
Å
rg

a
n

g 
32

 - 
n

r.
 1

 
ja

n
u

a
r 

20
10

-   galebevægelsens blad

G
a

d
er

u
m

m
et

, 
m

en
n

es
k

er
et

ti
gh

ed
er

, 
es

sa
y

s 
o

g 
k

o
m

m
en

ta
re

r,
   

a
lt

er
n

a
ti

ve
 

be
h

a
n

d
li

n
gs

m
o

d
el

le
r,

 
d

ø
d

sf
a

ld
 

i 
p

sy
k

ia
tr

ie
n

  
...

o
eg

 
m

eg
et

, 
m

eg
et

 
m

er
e,

 
so

m
 

d
u

 
h

el
le

r 
ik

k
e 

vi
l 

gå
 

gl
ip

 
a

f!
! 



2

Indhold
Side 3  side   3
Hvor sygt?  side   4
Om alternative psykiatriske behandlingsmodeller  side   6
Der skal være plads til bare at være  side  11
Lidt om Gaderummets historie  side  16
Gaderummet er stadig i vælten  side 18
Medcin fører psykisk syge i døden  side  21
Dødsårsag "psykose"  side  22
Magtmildet  side 23
Sindssyge  side  24
Bevar hverdagen!  side  25
Tolerance  side  26
ENUSP.org  side 27
Psykiatri-tvang contra menneskerettigheder  side 28
Ærlig talt  side  38
Høringssvar om tvang i psykiatrien  side  42
Læserbreve & kommentarer  side 44
Hjørnestene  side  46
Nye CD'er fra Rooster Music  side  47

         - galebevægelsens blad

Dr. Abildgaards Alle 15, 1955 Frederiksberg C
Denmark
Telefon:+45 35 35 77 50, Telefax: +45 35 36 77 50
E mail:  amalie@thorvaldsen.dk
www: www.galebevaegelsen.dk 
 www.forlagetamalie.dk
Giro:  0440-3358607
IBAN:  DK6530000003358607
SE-nr.  53 25 33 50

amalie - galebevægelsens blad er opkaldt 
efter den første patient, hvis kritik af 
„psykiatrisk behandling“ nåede befolkningen: 
Forfatterinden Amalie Skram, der levede fra 
1846 til 1905.

amalie - galebevægelsens blad er åbent 
for alle, der kan tilslutte sig Galebevægelsens 
grundlag.

Indlæg, artikler og tegninger m.m. sendes til 
Amalies redaktionsgruppe:
amalie - galebevægelsens forlag
Dr. Abildgårds Allé 15
1955 Frederiksberg C.

amalie udkommer 4 gange årligt og koster:
Personligt abonnement kr. 125,-
Institutionsabonnement  kr. 225,-
Løssalg  kr.   35,- 

Redaktion: Caia Davida
 Thomas Holten Hansen
Forside: Ole Hansen
Ilustrationer: Johnny Wikinanis, Anton  
 Møller Hansen, "H.R.",  
 Ole Hansen 

Trykkeri:   PE Offset A/S
Sats:   Forlaget Amalie
Layout:   Ole Hansen



3

SIDE 3
Årets første nummer kommer, traditionen tro vidt omkring: fra 
Gaderummets græsrods-arbejde på Nørrebro over til de bonede 
gulve hos FN og EU. 

Den røde tråd - for der naturligvis sådan en! - er, at det aldrig er 
nemt at komme igennem med alternative, tvangsfrie recovery-
modeller. Uanset på hvilket niveau, man arbejder. Men der er 
stadig ildsjæle og idealister, der prøver!

God fornøjelse med læsningen, som vi håber er så spændende, 
at I vil forny Jeres Amalie-abonnement igen i år. 

Giro-kort vedlagt. Brug det nu! 

(Ved overførsel via Netbank: vælg kortart "01" og skriv 
3358607 som kreditornummer)
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Hvor sygt?
af Rolf-Kenneth Hanssen.

Hvad er sygdomserkendelse?
Består den udelukkende i at passivt acceptere, at man er 
kronisk sindslidende og i uforbeholdent at konsumere de 
medikamenter, psykiateren nu engang har bestemt sig for at 
ordinere? Nej, så enkelt er det ikke og derfor er det nødvendigt 
stadig at stille sig selv spørgsmålet: hvordan kommer jeg videre 
med mit liv.
 
Det er muligt at mange af os, der 
har fået mærkatet sindslidende 
har en skrøbelig psyke og måske 
til tider er en smule anderledes 
tænkende. Men ikke desto mindre 
finder jeg det yderst relevant at 
rejse spørgsmålet: hvad konkret 
og objektivt målbart består vores 
såkaldte sindslidelser i?
I mine 13 år som bruger af psykiatrien synes jeg ikke jeg 
har fået noget fyldestgørende svar på dette. Mangelen på 
objektivitet og kontrollerbarhed er tydelig i psykiatrien. Dette 
er faktisk ikke helt uvæsentligt.

Den såkaldte faglighed i psykiatrien bygger ikke på 
objektive observationer eller andre kriterier, som kunne sikre 
videnskabeligheden og at psykiatrien som sådan fortjente at 
blive taget  alvorligt.

Hele processen fra mennesket møder psykiateren til den 
uheldige senere har fået sin mærkat (diagnose) er subjektiv og 
derfor tilfældig.

"Det burde være 
evident for trationelt 
tænkende individer, 
at traditionel  
psykiatri ikke er 
vejen at gå"
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Det er nærliggende at drage den konklution, at psykiatrien er en 
pseudo(fup) videnskab.

Et lille blik på "systemets" succesrate er heller ikke 
uinterressant. Her er det umiddelbare indtryk, at hvis nogen 
bliver raske igen - læs: fri fra livsvarig medicinering - er det på 
grund af en indædt og målrettet egenindsats snarere end at det 
kan tilskrives psykiatrien.

Efter min bedste overbevisning er det, individet har brug 
for til at komme videre med sit liv, blive medicinfri og 
velfungerende:

1: Et godt og solidt netværk, som støtter.
2:  En plan med målog delmål.
3:  Mentale redskaber/teknikker, der gør, at man er 
rustet til at tackle psykisk modstand.
Disse redskaber/teknikker er noget, jeg forestiller mig 
kan læres.  
Og 4: Ressourcer og muligheder i bred forstand.

Det burde være evident for rationelt tænkende individer, at 
traditionel psykiatri ikke er vejen at gå. Vi har derimod brug 
for nogle alternativer, som vægter menneskets ressourcer og 
muligheder og har et mere rummeligt normalitetsbegreb.

Psykiatrien gør mere skade end gavn med sin magtanvendelse, 
tilfældige medicinering af en ikke ubetydelig del af 
befolkningen og ved at cementere et kunstigt skel mellem de 
normale og de gale. Det er på høje tid at de ansvarlige, eller er 
de i virkeligheden uansvarlige,beslutningstagere flytter fokus 
og ikke mindst ressourcer fra traditionel psykiatri over til 
noget, der virker.

Men jeg ønsker måske for meget, jeg er jo gal!!
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Om alternative psykiatriske 
behandlingsmodeller
 
Af Tina Rye Hansen, bachelor i antropologi & frivillig i 
Gaderummet

Jeg åbner avisen og glædes over at 
jeg for første gang i lang tid kan læse 
en artikel, der har visioner om at 
påvirke dansk psykiatri, en artikel af 
Ozlem Cekic og Jørn Ditlev Eriksen, 
som tør tale om store drømme og  
kritisere psykiatrien, for at være 
oldnordisk. Forfatterne savner en 
konstruktiv dialog indenfor dansk 
psykiatri og fremhæver den stigende 
tvang og de lange ventelister som 
retningsangivende for at psykiatrien 
må gå ”nye veje”. 

