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Hvorfor har Mental Helse Norge over 4000 medlemmer og hvorfor
er WSO, AURORA og FAMPO – de medlemsorganisasjonene
som står Søkelyset nærmest – relativt små? Fordi MHN er flinkere
til organisasjonsbygging. Ikke bare derfor derfor – vi skal ikke her
repetere årsakene til at MHN vokste seg store – men også derfor.
Det psykiatrikritiske miljøet må gå i seg sjøl og se på årsakene til at

organisasjonene våre er så små. Det er ingen
sak å gjøre partiet lite heter ei bok om et lite
parti. Det er heller ingen sak å gjøre det
psykiatrikritiske miljøet lite (eller å la det forbli
lite).

Organisasjonsbygging krever mangfold og
takhøgde, men framfor alt disiplin, fellesskap og

samhold. Og det vi absolutt ikke har bruk for er fanatisme,
sekterisme og paranoia. Vi trenger mangfold i meninger og
arbeidsmåter. Alle kan ikke mene og gjøre alt, men alle kan godta
mangfoldet. På tvers av organisasjonene våre fins det reell uenighet
– både ikke-antagonistisk (forsonlig) og antagonistisk (uforsonlig)
som  det het på 1970-tallet – det må vi lære oss til å leve med og la
praksis vise hva som er de mest farbare vegene til vårt felles mål:
Et samfunn der øvrigheta ikke bruker psykiatri som et maktmiddel
mot sivilbefolkninga i helse- og sosialetat, a-etat, trygdeetat,
rettsvesen, arbeidsliv og familieliv, og der ”de gale” har et verdig
alternativ til det psykiatriske kvakksalveriet.

Også når det gjelder antallet organisasjoner trenger vi det
mangfoldet vi har. Både WSO, AURORA og FAMPO fyller en
nisje, og representerer i forskjellig grad ambisjoner og muligheter til
å bli relativt store organisasjoner. Vi trenger en allsidig, helhetlig og
mangfoldig innsats som inkluderer kultur- og samfunnssyn og helse-
og sosialpolitikk i vid forstand.

Å si nei til psykiatri uten å si ja til noe annet (eller uten å se verdien
av at andre sier ja til noe annet) er ikke antipsykiatri – det er idioti.
Den som bare vil rive ned uten å bygge opp noe nytt rekker ikke ut
ei hand til – men slår handa av – de forkomne og ulykkelige sjelene
som psykiatrien hanker inn eller som søker seg til psykiatrien fordi
de ikke har noe annet sted å søke til. I Arnolds ånd må vi være
veldig klare på at vi er tilhengere av og arbeider aktivt for et verdig
tilbud til de forkomne og ulykkelige og et alternativ til den dødelige
nevroleptika- og elektrosjokkbaserte psykiatrien.

Man kan skrive side opp og side ned om psykiatri – men skjønner
folk et kvidder av det man skriver? Man kan skrive til krampa tar
en og skrike seg hås om hvor fæl psykiatrien er. Men hva hjelper
det dersom man ikke kommuniserer med folk eller dersom man
snakker forbi dem eller over hodet på dem? Dersom man ikke når
fram med budskapet sitt, er det ikke alltid fordi psykiatrien har
hjernevaska opinionen, men fordi man ikke er flink nok til å
kommunisere.
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Jo Lundsbakken
(skrevet i juli 2000)

Man kan stå foran speilet hele dagen og spørre hvem som er landets
hardeste antipsykiater. Man kan møtes i smågrupper og dyrke
Arnolds minne eller drive høgtlesing fra Joars skrifter.
Men det er handling som teller – psykiatrien arbeider planmessig for
å erobre hele samfunnet – vi må arbeide like planmessig for å
gjenerobre samfunnet – og det gjør vi ute blant folk og ikke på
antipsykiatriske losjemøter. Antipsykiatri måles ikke i antallet eder
mot psykiatrien eller antallet leste bøker av Joar, men i innsatsvilje
og handlekraft.

Irene Mjøseng, redaktør i lokalavisa Bygdeposten i Vikersund, ble
ifølge Bygdeposten 14. september suspendert som redaktør dagen
før. Slik Søkelyset kjenner saken ble Mjøseng suspendert fordi hun
tok ytringsfriheten på alvor og skrev og trykte ledere, artikler og
innlegg om maktmisbruk generelt og overgrep i psykiatrien spesielt.
Denne saken fins det bare ett svar på for alle som er tilhengere av
at ytringsfriheten i Norge skal være mer enn en papirbestemmelse:
Gjeninnsett Irene Mjøseng som redaktør i Bygdeposten.

(2. november skrev Drammens Tidende – http://www.dtbb.no/ –
at Mjøseng dagen før ble sagt opp som redaktør i Bygdeposten.
Mjøseng  og hennes prosessfullmektig Dag Hiåsen mener
oppsigelsen er usaklig og vil forfølge saken.)

Arnold Juklerød
(8. januar 1925 – 25. januar 1996)

25. januar 2001 er femårsdagen for småbrukersønnen og
anleggsarbeideren Arnold Juklerøds død. 1900-tallets største
nordmann og Norges største menneskerettsforkjemper er en
internasjonal martyr i kampen for menneskeverd og mot psykiatri.
Arnold viste oss at der det fins psykiatri, fins det intet
menneskeverd.

