 11 mars 2004  då rusningstrafiken på morgonen var  som tätast, slet
10 samtidiga explosioner sönder tågen på tre folkfyllda stationer i Madrid.

Dessa tragiska  och dödliga terrorist attacker, som 11 september och andra
attacker, hade en gemensam tråd – inblandningen av medlemmar av den

psykiatriska yrkeskåren med förbindelser till Al Qaidas inre cirkel.
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samband med ”11 september” koncen-
trerade sig media på Usama bin Laden,
dennes Afganistanbaserade terroristgrupp
Al Qaida och de 19 flygplanskaparna med
kopplingar till Al Qaida. Väldigt få kände

dock till vilken roll som den egyptiske psykiatrik-
ern Ayman al-Zawahiri spelade.

Vincent Cannistraro, tidigare hög tjänsteman
inom kontraterrorism vid Central Intelligence
Agency (CIA), placerar
Zawahiri i centrum för
denna fråga. ”Zawahiri
är killen – han är opera-
tiv befälhavare… num-
mer ett, på Usamas
högra sida…Han tror
att våld är renande…
Han dödar oskyldiga
människor”.5

Denna dödliga terr-
orist har blivit kallad
”bin Ladens hjärna” av
Montasser el-Zayat, en
egyptisk advokat som
tillbringade tre år i fäng-
else tillsammans med
al-Zawahiri.6

Attackerna den 11 september var varken den
första eller den sista gången som dr al-Zawahiri
och Al-Qaida arbetade tillsammans.

Tragedi i Madrid
När rusningen i morgontrafiken var som tätast

torsdagen den 11 mars 2004 i den spanska huvud-
staden Madrid, slet 10 explosioner sönder tågen på

tre folkfyllda stationer. I dess efterdyningar läm-
nades 191 döda och 1.900 skadade.

Det uppgavs att hjärnan bakom detta var 
den marockanske psykiatrikern Hafiza. Han ut-
formade en plan i vilken man anlitade sex eller 
fler aktiva för att aptera bomber som tidsinställdes
för samtidig detonation, en taktik som syftade 
till att förstärka våldet för att få större psykolo-
gisk påverkan.7

Den minutiösa pla-
neringen började åtmin-
stone 10 månader tidigare
när Hafiza samlade ett
antal al-Qaida-agenter
från Saudi-Arabien och
förde dem till Fallujah i
Irak. Under de näst-
kommande fem månad-
erna, strövade Hafiza
runt i Irak för att samla
underrättelser och gav
sig ut för att vara lärare
från en religiös skola – 
å dr Ayman al-Zawahiri
vägnar.

Madridbombning-
arna var de sista i raden av dödliga terror-
isthandlingar som sträcker sig tillbaka till mitten 
av 1990-talet, då Hafiza trädde in i al-Qaidas 
inre cirkel.

Att skapa hjärntvättade terrorister
I mars 2004 avslöjade The Times i London att al-

Qaida drogar och hjärntvättar unga män i Irak för
att skapa självmordsbombare. Processen innefattar

Den tidigare psykiatrikern
Zawahiri, ”det är personen – 

han är den operativa
befälhavaren…nummer ett, 

på Osamas [bin Ladens] 
högra sida… Han tror att våld 

är renande…”  
— Vincent Cannistraro, tidigare tjänsteman inom

kontraterrorism vid CIA.

I

KAPITEL  ETT 
Dödens 
doktorer
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användning av smärta
och droger i kombina-
tion med hypnos.

Översten och polis-
chefen i Karbala i Irak,
Karim Sultan säger:
”Det är en lång process
att hjärntvätta dem. Att
locka dem med pengar,
sedan börja använda
droger på dem tills de
är halvt medvetslösa”.8

Karbala uthärdade
attacker från nio självmordsbombare under en
treveckorsperiod i mars 2004. Våldet skulle ha
kunna varit ännu värre om inte överste Sultans
officerare hade gripit 12 män från avsides belägna
byar – ett antal av dem var enligt uppgift drogade,
hjärntvättade och ”redo att handla”.9

Andra psykologiska ”hjärntvätts”-metoder som
använts av terroristgrupper innefattar en trestegs-
process som innehåller ”upptining”, ”förändring” och

”infrysning”. ”Uppti-
ning” förflyttar person-
en fysiskt från hans ruti-
ner, informationskällor,
sociala relationer och
stödstrukturer. Därefter
förnedras individen så
mycket att han uppfattar
sig själv vara utan värde,
vilket förmodligen moti-
verar honom att ändra sig. 

”Förändring” styr
personen mot inlärning

av nya attityder, ganska ofta genom tvång.
”Infrysning” innebär ”…integrering av förändrade
attityder hos återstoden av personligheten…”10

Processen kallades också ”sensitivitetsträning”
och ”utvecklades för att studera hur människor
kunde manipuleras på ett socialt och psykologiskt
sätt och ge upp sina egna jag…”11

Slutresultat: förgörande av individualism,
moraliskt omdöme och personligt ansvar. 

Undersökningar av terrorist-ledare —
skaparna av terrorist-katastroferna 

— visar på en dominans av
psykiatriker och psykologer, men än

mer uppenbara är deras verktyg:
droger och tvångsmetoder, som 

ingår i skapandet av en
världsomfattande terror-armé.

SKAPANDET AV
TERROR: Metoder 

som används av de som
startar terror-grupper

innefattar användandet
av droger och 

psykologisk underkastelse
tillsammans med

ideologisk indoktrinering
som möjliggör att

terrorister utför sådana
grymheter som

självmordsbombningen 
av marin-kårens

militärbaracker i Beruit
(1983) amerikanska

ambassaden i Kenya och
Tanzania (1998), och i

Iraks heliga stad Karbala,
där självmordsbombare
dödade 112 människor

mars, 2004

Kenya: Bombningen av Amerikanska ambassaden, 1998

Beirut: Bombningen av amerikanska marintrupps-baracker, 1983 Karbala, Irak: terrorist-bombning, 2004



Psykiatriker och psykologer stoltserade med
att de kunde programmera människor till   mör-
dare genom att använda dessa metoder. Långt
innan någon hade hört talas om en "Manchurian-
kandidat”— en person som ovetande programm-
erades till att döda med hjälp av droger och hypnos
– rapporterade George Estabrooks, psykolog och
tidigare professor vid Colgate-universitetet i New
York, om att man skapade verksamma
Manchurian-kandidater på den allierade sidan
under andra världskriget. Han sade vidare:
”Nyckeln för att skapa en effektiv spion eller mör-
dare ligger i att splittra en människas personlighet
eller att skapa en multipersonlighet med hjälp av
hypnotism. Detta är inte science fiction. Detta görs
och har gjorts. Jag har gjort det”.12

Många studier har verifierat att psykofar-
maka kan ”ta över det mänskliga sinnet tvärtemot
den egna viljan”.13 ”Wal-
ter Bowart skrev 
i boken Operation Mind
Control att ”den skick-
lige hjärntvättaren kan
genom att använda
droger först skapa hyp-
notisk trans. Sedan kan
en av flera tekniker för
att ändra beteende
användas med förstärkt
framgång. Droger i sig
själva påverkar sinnet
på ett slumpmässigt sätt
och utan styrda sugges-
tioner. Men när droger
kombineras med hyp-
nos kan en individ for-
mas och manipuleras till
oigenkännlighet”.14

Det är väl känt att
psykofarmaka framkal-
lar våldsamt beteende.
En svensk studie från 
år 2000 om ungdoms-
brottslingar fann att 40
procent var intensiva

missbrukare av ett lugnande medel känt för 
att ”reducera rädsla”, en medicin som gjorde att 
de begick extremt våldsamma kriminella hand-
lingar utan ånger. Missbrukare visade inga skuld-
känslor över sina våldsamma brott. ”Jag kände
ingenting så jag stack honom fem gånger”, rapp-
orterade en tonåring.15

Man uppskattar att 250.000 barn tvingas 
delta i väpnade strider på order av revolutionärer
och terrorister runt om i världen.16 Enligt Förenta
Nationernas rapport är många av dessa barn 
drogade med amfetamin och lugnande medel 
för att få dem att ”fortsätta frossa i mord under
flera dagar”.17

Corinne Dufka från Human Rights Watch
yttrade: ”Det såg ut att vara en mycket organiserad
strategi att skaffa fram barnen, droga dem, bryta
ner deras försvar och minne och omvända dem 

till stridsmaskiner som
inte hade sinne för
empati och känsla för
civilbefolkningen”.18

Colin Ross, med. dr
och författare till Blue-
bird: Deliberate Creation 
of Multiple Personality by
Psychiatrists och en auk-
toritet på psykiatriska
tvångsmetoder, avslö-
jade att ett antal olika
tekniker kunde använ-
das av en skicklig prak-
tiker inom psykiatri för
att programmera en in-
divid till att utföra våld-
samma handlingar. Hyp-
nos medför en mer kraft-
full påverkan när den
kombineras med droger
och smärta.

Ross misstänker att
andelen självmordsbom-
bare som programmeras
med droger  är ”närmare
100 procent.19
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Man uppskattar att 250.000 barn tvingas 
delta i väpnade strider på order av 

revolutionärer och terrorister runt om i världen.
Enligt Förenta Nationernas rapport är många
av dessa barn drogade med amfetamin och
lugnande medel för att få dem att ”fortsätta

frossa i mord dagar i sträck”.



Världen har det senaste decenniet terroriserats
av en lavinartad ökning av meningslöst våld.
En undersökning av dessa destruktiva fenom-

en visar att bakom strängt taget varje handling av
terrorism finns influenser av psykiatrisk behandling.

Gordon Thomas, veteran som utrikeskorrespon-
dent och författare till Journey into Madness, skrev år
1989: ”Medan politisk terrorism har fångat stor upp-
märksamhet under en tid, har nästan inget offentlig-
gjorts om hur läkare idag använder sin kunskap och
skicklighet för att stödja den…Inget som jag tidigare har
forskat i hade förberett mig på den svarta verklighet
med vilken läkare medvetet utgår från att förstöra sin-
nen och kroppar för vilka de var utbildade att bota”.

Några skakande exempel visar på slutsatsen att
psykiatriska och psykologiska influenser är hjärtat i inter-
nationell terrorism:

Ayman al-Zawahiri: Den näst mest eftersökte man-
nen i världen, är Usama Bin Ladens huvudrådgivare,
psykiatriker och kirurg, som fälldes för terrorism i
Egypten och är dömd till döden i sin frånvaro.20 Al-
Zawahiri studerade beteendevetenskap, psykologi och
farmakologi som del av sin medicinska examen vid

Kairos universitet. Enligt den islamiske advokaten
Muntasir Zayat, är dr al-Zawahiri för Bin Laden ”vad
hjärnan är för kroppen…i stånd att omforma bin Ladens
tänkande och mentalitet samt omvända honom från att
bara vara en supporter till afganska Jihad, till att tro 
på och föra ut Jihads ideologi”.21 Interpol utfärdade 
en häktningsorder på dr al-Zawahiri vilken har att göra
med hans roll i terroristattacken på World Trade Center
och Pentagon.22 Cofer Black, en före detta expert på 
terrorism i CIA och nu i amerikanska utrikesdeparte-
mentet, sade att al-Zawahiri ”utgör ett större hot” än
bin Laden.23

Abu Hafiza: marockansk psykiatriker, högste ledare för
Al-Qaida och beryktad hjärna bakom tågbombningarna
i Madrid 11 mars 2004. Enligt uppgift ledde han de
operationer som gav logistiskt stöd åt ligaledaren
Mohammed Atta och andra terrorister i attackerna den
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Terrorister 
MED HJÄLP AV MENTAL HÄLSA

Ayman al-Zawahiri Osama bin Laden



11 september på World Trade Center och Pentagon.
Han var inbegripen i självmordsbombningen den 11
april 2002 vilken dödade 21 människor  - huvudsakligen
turister – på den tunisiska turistön Djerba. Han kopplas
också till en serie bilbomber och andra explosioner i
Casablanca i Marocko den 16 maj 2003, i vilken 43 dog
inklusive 12 självmordsbombare. Mer än 100 skadades.