De mener, at den gammeldags institutionstænkning, hvor tryg-
hed og umyndiggørelse er herskende, skaber en barriere mod 
udslusning til eget job og bolig. 

Forfatterne peger på at samfundet skal lære at leve med sine 
sindslidende. Og de sindslidende skal lære at leve med sin 
sindslidelse. Samtidig lægger de vægt på at forbedre det al-
lerede eksisterende arbejde hvor den sindslidendes netværk, 
familie og venner inddrages i begyndelsen af behandlingen.
 

"Med diagnosen 
bliver individet  
mobiliseret i et 
afhængigheds-
forhold, hvor kun 
den ”rigtige”  
udvikling kan 
bryde den  
asymmetriske 
magtrelation"
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Jeg er bevæget af artiklens storhed og smukke visioner, tanker 
og ideer som jeg har savnet længe i debatten om dansk psykia-
tri. Men jeg savner dens praktiske resonans. At fokusere arbej-
det med sindslidende på netværksarbejde er således et ideal, 
men dog et smukt ideal.

Uden netværk
Mange sindslidende har ikke et netværk. Deres sociale situation 
er malet af en barsk barndom og ungdom, hvor mange har måt-
tet sande, at deres netværk, det basale netværk, familien, er ble-
vet erstattet af sociale problemer i eget liv, som arbejdsløshed, 
fattigdom og manglende ressourcer. Forældre kan blive fravæ-
rende, gennem forskellige former for afhængighed, en lyst til at 
drukne sorger eller komme væk fra hverdagens trummerum.

Hvis netværket ikke er der hvordan kan man så inddrage det 
i arbejdet med de såkaldte sindslidende? Udgangspunktet må 
snarere være at behandlingsarbejdet i sig selv er netværks-
skabende. Hvis de sindslidende ikke kan profitere af et eksiste-
rende netværk, må de, vores medmennesker, integreres og ud-
vikles socialt gennem en medmenneskelig behandlingsmetode.
Jeg deler forfatternes synspunkt, når de argumenterer, at der 
ikke alene skal stiles mod at de sindslidende kommer sig, men 
at de bliver i stand til at føre et selvorganiseret liv. Men klinisk 
diagnostik er med til at umyndiggøre og klientgøre.

Psykiatriske behandlingsinstitutioner har en struktur, der 
ophæver kommunikativ dialog med informationer og regler. 
Personlige forhold oversættes til systemsprog, allerede ved 
diagnosticeringen. Eller måske i forlængelse af diagnosticerin-
gen. Hvordan rumme en person i et system der synes at ville 
udviske personligheden? 

fortsættes næste side
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Med diagnosen bliver individet mobiliseret i et afhængigheds-
forhold, hvor kun den ”rigtige” udvikling kan bryde den asym-
metriske magtrelation. 

For at kunne løse denne problemstilling må behandlingen af 
sindslidende, sandt nok, bygges på netværksarbejde, men ikke 
kun på det netværk, der inkluderer potentielle pårørende, men 
et netværk brugerne imellem og behandler og bruger imellem. 

Brugerperspektivet 
Det kræver et sted, hvor også brugerne med andre brugere har 
medbestemmelse, og herfra kan interagere med behandlings-
systemet.

Dette netværk kræver et sted, der baseres på, at brugerne tilstås 
et rum, hvor det er muligt at indgå i kollektive arbejdsproces-
ser og et fællesskab, hvor det er muligt at få støtte og komme 
til hægterne. Behandlingsstedet må baseres på et brugerper-
spektiv, hvor det enkelte individ, der har brug for hjælp, har 
medbestemmelse og kan udvikle handlerutiner og sin person 
i eget tempo. Et sted hvor den enkelte kan være med hele sig, 
få hjælp døgnet rundt, støtte og vejledning, medicin eller bare 
en seng for natten, eller flytte ind en tid. Et sted med omsorg, 
et sted hvor diagnosen ikke kommer først, men hvor personen 
er i centrum. Vejen mod denne smukke utopi er mulig men nås 
ikke gennem en omvej i psykiatrien. Målet må være at skabe 
alternative steder og mulighed for at vælge psykiatrien fra. Et 
sted hvor brugeren er i centrum og personen ikke forvandles til 
en klient. 

Gaderummet – socialpsykologisk være – bo – og behandlings-
sted for hjemløse – var et af de alternative behandlingssteder, 
som jeg efterlyser. 
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Et rum hvor man kunne komme døgnets 24 timer, fra gaden 
for at få en kop kaffe eller en seng for natten, hjemmefra for at 
møde sine venner eller få hjælp, støtte og vejledning. Samtidig 
kunne man få psykologisk behandling eller personlig rådgiv-
ning, hvis man havde behov for det.

Døren var åben, ud mod gaden og ind mod et kollektiv, hvor 
brugerne tog imod den næste gæst. Et sted hvor behandler og 
bruger møder hinanden gennem de ugentlige møder eller i de 
forskellige rum, hvor alle indgår på hver deres måde. Gennem 
de forskellige funktioner har den enkelte bruger mulighed for 
at finde sig til rette. Selvvisitering gør det muligt at komme ind 
som en person og modsat på almindelige psykiatriske behand-
lingsinstitutioner, placeres man ikke i en kategori gennem en 
diagnose. Samtidig er det muligt at individets individuelle sym-
bolske aktivitet i hverdagen medtænkes, hvis aktivitetsrammen 
ikke er bundet, som på psykiatriske behandlingsinstitutioner, 
hvor instrumentelle aktiviteter ses som selvfølgelige, mod en 
kulturel integration. 

Individ & kollektiv
På sidstnævnte tilpasses personen til en social ramme, hvor 
aktivitet og sociale relationer konstrueres og formes på en 
bestemt måde.

fortsættes næste side

Ole Hansen 
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Det enkelte menneske skal kunne udfolde og udvikle sig, ikke 
ud fra en skabelon, men i en mellemmenneskelig, kollektiv 
sammenhæng. 
Alternative væresteder vil skabe plads og rum, være et sted 
med selvvalgte aktiviteter, et sted hvor man ikke sættes i bås 
gennem en visitationssamtale hvor sygehistorien bliver en 
ramme, indenfor hvilken behandler og klient placeres i en 
magtrelation. De sindslidende eller mennesker med behov for 
støtte, hjælp eller vejledning pga. fattigdom, misbrugsproble-
mer eller andre sociale forhold, skal tilstås et eget rum. Et rum 
hvor de kan organisere sig.

Ole Hansen
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Der skal være plads til bare at være 
 
Af Tina Rye Hansen, bachelor i antropologi & frivillig i  
Gaderummet

Hvordan er det muligt at skabe et samfund, hvor majoriteten 
kan leve side om side med minoriteter? Hvordan er det muligt 
at leve med de mennesker, vi helst ikke vil se på og identificere 
os med - de hjemløse

Det er et faktum, at de er her, og de bliver ikke færre, så hvor-
dan leve meddem? Hvordan leve med dem i det rum, som de 
ønsker at være i Gaderummet - et socialpsykologisk være- og 
bosted på Nørrebro - var et af de rum, hvor unge, som var endt 
på gaden, med sociale og psykiske vanskeligheder, kunne være. 
Et sted, hvor de med gratis psykolog- og rådgivningsbistand 
kunne få tid til at komme på fode igen. Ikke bare et ly for reg-
nen, men et hjem for de unge. En forlængelse af gaden, et sted, 
hvor de kunne være,som de ville være. En institution, der ikke 
havde regler om speciel indretning, men som lod de unge 
selv give det deres præg. I deres hjem.