25. januar bør, slik Arnolds danske venn Lars Jensen foreslår i dette
Søkelyset, bli en internasjonal minnedag for psykiatriens ofre.

Gjeninnsett Irene
Mjøseng som redaktør
i Bygdeposten

JL

JL

Takk til Oslo
Kommune

ler idioti?

Søkelyset takker Oslo Kommune
for en bevilgning på 20.000 kroner
til utgivelsen av tidsskriftet i år.

Jo Lundsbakken

Ditt smil
NOE VAKRERE ENN DITT SMIL

FINNES IKKE

FRA ØYNENE STRØMMER

GLITTERET NED

OVER DINE NAKNE BRYSTER

SKRITT FOR SKRITT

DITT SMIL FÅR EN NY VERDEN TIL Å

SKINNE.

Kai Asgeir Sagbakken:
Skyggen av en sjel (1995)
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Kvinneklubber i Litauen og
rasehygiene og holocaust i

Norge og Tyskland

Amaliedagene 2000 oppsummeres

I det følgende gjennomgår Søkelyset hva som skjedde under
de andre Amaliedagene som gikk av stabelen i august, inklusive

tekster fra innledere og andre.

Av Jo Lundsbakken

Tidl. leder i Forfatterforeningen, Thorvald Steen,
satte krona på verket i Gamle Festsal ved
Universitet i Oslo på avslutningskvelden 22. august,

fødselsdagen til Amalie Skram (1846-1905), med sitt
foredrag om Amalie Skram. Amalie Skrams anti-

psykiatriske romaner er utelatt fra hennes samlede
verker, men PAX nyutgav disse bøkene på 1970-tallet:
Professor Hieronimus, 1974 og 1976, På St. Jørgen,
1975. (Søkelyset håper å trykker Steens essay om Skram
i et seinere nummer.) Her er hva som ellers foregikk:

Kvinneklubber i Litauen
Filomena Michneviciene og Giedre Zaludiene fra
Kaunas, Litauen, presenterte kvinneklubben Biciules,
Kaunas, en av mange liknende kvinneklubber i Litauen,

og psykiatrien i Litauen i Sovjettida. Søkelyset trykker
her en artikkel om Biciules.

I alle utviklede land er mental helse en viktig sak som
krever optimal innsats fra både staten og lokale
organisasjoner.

Ofte gjenspeiler de offentlige holdninger til folk
med mentale lidelser det kulturelle nivå samfunnet
representerer. I Kaunas har vi grunnlagt en klubb for
kvinner med psykiske problemer kalt ”Biciules”, som
betyr venner. Dens hovedhensikt er å hjelpe kvinner til å
integreres i samfunnet slik at de kan føle seg som

Kvinner kommer
sammen i Kaunas

Fra Litauen:

Av Ellen Laba,

grunnlegger av Biciules kvinneklubb

fullverdige medlemmer av storsamfunnet og nærmiljøet.
Klubben hjelper dem også til å løse problemer som kan
dukke opp på arbeidsplassen og hjemme. Ofte forstår
ikke familien mental lidelse, og konse-kvensen blir
manglende akseptering, og ingen hjelp for den syke.

DREVET ADREVET ADREVET ADREVET ADREVET AV EN TIDLIGERE PV EN TIDLIGERE PV EN TIDLIGERE PV EN TIDLIGERE PV EN TIDLIGERE PASIENTASIENTASIENTASIENTASIENT

Vi har et variert heltidsprogram, og vi har kontakt med
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Ofte forstår ikke

familien mental lidelse,

og konsekvensen blir

manglende

akseptering, og ingen

hjelp for den syke

nåværende periode, (sommer 1998), har klubben 60
registrerte medlemmer, 30 som benytter tilbudet regel-
messig. Klubben er drevet av en tidligere
pasient og har en styringsgruppe bestå-
ende av fem medlemmer, alle tidligere
pasienter. To leger sitter i styringsgruppen
som rådgivende konsulenter, og hjelper til
å planlegge aktiviteter sammen med
lederen og nestlederen.

Klubbens aktiviteter er ikke bare
viktige for kvinner med psykiske pro-
blemer, men også for deres familier og
samfunnet. Det er viktig for kvinner som
er syke å ha anledning til å møtes, snakke om sine
bekymringer, og å søke råd hos hverandre, eller hos
legene. Ulike prominente Litauere blir ofte invitert til
klubbmøter. Disse begivenhetene som skaper positive
følelser, utvider kulturell innsikt.

Klubben forsøker også å organisere ulike
utflukter slik at medlemmene lærer å kjenne sitt land, og
dets viktige muligheter, bedre.

Til vanlig kan kvinnene knapt få endene til å
møtes med sine små uføretrygder, og derfor kan de ikke
betale selv for slike utflukter. Positive følelser og sympati
er meget viktig for folk med psykiske lidelser, spesielt
når deres eksistensgrunnlag har vært så svakt. Ved å
organisere møter eller utflukter, er det et forsøk på å
aktivisere kvinner som ikke er aktive, og med mangel på

selvtillit, slik at de kan føle de
er til for noe, føle verdighet
ved at de behøves, og blir i
stand til å ta ansvar. Ofte er
det vanskelig å involvere
kvinnene i et slikt arbeid da
deres selvtillit og vilje har blitt
påvirket av de psykiske

problemene de sliter med.