Dr Masamitsu Sasaki Ordförande för Aum Supreme
Truth (Domedagsrörelsen) i Japan lämnade efter en
dödlig gasattack den 20 mars 1995 12 döda och mer än
5.500 sjuka i Tokyos tunnelbana.24 Den nervgas som
användes var sarin, kemiskt utvecklad för nazisterna
under andra världskriget.25 Medan Aum-ledaren Shoko
Asahara  gav order om attacken, var det dr Sasaki, psyki-
atriker och Aums ordförande, som introducerade psyko-
farmaka, stimulantia och hallucinogena droger för den
grupp som hade det uttalade syftet att radera bort
känslorna för det motsatta könet. I rättegångarna mot
Aum i februari 1996 gavs bevis, som avslöjande att dr
Susaki hade fått Asahari att bli LSD-beroende och hänge
sig åt ”abnormal sex”. En annan Aum läkare, Ikuo
Hayashi, vittnade om att han använde barbiturat, sodi-
um thiopental – en drog som är känd för att framkalla
psykos – och elchocksbehandling för att ”radera ut min-
net” på Aum-anhängare.26 Dussintals medlemmar dog
av sodium thiopental.27 Fler än 2.600 människor gavs
LSD under Aums inledande riter.28

”Carlos Schakalen” (Illich Ramirez Sanchez): Han är
ursprungligen från Venezuela och var en av modern 
revolutionär historias mest ryktbara ”revolutionära ter-
rorister”. Som utexaminerad från Patrice Lumumba-uni-
versitetet i Moskva år 1969 där han utbildats i psykologisk
terrorism och ”hjärntvätt”, rapporterades ”schakalen”
ha arbetat för Muammar
Kaddaffi i Libyen och
Saddam Hussein i Irak.29

Ansvarig för många flyg-
planskapningar och bomb-
ningar, beskrevs han som
”en skoningslös terrorist
som arbetar med kallblodig,
kirurgisk precision”.30

Dr. Aziz al-Abub (AKA: Ibrahim al-Nadhir):
Psykiatrikern bakom tortyren och förhöret av den gisslan
som varit kidnappade av terrorister i Beirut i Libanon, 
al-Abub studerade politisk övertalning, ”hjärntvätt” och
andra psykologiska metoder på Patrice Lumumbas 
universitetsområde i Moskva på 1980-talet. Han satte
sig in i det senaste ifråga om sovjetiska farmakologiska
tekniker för att ”bibehålla en person passiv under en 
längre period och reducera motståndsviljan”. Han 
försåg självmordsbombare med ”uppiggande piller” och
inympade idén hos dem om äran med att offra sig 
och dö. Men hans vidare mål är människors sinnen, 
vilka han angriper genom att utnyttja den spänning 
och skräck som blir efterdyningar av terroristattacker.
Enligt rapporter arbetar idag al-Abub i det iranska 
fängelsesystemet, där han befinner sig i ett perfekt 
läge för att vinna framgång när det gäller kriminella
självmordsbombare som använder droger och andra
psykiatriska tekniker.31

Carlos Schakalen Carlos tagande av OPEC-chefer som gisslan, Wien 1975

Shoko Asahara

Vänster: ”Carlos
Schakalen” (Illich
Ramirez Sanchez) 
utexaminerad från
Moskvas Patrice
Lumumba Universitet 
där han lärde sig 
psykologisk terrorism 
och ”hjärntvätt”-tekniker
och satte dessa i skonings-
lös användning med  ett
stort antal flygkapningar,
gisslantagan (ovan) och
bombningar.

Även om den dödliga nervgas-attacken i Tokyos
tunnelbana beordrades av Shoko Asahara, Aum

Supreme Truth’s ledare, så var det psykiatriker
Masamitsu Sasaki, som satte Aum på en destruktiv

kurs genom att få dess ledare och medlemmar fast 
på kraftigt verkande, försvagande och 

sinnesförändrande droger, inklusive LSD.



Frantz Fanon: Retoriken från dagens terrorism kan
spåras till Fanon, som skolades i  Frankrike för att bli
psykiatriker. Han gick med i det algeriska frihetskriget 
år 1954. Han beskyllde väst för att göra lokala kulturer
ociviliserade och predikade att det krävdes våldshand-
lingar för att uppnå frihet och mental hälsa. Det hade
inte någon betydelse om våldet var framgångsrikt 
eller ej, endast att orsaken firades och publicerades.
Terrorism innefattar död, men har också positiva mål
och konsekvenser när det gäller ökad frihet, försäkrade
han. I hans bok The Wretched of the Earth skrev Fanon:
”Våld är en renande kraft. Det befriar infödingen från 
sitt mindervärdighetskomplex och från förtvivlan och
inaktivitet. Det gör honom orädd och återställer 
hans självrespekt”.32

Unabombaren: Theodore Kaczynski
levererade 16 bomber i paket till veten-
skapsmän, akademiker och andra i 17
års tid, dödade tre människor och
skadade 23. Under den efterföljande
tiden i arrest avslöjades att Kaczynski
mellan 1959 och 1962 hade varit
föremål för ett experiment med störande
”hjärntvätt”, vilket syftade till att mäta
hur människor reagerade under stress.
Psykologer från Harvard genomförde
experimentet. Chefsforskaren  identifier-
ades som dr Henry Murray, överstelöjt-
nant under andra världskriget, som

hade arbetat åt föregångar-
organisationen till CIA,
Office of Strategic Services.
Murray föredrog att syssla
med psykoanalys på 1920-
talet och utvecklade en
”personlighetsteori”, tilläm-
pade sina teorier vid rekry-
tering av OSS-agenter och
också troligen för förhör.
Murrays hjärntvätts-experi-
ment på Harvard kon-
trollerades av framlidne
Sidney Gottlieb, en psykia-

triker och chef för CIA:s division för teknisk service.33 Enligt
Kaczynski var de intensiva förhör han var utsatt för ”våld-
samt, genomgripande och grovt personligt ”och angrep
hans mest omhuldade ideal och övertygelser. Efteråt bör-
jade han få tankar om ”samhällets onda” och en ”revolu-
tionär anti-teknologisk ideologi”.34
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Henry Murray Ted Kaczynski

”Våld är en renande kraft. 
Det befriar infödingen från sitt

mindervärdighetskomplex och från 
förtvivlan och inaktivitet. Det gör

honom orädd och återställer 
hans självrespekt”.

— Frantz Fanon, psykiatriker och terrorist,
författare till The Wretched of the Eart. 

Frantz Fanon, upplivad 
av det Algeriska

frihetskriget för
självständighet  1954

(ovan) använde sin
utbildning som

psykiatriker till att  
hylla terrorism som en

ädel strävan, predikande
att våld var nödvändigt

för att nå frihet och
mental hälsa.

Livet förändrades för Ted Kaczynski, Unabombaren, efter mind-control 
experiment som han deltog i mellan 1959 till 1962 som del av ett undersöknings

projekt lett av psykiatriker Henry Murray vid Harvard. Kaczynski’s ideer 
om ”det onda samhället”  började efter de CIA-stödda experimenten.

Franska trupper I Algeriet, 1956



Oklahoma-bombaren:
Bombandet av federala
Alfred P Murrah- byggnaden
i staden Oklahoma, var vid
den tidpunkten den största
händelsen av terroristvåld
som någonsin hade utförts 
i USA. I sin bok Others
Unknown, yttrade Stephen
Jones, förste försvars-
advokat i USA vs McVeigh:
”Den verkliga historien om
bombningen… går från cen-
trala USA till nationens
huvudstad, Fjärran östern,
Europa och Mellersta östern,
och mycket kvarstår av mys-
teriet”.36 Enligt David Hoff-
man i The Oklahoma City
Bombing and the Politics of
Terror hade McVeigh varit
sergeant i armén och hade
studerat kurser i Psy-Ops
(psychological operations*)
vid Fort Riley.

Richard Baumhammers:
I Pittsburg i delstaten Pennsylvania, sköt Baumhammers
den 28 april år 2000 sex människor, dödade fem och
paralyserade sex. Offren omfattade två indianer, två asi-
ater, en afroafrikan och en judisk kvinna som bodde
granne med hans föräldrar. Med en önskan att bli lika
ökänd som Hitler och Oklahoma-bombaren, hade
Baumhammers regelbundet besökt web-sidor för vita
rasförespråkare och försökt forma ett politiskt parti för
den fria marknaden för att göra motstånd mot icke-vita
och utom-europeiska invandrare. Han valde sedan sina
offer enligt detta. Före frossandet i dödande, hade han
besökt 12 psykologer och psykiatriker och tagit upp till
17 olika psykofarmaka.35

Timothy McVeigh: Under “Operation Ökenstorm”, 1991

”Ansvarig för 168 döda i vad som var den största terror-handlingen på amerikansk
mark fram till 11 september” , Timothy McVeigh (ovan,) hade tidigare fått utbildning i
”Psykologiska Operationer” inom armén, vilken involverade sinnesförändrande tekniker
som han kan ha varit negativt påverkad av.

*Psychological Operations (Psy-Ops) är studiet ar psykologi för militära
syften med det grundläggande motivet att “framkalla eller förstärka
främmande attityder och beteende vilka är gynnsamma för initiativ-
tagarens syften”. Psy-Ops användas för att “påverka känslor, motiv, sak-
ligt tänkande eller beteende för en särskild målgrupp.”



Å
r 1955 översattes och distribuerades en
sovjetisk handbok med titeln ”Hjärntvätt:
en syntes av den ryska läroboken i

psykopolitik”, detta som en allmän varning av en
professor i New York . Handboken baserades på Ivan
Pavlovs metoder. Pavlov var en rysk psykiatriker som
utvecklade teorier om ”betingat beteende” genom
experiment på hundar i början av 1900-talet.

Pavlovs arbete lade grunden till en fundamental
psykiatrisk missuppfattning som finns kvar än idag:
att människor likt hundar i grunden är programmer-
bara djur, endast påverkade av rädsla och belöning.
Pavlovs experiment bildar grunden för en stor del av
de inhumana tekniker för hjärntvätt som användes
av Sovjetunionen och Kina i mitten av 1900-talet.