Men Gaderummet er nu lukket. Og sammen med de andre 
hjemløse, som står bagerst i køen for ventelister på herberger i 
København, vil de unge være nødt til at vælge gaden. Igen!

Samfundet vil afhjælpe denne situation med andre former for 
rum. Således er der blevet oprettet et "Nødrum" som skal 
være et alternativ til Gaderummet, hvor gadens unge kan få 
et bad og en seng. Der er plads til otte brugere, og fire pæda-
gogstuderende står for, at regler om sengetider og ro og orden 
bliver overholdt. 

fortsættes næste side
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Tankevækkende er det, at Nødrummet skal give de hårdest 
ramte under lukning af Gaderummet et alternativt sted at 
være, på trods af at der fra Københavns kommunes plan kun 
står skrevet, at man vil afskedige personalegruppen men lade 
brugere og boere fortsat bruge Gaderummet. Hvorfor så et 
Nødrum? Hvorfor bruge 3, 5 millioner på løn til administration 
af Nødrummet, når Gaderummet med en tredobling af senge-
pladser kan overleve på et årsbudget på 1, 8 million?

Moralsk stillingtagen
Samtidigt er der en anden idé, der skulle forestille at rumme 
hjemløse og give en hjælpende hånd. I et af de seneste lovfor-
slag fra velfærdsministeren foreslår hun, at man opretter tran-
sitrum til østarbejdere. 

Et sted, hvor de kan være, til de er raske igen og kan flytte til-
bage til deres hjemland.Transitrum og nødrum - alene navnene 
skriger af, at man ikke kan finde andre alternativer. Man ved 
ikke, hvad man skal stille op, så kontrol og eksklusion bliver 
rationaler. Hvordan rumme det, der falder udenfor?

“Man bør se med ørerne” skrev Sartre i et af sit hovedværker, 
Eksistentialisme er en humanisme fra 1946. De ord, som bliver 
sagt, skal fylde mere end det, man ser, men hvordan hører man 
på dem, man ikke vil se på. Man lytter til deres historie, man 
lytter til, hvorfor de gør det, de gør. Men hvordan lytte til 
andres meninger og historie, hvis ens billede af verden er byg-
get op om rationaler, der retfærdiggør uddannelse og social 
prestige. Eller rationaler, der bygger på en sandhed i Guds ord.

En sandhed og et faktum er nemlig, at Askovgården - som er 
en kristen mission - skal overtage Gaderummet. 
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Hvordan vil de kunne rumme en gruppe unge, der har brug for 
et frirum uden moralsk stillingtagen, men et rum, hvor de kan 
være sig selv?

I et af Sartres foredrag må han 
forsvare eksistentialismen over 
for katolikkerne, som mener at, 
når vi (nemlig) ophæver Guds 
bud og de evige værdier, bliver 
der ikke andet tilbage end den 
rene ubegrundethed: Enhver 
kan gøre, hvad han vil, og man 
er ude af stand til fra noget 
synspunkt at bedømme andres 
meninger og handlinger. “Men 
netop autonomien i den  
enkeltes handling er det, som 
gør det muligt at bevæge sig 
videre, friheden til at tænke frit 
giver den enkelte handlemulighed. 

Eksistentialismen er ‘en lære, som gør menneskelivet muligt, 
og som i øvrigt erklærer, at al sandhed og al handlen forudsæt-
ter et milieu, en menneskelig subjektivitet’.” 

Normernes forestillinger
Gaderummet må altså ses i sin sammenhæng, i sit miljø, og de 
enkelte subjekter må forstås ud fra netop denne sammenhæng. 
Subjekterne i gruppen danner rammen om en forståelse, en 
indre defineret sandhed.

fortsættes næste side

Ole Hansen
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Subjektiv handlen kan altså siges at være sin egen begrundelse, 
og i netop den ligger kernen for en søgen, hvori mennesket skal 
finde sig selv.

Men hvordan finder man sig selv, hvis det omgivende samfund 
uafbrudt stiller krav, som begrundes i normernes forestillinger 
og krav?

Hvordan lytte til disse unge hjemløse uden tag over hovedet og 
mad og drikke, uden kun at se at de ryger hash og slås. Hvor-
dan se det de er og deres værdighed?

Vigtig anerkendelse
Socialpsykologien, som er den teoretiske tilgang i Gaderum-
met, kan rumme det, som Guds ord eller økonomiske forestil-
linger ikke kan, nemlig mennesket i sin væren. Mennesket i 
sin egen begrundelse. Men dette er ikke så ligetil, når ydre 
former for anerkendelse og værdighed kan være med til at styre 
grundlaget for den enkeltes handle- og ytringsfrihed.

Ære i form af ens stand er i dag blevet til social prestige, hvor 
ens præstationer bliver den afgørende faktor for, om man kan 
gøre sig fortjent til værdighed og bevare ens integritet.

En kamp om anerkendelse ifølge socialfilosof Alex Honneth.
Honneth fremhæver selvrealisering som altafgørende for det 
gode liv. 

Selvrealisering gennem anerkendelse i den private, sociale og 
retlige sfære.
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I et velfærdssamfund har man krav på det gode liv. Men her 
defineres det gode liv nærmere i form af økonomisk og kulturel 
kapital og med mindre vægt på en social anerkendelse af den, 
man er. Hvordan opnå social anerkendelse, hvis man ikke har 
et job eller en uddannelse, og hvis ens selvrealisering udskydes 
eller dræbes af systemets absolutte sandhed.

Også bragt i Information 29. december 2008

Ole Hansen
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Lidt om Gaderummets historie
1996  
Rådgivningsgruppen Regnbuen flytter fra Studenterhuset (Købmagergade) 
til Nørrebrogade 56, Baghuset 4. + 5. sal, og danner umiddelbart efter 
Initiativgruppen Gaderummet. 

1997 
Gaderummet tager kontakt til Københavns Kommune med henblik på støtte, 
da opgaven er for voldsom til frivilligt arbejde.
 
1998  
Kommunen afviser at støtte stedet, men foreslår, at lederen, Kalle – som 
uddannet psykolog – tager penge for sin psykologhjælp for at betale sig selv 
og huslejen. Kommunen, kræver, at al overnatning skal høre op. 

2004 
Gaderummet finder bygning til nyt sted. Kommunen accepterer bygningen, 
men afstår fra at hjælpe Gaderummet med at erhverve den ved at kautionere 
for depositum. 

2005 
Gaderummet flytter ind i Rådmandsgade 60. Huset er designet efter 
Gaderummets ønsker om ”et blødt sted” med åben dør og brugerkontrol. 
Pengene til renoveringen kommer fra tidligere driftsstøtte til Gaderummet 
fra Socialministeriet. Et beløb, som ikke er blevet udbetalt, fordi 
Gaderummets lokaleforhold ikke var i orden. Driftsstøtten konverteres til 
renovering, og halvdelen af huset kan sættes i stand. 