LÆRER GJENNOM KUNSTLÆRER GJENNOM KUNSTLÆRER GJENNOM KUNSTLÆRER GJENNOM KUNSTLÆRER GJENNOM KUNST

En del av kvinnene i klubben er meget
begavete, og vi ivrer for å vise deres
arbeider offentlig. Allerede i februar 1997,
ble det laget en maleriutstilling og et blad
med beskrivelse av arbeidene ble publi-
sert. Dette er meget viktig, ikke bare for
kunstneren selv, hvis arbeid endelig ser
dagens lys, men også for samfunnet, for
gjennom kunst kan vi lære om mentale
sykdommer, og de folkene som bærer

lidelsene.
Til sist håper vi at vi gjennom vårt arbeide, kan

opplyse publikum om oss slik at de ikke blir redd oss,
men vil akseptere oss slik at kvinnene kan føle seg
tryggere og godtatt, hjemme og ute i storsamfunnet.

Ansv. red.: Denne artikkelen er hentet fra det

engelskspråklige tidsskriftet Out Loud Summer 1998.

Arrangører og

internasjonale gjester på

båttur i Oslofjorden under

årets vellykkede Amalie-

dager. Fra venstre ses

Filomena Michneviciene

(Litauen), Hagai Aviel

(Israel), Giedre Zaludiene

(Litauen), Jo Lundsbakken

(WSO) og Elin Sverdrup-

Thygeson (Galebevegelsen).

Kontakt: Dr Ellen Laba eller Grazina
Garukine, Biciules, IV wom. D, Kaunas
Republican Psychiatric hospital, Muitines 2,
Kaunas, Lithuenia; Tel: +370 7 200783;
Fax: +370 7 2 22408.

Artikkelen er oversatt av Unni Løkken
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Rasehygiene og holocaust i Norge og Tyskland
Harald Franz Martinsen fra Romanifolkets Lands-
forening – http://home.sol.no/~pmeek/ – var hovedtaler
ved minnemarkeringa ved massegrava for psykiatriofre

på Ris Kirke ved Gaustad lørdag 19. august. Søkelyset
trykker her manuskriptet til hans tale (talen var lengre
enn manuskriptet).

Her ligger en mor, en far, datter, søster, venn,
samfunnsborger, nabo, – et menneske. Her er
de alle lagt til hvile under denne felles sten, og

tidligere i uvigslet jord, og her hviler de i de ukjente OFRES
GRAV, en skammens grav.

FRARØVET MENNESKEVERDFRARØVET MENNESKEVERDFRARØVET MENNESKEVERDFRARØVET MENNESKEVERDFRARØVET MENNESKEVERD

Helt til 1989 ble denne grav benyttet. Men disse ofrene
er  ikke ukjente, de er våre nærmeste. De er mennesker
som ble frarøvet sine rettigheter, sin identitet, sitt men-
neskeverd, de ble fratatt alt de eide, også livet. Dette
var medmennesker som fikk smerten inn som erstatning
for den morsmelken som ble tatt fra dem, de var
institusjonsmennesker ”tatt hånd om” av kirke og norske
myndigheter. Alt dette på bakgrunn av deres etniske
tilhørighet, de var tatere som meg.

Underveis til denne fellesgraven ble de
umyndiggjort, gjort til kasus i vitenskapens navn og
helbredet fra sine sykdommer, som besto i å være som
deg og meg i en uheldig situasjon. De kroppene som
hviler her ble eksperimentert med, forsket på i
rasehygienens navn. Deres knokler ligger her, men
hjernen deres ligger på sprit i Universitetets laboratorium.

SYKDOM: TASYKDOM: TASYKDOM: TASYKDOM: TASYKDOM: TATERTERTERTERTER

Mange av vårt folk ligger her. Kvinner og menn av
Romanifolket ligger her. En av dem er Johanne Regine
Silk, født 5/9 1910. Forsvant i institusjonenes svarte
mørke i 1927… 17 år gammel. Død 12/2 1970. Hennes
sykdom var en av datidens verste sykommer; hun var
tater. Jeg kunne ha ligget her jeg også, jeg er jo også
tater, men skjebnen ville det annerledes. Man vet i dag

Skammens grav
Av Harald Franz Martinsen,

Romanifolkets Landsforening

at det som skjedde innenfor institusjonenes murer og bak
byråkratiets maskinskrevne gjerder, skjedde i det skjulte.
Men alt som skjedde i institusjonenes Holocaust, var
støttet av stat og kirke, og hadde aksept langt inn i
folkedypet.

For mer eller mindre akseptert medisin mot ”om-
streiferondet”, som man gav betegnelsen på de menne-
skene som gikk under navnet Tatere og som var nomader
i det norske samfunnet i sitt ervervelse, var rasehygi-
eniske teorier. Teorier som i dag går under definisjonen:
Rasisme.

Martinsen og en tidligere styrer i Svanviken
arbeidsleir ble intervjuet i Dag og Tid – http://
www.dagogtid.no/ – nr. 33 19. august 1999 under
overskriftene Den norske etniske reinsinga (på
framsida) og – Etnisk reinsing i Noreg (inne i
avisa).