Handboken avslöjade att ”de tidiga ryska 
psykiatrikerna som banade vägen för vetenskapen
psykiatri, fullständigt förstod att hypnos framkallas 
av akut rädsla. De upptäckte att sådan också kunde
framkallas av emotionell chock och även av extrema
umbäranden, likaså av hårda slag och droger”.37

Den fortsätter: ”Genom att pervertera nationella
institutioner och få till stånd ett allmänt förfall ända
tills man får umbäranden och depression, krävs sedan
endast mindre chocker för att skapa en lydig reaktion
eller hysteri bland befolkningen”. Handboken ger
instruktioner om att blott hot om krig eller bomb-
ningar skapar denna hysteri.38

PSYKOPOLITIK
Krig mot sinnet

Baserat på Pavlovs
forskningsresultat om -

”betingning” på hundar för
att hävda att 

människan endast var 
ett programmerbart 

djur, fängslade ryska
psykiatriker sovjetiska 

dissidenter i Gulag (läger)
där dom drogades ner, gavs
el-chocker och reducerades

till hanterbara zombies.

Ivan Pavlov i sitt laboratorium

Nya fångar anländer till ett läger i Sibirien

*Psykopolitik beskrevs i Sovjet som ”konsten och vetenskapen att skaffa 
sig och vidmakthålla makten över tankarna och lojaliteten från individer, 
officerare, ämbetsverk och de breda folklagren, och att genomföra en
erövring av fiende-nationer genom ”mental healing”.



Detta är metoder som terrorist-psykiatriker
som dr Aziz al-Abub lärde sig av psykiatriker knut-
na till KGB (hemliga sovjetiska polisen) på Patrice
Lumumba-universtitetsområdet i Sovjetunionen.
Under Sovjet-eran utbildade Patrice Lumumba och
Lenin-institutet studenter i social psykologi,
obeväpnad strid och gerillakrigföring. Mellan
1968 och 1975 utbildades uppskattningsvis 2.500
terrorister och gerillamän där.39

”Läroplanen vid Patrice Lumumba täckte alla
delar i övertalningsteknik”, inklusive sätt att ”mani-
pulera och när så behövs tvinga utan att tillgripa
fysisk kraft”, skrev Gordon Thomas, författare till
Journey into Madness, Medical Torture and the
Mind Controller.40 Sovjetiska psykiatriker som såg 
sig själva som ”inte så mycket agerande på order av
KGB som att utföra de normala funktionerna som
läkare”, gav råd åt terrorister om hur man kunde få
en fånge att samarbeta genom att använda droger.41

Sådana droger kan reducera en person till ”nästan
sinnesslöhet eller göra lederna inflammerade eller
hopkrumpna,  skapa temporär blindhet, försämrat tal,
orsaka inkontinens, resultera i  håravfall och leda till
farlig ökning av kroppstemperaturen”, sade Thomas.42

Thomas noterade att seminarier också ägnades
åt ”de avsiktliga och aktiva steg som krävs för att
beröva individen dennes personlighet, och hur man
kan bygga upp något nytt från den tomma psykiska
grund som återstod. Under dessa övergrepp på iden-
titeten var en mycket viktig faktor att skapa ett till-
stånd av barnsligt beroende, att personen blev för-
virrad tills han slutligen…’dog för världen’. KGB-
psykiatrikerna föreläste att först i det stadiet var offret

redo att motta ‘frälsning’ av de som nu kontrollerade 
allt han gjorde”.43

Andra ”psykopolitiska” centrer är Tavistok-insti-
tutet i Storbritannien och Frankfurtskolan i Tyskland.

Tekniker för att ”kuva mänskligt psyke till den
punkt då man skulle gå med på vad som helst”
utvecklades. Detta enligt experten inom hjärntvätt
Sidney Gottlieb. Gottliebs like, den brittiske psykia-
trikern William Sargant gav rådet att använda droger
på ”motståndskraftiga källor”7 och noterade att drogers
”funktion är att åstadkomma kapitulation, att hjälpa
till att vända motstånd till samarbete”.44

EXPERTER PÅ ATT
KONTROLLERA SINNEN 
Dessa förfäder till nutida terror – och anti terror – iscen-
satte ökända mind-control projekt under Kalla Kriget.

❚ Sidney Gottlieb, amerikanska underättelseavdel-
ningens ” Black Sorcerer,” (Svarta Häxmästare)  utveck-
lade  ”tekniker”  ”som skulle knäcka det mänskliga psyket
till en punkt där man kunde gå med på vad som helst”.

❚ Colgate University professorn och psykologen
George Estabrooks beskrev glättigt hypnotiseringen 
och programmeringen av allierade soldater under 
andra världskriget så att de utförde uppgifter utan egen
vetskap eller medgivande. Enligt Estabrooks kunde mör-
dare skapas genom ”delande” av försökspersonens 
personlighet eller skapandet av en multipel personlighet
genom hypnotism.

❚ William Sargant var grundare och chef för 
avdelningen Psykologisk medicin vid St. Thomas’ Hospital

i London där han drog igång
mind-control experiment i
källaren. Översättningar av
utdrag ur Sargants Battle for
the Mind har enligt rapporter
hittats i Al Qaidas trän-
ingsläger i Afghanistan. 45

William Sargant

George Estabrooks Sidney Gottlieb

MIND CONTROL,
DÅ OCH NU ?
Den klassiska novellen 
och filmen Search for
the Manchurian
Candidate, berättar om
en major vars växande
misstänksamhet om de
experiment han utsatts för i
Korea kriget 
får fram hur han och andra
blev kidnappade och 
utsatta för ”hjärntvätt”.
Framträdande bland dessa
var ”Sergant Shaw” ovan
strypande en kamrat efter
att ha fått en hypnotisk
order från sina kidnappare.



År 1942 förklarade Winston
Churchill att psykologer och 
psykiatriker var ”kapabla att göra
mycket stor skada”, och att de
borde begränsas när det gäller
inblandning i försvaret.  

Vissa psykiatriker glorifierar och 
rättfärdigar de ondskefulla och 
kriminella terroristhandlingar 
som grundas på terroristens 
mentala, biologiska och kulturella
förhållanden.

Ordföranden i Arabiska psykiatri-
föreningen, dr Adel Sadeq, kallade
år 2002 självmordsbombare för
martyrer och deras utförda handlin-
gar som självuppoffring och ära.

Personal från mentalvården gav
antidepressiva medel åt de manliga
och kvinnliga militärer, som beman-
nade det irakiska fängelse där fån-
gar torterades och skymfades.

Militära källor anger att piloter 
sätts på en diet som innefattar 
stimulantia för att bekämpa extrem
trötthet. Biverkningar av dessa 
mediciner innefattar depression,
aggression och paranoia.

1
2
3
4
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Undersökningar av terrorist-fenomenet har funnit att influensen från
psykiatriker, psykologer och deras metoder i terror-grupper kan vara

starka och genomträngande. Ordföranden för Arabiska psykiatriska
föreningen och chefen för Psykiatriska avdelningen på Kairos Ein Shams

Universitet  Adel Sadeq (infälld) eggade TV tittare till att bli själv-
mordsbombare , och kallade ögonblicket för själv-detoneringen ett

ögonblick av ”lycksalighet”.

5



P
resident George Bush beskrev kamikaze-
operationerna mot World Trade Center
som ”handlingar av galningar”. De flesta
höll med. Emellertid argumenterar de
mentalhälso-”experter” som ger råd åt

världens underrättelsetjänster om terroristernas
sinnestillstånd för att galningarna är sinnesfriska.

Dr Adel Sadeq, ordförande i Arabiska psyki-
atri-föreningen och chef för Psykiatriska avdel-
ningen vid Kairos Ein Shams-universitet, förklarar
det på detta sättet: ”När
martyren når ‘ett’ och
sedan ‘bom’, exploderar
han och känner sig själv
flyga eftersom han säk-
ert vet att han inte är
död… det är en övergång
till en annan vackrare
värld. Ingen i västvärl-
den skulle offra sitt liv
för sitt hemland”.46

Han yttrade vidare:
”…Den psykologiska
strukturen [av gär-
ningsmannen i en själv-
mordsattack] är struk-
turen för en människa som älskar livet. Detta kan
tyckas vara konstigt för människor som inte kan
förstå [självmordsattacken] eftersom deras kul-
turella struktur inte har några idéer om sådant
som självuppoffrande och ära”.

Under de efterföljande 24 månaderna efter
Sadeqs uttalanden, mer än fördubblades antalet
döda i Mellersta östern  på grund av självmords-
bombningar. De steg från 201 till 499.

Dr Jerrold M Post, psykiatriker ”expert”
inom politisk psykologi och tidigare CIA-ana-
lytiker, håller med. Enligt hans professionella
uppfattning är terrorister inte psykopater ”men
använder psykologisk strategi för politisk föränd-
ring”.47 Post vittnade å Khalfan Khamis Mohameds
vägnar, den terrorist som var ansvarig för 10
oskyldiga människors död och 74 andra som
skadades under bombningen av den amerikanska
ambassaden i Tanzania. Post träffade Mohamed

fyra gånger och fann
honom vara en ”anmärk-
ningsvärt oförbehåll-
sam person”.48

Om dr Aziz al-
Abub, den psykiatriker
som torterade och dro-
gade gisslan i Beirut i
Libanon på 1980-talet,
yttrar Post att han 
kan ha haft en ”genetisk
benägenhet att bli både
en terrorist och en
medicinsk torterare
genom vad man bes-
kriver som en abnorm

mängd gener som stödjer ondskan”.49 [betoning
tillagd]

Enligt Post är Saddam Hussein varken 
”irrationell”, ”impulsiv” eller lidande av psykos. 

Detta är dock den man som drev ett våldsamt
krig mot Iran mellan 1980 och 1988, fängslade och
sedan avrättade 8.000 medlemmar ur kurdiska
motståndsrörelsen och använde kemiska vapen
mot kurdiska byar i sitt eget land vilket dödade

”…Som en professionell psykiatriker,
menar jag att höjden av lycka

kommer i slutet av nedräkningen: 
tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre,
två, ett. Och sedan trycker du på

knappen för att spränga dig själv”.82

— Dr Adel Sadeq, ordförande i 
Arabiska psykiatri-föreningen, som 

talade om självmordsbombare år 2002.
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5.000 och sårade
45.000. Post påstår att
Hussein bara har en
”åskådning som är
präglad av förföljelse-
mani” och att hans
besvär ”verkligen kan
spåras tillbaka till
moderlivet…”50

Från att glorifiera självmordsbombarnas
grova kriminella handlingar till att reducera de
avskyvärda handlingarna från en galen mördare
till en oturlig psykologisk eller biologisk natur,
delar psykiatriker från båda sidor i konflikten när
det gäller terrorister samma vridna sätt att upp-
fatta ett kriminellt sinne. Detta perspektiv skyd-
dar och förnekar det som är farligt hos den krim-
inelle på ärliga medborgares bekostnad.

IRAK: Att droga ned försvarsstyrkor
Terrorism och kriget i Irak har varit en

kassako för psykiatrik-
er i USA.