2006  
Gaderummet fylder 10 år og præsenterer sin forskningsrapport ”Projekt 
Indre Lænke” for Helseforeningen, der har støttet dens udformning.
 Efter besøg i Gaderummet udarbejder Københavns Kommunes 
Socialfagligt Tilsyn fra udkast til tilsynsrapport .Tilsynsførende har talt med 
hhv. ”én stærkt psykisk syg og en alvorlig psykisk syg”, som Tilsynet mener 
har været svigtet, da Gaderummet har en anden holdning til behandling end 
psykiatrien. Iflg. Gaderummet har Tilsynet imidlertid ikke dokumenteret, 
hvem der er blevet svigtet og hvordan. Tilsynsrapporten fremmes uden 
ændringer til den færdige rapport, der præsenteres som beslutningsgrundlag 
for Københavns Kommunes Socialudvalg. 
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2007 
Gaderummets bestyrelsesformand går imod Gaderummets brugere, 
personale og frivillige for at imødekomme kommunens påbud. 
Bestyrelsesformanden samt endnu et bestyrelsesmedlem ekskluderes af 
bestyrelsen i slutningen af januar.
 Tilsynsrapporten (se under 2006) fører til, Københavns Kommune 
i maj tilbagekalder sin godkendelse af Gaderummet, som man mener "ikke 
længere opfylder de opstillede betingelser". Socialudvalget inddrager 
Gaderummets midler på 3.9 mill. årligt.
 Socialborgmester Mikkel Warming fremfører, at flere unge skulle 
være svigtet grundet manglende tvangsbehandling af dem via Gaderummet. 
Stadig uden dokumentation overfor Gaderummet.
 Samtidig (maj) beslutter kommunen, at tilskud til Gaderummet 
fremadrettet "anvendes til drift af et nyt tilbud med samme målgruppe, 
drevet efter alternative pædagogiske principper og at det nye tilbud 
organiseres som en selvejende institution". Kommunen vil nu forhandle 
med diverse almennyttige organisationer, der har erfaring med målgruppen 
for at få aftale om, at en af disse organisationer driver et nyt Gaderummet 
som en selvejende institution.
 Gaderummets brugere og frivillige beslutter at blive i 
Gaderummets lokaler i Rådmandsgade 60. Socialforvaltningen fremfører, at 
det er den daglige leder, der besætter huset og tager alle brugere som gidsler 
for at kunne beholde sit eget arbejde. 

2008 (nov.)  
Politiet stormer Gaderummet og anholder 26. De 21 deporteres dagen efter 
til Afrika, resten løslades til gaden.  
Dagen efter bliver Gaderummet besat igen.  
6 dage senere stormer politet nok en gang Gaderummet og arresterer 7 
hjemløse, der er i huset. De løslades dagen efter, og præsenteres samtidigt 
for et bødeforlæg for deres ophold i Gaderummet. De skal i retten den  
12. februar 2010.

2009 (Januar) 
Kommunen råder over Rådmandsgade 60. De lader en lille gruppe af unge 
fra deres nødsted i Fensmarksgade flytte ind i huset, såfremt de vil smide 
Gaderummets gamle ting ud. Det gør unge. Da de er færdige efter en 
måned, bliver de selv smidt permanet ud af huset. 

Kilder: www.autonominfoservice.net & Københavns Kommunes hjemmeside
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Gaderummet er stadig i vælten!
På den ene side oplyser Københavns Komme, at 
Gaderummet 4. januar 2010 er genåbnet under navnet 
Rådmandsgade.  
Det er fortsat et socialpsykologisk (bo-)tilbud til unge hjemløse. Der 
er p.t. 20 pladser. Målgruppen før var de 18 til 35-årige, men den 
grænse er nu sat ned til 18 til 30-årige. 

Den nye forstander, Anders Hansen håber på at han kan få nogle af 
de Gaderummets tidligere brugere til at komme tilbage. Forstanderen 
udtaler: “Rådmandsgade bliver brugerstyret, ligesom Gaderummet 
var. Det er vores styrende princip. Og så har vi bevaret noget af det 
gamle graffiti, som gør, at vi håber, at mange af de gamle brugere 
vil komme tilbage og synes, at det er rart at være her,” fortæller han 
Udover et nyt varmeanlæg, som kommunen har sat op, er der også 
kommet en ny cafe i huset.

På den anden side udtaler Tina [ januar 2010 ] til  
Autonom info-service:
Gaderummet arbejder videre i en fælles sag, men uden fælles lokaler. 
Vi har dog en campingvogn, som er den fysiske ramme for vores 
søndagsmøder. TV-Gaderummet er en måde at fortsætte arbejdet på. 

O
le

 H
an

se
n



19

Det socialpsykologiske arbejde udføres fra og i det fyrede personales 
lejligheder! Tidligere brugere af Gaderummet opsøger stadig gratis 
bistand. I deres ustabile situation har de brug for en snak med dem, 
som gav dem et frirum. 

Og tidligere forstander af Gaderummet Kalle Birck-Madsen, 
cand.psych. skriver 17.januar 2010 til overborgmester Frank 
Jensen bl.a. "Jeg skriver til dig, fordi jeg synes du skal tænke ind 
i at give os Gaderummet tilbage, ikke i ...Rådmandsgade 60, ... 
men et andet sted. Og at du skal beslutte dig for at gøre det snart. 
Gaderummet var et døgnåbent være-, aktivitets- og bo-sted med 
integreret psykologisk rådgivning.

Vi er rigtig mange, både tidligere ansatte og tidligere brugere, der er 
kørt ud på et sidespor af kommunens socialpolitik. Heri er en meget 
stor gruppe unge, der i dag er fuldstændig overladt til gaden, og til 
svingdøren i psykiatrien og i fængslet. Selvfølgelig ikke de stærkeste, 
der er gået ind i banderne. Vores faglige alternativ, der fungerede, 
kunne noget særligt ift. disse unge.

Der er også de unge fra det gamle Gaderum, som kommunen efter 
lukningen i 2008, placerede i enkeltlejligheder – og hvor det ikke 
specielt går særlig godt. .

Vi håber at høre fra dig. Og at du vil høre mere om vores arbejde. 
Tale med de tidligere brugere og personale, være med at få ryddet 
op i den konflikt vi har haft med kommunen, så vi forhåbentlig kan 
komme videre. For ALLE parter har tabt på den sag."

Læs resten af  
INTERVIEW med tre aktivister fra Gaderummet her:
www.autonominfoservice.net/2010/01/17/gaderummet-
historien-om-et-selvforvaltet-projekt/#permalink
Masser af baggrundsinformation, historik og politik!
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Medicin fører psykisk syge i døden
Julie, Luise og Davide døde af den 
behandling, der skulle gøre dem raske. 
Deres forældre er gået sammen i  
Død i Psykiatrien for at sætte fokus  
på dødeligheden.
 
Over en fireårig periode har Sundhedsstyrelsen registreret 813 
dødsfald, der er relateret til psykisk sygdom og depressio-
ner. Forklaringen ligger lige for, mener foreningen "Død i  
Psykiatrien", der i denne uge blev stiftet af forældre, der har 
mistet deres børn, mens de blev behandlet for psykisk sygdom.
 
Deltag i debatten 
Vi har oprettet foreningen, fordi der ikke er tilstrækkeligt fokus 
på den overdødelighed, der er blandt psykiatriske patienter, 
siger næstformanden i foreningen, Helene Duelund Mortensen.

Hun forklarer, at overdødeligheden blandt andet skyldes  
psykofarmakaens alvorlige bivirkninger, som der ikke bliver 
holdt godt nok øje med.

Der er mange faktorer, der gør sig gældende med hensyn til 
psykisk syges overdødelighed, og det kan ikke udelukkes, at 
medicinen er medvirkende, siger overlæge Jes Gerlach, som er 
formand for Psykiatrifonden.

Lægemiddelstyrelsen har i årene fra 1997 til 2008 kun mod-
taget 46 indberetninger om dødsfald, hvor medicin til psykisk 
syge er mistænkt for at være årsag til døden.

Læs mere på 
hjemmesiden 

doedipsykiatrien.dk
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Der er generelt en underrapportering af bivirkninger, og deraf 
må det også teoretisk set gælde dødsfald, siger overlæge i  
Lægemiddelstyrelsens forbrugersikkerhed Doris Stenver.
Hun husker på, at de fleste dødsfald inden for psykiatrien skyl-
des grundsygdommen, men at det er klart, at der skal holdes 
skarpt øje med bivirkningerne. 