Litteratur om romanifolket:

Olav Rune Ekeland Bastrup og Aage Georg Sivert-
sen: En landevei mot undergangen. Utryddelsen av

teaterkulturen i Norge, Universitetsforlaget 1996
Thor Gotaas: Taterne. Livskampen og eventyret,

Andresen & Butenschøn 2000. Gotaas har også
skrevet Tatere i norsk folketradisjon, Lokalhistorisk
Forlag på Espa, 1999
Karl Sundby: Fanden i vold. En tater ser tilbake

(2000) (enmannscabaret spilt på bl.a. Central-
theatret av og med Hotel Cæsarstjerne Karl Sundby)
Per-Olav Sørensen: Tater! Solum/Oslo Nye Teater
2000 (teaterstykket fra Oslo Nye teater). Se også
mye av det Dagfinn Grønoset, Britt Karin Larsen og
psykolog Joar Tranøy har skrevet.
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komitéen som framla lovforslaget om steriliseringslov.
Ragnar Vogt skrev i boka si “Arvelighetslære og race-
hygiene” fra 1914 at “Det er racehygienens maal at
fremme sunde høiværdige menneskers liv paa de svakere
og mere lavtstaaende individers bekostning.”

Ingeborg Aas skrev i si bok “Hvordan kan
samfundet beskytte sig mot åndssvake og sedelighets-
forbrytere” fra 1932 at “skal vi iverksette sterilisering,
så det i noen grad kan monne, bør vi ikke minst ha
oppmerksomheten henvendt på” omstreiferne. Og hun
fortsetter med å skrive at det vil sikkert heller ikke støte
på nogen stor motstand i den alminnelige opinion å gjøre
noe effektivt for å sette en stopper for denne “lande-
plagen”. Ingeborg Aas fikk Kongens fortjenestemedalje
i 1931 og hun har fått en vei oppkalt etter seg i Trondheim.

ROS FRA NAZISTENEROS FRA NAZISTENEROS FRA NAZISTENEROS FRA NAZISTENEROS FRA NAZISTENE

De tyske nazistene roste i 1936 den norske steriliserings-
loven med å distribuere propagandaplakater og bilde av
de nordiske flaggene med tittelen “Wir stehen nicht
allein”. Derfor er det helt utrolig at Norge som mistet 10
000 av sine beste landsmenn under krigen i bekjempelsen
av nazismen, beholdt denne menneskefientlige og
nazistroste steriliseringsloven helt til 1977.

I Sverige får steriliseringsofrene nå 175 000
kroner i erstatning. Over 1700 svensker har til nå søkt
om slik erstatning. I provinsen Alberta i Canada har 500
psykiatriske pasienter fått 69 000 dollar i tilsvarende
erstatning. Selvfølgelig må også de norske steriliserings-
ofrene få slik erstatning . Så bør den norske stat og kirken
be steriliseringsofrene, både tatere, utviklingshemmede
og psykiatriske pasienter, meget pent om både unn-
skyldning og tilgivelse. Nærmere nazismen har Norge
som selvstendig stat aldri vært.

A M A L I E D A G E N E    1 7 .  –  2 2 .  A U G U S T

Aftenposten har den 13. september en helside om
taterjentenes skjebne på bakgrunn av
forskningsrapporten til historikeren Per Haave.

Reportasjen vinkles mye i forhold til overgrepene disse
taterjentene ble utsatt for av omstreifermisjonen, mens
psykiatrien slipper billig unna i avisen. Riktignok nevnes
Johan Scharffenberg med tittelen lege, men han var
faktisk psykiater og overlege ved Oslo Hospitals Asyl
fra 1922 inntil han gikk av for aldresgrensen rundt 1940.
Derfor kan det være nødvendig med noen flere
kommentarer:

RIS URNELUNDRIS URNELUNDRIS URNELUNDRIS URNELUNDRIS URNELUND

På Ris urnelund i Oslo ligger flere taterjenter i en
massegrav som Gaustad sykehus benyttet. Ifølge
konstituert direktør Mona Hoset ved Gravferdsetaten
er 49 pasienter fra Gaustad sykehus begravd her i
tidsrommet 1965 til 1989. Mange er både lobotomi- og
steriliseringsofre.  I alt lobotomerte psykiatrien over 2500
pasienter i tidsrommet 1941 til 1974, og de tvangs-
steriliserte omtrent like mange i tidsrommet 1934 til 1977.
Å fokusere på omstreifermisjonens overgrep framfor på
psykiatriens misgjerninger, er derfor en liten historie-
forvrengning.

Alle tvangssteriliseringene hadde hjemmel i
steriliseringsloven fra 1934. Den ble vedatt av et
enstemmig storting, bortsett fra en stemme. Han het Gjert
E. Bonde og representerte Samfundspartiet. Han
karkteriserte steriliseringsloven som”et av de farligste
lovforslag som har sett dagens lys i landet”. Saksordfører
for loven var Erling Bjørnson fra Bondepartiet, dikter-
høvdingens sønn.  Han  roste i Odelstinget 9. mai 1934
steriliseringsloven til Tyskland fra 1933, og sa det var
viktig å “befri kommende generasjoner for å trekkes med
en overbelastning av degenererte mennesker”.