I januari 2003
rapporterade ameri-
kansk media att de två
amerikanska piloterna
som oavsiktligt släppte
en bomb i södra Afgha-
nistan och därmed

dödade fyra kanadensare, hade tagit amfetamin.51

Enligt militära källor är användningen av sådana
droger (vanligen Dexedrin, ett psykofarmakum
av stimulantia-karaktär) del av en diet som
innefattar amfetamin för att bekämpa extrem
trötthet och sedan lugnande medel för att kunna
sova mellan uppdragen. Piloter kallar dem för
”kör-piller” och ”kör inte-piller”. Tänkbara
biverkningar av amfetamin är eufori, depression,
högt blodtryck och beroende. Det är också
tänkbart att få "idiosynkratiska reaktioner" (amfe-
tamin kan kopplas till aggressions- och paranoia-

K A P I T E L  T V Å
P s y k i a t r i k e r  l o v o r d a r  g a l n i n g a r

16

I en konflikt där fienderna är 
redo att slå till vid vilken tid som
helst och från vilken plats som

helst, är det ofattbart att militära
anställda ges avtrubbande psyko-
farmaka för att ‘lugna ned dem’.

Kriget i Irak har försett
psykiatrikerna med nya

lukrativa klienter för 
sina ”behandlingar” 

och droger.



känslor) såväl som
risken att bli beroende
av ”cyklisk användning
av en kombination av
stimulantia och lug-
nande medel”.52

I mars år 2003 rap-
porterade The New
York Times: ”Militära
psykiatriker, psykolo-
ger, socialarbetare och
andra som arbetar inom
mental hälsa är när-
varande [i Irak] för att
erbjuda behandling till
de framryckande…”.
Tidskriften People rap-
porterade också om
detta i mars 2004, och
lade till att vissa sol-
dater deltar i lektioner
i psykologi-influerad ilskekontroll. Medan man
hävdar att ilskekontroll skall lära individer att
kontrollera sin aggression och ilska, finns det inte
mycket till bevis för att det fungerar men att det
till och med kan försämra beteendet. Under en
lektion i USA, gav en pojke en annan pojke stryk
så illa att han fortfarande sex dagar efteråt var på
sjukhus.53

Soldater har givits
antidepressiva medel,
samma medicin som
blivit föremål för en
utredning år 2004 av
Food and Drug Admi-
nistration (FDA) för
egenskaper att fram-
kalla våld och själv-
mord.54 De kan också
orsaka ångest, upp-
rördhet, sömnsvårig-
heter, bisarra dröm-
mar, förvirring och
akatisi (en oförmåga
att vara stilla) som kan
leda till våldsamt
beteende. Fysiskt be-
roende är också ett
problem.

Den 30 april 2004
sände TV-stationer världen över uttrycksfulla
bilder av Irak-fångar som blev torterade och
skymfade av amerikanska soldater i Abu Ghraib-
fängelset utanför Bagdad i Irak.55 Vad som emeller-
tid inte var känt då var att psykiatriker hade delat
ut psykofarmaka till manliga och kvinnliga mili-
tärer i fängelset. Specialisten David Bischel rapp-
orterade att: ”Ledningen för stressbekämpning
delade ut Prozac och Paxil helt vilt” till de som
arbetade på fängelset, ”för att  försöka få hanter-
ing av frustrationen och depressionen”.56

Precis som tidskriften Time rapporterade i
kölvattnet av den ”11 september”, skall ingen
vandra in i glömska framkallad av ett antidepres-
sivt medel”.57 I en konflikt där fienderna är redo
att slå till vid vilken tid som helst och från vilken
plats som helst, är det ofattbart att militära
anställda ges sinnesavtrubbande psykiatriska
droger för att de ska ”lugnas ned”. Att ge soldater
som är ansvariga för att bibehålla fred antidepres-
siva medel, som är kända för att kunna framkalla 
våld, är i bästa fall oklokt, i värsta fall ett krimi-
nellt övergrepp.

Jag är säker på att det skulle 
vara förnuftigt att så mycket som
möjligt  begränsa arbetet av dessa
(psykologerna och psykiatrikerna),
de är kapabla att åstadkomma en

enorm skada med vad som mycket
lätt kan urarta till charlataneri. Man

måste hålla dem under striktaste
kontroll och de bör inte tillåtas att
etablera sig i större antal i försvaret

på det allmännas bekostnad. 

— Winston Churchill, 
Brittisk premiärminister, 1942

Dr. Jerrold Post, en psykiatriker och ”expert i politisk psykologi” som
undervisar vid George Washington Universitetet, har vitt och brett sagt 
att hans professionella åsikt som tidigare CIA analytiker är att 
terrorister inte är psykopater ”men använder  psykologisk strategi för 
att åstadkomma politisk förändring.”



Psykiatrins viktigaste påverkan 
är påtaglig i synen på rasism och
de flesta terroristgruppers
radikala religiösa fundamentalism. 

Så tidigt som 1916 drev tyska
psykiatriker en kampanj för att
”rena rasen” genom sterilisering
och kastrering av de med ”odug-
lig härstamning”. De ”utvalda”
blev så småningom gasade till
döds i koncentrationslägren.

Den ”etniska rensningen” av
Bosnia-Herzegovina och Kosovo
baserades på samma psykiatriska
teorier om ”rashygien” och 
rasmässig över-/underlägsenhet
som ledde till den nazistiska
förintelsen.

2
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Psykiatriker och Psykologer utvecklade dödshjälpsideologin (eugenik)
om rasens renhet som användes av Hitler och den tyska psykiatrin

ledd av Ernst Rüdin (ovan vänster), vilket banade väg till det nazis-
tiska eutanasi-programmet, Förintelsen och senare, ledde till andra

övergrepp, som etnisk rensning på Balkan under 1990 talet.
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D
e flesta terrorgrupper av idag har
extrema politiska åsikter och rasis-
tiska ståndpunkter som spänner
över allt från ”vit överhöghet” och
antisemitism till radikal religiös

fundamentalism och motstånd mot Västvärlden.
Forskning visar att psykiatri och psykologi har

influerat och även skapat sådana speciella ideer som
ynglat av sig i ras- och politiskt hat och som har
resulterat i mord på
miljoner. 

Psykiatriker 
skapar nazism

År 1895, nästan 40 år
före nazistpartiet kom till
makten, publicerade den
Schweiz-tyska psykia-
trikern Alfred Ploetz,
förespråkare av döds-
hjälpsrörelsen, en mängd
materialistiska teorier om
rasmässig underlägsen-
het i The Fitness of Our Race and the Protection of the
Weak. Han förespråkade idén om att förinta
ovärdigt liv var ”helt och hållet en renande
behandling” och myntade ordet Rassenhygiene
(rashygien).58

År 1905 var Ploetz medgrundare till Sam-
fundet för rashygien. Nazistregimen gav senare
Ploetz och hans kumpaner erkännande för att ha
hjälpt till att ge de ”biologiska grunderna” för den
rasistiska naziststaten.59

Psykiatrikern Alfred Hoche´s bok år 1920,
Tillåtelse att förstöra liv, ovärdigt att leva, krävde att

eutanasi skulle utföras på ”mentalt defekta”. År 1932
hade psykiatrisk rashygien blivit vetenskaplig ren-
lärighet. Det lärdes ut i 26 olika kurser i medicinska
fakulteter vid de flesta tyska universitet - allt innan
Hitler kom till makten 1933.

En annan psykiatriker Ernst Rüdin, som hjälpte
till att genomföra nazitysklands sterilisationslagar år
1933, hävdade att psykiatri har en viktig roll när det
gäller att rena rasen, vilket, som han sa, inkluderar att

genetiskt defekta person-
er inte ska vara istånd att
fortplanta sig. 60.

Det var dessa texter
och teorier som satte
igång Adolf Hitlers mani
att utplåna” ovärdiga”
och ”underlägsna” liv.
Hitler hade redan haft ett
kort möte med psykiatri.
Journalisten Ron Rosen-
baum berättade detal-
jerna i The New Yorker.
Hitler som var för-

blindad av giftgasattack under kriget, togs in på ett
militärsjukhus 1918. Där blev han hypnotiserad av
psykiatrikern Edmund Forster, satt i trance och fick
suggestionbehandling som inplanterade idén hos
honom att hans älskade Tyskland behövde att han fick
synen  åter så att han skulle kunna tjäna saken
angående nationell återuppståndelse.61

Det första steget i psykiatrins huvudplan 
för dödshjälp var sterilisering och kastrering av de
som var bedömda som ”biologiskt osunda” såsom
de mentalt sjuka, intellektuellt handikappade,
homosexuella och ”färgade” människor. Mellan

KAPITEL TRE
Ideologi sprider 

rashat

”Psykiatriker måste betraktas… 
som dom som förser  och förfinar
de ideologiska och intellektuella

grunderna för rasteorin och
medicinskt dödande…”.

— Ernest Hunter, psykiatriker och författare,
”Dimensions of Medical and Psychiatric
Responsibility in the Third Reich” 1993.



1934 och 1945 blev uppemot 350.000 människor
steriliserade. 1940 hade ”dödstesterna " med an-
vändandet av gas på mentalsjukhusen påbörjats.
Ett år senare hade dödshjälpsprogrammet utvid-
gats till koncentrationslägren. ”Dödandet i koncen-
trationslägren fortsatte på samma sätt och med
samma registreringsformulär som på mentalsjuk-
husen”, noterade en stolt tysk psykiatriker.

Både Ploetz och Rüdin blev ärade för sina
arbeten. Rüdin fick 1939 en äromedalj av Adolf
Hitler för sina vetenskapliga insatser. Hitler gav
också Rüdin titeln ”Rashygienspionjär”. Rüdin var
extatisk och yttrade: Först genom Führern blev vår
30 -åriga dröm verklig Vi kan använda rashygien i
samhället.

Otroligt nog åtalades bara fyra av flera dussin
skyldiga nazistiska psykiatriker vid Nürnberg-
rättegångarna år 1946. De flesta undkom rättvisan
och många återvände till psykiatrisk utövning
efter kriget.

Några fick till och med sitta på regeringsposi-
tioner igen. Psykiatrins roll i mördandet av mil-
lioner fördömdes inte och det blev möjligt för
rashygien och eugenik att fortsätta att härja och
ödelägga.

Inte förrän år 1999 medgav tyska psykiatriker
offentligt till fullo att psykiatrin hade frambringat
”rashygien” och ideologin om rasmässig ”under-
/överlägsenhet”, som hade förgiftat det tyska
folkets sinnen i nästan tre decennier innan nazis-
terna tog makten.

Etnisk rensning: Balkanhalvön
Den 10 år långa konflikten i Bosnien och

Kosovo på 1990-talet, vilken efterlämnade tio-
tusentals döda, hade samma psykiatriska teorier
som sitt ursprung.

Den serbiske psykiatrikern Jovan Raskovic var
1986 medförfattare till den ökända Memorandum of
the Serbian Academy of Sciences i vilket det före-
språkades att ett ”Storserbien” skulle skapas, och
där det påstods att serber behövdes för att domin-
era de kroatiska och muslimska minoriteterna på
grund av deras psykologiska överlägsenhet.