2. oktober 2009 af RITZAU 
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Dødsårsag: "Psykose". 
For syv år siden var der 82 dødsfald i den kategori 
For tre år siden 156 
Og for to år siden 158
 
Når afdøde havner i den gruppe, er det fordi man reelt ikke 
ved, hvad vedkommende er død af. 

Den tidligere retsmediciner og nuværende overlæge på  
Hvidovre Hospital Hanns Reich hæfter sig ved, at dødsårsagen 
står som "psykose". 

Man kan ikke dø af en psykose... 
Man kan ikke dø af en sindstilstand, udtaler Hanns Reich.  
Men man kan dø som følge af medicinen, og det er 
nærliggende at tro, at nogle af de ca. 160 dødsfald, kan være 
medicinrelaterede. Det er uopdyrket område, siger han. 
Nordjydske Tidende, 23. oktober 2008

..men nok af psykofarmaka:
Lægemiddelstyrelsen har de seneste 12 år modtaget rapporter 
om 46 dødsfald, hvor læger mistænker psykofarmaka 
for at være årsag til, at deres patienter døde. Det viser 
dokumenter, som Politiken har fået aktindsigt i. Men både 
Lægemiddelstyrelsen, læger og organisationer vurderer, at det 
reelle antal medicinrelaterede dødsfald blandt psykisk syge er 
højere.
Politiken 9 maj 2009
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Magtmidlet
af Johnny Wikinanis

Mit legme er blevet ødelagt af 3 årtiers forbrug af pskyko-
farmaka.

Der snakkes meget om lægers ansvarlighed, men er det som 
det skal være, når man først efter 29 års brug af medicin får en 
undersøgelse af blodet og andre ting?! Altså en undersøgelse af 
psykofarmakaen.

Man gik ukritisk i gang med at dope mig med piportyl 
palmitat1 - og ville åbenbart ikke vide, om det var skadeligt. 
Det fortjente jeg og de andre åbenbart ikke.

Jeg gik hen til overlægen på Enghusets lange gang og sagde, 
at bivirkningerne var slemme2. Han sagde, at det var fordi jeg 
fik for lidt medicin og satte mig 25% op i dosering. Man blev 
trykket flad og måtte finde sig i den ydmygende behandling. 

Psykiatere bruger medicinering som et magtmiddel overfor 
retspatienter.

1)Formentlig svarende til nutidens Pipotiazine 
eller Pipothiazine. Anti-psykotisk præparat, 
der anvendes overfor mennesker, der har fået 
diagnosen "skizofren". Gives typisk som depot-
medicin v.h.a. injektionssprøjte.

2) Kendte bivirkninger ved Pipotiazine er bl.a. 
svimmelhed, synsforstyrrelser, svært ved at 
samle tankerne, fordøjelsesbesvær, nervøsitet, 
opfarenhed, vægtforøgelse, nedsat kønsdrift

Red.

Johnny Wikinanis
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Sindssyge
 - er iflg. Albert Einstein "at gøre det samme igen og igen og 
forvente forskellige resultater"

For ca. ti år siden udgav Amalie et temanummer om 
lykkepiller. Her efterlyses bl.a. videnskabelige beviser, for at 
lykkepillerne virker: Hvormeget er placebo - altså troen på, at 
det virker (uanset hvad det er)? Og hvor meget er den aktive 
medicinske effekt? Selv fagfolk indenfor branchen - som 
psykologer og psykiatere - havde allerede dengang svært ved 
at finde belæg for mere end højest 25% medicinsk effekt. Det 
giver så ca. 75% placebo. Men desværre også mange, alvorlige 
bivirkininger - det ER trods alt ikke kalktabletter på recept!
 
Og hvad har man så lært af det? Ikke så meget: i perioden 
1994-2003 er brugen af antidepressiva - herunder 
"lykkepiller" - steget med 495 procent. Viceformand for 
sammenslutningen af svenske psykiatere, Dr. Christina 
Spjut, udtaler november 2006, at "et enormt antal personer får 
det værre af disse" [antidepressiva] og at at mange personer 
tager disse præparater i årevis, "hvor den antidepressive 
medicin fastholder dem i depressionen" 

August 2005 pålagde EU-kommisionen Danmark (og flere 
andre lande) at offentliggøre alle bvirkninger af medicinen. 
Desværre er direktivet ikke efterlevet.

Dr. Christina Spjut's prognose ang. offentliggørelse er 
imidlertid ikke specielt positiv: "Som med alle tidligere 
psykiatriske midler bliver de katastrofale bivirkninger først 
offentliggjort, når kampagnen for et nyt præparat eller 
præparatcocktails er klar." 
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Den nye kampagne [2006], som Dr. Spjut er bekendt med, er 
at sælge "bipolar sindslidelse" (maniodepression) til Sverige 
og resten af den vestlige verden. Patienter vil få at vide, at 
deres "gamle" depressions diagnose var lidt forkert, og at den 
"rigtige" diagnose er "biopolar" (begge disse diagnoser er 
subjektive, idet der ikke findes bekræftet dokumentation for 
nogen som helst ‘kemisk ubalance’ i hjernen). 

Og så forventes den  behandlende læge at tilføje endnu mere 
giftige substanser - antipsykotiske midler som Zyprexa og 
Risperdal oven i de antidepressive.

[kilde: 24-7PressRelease, Sverige]

Ole Hansen
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Bevar hverdagen!
måske er I der, hvor jeg er
for jeg beundrer Jer alle
alle I som tog risikoen i Jeres barndom eller ungdom 
og ønskede noget anerledes end
det Jeres forældre eller omgivelser kunne tilbyde Jer
det var ikke for at være utaknemmelige at I gik Jeres egne veje
men for at finde nyt land
for Jer selv og måske Jeres familie
den som I aldrig fik
fordi I var for følsomme
vi er de samme
vil ville det samme
nogen af os gik lidt videre
end andre
og fik betegnelsen sindssyge mennesker
men det er vi ikke
vi blev sygelige 
på grund af vores afhængighed og kærlighed  
til det gamle samfund
og vores sind får os til at bevæge os længere ind i mørket
men det er ikke der
vi hører til
vi er lysets børn selv
om nogle af begik en fejltagelse
eller flere
jeg ved ikke hvordan vi kommer tilbage på rette spor
det er en mege selvopfyldende profeti at leve
og som der synges
"and once you're gone you can't come back"
jeg lever i mørket og
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kan ikke rådgive nogen
men jeg er sikker på vores destination
vi er lysets børn trods
vores mørke sind
vi er på vildveje
og kan sjældent finde veje som giver os håb
men så er det godt at tage en slapper
og ikke stramme skruen
det er på tide at få et overblik under alle omstændigheder
er hverdagen som er fælles 
stærkere end den enkelte 
trøst dig med den

Johnny Wikinanis 
(både text & tegning)
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Tolerance

Hvis du ikke danser som vi spiller
vil du gå din egen vej
har vi diagnoser 
låste døre
strøm og injektioner 
bælter, piller
vi kan altid
stoppe dig

Text: Kenneth Hanssen
Ill.: Johnny Wikinanis
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Det Europæiske Netværk af  psykiatribrugere 
og psykiatrioverlevende  - www.ENUSP.org 
 - genoptager efter en længere pause udgivelse af sit nyheds-
brev, ”Advocay Update”. ENUSP er den eneste NGO på 
europæisk niveau, som er uafhængig af penge fra medicinin-
dustrien og som samler nationale og regionale organisationer 
for dem der er underkastet psykiatrisk behandling. Og det, at 
repræsentere og påvirke beslutninger, som direkte påvirker 
brugere/overlevende af det psykiatriske system, er oftest en 
vanskelig opgave med mange forhindringer. 