VOGT OG AAS BAKVOGT OG AAS BAKVOGT OG AAS BAKVOGT OG AAS BAKVOGT OG AAS BAK
STERILISERINGSLOVENSTERILISERINGSLOVENSTERILISERINGSLOVENSTERILISERINGSLOVENSTERILISERINGSLOVEN

Arkitektene bak den norske steriliseringsloven var
Norges første professor i psykiatri, Ragnar Vogt, og den
andre var lege Ingeborg Aas. Begge var medlem av den

Taterjentene og
psykiatriens overgrep

Av Lars Olle Engaas

Dette innlegget av Lars Olle Engaas sto i Aftenposten 23.

september 2000. Engaas skrev en kronikk om samme

tema i Klassekampen 30. mars: Tvangssterilisering –
psykiatriens ugressluking. Ifølge Dagsavisen 29. mars

2000 s.9 – Tvangssteriliserte 230.000 – ble  230.000

tvangssterilisert i Sverige i tidsrommet 1935 – 1996.

Dagsavisen viser til den danske avisa Politiken.
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I juli neste år arrangerer Die Irren-Offensive/
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener Berlin-
Brandenburg , IAAPA, The Bertrand Russell Peace
Foundation, Heinrich-Böll-Stiftung m.fl. et nytt
tribunal i Berlin: Det femte internasjonale Bertrand
Russeltribunalet om menneskeretter i psykiatrien –
http://www.russell-tribunal.de/ / russell.tribunal@
berlin.de –. De fire foregående Bertrand Russeltribunala
tok opp krigsforbrytelser i Vietnam, undertrykking i Latin-
Amerika, ytringsfrihet i Vest-Tyskland og situasjonen til
amerikanske indianere. Nordmenn som ønsker å ta
kontakt med det femte Russeltribunalet for å høre om
de kan vitne om overgrep i psykiatrien i tribunalet kan ta
direkte kontakt eller henvende seg til Landsforeningen
We Shall Overcome som kan formidle kontakt.

Parallelt med Russeltribunalet arrangerer Die

Hoveddebatten om
psykiatri og holocaust
Hoveddebatten under Amaliedagene gikk av stabelen i
Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Det skjedde
mandag 21. august med frilansjournalist og sosionom
Lars Olle Engaas, Rene Talbot fra Die Irren-Offensive,
Berlin – http://www.psychiatrie-erfahrene.de/ – og Hagai
Aviel fra Israeli Association Against Psychiatric
Assault (IAAPA) – http://www.iaapa.org.il/ –.

ENGAAS OG TALBOTENGAAS OG TALBOTENGAAS OG TALBOTENGAAS OG TALBOTENGAAS OG TALBOT

Ei forkorta utgave av Lars Olle Engaas’ tale Vår Forakt
for Svakhet ble trykt i Klassekampen 18. august under
tittelen Psykiatrien og Holocaust. Engaas viste blant
annet til Harald Ofstads bok Vår Forakt for Svakhet
(jamfør tittelen på Engaas tale). Talbot hadde med seg
en engelsk oversettelse av den tyske historikeren Ernst
Klees tale på konferansen Psychiatry and National
Socialism (Psykiatri og Nazisme) i Hamburg i fjor

augst: Killing by starvation in the institutions and
other previous crimes of the Psychiatry (oversettelse
Ilka Rauch, 3 sider). Her snakker Ernst Klee blant annet
om hvordan tysk psykiatri i flere år etter 1945 holdt fram
med organisert massemord på internerte i psykiatriske
institusjoner.

Filmregissør Haakon Sandøy viste Juklerød-
filmen sin Til Ditt Eget Beste. I tillegg viste han to israelske
filmer: Healing by Killing av Nizam Aviram om hvordan
psykiaterne organiserte Holocaust og Verdict of the
Foucault Tribunal fra Foucaulttribunalet i Berlin 1. –
2- mai 1998 – http://www.foucault.de/ –. Tribunalet dømte
psykiatrien for forbrytelser mot menneskeheten –
forbrytelser som ifølge tribunalet fremdeles pågår. Dette
tribunalet ble organisert av Die Irren-Offensive og Freie
Universität Berlin – http://www.fu-berlin.de/ –.

Mer om Die Irren-Offensive/
Israeli Association Against Psychiatric
Assault (IAAPA)

Irren-Offensive/Bundesverband Psychiatrie-Erfahre-
ner Berlin-Brandenburg og IAAPA kunstutstillinga
Freedom of Thought med kunst både fra overlevende
fra psykiatrien og psykiatere. Det fins ingen andre krav
til den kunsten som stilles ut/framføres enn at det er
overlevende eller psykiatere som har skapt den, og det
går an å be om å presentere alle former for kunst.
Overlevende og psykiatere i Norge som er interessert i
å delta i Freedom of Thought kan henvende seg til e-
post zukunft.mensch@berlin.de (Freedom of Thought
Office) eller ta kontakt gjennom WSO.

Die Irren-Offensive og IAAPA i samarbeid med
Support Coalition International – http://www.Mind
Freedom.org/ –  arrangerte 5.–8. 1999 kongressen
Psychiatry and National Socialism (Psykiatri og
Nazisme) i Hamburg og en Freedom From Fear- (Frihet
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fra Frykt-) rundreise i Tyskland i tilknytning til denne
konferansen – http://www.irren-offensive.de/. Dette var
en motkongress til verdens-kongressen til World
Psychiatric Association som 6. –11. 1999 i Hamburg
for første gang fant sted i Tyskland.