T idigt 1920 studerade bli-
vande politikern Adolf Hitler
tyska rasbiologer och

påverkades djupt av dem. Två böck-
er, skrivna av respektive, Alfred
Ploetz och Alfred Hoche, engelska
titlar Fitness of our Race and the
Protection of the Weak (1905) och
The Sanctioning of the Destruction
of Lives Unworthy to be Lived
(1920), hjälpte Hitler att förfärdiga
teorierna som han utformade i Mein
Kampf, 1924, boken som möjlig-
gjorde för mord på miljoner. Som
Hitler sade, ”Rätten till personlig fri-
het träder tillbaks inför plikten att
bevara rasen”

Den tyske psykiatrikern Ernst
Rüdin var den främste nazistiske 
ideologen och chefsarkitekt till nazis-
ternas rashygieniska program. Han
påverkade även Hitler, etablerade
1926 bluffvetenskapen ”psykiatrisk
eugenik” där konceptet ”den starkes
överlevnad” (survival of the fittest)
kunde utvidgas till att inkludera de
mentalt och moraliskt svaga, vilket
ledde till att hundratusentals men-
talpatienter steriliserades och slutli-
gen avlivades. Han fick sina väl
uttänkta planer på rashygien realis-
erade med stöd och finansiering
från nazisterna. 

Förberedande av 
folkmord

Alfred Ploetz

Alfred E. Hoche

Miljoner förlorade livet under Holocaust



Han grundade även
Serbiska Demokratiska
Partiet (SDS)  genom vilket
han förespråkade sina
idéer om serbisk dominans
av alla jugoslaviska folk.

Inte olikt Hitler som
anklagat judarna för att
ta levebrödet från det
tyska folket, eggade Raskovic upp fördomar och
hat mot kroater och bosniska muslimer genom att
anklaga dem för Serbiska ekonomiska problem.

Under 1980-talet – med Sigmund Freud´s fals-
ka teorier som grund –  svärtade Raskovic ner de
bosniska muslimerna som ett folk fixerat vid
”analstadie-personligheter” och etiketterade
kroater som ”lägre stående kastrat ”- typer. På
grund av dessa drag kom han fram till att serber
–med en ”Oidipidal” personlighet – förstod auk-
toritet och ledarskap och borde bestämma över
Jugoslaviens folk. 

[Oidipal: ett illa ansett Freudianskt begrepp
där det manliga barnet hävdas fantisera om att
döda sin far och ha sex med sin mor.

Radovan Karadzic, en psykiatriker, student
och lojal vän till Rascovic, utsågs att leda SDS par-
tiet. Även han blev en ledande uppviglare och
sedan ledare av Serbiens krig mot Kroater och
Bosnier. Han anklagades juli 1995 för folkmord
och brott mot mänskligheten av FN: s krigstri-
bunal. Han försvann och är fortfarande idag efter-
sökt för sina brott. 

Slobodan Milosevic, Serbiens hårdföre presi-
dent under Balkan-åren, var under 25 år patient
hos Karadzic. Efter att Raskovic avlidit och
Karadzic gått under jorden höll han konflikten
mot de etniska minoriteterna vid liv ända tills
Serbien var tvunget att ge upp.

Han arresterades och förhördes av FN:s
krigstribunal för sin roll i folkmorden i Bosnien
och Kroatien.

Tillsammans iscensatte dessa män ett krig
som resulterade i mer än 100.000 döda och 1.5
miljoner hemlösa. Men offren var inte endast de

döda och hemlösa civila.
1992 fick världen vetskap
om ”våldtäktslägren” i
Bosnien där Serber sys-
tematiskt våldtog till-
fångatagna kvinnor. När
offren blev gravida hölls
dessa fångna så att dom
inte kunde bli aborter-

ade. Den bosniska regeringen rapporterade att de
våldtagna uppgick till 50.000 och tyska observatör-
er av konflikten noterade att ”dessa våldtäkter är
en krigstaktik snarare än ett simpelt nöje för solda-
terna; när Karadzic´s trupper intog en by påbör-
jades fullskaliga våldtäkter vilka följaktligen fort-
satte i fånglägren”. Dessa rapporter och många
med liknande grymheter har bekräftats av
offer som uppträtt vid FN-tribunalen och vitt-
nat mot sina tidigare plågoandar.

Rashygien och eugenetik har
fortfarande förmågan att  åstadkomma

kaos: Den 10-åriga Bosnien-Kosovo
konflikten på 1990- talet, vilken

efterlämnade tiotusentals döda, hade
samma Nazi-psykiatriska teorier 

som sitt ursprung.

FÖRÖVARNA I BALKAN KONFLIKTEN:
Psykiatriker Jovan Raskovic inspirerade till ras- och 

religions-mord i Bosnien. Han och en annan psykiatriker vid
namn Radovan Karadzic tillät masstortyren, våldtäkterna och

morden på oskyldiga. F.d premiärministern Slobodan
Milosevic, tidigare patient till Karadzic, 

genomförde och finansierade etnisk rensning i Kosovo.

Jovan Raskovic

Fångar i ett serbiskt koncentrationsläger



En alarmerande rapport om att 
71 procent av amerikanerna led 
av depressioner efter  attackerna
den 11 september, baserades på 
en undersökning av endast 1.200
människor under de påföljande
dagarna. På detta sätt kunde en
förutsägbar mänsklig reaktion på 
en fruktansvärd tragedi omedelbart
vändas till  en mental åkomma. 

Opportunistiska psykiatriker 
förkunnade att en stor andel av
New York-borna led av ”post-trau-
matisk stresstörning” (PTSD) efter
attackerna. Man begärde 3 miljarder
USD för att behandla detta.

Tre psykiatriker uppfann från 
början termen ”PTSD” för att beskri-
va svårigheter som veteraner från
Vietnamkriget led av. Emedan 
effekterna av krig är förödande,
använder psykiatriker människors
logiska reaktioner på detta för att
tjäna pengar på bekostnad av 
deras sårbarhet.

Experter anser att den ”psykologiska
traumarådgivningen” som ofta ges
till offer för terrorism eller tragedier
”i bästa fall är oduglig…”, de som
fått sådan har blivit ”sämre än de
som inte alls fick någon”. 

Mycket information finns som
bekräftar att människan har lätt till
återhämtning efter en tragedi och
värdet av att ha en förstående vän,
familjemedlem eller någon präst.
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TJÄNA PÅ TRAUMA: 
Den psykiatriska industrin gick i högvarv efter 11 september,

grep tillfället att förklara efterdyningarna till tragedin en
”mentalhälsokris” ett trick som resulterade i att miljontals 

med dollar plöjdes ner i psykiatrins kassakistor 
och i psykofarmaka-försäljning.

5
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G
enom de psykiatriska ”kris-teamen”
som nästan genast sänts till en
krishärd, har vi fåtts att anta att män-
niskor lider av allvarliga psykiska
skador efter att ha upplevt sådana

trauman – eller bara av att ha varit i närheten då
de inträffade. DSM-IV (Diagnostic & Statistical
Manual for Mental Disorders, utgåva IV) klassar de
symptom som de flesta överlevande upplevt efter
en katastrof som ‘akut stresstörning’ och låter
förstå att de är sjukliga
och behöver behan-
dling. Men lider dessa
människor verkligen
av en ‘störning’ som
kräver psykoterapi och
användning av poten-
tiellt beroendeskapande
mediciner? Riskerar de
verkligen att få långsik-
tiga men av deras trau-
man? Svaren är över-
raskande nog ‘nej’ och
åter ‘nej’”. – Sydney
Walker III, psykiatriker,
neurolog och författare av A Dose of Sanity.

Vid en utfrågning i amerikanska senaten på
”Psykologiska trauma och terrorism” i september
år 2001, hävdades att ”71 procent av amerikanerna
sades ha känt sig deprimerade av attackerna”.63 En
alarmerande statistikuppgift till dess att man inser
att den använda undersökningen gjordes under 
de sex påföljande dagarna efter terroristattacken
den 11 september, då amerikanerna fortfarande
var chockade och visade helt förutsägbara reak-

tioner på de förskräckliga händelserna. Under-
sökningen gjordes på 1.200 människor, och via
kraftigt överdrivna ordalag drogs slutsatsen att
oroväckande 71 procent av amerikanarna hade bliv-
it skadade.

Ett fåtal dagar efter attackerna den 11 septem-
ber förutsade psykiatriker att så stor andel som 30
procent av befolkningen, som var berörda av de
nyligen genomförda attackerna, skulle utveckla
post-traumatisk stresstörning (PTSD).63 Man var i

desperat behov av 3
miljarder USD påstod
de, för att behandla
mentalhälsoproblemen
bara i New York.

År 2002 rapporter-
ade emellertid The New
York Times att endast
120.000 (av 8 miljoner)
invånare i New York
City – d.v.s 1,5 % - verk-
ligen sökte hjälp inom 
8 månader efter 11 sep-
tember.6 År 2003 pub-
licerades en studie i The

American Journal of Psychiatry som också fann att
användningen av mentalvård inte ökade i New
York och Washington. Dessa städer var de som
direkt drabbades av attackerna. Forskarna sade att
studien ger det första beskedet som låter förstå att
händelserna den 11 september hade liten påverkan
på det verkliga utnyttjandet av mentalvård hos en
befolkning som hade bra tillgänglighet och hög
utsatthet.  Det gällde åtminstone de första 6
månaderna”.64

Ett fåtal dagar efter attackerna
den 11 september, förutsade

psykiatriker att så stor andel som
30 procent av befolkningen, 

som var berörda av de nyligen
genomförda attackerna, skulle

utveckla post-traumatisk
stresstörning (PTSD) och 
krävde 3 miljarder USD.



Historien om en falsk ”sjukdom”
Så kallad post-traumatisk störning (PTSD)

kom ur efterdyningarna av Vietnamkriget, då vet-
eraner hade svårigheter att komma över de bruta-
la händelserna som de hade bevittnat.

Tre amerikanska psykiatriker myntade termen
PTSD och bedrev lobbyverksamhet för att den
skulle innefattas i amerikanska psykiatriska för-
bundets ”faktureringsbibel” The Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).65

Professorerna och författarna till Making Us
Crazy, Herb Kutchins och Stuart A Kirk, säger att
de flesta soldaterna led av verkningar efter att ha
deltagit i ”grymheter, ha sett groteskt lemlästade
kroppar eller ha varit på speciellt farliga upp-
drag”. De som har lidit av mentala verkningar
efter detta upplevde krigströtthet, eller med andra
ord, utmattning, inte ”mental sjukdom”.66

Dr Thomas Dorman, medlem i Kungliga läkar-
sällskapet i Storbritannien och Kanada, yttrade: 

”I korthet innebär hela affären med att skapa psyki-
atriska ‘sjukdoms’-grupper – att formalisera dem
med hjälp av konsensus och därefter tillskriva dem
diagnoskoder, vilka i sin tur leder till användning
för fakturering mot försäkringar - inget annat än ett
utbrett bedrägeri som förser psykiatrin med en
pseudo-vetenskaplig aura. Gärningsmännen blir
naturligtvis gödda på allmänhetens bekostnad”.67

Med ”formalisera med hjälp av konsensus”
åberopar dr Dorman den process där giltigheten av
”störningar” bokstavligen röstas om under en show
med handuppräckning inom APA-kommittén.