Nyhedsbrevet er derfor et 
vigtigt værktøj til dels at 
dele information og viden 
imellem  medlemmerne og 
vores støtter verden over, 
dels at fremføre vore syns-
punkter overfor en større 
offentlighed.

Det er en meget lille gruppe, som har brugt megen energi og 
et hav af frivillige arbejdstimer  på at genoplive nyhedsbrevet. 
På længere sigt kræver det dog økonomisk støtte til ENUSP 
at blive ved med at udgive nyhedsbrevet! Vi opfordrer alle til 
at hjælpe med inspiration og gode ideer til, hvordan man kan 
skaffe penge. Men også alle små og større bidrag vil være me-
get velkommne. 

Indtil videre ønsker vi god fornøjelse med læsningen af det 
første nyhedsbrev på www.enusp.org/newsletter/2010/1.pdf 
og beder læserne om at videreformidle det igennem deres egne 
netværk.
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Psykiatri-tvang contra menneskerettigheder 
indlæg af Lars Jensen, præsenteret for Amnesty International 
(lokal-afdeling Aabenraa) 1. sept. 2009 

Motiveret af egne oplevelser i psykiatrien samt af bekymring 
over den eskalerende epidemi af psykiske sygdomme, der 
medfører megen tvang i psykiatrien , forsøger jeg her at finde 
hjælp mod tvangen i FN's menneskerettighedserklæringer.

Både f.s.v. angår retten til afvigende ytring og adfærd og 
adgangen til retfærdig retsbeskyttelse, når psykiatrisk tvang 
tenderer til magtmisbrug og mishandling, - eller regulær tortur.

FN's erklæring vedr. personlige civile og politiske 
rettigheder:
"Afvigende ytring og adfærd" er vist nok en almindelig første 
indlæggelsesdiagnose, der anvendes af praktiserende læger, 
der jo må overlade den nærmere udredning til psykiaterne, 
("vist nok" angiver den usikkerhed der følger af, at psykiatriske 
sager behandles fortroligt, hvorved offentligheden unddrages 
mulighed for at diskutere psykiatri på demokratisk vis)

Udtrykket "afvigende" er ikke anvendt af FN, der i stedet 
fastslår de almindeligt kendte personlige frihedsrettigheder 
til ytring, tro, religion o.s.v. og kun begrænset af andres 
tilsvarende rettigheder, der skal være lovfæstede. Desuden 
omtales indskrænkning af ytringsfriheden ved beskyttelse af 
den nationale sikkerhed, offentlige orden samt pågældende 
nations moralbegreber. FN fastslår således rettigheder og 
begrænsninger heraf på en måde, der ikke entydigt begrænser 
psykiatriens aktivitet, idet gældende moralbegreber, der jo 
ikke er lovfæstede, inddrages, - der må besluttes efter skøn. 
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Begrænsning af psykiatriens aktivitet bliver især interessant, 
når der anvendes tvang.

Lovligheden af tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse 
og tvangsbehandling skal iflg. FN kunne kræves afprøvet ved 
domstolene.

I Danmark er der lovgivet om administrativ frihedsberøvelse, 
der er lovgrundlaget for tvangsindlæggelse og 
tvangstilbageholdelse. Lovene herom er særlove i 
forhold til Grundloven, således at den almindeligt kendte 
grundlovssikrede ret til grundlovsforhør senest 24 timer efter 
anholdelse ikke gælder for borgere, der mistænkes for at være 
sindssyge eller i en tilstand, der ganske kan ligestilles hermed.

fortsættes næste side

Ole Hansen
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Som mistænkt for at være sindssyg har man dog krav på, at få 
sagen forelagt for retten senest 5 dage efter anholdelsen.

Retten sørger selv for sagens oplysning, men da dommerne 
ikke har forstand på psykiatri udsættes "grundlovsforhøret" 
indtil i al fald de lokale patientklagenævn har udtalt sig om 
tvangstilbageholdelsens lovlighed, hvorefter der kan appelleres 
til Byretten og senere til Landsretten. Byretten skal fremme 
sagen mest muligt, men er ikke bundet af tidsfrister.
 
Alt i alt kan der såldes forløbe en måneds tid eller to, førend 
forklaring kan afgives til en dommer.

Landspatientregisteret forlanger, at der senest l måned efter 
indlæggelse skal registreres en aktionsdiagnose efter listen over 
tilladte psykiatriske diagnoser (WHO-ICD 10 ).
I ventetiden har nyindlagte lejlighed til at høre øvrige indlagte 
fortælle om behandlingerne ligesom der er mulighed for 
at undre sig over resultateterne heraf. Indlæggende læger, 
pårørende, politi og øvrige myndigheder kan benytte ventetiden 
til at afstemme deres forklaringer med hverandre.

FN er ikke til megen hjælp 
til fremskyndelse af denne 
proces. FN foreskriver at 
mistænkte for kriminalitet 
prompte skal fremstilles for 
en dommer, hvorimod øvrige 
anholdte og tilbageholdte, 
d.v.s. mistænkte for sindssyge, 
berusere o.s.v. blot skal 
fremstille så hurtigt som 
muligt.

Ole Hansen
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Der er heller ikke megen hjælp at hente til forbedring af selve 
processerne, idet danske mistænkte kriminelle og sindssyge 
far tilbud om forsvarere, selvvalgt eller beskikket, således som 
foreskrevet af FN.

Om danske processers kvalitet i disse sager vidner flg. citat fra 
Vestre og Østre Landsrets cirkulære nr. 133 af 1. sept. 1958 
vedr. lægeerklæringer i sager om frihedsberøvelse af sindssyge 
"... citering af konklusionen af erklæringen i forbindelse med 
en eventuel fra Retslægerådet indhentet udtalelse sædvanligvis 
vil være fuldt tilstrækkelig som grundlag for den afgørelse, der 
skal træffes, skal man henstille til d'herrer dommer at have 
opmærksomheden henledt herpå ved dommens affattelse".

FN's erklæring vedr. tortur:
Denne erklæring forbyder tortur defineret som:

1) stærk fysisk eller mental smerte
2) påført ofret af offentlig person
3) med fortsæt
4) og med fastlagt mål,

men undtaget er pinsel og lidelse, der opstår som følge af 
lovlige sanktioner.
Da psykiatrisk tvangsmedicinering udføres efter gældende 
love, er der med undtagelsen ingen begrænsning i f.eks. 
bivirkninger af medicinering, der ofte opleves som regulær 
tortur.

I praksis er psykiaterens skøn det lovlige grundlag for 
medicinering med tilhørende bivirkninger og måske spekuleres 
der lige så meget i bivirkninger som i virkning.

fortsættes næste side
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Nyeste danske lovgivning sikrer tilsyneladende bedre end 
FN-erklæringen mod overdreven tvangsmedicinering, 
idet klage over en tvangsmedicinering kan  behandles af 
patientklagenævnene, men i praksis er dette måske ligegyldigt, 
da psykiatere overalt i verden har monopol på medicinering og 
altid beslutter til patientens eget bedste
 
FN's erklæring vedr. personer med handicaps.
Denne erklæring er FN's nyeste på menneskerettighedsområdet 
og bygger på indholdet af de to førnævnte vedr. borgerlige 
rettigheder hhv. forbud mod tortur.

Formålet med denne erklæring er at fremme, beskytte og sikre 
handicappede fuldstændig og ligeværdig adgang til at opleve 
alle menneskerettigheder og grundlæggende friheder og at 
fremme respekten for deres personlige værdighed.