ARBEIDER FOR PSYKIAARBEIDER FOR PSYKIAARBEIDER FOR PSYKIAARBEIDER FOR PSYKIAARBEIDER FOR PSYKIATRISKTRISKTRISKTRISKTRISK
TESTTESTTESTTESTTESTAMENTEAMENTEAMENTEAMENTEAMENTE

Die Irren-Offensive er blant pionerene i arbeidet for
psykiatrisk testament (en juridisk kontrakt der en person
nekter å bli tvangs-”behandla” med psykiatriske
torturmetoder som nevroleptika og elektrosjokk) sammen
med bl.a. opphavsmannen til idéen professor i psykiatri
Thomas S. Szasz – http://www.enabling.org/ia/szasz/–.
Dette kvalifiserte Die Irren-Offensive til å bli nevnt i

psykolog Joar Tranøys siste bok ”Til pasientens beste”.
Behandling, makt og psientprotest i norsk psykiatri,
Forlaget Forum 1999 s.233. Arve Kirkevik er pioneren i
arbeidet med psykiatrisk testamente i Norge, se
Søkelyset nr. 15 april 1999.

Søkelyset håper at vi kan komme nærmere
tilbake til det arbeidet Die Irren-Offensive og IAAPA
gjør senere og skal avslutte denne presentasjonen av
arbeidet deres med et sitat fra den tyske historikeren
Ernst Klee: ”Det var ikke nazistene som trengte legene,
det var heller legene som trengte nazistene.” Se Norsk
Antipsykiatri for mer informasjon om psykiatri og
holocaust: http://www.geocities.com/greenliberal/
psychlinksglobal.html.

følgende norske bøker og artikler og kronikker i norske
aviser og tidsskrift:

Nationen – http://www.nationen.no/ :
Hadde i august artikkelserien Søkelys på eugenikk /
rasehygiene:

Søkelyset vil ellers vise til -
– Ikke problem med genmodifiserte barn, 11. august
2000
Forskning og fri fantasi. Hva forskere har funnet ut
at store føtter og lange fingrer betyr for oss, 10. august
2000
Spedbarnsdrap og ”dumme negre”, 9. august 2000

De litauiske

gjestene til Amaile-

dagene presenterer

sitt arbeid med

klubber for kvinner

med psykiatrierfaring.

Arrangementet fore-

gikk på «31B» i Oslo.



10 SØKELYSET 18 - 2000

A M A L I E D A G E N E    1 7 .  –  2 2 .  A U G U S T

Tormod Bakke:
Innlegg i Arbeiderbladet 24. juni 1992 (Nazismen og
psykiatrien) og 24. juli 1992 (”Psykiaterne trengte ikke
noen ordre”)
Olav Rune Ekeland Bastrup:
Om rasehygiene, romanifolket med mer – artiklene/
kronikkene ligger på internettsida til Bastrup – http://
www.geocities.com/codexerxes/:
Velferd og menneskeverd (1998)
Velferdsstat og menneskeverd (1998) (artikkel i Fast
Grunn 1998)
Rasehygienen var velferdens pris (1997) (kronikk i
Aftenposten i 1997 og artikkel i Kontakt. Fagblad for
Landsforeningen Rettferd for Taperne – http://
www.taperne.no/ – nr. 1 1998 s.35-37)
Wenche Blomberg:
Forprosjektet for Holocaust, Klassekampen 10. juni
2000
Blomberg har før skrevet flere kronikker om samme tema
i Klassekampen – http://www.klassekampen.no/ –:
Rasehygiene og psykiatri – 2, 9. februar 1991
Rasehygiene og psykiatri, 8. februar 1991
Medisinsk etikk nå og da, 5. april 1990
Professor i psykiatri Peter Breggin:
Det psykiatriske holocaust, Søkelyset nr. 8 juni 1990
s.12-16
Sosiolog Pål E. Dingstad:
Xenofobi – to historiske innblikk, SAMORA nr. 3-4
1998 s.6-9 + s.47. Dingstad skrev i 1992 magister-
gradsavhandling ved Universitet i Oslo om samme tema:
Psykiatri – sosialhygiene – degenerasjonisme: Bilder
av det det abnorme.
Dag Ove Johansen – ansvarlig redaktør i Samfunns-
liv – http://home.online.no/~dagoj/SAMFLIV.HTM :
I skallemålernes fotspor (1998) – http://home.online.no/
~dagoj/skallen.html

Rasismens røtter – http://home.online.no/~dagoj/
Brut.htm
Professor i psykiatri Nils Johan Lavik:
Rasismens intellektuelle røtter, TANO Aschehoug 1998
Overlege i psykiatri Per Nyhus:
Tysk psykiatri – et arsenal for nazi-ideologien,
Dagbladet 24. januar 1981 (kronikk)
Yngvar Ustvedt:
Dødens leger. De sinnslidendes skjebne i Hitlers
Tyskland, Gyldendal 1997
Johan L. Tønnesson:
Rasehygiene… en fredssak? Apollon – Forsknings-
magasin fra Universitet i Oslo – nr. 2 2000 s.42-43
Denne saken ble også omtalt i Aftenposten 16. mai Del
2 s.21: Norsk forslag i 1936: – Fredspris til rasehygi-
eniker

FREDSPRIS TIL RASEHYGIENIKER!FREDSPRIS TIL RASEHYGIENIKER!FREDSPRIS TIL RASEHYGIENIKER!FREDSPRIS TIL RASEHYGIENIKER!FREDSPRIS TIL RASEHYGIENIKER!