Då psykiatriker Walter Afield vittnade inför
amerikanska kongressen 1992, sade han: ”Psykiatri
är ingen exakt vetenskap. Den skapar enorm rädsla
hos nästan alla och försäkringsbolagen är förste-
nade av skräck…Man kan inte skapa en bruten
höft. Emellertid kan vi skapa mental sjukdom med
hjälp av selektiv och omsorgsfull marknads-
föring”.68

Idag har post-traumatisk stress-störning blivit
”vidgad och diffus” säger Tana Dineen, fil dr 
och författare till Manufacturing Victims.69 Det finns
ungefär 175 kombinationer av symptom genom
vilka man kan diagnosticera PTSD.70 ”Tillämp-
ningen av PTSD har resulterat i att allt har blivit
sjukdomar, ända till att det enda sättet att vara är
att vara ‘abnorm’”, sade dr Dineen.71

Kutchins och Kirk yttrade vidare att PTSD ”har
blivit etiketten för att identifiera påverkan av
ofördelaktiga händelser på vanligt folk. Detta bety-
der att normal respons på katastrofhändelser ofta
har blivit tolkad som mentala störningar”.72 De
yttrade vidare: ”APA (Amerikanska psykiatri
föreningen) och dess skyddslingar kommer inte ens
att erkänna att de skapar allmän policy”. Så som de
förklarar det, tillverkar de helt enkelt diagnoser (och
i denna process gör de många fler av oss galna)”.73

I och med att PTSD kom med i DSM blev den
”äkta”, och psykiatriker banade väg för miljontals
dollar i anslag för att utbilda ”katastrofarbetare” i
psykologisk rådgivning.

Hur effektiv har den varit?
Professor Yvonne McEvan från Fife-universi-

Åkomman ”post-
traumatic stress disorder”

(PTSD) uppfanns i
efterdyningarna till
Vietnam kriget när

återvändande veteraner
upplevde svårigheter att

anpassa sig till ett liv
hemma, efter de brutala
upplevelser de deltagit i.
Benämningen har svällt

ut till en av psykiatrins
mest framgångsrika och

lukrativa bedrägerier.
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tetet i Skottland, som var rådgivare åt amerikanska
regeringen efter bombningen i Oklahoma, sade att
den psykologiska traumarådgivningen i bästa fall
är oduglig och i värsta fall mycket destruktiv för de
offer som sökte hjälp. ”Genom att medikalisera det
som är ett icke-medicinskt tillstånd och introduc-
era ett terapi innehåll som det saknas mycket
forskning om, är använt i för stor utsträckning och
väldigt missbrukat, hjälper medicinen till att med
pengar försämra många karriärer”, sade hon.

En studie som genomfördes år 1996 på 110
brännskadade avslöjade att de som fick psy-
kiatrisk traumarådgivning löpte tre gånger större
risk att få långvariga problem. Chefsforskare 
dr Jonathan Bisson sade: ”…de som fick utfrågn-
ing klarade sig sämre
än de som inte fick nå-
gonting alls”.74

Professor Richard
McNally vid Harvard-
universitetet varnar: ”In-
formerat samtycke kom-
mer in här. Man måste
berätta för sina anställ-
da att man gör en terapi
tillgänglig och baserad
på den bästa informa-
tionen i den vetenskap-
liga litteraturen, vilken
troligen inte kommer
att göra någonting för
att hjälpa och troligen
skulle kunna göra saker
och ting värre – vill du fortfarande ha det?”75

Återhämtning efter katastrofer
Mer än två tredjedelar av de studerade trau-

maoffren sade att de faktiskt haft nytta av traumat
på något sätt, sade Richard Tedeschi, klinisk
psykolog från universitetet i North Carolina.76

I en studie av Vietnamtidens krigsfån-
gar berättade nästan två tredjedelar att de var 
mer nöjda, starkare och klokare än de var före  
fångenskapen.77

Överlevande från fartygskatastrofer rap-
porterade starka positiva förändringar i sin syn på
livet, större självkänsla och mest av allt, lägre grad
av tecken på post-traumatisk stress.78

Dr Alex Hossach, konsulterande klinisk
psykolog på St. Helen’s Trust i Storbritannien,
yttrade: ”Ibland kan en familjemedlem som visar
omsorg hjälpa en individ helt enkelt genom att
lyssna på dennes problem”.79

Dr Sally Satel säger: ”Klarar inte våra präster
och rabbiner denna uppgift? Är vår familjs instinkt
att hjälpa inte stark nog?”80 Hon varnade för ”våra
yrkesmänniskor inom mentalhälsan som är sensa-
tionsinriktade” som sprider dysterhet och under-
gång om det amerikanska folkets påstådda  bris-

tande förmåga att
snabbt återhämta sig
och säger: ”Vad vi be-
höver – och tacknäm-
ligt ser ut att ha – är ett
moraliskt medvetet och
fokuserat medborgars-
kap, inte en inåtvänd
befolkning som skyller
på sin psykologiska
ömtålighet”.81

Post-traumatisk stresstörning (PTSD)
”har blivit etiketten för att identifiera

påverkan från ogynnsamma händelser
på vanligt folk. Detta betyder att

normal respons på katastrofhändelser
ofta har tolkats som mentala

störningar... APA (Amerikanska
psykiatri-föreningen) och dess

skyddslingar kommer inte ens att
erkänna att de skapar allmän policy”.
— Herb Kutchins och Stuart A Kirk, professorer

och författare till Making Us Crazy.

Skräckslagna New 
York-bor ser World Trade

Center-tornen brinna. 



Medborgargrupper och
regeringsrepresentanter bör
arbeta tillsammans för att
tillförsäkra att regeringar först
avslöjar och sedan arbetar för
att avskaffa psykiatrins dolda
manipulation av samhället.

Lagliga och regelmässiga
skydd behövs för att förbjuda
psykiatrins åsidosättande 
av varje människas rätt att bli
behandlad med humanitet
och respekt och att bli 
skyddad från ekonomisk, 
sexuell och andra former av
exploatering, fysiska eller
andra övergrepp samt 
förnedrande behandling.

Att ge legitimitet till psykiatrin
som varande en ”vetenskap”
borde inte ske därför att
detta uppenbart och 
bevisligen inte är sant.

Endast i frånvaro av psykiatri
och psykologi kommer männ-
iskans humanitet mot 
människan att börja blomstra.

3
4

VIKTIGA FAKTA

1
2

Respekt för Mänskliga Rättigheter är hörnstenen 
i civiliserade nationer och den bas utifrån vilken

ärliga människor kan lösa vilka konflikter som helst.
Ovan Nelson Mandela och F.W. de Klerk 

skakar hand om slutet för apartheid och 
en ny framtid för Syd-Afrika. 
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KAPITEL FEM
Vägen till 

återhämtning

P
sykiatri är ett destruktivt verktyg för att
uppnå social kontroll. Genom rasideologier
som var ansvariga för förintelsen och
etnisk rensning eller genom taktik som
använts för att skapa terrorister, fortsätter

psykiatriska och psykologiska metoder för sinnes-
och beteendekontroll att skapa misär i internationell
skala.

Dess mycket skadli-
ga påverkan är speciellt
tydlig i det militära,
underrättelseområdet,
fängelser, sjukhus och
utbildningssystemet.
Medborgargrupper och
ansvariga regeringsrep-
resentanter bör arbeta
tillsammans för att avslö-
ja och sedan avskaffa
psykiatrins dolda mani-
pulation av samhället.

Intresserade med-
borgare och grupper bör
rekommendera legala
och regelmässiga skydd som förbjuder psykiatrins
åsidosättande av varje individs rättigheter att bli
behandlad med humanitet och respekt för den
inneboende värdigheten i den mänskliga varelsen.
Detta innefattar skydd från ekonomisk, sexuell och
andra former av exploatering, fysiska eller andra
övergrepp samt förnedrande behandling.

De bör också förstå att oavsett hur illa det verkar
vara i samhället när vi åser vansinnet på våra gator,
hem, skolor och effekterna av terrorism , så finns det
en väg ut.

Den är i huvudsak i motsatt riktning till den väg
som ledde oss in i galenskapen.

Om vi alls bryr oss om vår livskvalité, våra barn,
och framtiden, så måste, vi tänka på detta. Detta 
är inte en mardröm som vi vaknar ifrån förrän 
förändring sker.

Låt oss vara ärliga.
Psykiatrin är som

bäst en oäkta filosofi,
förklädd i grannlåt av
”vetenskapliga fakta”.

Varje legitimitet som
har getts till den som
”vetenskap” borde dras
undan därför att detta
uppenbarligen inte är
sant.

Precis som ungdoms-
brottslingen som över-
givit sin uppfostran och
gett sig in i dåligt säll-
skap, måste vi själva fråga
oss huruvida vi vill fort-
sätta umgås med ett gäng

som inte har någon framtid – med ”yrkesmän” som
sannolikt kommer att förstöra oss.

Eller har vi fått nog ?
Om vi ska få slut på människans inhumanitet mot

människan måste vi inse att de verkliga fienderna är
psykiatriker och psykologer som är skickliga i och
motiverade att fabricera död, förstörelse och kaos.

Endast i frånvaro av psykiatri och psykologi
kommer människans undertryckta humanitet mot 
människan att bli fullt uppenbar.

Detta är vägen till återhämtning.

Om vi ska få slut på 
människans inhumanitet mot

människan måste vi inse att de
verkliga fienderna är psykiatriker
och psykologer som är skick-

liga i och motiverade att
fabricera död, förstörelse 

och kaos.
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Psykiatriska övergrepp är det dödliga vapen som har tänt explosionen av internationell
terrorism. Sinnes- och beteendekontroll måste avslöjas, kriminaliseras och sanktioneras
i alla länder över hela världen.

Enskilda personer som använder fördärvliga psykiatriska metoder för att fabricera 
terrorister måste identifieras och placeras högst upp på listan över efterlysta bland
internationella terrorister. Det enda sättet att vinna kriget över terrorism är att
oskadliggöra psykiatrikerna bakom de fabricerade mördarna.

Förenta Nationerna, frivilligorganisationer, grupper för mänskliga rättigheter och
intresserade medborgare måste tillsammans arbeta för att skapa en ny överenskommelse
om internationella mänskliga rättigheter, som medlemsstater undertecknar och 
ratificerar för att värna alla människors rättigheter mot sinneskontroll och psykiatriska
övergrepp, samt att som bekräftelse kräva att regeringar skall avslöja och stoppa 
sådana övergrepp.

Ingen person skall någonsin tvingas genomgå elchocksbehandling, lobotomi, 
psykiatrisk tvångsbehandling eller tvångintagning av sinnesförändrande mediciner.
Regeringar bör kriminalisera sådana övergrepp.

Lagliga skydd skall införas för att tillförsäkra att psykiatriker och psykologer förbjuds
överskrida varje persons rättigheter att utöva alla civila, politiska, sociala och kulturella
rättigheter som erkänns i den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, den
Internationella överenskommelsen om civila och politiska rättigheter och andra relevanta
instrument så som principsamlingen för skydd av alla personer mot vilken form av
internering eller fångenskap som helst.

Skattebetalares pengar  får inte användas för att betala psykiatrins icke fungerande
metoder och ”behandling” av ”sjukdomar” som inte kan verifieras vetenskapligt.
PTSD (post-traumatisk störning) är inte en ”sjukdom” – det är en normal reaktion på
en skrämmande situation.