Handicappede omfatter mennesker med langvarige lidelser, 
som kan hindre eller besværliggøre deres fuldstændige 
deltagelse i samfundslivet på ligeværdigt grundlag.
Som handicaps nævnes udover fysiske lidelser også mentale, 
intellektuelle og sensoriske lidelser.
Altså lidelser som psykiatrien har monopol på at diagnosticere 
eller definere, og som man hævder at kunne lindre eller endog 
kurere. Her kan passende nævnes, at artikel 15 fastslår, at
- ingen må udsættes for tortur eller grusom, inhuman eller 
nedværdigende behandling eller straf. Især må ingen udsættes 
for medicinske eller videnskabelige eksperimenter uden 
informeret samtykke 

Vær her opmærksom på, at psykiatrisk medicinering er svagt 
evidensbaseret, bortset fra bivirkningerne, der er mere sikre.
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For at hævde handicappedes rettigheder skal staterne forpligte 
sig tiil at udforme love og administrative regler således, at alle 
erklæringens anbefalinger og hensigter imødekommes.
Herunder nævnes også pligt til at ophæve eksisterende love, 
der kan virke diskriminerende.

Mere detaljeret skal staterne forpligte sig til respektere og 
muliggøre alle borgeres ligeberettigede adgang til retslige 
søgsmål.

Til dette formål skal handicappede kunne tildeles uvildige 
værger, der respekterer den handicappedes frie vilje, som 
har viden om menneskerettighederne, har viden om den 
handicappedes problematik og som kan tiltræde hurtigst muligt. 
I DK er kravet om værger opfyldt ved patientrådgiverordninger. 
Dog ikke fuldstændigt, idet patientrådgiverne ofte er 
fraværende ved retsmøder grundet rådgiverordningen er baseret 
på delvis frivillighed og elendig betaling, der endog giver 
anledning til mange trakasserier med myndighederne.

FN's menneskerettighedserklæring for handicappede 
indeholder mange flere emner og forskrifter end her omtalt, 
men de ovenfor nævnte giver grundlag for at kræve særlove 
vedr. administrativ frihedsberøvelse og tilbageholdelseafskaffet 
således, at borgere mistænkt for sindssyge opnår samme 
retsbeskyttelse som borgere mistænkt for kriminalitet.

fortsættes næste side
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Grundig læsning af hele erklæringen efterlader indtryk af, at 
den voldsomme stigmatisering, som psykiatriramte er udsat for 
skal bringes til ophør. Ordet stigmatisering er ikke nævnt, men 
virkningerne heraf er umisforståeligt beskrevne gennem de 
formulerede krav til ligeværd og lige muligheder.

Egentligt burde den eksisterende lovgivning i Danmark 
sikre retsbeskyttelsen af psykiatriramte, men særlovene 
i kombination med den nedvurderende holdning overfor 
psykiatriramte og de meget skønsbetonede afgørelser fjerner 
retsbeskyttelsen langt fra det niveau, som lovgiverne har udtalt 
at stile mod. 

Demokratisk kritik af afgørelserne umuliggøres af det 
almindeligt kendte tabu vedr. psykiatri og forstærket af 
lovgivning vedr. beskyttelse af persondata.

Hvad så? Forslag.
Danskerne burde først og fremmest følge de detaljerede 
anvisninger som FN's menneskerettighedserklæring vedr. 
handicaps foreskriver ved at afskaffe særlovene vedr. 
administrativ frihedsberøvelse og tilbageholdelse af 
mistænkte for sindssyge. Evt. delvis ved at give ret men ikke 
pligt til fremstilling for en domstol inden 24 timer efter en 
tvangsindlæggelse

Danskerne bør herudover forbedre retssikkerheden for 
psykiatriramte ved at give disse bedre forsvarsmuligheder.

Her kan nævnes, at psykiatriramte bør have bedre  muligheder 
for at udpege selvvalgte forsvarspersoner, der ikke 
nødvendigvis bør besidde megen formel uddannelse, men 
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som kan forklare evt. kulturforskelle, etniske såvel som 
socialklassebetingede, der fører til misforståelser og påfølgende 
fejlskøn.

De selvvalgte forsvarere skal ikke forhåndsgodkendes af 
myndighederne som krævet p.t.

Som minimum kunne man tildele borgere mistænkt for 
sindssyge samme talmæssige repræsentation som de 
anklagende officials ved alle møder, der resulterer i retslig 
afgørelse.

Note: 
[Amnesty] Gruppen var enige om, 
at som udgangspunkt kunne LJ 
selvfølgelig sende sin anmodning 
direkte til AI-sekretariatet i Kbh., 
men der var udtalt enighed om at 
anbefale LJ at styrke sin "sag" ved 
at henvende sig til de eksisterende 
foreninger på psykiatri-området 
samt til offentlige personer og 
andre med interesse for området. 
Gruppen fandt, at en samlet 
henvendelse fra en bredere kreds 
på området ville have en større 
effekt og pondus. 
Et sådant samarbejde kunne 
derefter munde ud i en samlet 
formuleret henvendelse til 
Amnesty International 's 
sekretariat i København.

Opfordringen er hermed  bragt 
videre til en bredere kreds!

Ole Hansen
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Ærlig talt
Af Rolf-Kenneth Hanssen

Tanken om at det findes en, og kun en, rigtig virkeligheds-
opfattelse finder jeg både usandsynlig og autoritær. Ikke desto 
mindre er den psykiatriens fundament, hvor det er psykiateren, 
som har rollen som virkelighedsfortolker.

Den traditionelle psykiatri er inhuman, dyr og den er 
tilnærmelsesvis virkningsløs, når det gælder at få folk 
raske igen. Den er rigid og politisk system-konserverende, 
da dens primærfunktion er at sygeliggøre behovet for 
samfundsændring.

Ole Hansen
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Psykiatriens skjulte uudtalte målsætning er at sikre en 
ensretning af samfundet og stigmatisere alt der lugter af 
opposition mod det repressive samfund som værende sygdom. 
Et, i realiteten, hemmeligt våben for magthaverne. Medicin og 
videnskab, det er det ikke!

Grådigheden er tydelig, og dag for dag tilraner psykiatrien 
sig en større og større del af vores fælles ressourcer til 
astronomiske lønninger og virkningsløs medicin. Psykiaterne 
gør hvad de kan for at fravriste individet troen på at det nytter 
at kæmpe imod og erstatter selvopholdelsesdrift med apati, 
passivitet og blind psykofarmaka-konsum.

Troen på psykofarmaka som værende det eneste saliggørende 
og det mest adækvate bud på konstruktiv behandling 
fremhæves ved enhver lejlighed, og psykiske problemer og 
ondt i sjælen tolkes konsekvent som sygdom der kræver 
behandling med medikamenter. "For vi ved jo at det skyldes 
en kemisk ubalance i hjernen" som det nu engang så smukt 
hedder. Individets egne oplevelser og baggrund ser man ganske 
enkelt bort fra som værende irrelevant.

Man kan spørge om, hvordan branchen sikrer objektivitet, 
videnskabelighed og nøgtern skepsis stillet overfor en 
pilleindustri, som ikke holder sig tilbage i sin jagt på 
profitmaksimering. Ja, om psykiatrien overhovedet har mod på, 
endsige interesse i, at løfte opgaven.

Mit bedste bud er at de fleste "psykopattriksere" (sic) er mere 
interesserede i hvad de får i løn end i sine medmenneskers 
ve og vel. Muligheden for at udøve tvang efter eget 
forgodtbefindende kan nok også motivere nogle. Projektion 
eller fantasi eller smertefuld erfaring, gæt selv.

fortsættes næste side
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Filosofisk kunne vi spørge: Er vi kun kemi eller er vi måske 
også lidt ånd?

Noget, der er mystisk og ikke umiddelbart lader sig placere 
ind i en afgrænset kasse eller teori. Og ville vi have det godt 
med en sådan opfattelse, ville den være en fordel? Den ville 
utvivlsomt afføde en smule mere respekt og ærbødighed 
konfronteret med den menneskelige psykes smerter. Og en 
dybere grundlæggende forståelse af, at det ikke er alt, der kan 
eller skal forklares vha. signalstofmodeller.

