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debatt och brev

per kritiska till psykiatrisk ner-
drogning av barn och vuxna.
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slutreplik:

Offentlighetsprincipen och antipsykiatrin
■ Janne Larsson gör inget för-
sök att tillbakavisa mina upp-
gifter om honom: att han ar-
betar för Kommittén för
mänskliga rättigheter (KMR).
Det är en hatorganisation
som grundats av scientologi-
kyrkan för att attackera psyki-
atrin, som ses som mänsklig-
hetens huvudfiende. Psykia-
trin låg bakom Tredje riket,
Radovan Karadzic agerade
som han gjorde eftersom han
var psykiater, och det finns
psykiatrer i ledningen för al-
Qaida som förklarar dess ter-
rorism. Psykiatrin kan inte
reformeras, den måste utro-
tas. Här är några aktuella ru-
briker från Freedom (www.
freedommag.org) och Mänsk-
liga rättigheter (www.kmr.nu)
som bland annat hävdar att
psykiaterkåren kännetecknas
av sexuella övergrepp: »Känd
psykiater med anknytning till
SBU dömd för sexuellt utnytt-
jande«, »10 000 dör av el-
chocker varje år«, »Psykiatrin
i säng med läkemedelsindu-
strin«.

Men Janne Larsson kan också
skriva mer försåtligt, till sy-
nes vetenskapligt och väl-
underbyggt med många refe-
renser. Här ger honom den
svenska offentlighetsprinci-
pen ett stort övertag i jämfö-
relse med skribenter från
andra länder. Med hjälp av de
många dokument han får ut
från myndigheter och indivi-
duella forskares e-postkorre-
spondenser kan han välja ut
konkreta pusselbitar som pas-
sar in i scientologins konspi-
ratoriska världsbild, där psy-
kiatrin i maskopi med läke-
medelsindustrin vill förslava
mänskligheten.

Janne Larsson är bara en av
många deltagare i det nätverk

av grupper och individer som
idag för en ganska aktiv kamp
mot psykiatrin. Många av
dem har inga kända band till
scientologin, som tillämpar
ett slags enhetsfrontspolitik
liksom kommunisterna på
1930-talet: Man enas kring
några konkreta mål som ska
attackeras utan att man be-
höver ta ställning för partiet
eller, i det här fallet, sciento-
login. E-post och nät gör det
lätt att hålla kontakt och ut-
byta material. Det innebär att
siffrorna över »skadade« och
»dödade« genom psykiatrins
härjningar vartefter (som i
viskningsleken) får allt mind-
re verklighetsanknytning. 

Här finns organisationer som
MindFreedom International,
Critical Psychiatry Network
(www.critpsynet.freeuk.com)
där Sami Timimi skriver,
Center for the Study of Psy-
chiatry and Psychology som
leds av Peter Breggin, och
www.adhdfraud.org med Fred
Baughman. The Antipsychia-
try Coalition (www.antipsy-
chiatry.org) listar 32 webb-
platser, varav åtta »for profes-
sional people«. Scientologi-
pengar och scientologiintres-
sen används och sprids effek-
tivt på detta vis.

Mycket av tankegodset har
sitt ursprung hos amerikanen
Thomas Szasz, som utbildade
sig till psykiater, men fråntogs
rätten att undervisa vid sin
professur sedan han 1961
publicerat den mycket upp-
märksammade boken »The
myth of mental illness«. Se-
dan dess har han ägnat livet åt
att bekämpa det som en gång
var hans egen specialitet.
Szasz hävdar att eftersom
psykisk sjukdom inte går att

påvisa genom någon »fysisk-
kemisk förändring i krop-
pen«, blir psykiatrin endast
ett sätt att dölja moraliska och
samhälleliga konflikter, och
därför måste den bekämpas. 

Det var Szasz som grundade
Citizens Commission on Hu-
man Rights (www.cchr.org)
tillsammans med scientologi-
kyrkan 1969. Peter Breggin
var hans elev, och många and-
ra skribenter går i hans fot-
spår. Tankar från R D Laing
och Foucault har flätats in i
konspirationsteorin och
spritt sig också till den akade-
miska världen där till exem-
pel Steven Rose, Eva Kärfve
och Thomas Brante återfinns.
(Mer om detta i min bok
»Strider under hjärnåldern.
Om ADHD, biologism, socio-
logism«. Pavus; 2007.)

Janne Larsson är uppenbarli-
gen angelägen om att ge ett
»vetenskapligt« intryck och
ger många referenser. Ibland
är referenserna i sig intres-
santa, som artikeln av Ri-
chard Smith (Larssons första
referens). Smith tecknar
skickligt den gråskala som
uppstår i det komplicerade
ömsesidiga beroendet mellan
läkemedelsindustrin och
forskarna. På Janne Larssons
palett finns ingen sådan grå-
skala, allting är svartvitt, och
konspirationen mellan psyki-
atrin och det farmakoekono-
miska komplexet så hotfull att
den måste förintas. Därför
förvanskas oftast referens-
materialet kraftigt.

Offentlighetsprincipen är vär-
defull därför att den ger både
privatpersoner och medier
möjlighet att ta del av hur
myndigheterna sköter sina
uppgifter. Också scientologer

och andra som jag inte sym-
patiserar med ska givetvis ha
denna rätt.

Men det är mediernas upp-
gift att också skärskåda dem
som slår larm. Vilka intressen
tjänar den hjälteförklarade
»whistle-blowern«? Kan till
exempel anklagelser om
forskningsfusk användas för
att diskreditera en menings-
motståndare? Kan kvalifice-
rad och ihållande smutskast-
ning leda till att forskare
inom ett visst område blir så
utsatta att andra drar sig för
att ge sig in i samma getingbo?
Kan ståhejet göra att de som
kan ställa upp som försöks-
personer inte vill eller vågar
vara med? Och hur påverkas
patienter som behöver psyki-
atriska insatser av den häftiga
smutskastningen? Dessa frå-
gor ställs alltför sällan.

När det gäller Norrtäljepro-
jektet skriver Larsson att jag
påstår att de ansvariga fors-
karna »kom direkt från Jan-
sen-Cilags vuxenstudie«. Det
påstår jag inte. Det hade varit
sakligt fel eftersom Nils Lin-
defors inte alls var inblandad i
det projektet, det var enbart
Ylva Ginsberg. Att någon tidi-
gare medverkat i en läkeme-
delsstudie bör inte diskvalifi-
cera henne från att senare
delta i ett projekt som finansi-
eras av allmänna medel som
det nu aktuella vid Norrtälje-
anstalten. 

Beträffande min egen roll:
Jag är frilansjournalist och
författare och har inga ekono-
miska eller andra bindningar
till läkemedelsindustrin.
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