1
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ommittén för Mänskliga Rättigheter
grundades 1969 av Scientologi-kyrkan
för att undersöka och avslöja psykia-
triska brott mot de mänskliga rättigheter-
na och för att rensa upp inom den psyki-
atriska vården. I dag finns 130

lokalavdelningar i 31 länder. Kommittén har en rådgi-
vande styrelse, vars ledamöter kallas kommissionärer,
med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän
samt medborgar- och människorättsrepresentanter. 

KMR ger inga medicinska eller juridiska råd, men
har ett nära samarbete med läkare och stödjer medicin-
ska, men inte psykiatriska behandlingar. KMR befattar
sig i första hand med psykiatrins bedrägliga använd-
ning av ”diagnoser” som inte är grundade på veten-
skap eller medicinska kriterier. Grundat på dessa falska
diagnoser rättfärdigar psykiatriker sina skadliga
behandlingar, som inbegriper personlighetsförän-
drande droger, vilka döljer individens underliggande
problem och förhindrar tillfrisknande.  

KMRs arbete går i linje med FNs allmänna förklar-
ing om de mänskliga rättigheterna, framför allt de föl-
jande punkterna som psykiatriker överträder dagligen:

Artikel 3: ”Envar har rätt till liv, frihet och 
personlig säkerhet.”

Artikel 5: ”Ingen må utsättas för tortyr eller 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning.” 

Artikel 7: ”Alla är lika inför lagen och är utan
åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida.
Alla är berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i
strid med denna förklaring och mot varje framkallande
av sådan åtskillnad.”

Genom psykiatrikers falska diagnoser, stigma-
tiserande etiketter, godtyckliga lagar för tvångsintag-
ning och brutala avpersonaliserade ”behandlingar”
skadas tusentals individer samt förnekas sina grund-
läggande mänskliga rättigheter. 

KMR har åstadkommit hundratals reformer
genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför
lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om
psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med
media, lagstiftare och statliga befattningshavare över
hela världen.

K O M M I T T É N  
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Kommittén för 
Mänskliga Rättigheter
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KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
undersöker och exponerar kränkningar av mänskliga rättigheter. KMR har ett nära
samarbete med andra grupper och personer som har syftet att rensa upp inom den

psykiatriska vården, och kommer att fortsätta med det tills psykiatrins övergrepp har
upphört, och mänskliga rättigheter och värdighet är en självklarhet för alla människor. 

KMRs UPPGIFT

För ytterligare information:
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028

Telephone: (001) 323 467-4242 • (001) 800 869-2247 • Fax: (001) 323 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org

eller kontakta närmaste KMR-kontor:

KMR
Box 2

124 21 Bandhagen
tel: 08-83 85 18

KMR 
Box 171 00

402 61 Göteborg
tel: 031-12 23 54

Chris Brightmore
f.d. Kriminal kommissarie
Metropolitan Police
Storbritannien, 2002
”Under efterdyningarna efter 
11 September var det KMR:s noggranna
undersökningar   som avslöjade
psykiatrins inblandning  i dessa 
tragiska händelser och Ayman 
al-Zawahari,s roll. Al-Zawahari
rapporterades i media som
huvudrådgivare åt Usama Bin-Laden
men avslöjas nu som den ondskefulla
psykiatriska planläggaren bakom 
terror-kampanjen…. Jag är mycket
medveten om det onda som illvilliga
eller omdömeslösa psykiatriker är
kapabla till om deras aktiviteter 
inte övervakas noggrant. Detta är 
den avgörande uppgift som KMR 
så heroiskt utför”.

Bijedic Mustafa, Ambassadör
Förenta Nationernas permanenta 
delegation i Republiken Bosnia 
and Herzegovina, 1994
”Det enda vapen vi har i detta krig är
sanningen, och ni (KMR) har hjälpt oss
mycket genom att gräva fram bevis och
internationellt sprida information om
det som pågår i Bosnien Herzegovina
via alla tänkbara kanaler”.

Simon Wiesenthal 
Internationellt erkänd Nazist-jägare, 1979
”Jag uppskattar av hela mitt hjärta ert

projekt att aktivt och öppet klandra
missbruk inom psykiatrin. Även i våra
dagar har personer som inte anses passa
in tagits undan och ”begravts” levande;
det är viktigt att psykiatrins brott görs
allmänt kända och att allt som är möjligt
görs för att stoppa dem”.



KMR Australien
Citizens Commission on 
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South Wales
2007 Australia 
Telefon: 612-9211-4787 
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

KMR Österrike
Citizens Commission on 
Human Rights Austria 
(Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich) 
Postfach 130 
A-1072 Wien, Austria 
Telefon: 43-1-877-02-23 
E-mail: info@cchr.at 

KMR Belgien
Citizens Commission on 
Human Rights
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
Belgium 
Telefon: 324-777-12494 

KMR Kanada
Citizens Commission on 
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Telefon: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

KMR Tjeckien
Obcanská komise za 
lidská práva 
Václavské námestí 17 
110 00 Praha 1, Czech Republic
Telefon/Fax: 420-224-009-156 
E-mail: lidskaprava@cchr.cz 

KMR Danmark 
Citizens Commission on 
Human Rights Denmark 
(Medborgernes Menneske-
rettighedskommission—MMK) 
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark 
Telefon: 45 39 62 9039 
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

KMR Finland 
Citizens Comission on 
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

KMR Frankrike 
Citizens Commission on 
Human Rights France 
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme—CCDH) 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Telefon: 33 1 40 01 0970 
Fax: 33 1 40 01 0520 
E-mail: ccdh@wanadoo.fr 

KMR Tyskland 
Citizens Commission on 
Human Rights Germany—
National Office 
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V.—KVPM) 
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany 
Telefon: 49 89 273 0354 
Fax: 49 89 28 98 6704 
E-mail: kvpm@gmx.de

KMR Grekland
Citizens Commission on 
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

KMR Holland
Citizens Commission on 
Human Rights Holland 
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Telefon/Fax: 3120-4942510 
E-mail: info@ncrm.nl 

KMR Ungern
Citizens Commission on 
Human Rights Hungary 
Pf. 182 
1461 Budapest, Hungary 
Telefon: 36 1 342 6355 
Fax: 36 1 344 4724 
E-mail: cchrhun@ahol.org 

KMR Israel
Citizens Commission 
on Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 
61369 Tel Aviv, Israel 
Telefon: 972 3 5660699 
Fax: 972 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

KMR Italien
Citizens Commission 
on Human Rights Italy 
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani—CCDU) 
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com 

KMR Japan 
Citizens Commission on 
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Telefon/Fax: 81 3 3576 1741

KMR Lausanne, Schweiz
Citizens Commission 
on Human Rights Lausanne 
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme— CCDH) 
Case postale 5773
1002 Lausanne, Switzerland
Telefon: 41 21 646 6226 
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

KMR Mexiko
Citizens Commission 
on Human Rights Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

KMR Monterrey, Mexiko 
Citizens Commission on 
Human Rights Monterrey,
Mexico 
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos —CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza 
Edif. Santos, Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Telefon: 51 81 83480329
Fax: 51 81 86758689 
E-mail: ccdh@axtel.net 

KMR Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

KMR Nya Zeeland
Citizens Commission on 
Human Rights New Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1, New Zealand 
Telefon/Fax: 649 580 0060 
E-mail: cchr@xtra.co.nz

KMR Norge
Citizens Commission on 
Human Rights Norway 
(Medborgernes 
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway 
E-mail: mmknorge@online.no 

KMR Ryssland
Citizens Commission on 
Human Rights Russia
P.O. Box 35 
117588 Moscow, Russia 
Telefon: 7095 518 1100 

KMR Sydafrika
Citizens Commission on 
Human Rights South Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Telefon: 27 11 622 2908 

KMR Spanien
Citizens Commission on 
Human Rights Spain 
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH) 
Apdo. de Correos 18054 
28080 Madrid, Spain 

KMR Sverige
Citizens Commission on 
Human Rights Sweden 
(Kommittén för Mänskliga
Rättigheter—KMR) 
Box 2 
124 21 Stockholm, Sweden
Telefon/Fax: 46 8 83 8518 
E-mail: info.kmr@telia.com

KMR Taiwan
Citizens Commission on 
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: roysu01@hotmail.com

KMR Tessin, Schweiz
Citizens Commission on 
Human Rights Ticino 
(Comitato dei cittadini per 
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
E-mail: ccdu@ticino.com

KMR Storbitannien
Citizens Commission on 
Human Rights United Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead, West Sussex 
RH19 4RB, United Kingdom 
Telefon: 44 1342 31 3926 
Fax: 44 1342 32 5559 
E-mail: humanrights@cchruk.org

KMR Zürich, Schweiz
Citizens Commission on 
Human Rights Switzerland 
Sektion Zürich 
Postfach 1207 
8026 Zürich, Switzerland
Telefon: 41 1 242 7790 
E-mail: info@cchr.ch 

Nationella KMR-kontor



1. Nesta Webster—“Secret Societies and Subversive Movements” Boswell
Publishing Co., Ltd.,London, 1924 from OMNI Publications—Section on The
Assassins.

2. “Assassin,” Encyclopedia.com entry from Electric Library website. 

3. “Cutting Through the Global Drug Network,” Sinorama, Vol. 21, No. 4, April
1996. 

4. Richard Hughs & Robert Brewin, The Tranquilizing of America (Harcourt Brace
Jovanovich, New York, 1979), p. 302.

5. Vernon Loeb, “As U.S. Targets Bin Laden, 2 Top Aides Also Draw Security,”
Washington Post, 3 July 2000.

6. Yossef Bodansky, “U.S. Trade: Mubarak for S-FOR Safety,”
www.balkanpeace.org, Jan. 1998.

7. Yossef Bodansky, The Secret History of the Iraq War (Regan Books, 2004), p. 520,
“In Fallujah Al Qaeda Reminds Americans of Mogadishu,” DEBKA-Net-Weekly
150, 31 March 2004

8. James Hider, “Iraqis Drugged, Brainwashed and Sent to Die for bin Laden,”
The London Times, 21 Mar. 2004.

9. Ibid.

10. Irving R. Weschler and Edgar H. Schein, Editors, Issues in Human Relations
Training (National Training Laboratories, National Education Association,
Washington, 1962), Selected Reading Series Five, pp. 47, 49-51, 53.

11. Suzanne Clark, Blackboard Blackmail (Footstool Publications, Memphis, Tenn.,
1988), p. 139.

12. Colin A. Ross, M.D., Bluebird, Deliberate Creation of Multiple Personality By
Psychiatrists (Manitou Communications, Inc., Richardson, Texas, 2000), p. 162.

13. Walter Bowart, Operation Mind Control (Dell Publishing Co. Inc., 1978), p. 84.

14. Ibid.

15. Anna Maria Daderman, “Flunitrazepam and violence—psychiatric and legal
issues,” Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly
Care, Research Division of Forensic Psychiatry, Karolinska Institute, Sweden,
2000, p. 43.

16. Vivienne Walt, “Trained to Kill, and Growing in Number,” The Washington
Post, 28 Feb. 1999.

17. “Children at Both Ends of the Gun,” UNICEF website, accessed 21 Sept. 2001.