Det ville måske endog åbne op for holdninger af typen: han 
er ikke psykisk syg han tænker bare forkert. For det er jo rent 
faktisk, objektivt set, det det handler om. Altså hvem som har 
de legitime tanker og ytringer, ikke?

Og i forlængelsen heraf hvilke meninger og ytringer vi, som 
samfund, tillader at komme til udtryk i det offentlige rum. Hvis 
du ikke selv kan se grænserne, skal vi nok hjælpe dig, vær du 
sikker på det, ja stol du bare på os!

Helt ærlig og ærlig talt, sådan er det...
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Høringssvar om tvang i psykiatrien 
fra FRP til Sundhedsministeriet 15. januar 2010

FPR,Forebyggelses- og Patientrådet, (paraply for ca. 50 foreninger 
m.v.) er af den klare overbevisning, at tvang er den absolut dårligste 
tænkelige ”løsning”, da det altid vil avle frustrationer og modtryk, og 
derfor aldrig kan blive en frugtbar ”løsning” på noget problem.

Det er vores oplevelse, at mennesker, der under et psykisk angreb, 
kan fastholde at blive friholdt af nervemedicin, også er de menne-
sker, der senere hen bliver fuldstændige raske og for resten af livet. 
Mens medicinerede mennesker kommer ind i et morads, som de al-
lerfleste ikke mere har kræfter til at komme fri af. De lever resten af 
livet som ”syge”. Det er dyrt for samfundet og menneskeligt uvær-
digt.

Aldrig tvang. Men selvfølgelig den nødvendige hjælp, der kan ydes. 
I en psykose har mennesker det forfærdeligt, kan ikke styre sig og 
har brug for hjælp. Efter vores erfaring skal disse mennesker kunne 
få lov til at leve deres psykoseangreb igennem. Selvfølgeligt helt 
mandsopdækket, så de ikke skader sig selv eller andre.

Det kræver store ressourcer i situationen. Men det er en indsat, der 
samfundsmæssigt vil give vældige besvarelser. I stedet for menne-
sker, der bliver syge igen og igen og måske hele livet lægger os alle 
til last. Måske blot fordi, de er blevet ødelagte af dårlig medicin.

Tvang vil altid være totalt nedværdigende og destruktivt. Demo-
raliserende. Må ikke bruges. Der er ikke brug for endnu mere tvang. 
Tvangen skal afskaffes. Det vil give nogle udfordringer i starten af 
en ”sygdom”, men alt andet er umenneskeligt og ikke et moderne 
samfund værdigt 
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Ifølge visse opfattelser, så er enhver såkaldt psykisk ”sygdom” en 
følge af fejlreaktioner i den fysiske krop (men ikke specielt i hjer-
nen). Det er her i det fysiske årsagen skal findes og afhjælpes. Det 
kan fx være så ”simpelt” som ikke at kunne tåle et gluten-molekyle. 

Nervemedicin er en symptombehandling, som aldrig fjerner 
årsagen, men tværtimod altid gør problemerne større. Nogle bliver 
raske ved at ændre kosten. Vi har brug for medicinfrie behandlings-
steder. Måske starte med et forsøgssted. Galebevægelsen, som er 
medlem hos os, udarbejdede for 10-15 år siden ret detaljerede planer 
for et sådant sted, men havde ikke midler til en realisering.

Vi er helt klar over, at en mekanisk-kemisk løsning er langt billigere 
og også lettere for personalet i de første svære timer. Mange patienter 
ved heller ikke selv noget andet. De er ofte lidt såkaldte svage men-
nesker. De har netop brug for en rigtig hjælp, men ikke for uheldige 
symptombehandlinger. 

Mange overraskes vel af deres egne reaktioner og ved ikke forud 
noget om problematikken, og kan derfor ikke selv handle rationelt 
fornuftigt. Men den rette viden bør netop være til stede i behand-
lingsstederne. Men den viden kommer ikke frem, så længe man 
fortsætter med symptombehandlinger.

FPR.s forslag er, at der oprettes medicinfrie offentlige behandlings-
steder. I første omgang som et frivilligt tilbud til mennesker, der 
ønsker det og har brug for det.  
At der aldrig må bruges tvangsforanstaltninger.

Med venlig hilsen Lars Mikkelsen

Anton Møller Hansen
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Læserbreve     &
Kommentarer

EU’s borgerinitiativ – en illusion
Ifølge nogle kilder skulle en indsamling af 1 mio. underskrifter 
om en sag have indflydelse på EU’s beslutninger.
 
Det ser ud til at være en illusion – intet reelt indhold.
 
Efter reglerne i Lissabon-traktatens art. 11 TEU så må evt. 
borgeres gode forslag alene handle om ”gennemførelsen af 
traktaterne”. Altså intet rigtigt nyt og anderledes.
 
1 mio. underskrifterer kan ”opfordre” EU-Kommissionen til at 
fremsætte et eget forslag.
De skal da ikke fremsætte borgernes forslag!
Kommissionen kan blot ignorere et forslag. Der er ingen pligt.
(Den første 1 mio. underskrifter om at stoppe Parlamentets 
dyre og tåbelige flytteri mellem 2 lande blev ignoreret. 
Det var mens den nye traktat var et forslag fra EU).
 
Videre står, at det skal dreje sig om 1 mio. borgere fra et 
betydeligt antal medlemsstater.
Et enkelt land laver ikke sin egen underskrifts-indsamling.
 
I øvrigt er reglerne stadig ikke på plads. EU modtager indtil 31. 
januar forslag om:
Hvor mange lande skal være med?
Hvor mange underskrifter pr land.
Hvor gammel man skal være osv.



45

EU forbeholder sig at bruge hele 2010 til dette.
EU fremhæver det som et borgerinitiativ.
Men det bliver det næppe nogen sinde.
EU-toppen gør som de plejer, bestemmer alt, undgår folket – de 
kunne jo stemme forkert!

Så indsamlingen af 1 mio. underskrifter vil være spildt, med 
mindre det passer ind i Kommissionens politik.
 
Kilden her er Notat fra januar 2010, der yderligere skriver, at 
før denne nye traktat var det også muligt at samle underskrifter.

 
Lars Thomsen Mikkelsen

PS: Vi kunne fx ønske os en afstemning som i Schweiz om 
indførelse af offentlige naturmedicin.
Det bad 100.000 borgere om. Regeringen skulle stille forslaget 
til afstemning. 67 % sagde ja og så skal det indføres.
Noget tilsvarende er efter min vurdering fuldstændig 
utænkeligt i EU.
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Hjørnestene
af Johnny Wikinanis

Intelligensen er fundamenet i vores tilværelse. Men evnen 
til at få noget ud af  vores tilværelse, må kaldes begavelse. 

Der er forskel på intelligens og begavelse. Der er ikke nogen 
sygelige mennesker, som er åndsvage, men mere eller 
mindre - også blandt normale mennesker - sker det, at de - 
og vi - træffer dårlige beslutninger i tilværelsen. 

Intelligens er vores evne til at kommunikere; begavelse er 
vores evne til at udnytte evnen til at kommunikere.

Kommunikation og kontakt er to hjørnestene i vores 
samvær.

De fleste af  os er bedst til kun at være i kontakt med 
hinanden. Det er en lettelse, at nogen gider at lytte og være 
sammen med os. Men kommunikationen, det at bevæge os 
ud over og mod de fysiske rammer, er en så stor gave, at vi 
er blevet sygelige p grund af  den mulighed for os alle.

Jeg elsker Jer alle sammen og tror på at vi mødes.
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