De to Stortingsrepresentantene forfattersønnen og
saksordfører for tvangssteriliseringsloven i 1934 Erling
Bjørnson, Bondepartiet, og Alf Mjøen (1869-1956),
Radikale Folkeparti, skrev 30. januar 1936 et brev til
Nobelkomitéen der de foreslår at den tyske rase-
hygienikeren Alfred Ploetz får Nobels fredspris (brevet
er gjengitt i Apollon nr. 2 2000). Alf Mjøen var bror til
den norske rasehygienikeren Jon Alfred Mjøen (1860-
1939). Radikale Folkeparti (også kjent som Arbeider-
demokratene) var i første halvdel av 1900-tallet ei
blanding av venstrefløy i Venstre og et sjølstendig
sentrumsparti. Alf Mjøen tok over som partiets leder
etter at partileder og det mest kjente partimedlemmet
bamblingen og Venstreveteranen Johan Castberg (1862-
1926) døde i 1926. I 1934 stemte et samla Storting, minus
Bertram D. Brochmanns Samfunnspartis vararepre-
sentant Gjert E. Bonde, mot steriliseringsloven. Rase-
hygiene hadde tverrpolitisk støtte i norsk politikk.

Friheten – http://www.friheten.no/ –: Psykiatrien og
holocaust, en fortiet historie, nr. 31 25. august 2000
Klassekampen – http://www.klassekampen.no/ –: Lars
Olle Engaas: Psykiatrien og holocaust (kronikk), 18.
august 2000.

I år som i fjor var Landsforeningen We Shall

Amaliedagene i avisene
Overcome og Galebevegelsen i Oslo hovedarrangører
av Amaliedagene med AURORA som gjestearrangør.
Programmet for Amaliedagene 2000 ligger på Norsk
Antipsykiatri – http://www.geocities.com/greenliberal/
indexantipsychiatry.html –.

Jo Lundsbakken

AMALIEDAGENE 2000
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Under mottoet ”Handling – ikke behandling” har
31B vært et møtested for folk med psykiske
problemer i 20 år.- Vi erstatter den tiden som

andre er på jobb. Det er viktig å ha noe å gå til, noe som
gjør tilværelsen meningsfull, sier daglig leder, Morten Bull.

I sykkelverkstedet er det høysesong, og mye å
gjøre. Åtte brukere jobber fast i verkstedet, og reparerer
og oppgraderer gamle og ødelagte sykler. Det er nok å
gjøre: Dekk skal skiftes og gir justeres. Vanligvis er
verkstedet åpent for kundene også,
men i sommerhalvåret trenger sykkel-
reparatørene alt utstyret sitt selv.
– Alle som jobber i verkstedet er
opplært her. De kommer og går som
de vil. Folk faller ikke ut av systemet
selv om de blir borte en periode,
forteller daglig leder gjennom tjue år,
Morten Bull.

– Dette skal være et ufor-
pliktende møtested for mennesker
med erfaringer som psykiatriske
pasienter. Vi er ikke opptatt av
diagnoser, men av at folk skal trives,
få venner og ha et sted å gå til. 31B
har aldri tatt mål av seg for å ha
spesielle tilbud til enkeltbrukerne. –
Vi erstatter den tiden som andre er
på jobb. Det er viktig å ha noe å gå
til, noe som gjør tilværelsen menings-
full. For mange er det nok å ha noen
å snakke med, mens andre trenger andre aktiviteter. Vi
forsøker å tilpasse tilbudene etter etterspørselen.

HØYT UNDER THØYT UNDER THØYT UNDER THØYT UNDER THØYT UNDER TAKETAKETAKETAKETAKET

31B ble for 20 år siden opprettet som et tilbud til tidligere
pasienter ved Dikemark sykehus. Det skulle være et sted
å være for folk som hadde vært lenge på institusjon. Nå
drives dagsentret med midler fra Oslo kommune under
bydel Gamle Oslo.

– For mange av brukerne har 31B vært det mest
stabile i livet. Fortsatt kommer den faste kjernen som

har vært her siden vi startet, forteller Bull. Det kommer
stadig nye folk til. Enten har de hørt om dagtilbudet via
behandlere, medpasienter på behandlingssted, av venner
eller lest om det i media. Noen oppsøker også 31B når
de blir sykemeldt fordi de trenger et trygt sted når
hverdagen raser sammen.

– Vi har sett mange eksempler på at det
fungerer forebyggende å komme hit tidlig. Her er det
høyt under taket og stor toleranse for hverandre, forteller

Bull. Rusproblemer og vold eksisterer
ikke, og truende adferd blir slått hardt
ned på. – Vi har en kjøreregel: Folk
skal oppføre seg slik at man kan ha
med ungene sine hit.