18. “Indoctrination,” Radio Netherlands website, 2000.

19. Gordon Thomas, “The Terror Doctors,” Freedom Magazine, June 2004.

20. Hoag Levins and Tamri Shaheri, “Didn’t Bin Laden Have His Own Green
Beret?”, ABCnews.com, 21 May 1999; “Wanted: Ayman Al-Zawahiri,” Diplomatic
Security Service, U.S. Department of State; Michael Petrou, “Iraq funded attacks:
Israel Petrou,” The Ottawa Citizen, 22 Sept. 2001.

21. Op. cit., Hoag Levins, et al.

22. “International Hunt under Way for Bin-Laden Deputy,” CNN.com, 25 Sept.
2001.

23. James Hider, “Iraqis Drugged, Brainwashed and Sent to Die for bin Laden,”
The London Times, 21 Mar. 2004.

24. “Scientists allegedly led attack,” The Japan Times, 18 May 1995.

25.  David E. Kaplan, Andrew Marshall, The Cult at the End of the World 
(Crown Publishers, New York, 1996), pp. 123-124.

26. Asahi Newspaper, Japan, 17 Feb. 1996 (translation).

27. Stuart Yudoksky, M.D., et al, What You Need to Know about Psychiatric Drugs
(Grove Weidenfeld, New York, 1991), p. 165.

28. Yomouri Newspaper, Japan, 2 Feb. 1996, (translation).

29. Carl Staten, “Carlos Captured; Revolutionary Terrorist,” Emergency Net News,
10 Oct. 1994.

30. Op. cit., Gordon Thomas, “The Terror Doctors.”

31. "The Soviet Strategy of Terror," The Heritage Foundation Reports, Chapter 2,
"The Infrastructure of Terrorism," 1985; Gordon Thomas, Journey into Madness
(Corgi Book, London, 1989), pp. 28, 35, 67.

32. Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (Pelican Books, London, 1959).

33. Alexander Cockburn, “We’re Reaping Tragic Legacy from Drugs Culture,”
Los Angeles Times, 6 July 1999.

34. Alston Chase, “Harvard and the Making of the Unabomber,” The Atlantic
Online, June 2000.

35. Stephen Jones, Others Unknown: The Oklahoma City Bombing Case and
Conspiracy (Public Affairs, New York, 1998), p. xi.

36. Mike Crissey, “Parents of Pa. Man sentenced to death in shooting spree say
jury ignored mental illness,” Associated Press Wire, 1 Apr. 2001; Joe Mandal,
“Baumhammers trial to be a battle of experts,” Associated Press State & Local Wire,
26 Apr. 2001; Jeffrey Bair, “Immigration attorney found guilty of killing five peo-
ple in shooting spree,” Associated Press Wire, 9 May 2001.

37. “Brainwashing: A Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics,” re-
printed by Charles Stickley, New York City, 1955, p. 31.

38. Ibid, p. 44.

39. Op. cit., The Heritage Foundation Reports.

40. Op. cit., Gordon Thomas, Journey into Madness, p. 112.

41. Ibid., p. 125.

42. Ibid., p. 114.

43. Op. cit., Gordon Thomas, “The Terror Doctors.”

44. Ibid.

45. “Chairman of the Arab Psychiatrists Association Offers Diagnoses: …
Perpetrating a Suicide/Martyrdom Attack is Life’s Most Beautiful Moment,”
Arab Press, 22 May, 2002

46. Ibid.

47. “Terrorists Aren’t Psychopaths but Use Psychological Strategy for Change,”
The Times of India, 15 Sept. 2001.

48. “Defense Psychiatrist Tells Jury of Embassy Bomber’s Remorse,” Reality
Ausetkmt, 2 July 2001.

49. Op cit., Gordon Thomas, Journey into Madness, p. 59.

50. Jerrold M. Post, M.D., “Explaining Saddam,” Frontline, 1999.

51. “Lawyer Blames Bombing Mistake on Pills,” CBSNEWS.com, 16 Jan. 2003.

52. Knickerbocker, Brad; “Military looks to drugs for battle readiness,” The
Christian Science Monitor, 9 Aug. 2002.

53. Tamer Lewin, “Class Time and Not Jail Times For Anger, but Does It Work?,”
New York Times, 1 July 2001.

54. Erica Goode, “Learning From the Last Time; Treatment and Training Help
Reduce Stress of War,” New York Times, 25 Mar. 2003.

55. “Iraq prison ‘abuse’ sparks outrage,” CNN.com, 30 Apr. 2004.

56. Lisa Leff, “Bay Area MPs say abuse rumors circulated at Baghdad prison,”
Associated Press, 6 May 2004.

57. Lance Morrow, “The Case for Rage and Retribution,” TIME, 11 Sept. 2001.

58. Winston Churchill, Prime Minister’s Personal Note, Serial No., M. 624/2,
“Lord President of the Council,” 19 Dec. 1942.

59. Robert N. Proctor, Racial Hygiene, Medicine Under the Nazis, (Harvard
University Press, 1988), p. 15.

60. Dr. Thomas Roder, Volker Kubillus, and Anthony Burwell, Psychiatrists: The
Men Behind Hitler (Freedom Publishing, Los Angeles, California, 1995), p. 94.

61. Ron Rosenbaum, “Explaining Hitler,” The New Yorker, Vol. 71, No. 10, 1 May
1995, pp. 54–55.

62. Senate Health, Education, Labor and Pensions Hearing on “Psychological
Trauma and Terrorism,” Capitol Hearing Testimony, Federal Document Clearing
House, 26 Sept. 2001.

63. Lucette Lagnado, “New York Rushes to Spend Grants for Counseling,” The
Wall Street Journal, 5 Oct. 2001.

64. Erica Goode, “Calculating the Toll of Trauma,” The New York Times, 9 Sept.
2003.

65. Herb Kutchins & Stuart A. Kirk, Making Us Crazy: The Psychiatric Bible and the
Creation of Mental Disorders (The Free Press, New York, 1997), pp. 108–117.

66. Ibid., p. 107.

67. “Introducing Thomas Dorman, M.D.,” Internet address: 
http://www.libertyconferences.com/dorman.htm, accessed: 27 Mar. 2002.

68. Joe Sharkey, Bedlam: Greed, Profiteering, and Fraud in a Mental Health System
Gone Crazy (St. Martin’s Press, New York, 1994), pp. 280–281.

69. Tana Dineen, Ph.D., Manufacturing Victims (Robert Davies Publishing,
Montreal, 1996), p. 150.

70. Ibid., p. 124.

71. Ibid., p. 271.

72. Op. cit., Herb Kutchins & Stuart A. Kirk, p. 125.

73. Ibid., p. 122.

74. Ian Burrell, “Doubts grow over trauma therapy; Victims not helped by reliv-
ing horror of accidents, research shows,” The Independent (London), 21 Oct. 1996.

75. Ronald Bailey, “Causing More Grief,” Reason Magazine, 26 Sept. 2001.

76. Terence Monmaney, “For Most Trauma Victims, Life is More Meaningful,” Los
Angeles Times, 7 Oct. 2001.

77. Ibid.

78. Ibid.

79. Tanya Thompson, “Counselling for Victims of Disasters ‘Could be More
Hindrance than Help,’” The Scotsman, 6 Jan. 2000.

80. Sally Satel, “An Overabundance of Counseling?” The New York Times, 23 Apr.
1999.

81. Sally Satel, M.D. and Christina Hoff Sommers, “Good Grief: Don’t Get Taken
by the Trauma Industry,” The Wall Street Journal, 15 Oct. 2001.

REFERENSER
Referenser



VIKTIG INFORMATION
till läsaren

Den psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är
ensamma om att ha kunskap om mental
hälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visar

dock på motsatsen:

1. PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE 
MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen 
existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett
tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av
symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse
for deras fysiologi (funktion) måste etableras och
bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och
tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvi-
sas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det
finns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medi-
cinska existens har bevisats.

2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED 
PSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MED
PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom tradi-
tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar
som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykia-
tri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker eller
fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett
hos många olika patienter för en störning eller
syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid
Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”är
alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störning-
ar], grupper av symtom som anses vara relaterade
till varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr Thomas
Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,
”Det existerar inte något blodprov eller annat biolo-
giskt test som kan användas för att konstatera om
mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns
för de flesta kroppsliga sjukdomar.” 

3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN
TILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”. Ledande 
psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World
Psychiatric Association och National Institute of

Mental Health i USA medger att psykiatriker var-
ken känner till orsaker eller botemedel för någon
psykisk störning eller vad deras ”behandlingar” har
för specifika effekter på patienterna. De har enbart
teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser
och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för
dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric
Association konstaterade, ”Den tid då psykiatriker
ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I
framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva
med sin sjukdom.” 

4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR 
PÅ EN ”KEMISK OBALANS” I HJÄRNAN ÄR EN 
OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM. En rådande
psykiatrisk teori (och förklaring till att personlig-
hetsförändrande droger säljs) är att psykiska 
störningar är ett resultat av en kemisk obalans i
hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns
det inga biologiska eller andra bevis som stödjer
detta.  Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en
stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska
experter och författare till boken Blaming the Brain
säger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att
bestämma det kemiska tillståndet hos en levande
persons hjärna.” 

5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I
HJÄRNAN. Människor har problem och upprördhe-
ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka
ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att
problemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdo-
mar” som bara kan lindras med farliga piller är 
oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana
droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till
att människor tar till våld eller begår självmord. De
döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör
individen mindre kapabel och hindrar därmed 
möjligheterna till verkligt tillfrisknande och 
framtidstro.

Den här publikationen har möjliggjorts med hjälp av anslag från 
International Association of Scientologists.
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K unskap är en vital del i alla initiativ som syftar till att
vända den krympande sociala spiralen. KMR tar ansvaret
för denna uppgift på allvar. Genom att göra KMRs 

internet-sajt välkänd, genom böcker, informationsbrev och andra
publikationer får fler och fler patienter, familjer och människor 
tillhörande olika yrkeskategorier, lagstiftare och många andra, 

korrekt information om psykiatri; de får veta att det går att göra
någonting åt den och att man bör göra det.

KMRs publikationer, som finns tillgängliga på 15 språk, informe-
rar om psykiatrins skadliga inflytande på rasism, utbildning,
kvinnofrågor, rättsväsendet, drogrehabilitering, moral, våra
äldre, religion och många andra områden. Dessa omfattar bl.a.: 

KMR
SKAPAR OFFENTLIG MEDVETENHET

VARNING: Innan du slutar att ta psykiatriska droger behöver du 
söka hjälp och råd av en kompetent icke-psykiatrisk läkare.
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Rapport och rekommendationer angående bristen på vetenskaplighet 
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”Den skicklige hjärntvättaren kan 

genom att använda droger först skapa 

hypnotisk trans. Sedan kan en av flera

tekniker för att ändra beteende användas

med förstärkt framgång. Droger i sig själva

påverkar sinnet på ett slumpmässigt sätt

och utan styrda suggestioner. Men när

droger kombineras med hypnos kan en

individ formas och manipuleras 

till oigenkännlighet”.

– Walter Bowart
Författare till Operation Mind Control
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