KULKULKULKULKULTURKVELDTURKVELDTURKVELDTURKVELDTURKVELD
Andre etasje er innredet for forskje-
llige hobbygrupper; musikkrom,
håndverk, et par treningsapparater.
Husets mest populære aktivitet,
grafikk-kurset med Arne Bendik Sjur,
holdes i grafikkverkstedet hver
onsdag. Grafikkinteressen har resul-
tert i flere utstillinger på huset.

– Det finnes tre brukergrupper
i 31B, forklarer Bull. –De som deltar
aktivt på aktivitetene her, enten det
er korøvelser, tegnegrupper eller
annet. Så er det de som jobber i
verkstedene eller på kontoret. Men

den største gruppen er de som bare ønsker det sosiale,
og som kommer hit for å drikke kaffe og prate.

Det er mandag ettermiddag – ukas kulturkveld.
Rundt bordene sitter folk og røyker, drikker kaffe og
venter på at underholdningen skal begynne,  med musikk
og allsang, diktopplesning og foredrag.

– Det har alltid vært en målsetting at 31B skulle
være mest mulig brukerstyrt. Alle skal få mulighet til å
være med i prosessen. ”Handling – ikke behandling” har
vært vårt slagord i tjue år. Vi regner oss som alle

20 ÅR MED 31B

20 år med 31B:

– Vi er alle
brukersteders mor

Av Hanne Askbo

Fra sykkelverkstedet på 31B.

Foto: Are Saastad

(forts. på neste side)
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brukersteders mor.
– For mange er dette et godt alternativ til gata

og de brune kafeene. Vi har skapt et godt miljø her, og
ganske mange besøker hverandre i fritiden også, forteller
Kristian Hystad. Han har vanket på 31B siden starten,
og er nå hovedtillitsvalg med ansvar for mekling i
konflikter på huset. – Det hender at jeg må mekle mellom
folk som er uenige. Men det er veldig sjeldent, de fleste
er gode venner, sier han, og får bred støtte rundt bordet:

– Folk var sjukere og mer innesluttet før, tilføyer
Jens Jakobsen. Han har vært på 31B nesten hver dag i
tjue år. – Nå snakker alle med hverandre, og det har
resultert i flere ekteskap, humrer Kristian Hystad.

LESERBREV

31B er et aktivitetssenter og et åpent møtested for
mennesker med erfaring fra psykiatrien. Senteret
ble startet i 1980 av Dikemark sykehus, og er
åpent for brukere fra hele Oslo. Aktivitetene er
mange, men det er ingen krav om å delta. 31B
ligger i Grønlandsleiret 31 B, og har åpent
mandag kl. 17-21 og  tirsdag til fredag kl. 10-15.
(Kilde: 31B: En veiviser til vårt tilbud)

Denne artikkelen sto første gangen trykt i avisa Psykisk

Helse nr. 4 2000 – http://www.psykisk.org/

Søkelyset takker for tillatelse til å gjengi artikkelen.

Profeti fra 1962:

Jesus helbreder de mentalt lidende
Og etter ei god stund eg gjorde eit funn,
det var fin-fine strømper i tynn og fin ull.
Og eg har funne ut,
at detta er lurt,
at det er slett ikkje tull,
det med å kle seg i ull.

Refr: Kva var det eg sa?
det der gjekk ikkje bra,
ja, no har du fått sett
at det var eg som hadde rett.

Kva var det eg sa?
Med bein utan sokkar og skjørt over kne
far sa at du må stoppa, du må ta på meir kle’.
Eg hutra og fraus.
eg hosta og naus.
Han far han fekk rett,
nei, eg tålte ikkje det.

Refr: Kva var det eg sa?
Detta gjekk ikkje bra,
no må du forstå,
at det er slik slikt må gå.

Psykiaterne kallar det schizofreni, Bibelen omtaler det
som å være besatt av onde ånder. Gud aleine kan helbrede
schizofreni, det er dokumentert i Bibelen flere steder i
de fire evangeliene i Det Nye Testamentet, her fortelles
det spesielt om Maria Magdlena og om at Herren selv
drev ut av henne sju onde ånder og helbredet henne.
Hennes helbredelse holdt, hun forble helbredet etter det,
og det er vel ingen som hat fått så varm og mild omtale
av Jesus selv som akkurat Maria Magdalena.
  De såkalt depressive diagnosene er omtalt i Bibelen
som plaget av onde ånder, og det står skrevet flere steder
i de fire evangeliene at Jesus helbredet mennesker fra
disse plagene og at deres helbredelse holdt for alltid siden.
  Selv kjenner jeg noen mennesker som har vitnet om at
Jesus har drevet onde ånder ut av dem og helbredet dem.
Deres helbredelse holder. Jeg har hørt mange vitnesbyrd
fra både innland og utland om at Jesus har helbredet
både plagede og besatte, og at deres helbredelse holder.
  Gud aleine kan både helbrede og bevare schizofrene,
ja, Gud aleine kan helbrede noen og enhver som trenger
det fra allslags andre mentale lidelser også, og han formår
også å bevare noen og enhver av disse: Schizofrene ut
av psykiatrien!

Anne Margrete Urheim Bakke

Til Anne:
Den vetle jenta ville væra nette,

ho sputt’ I neven og strauk seg slette.
Ho gjekk og spegla seg i ei å,

og gret, for kjakane var for små.
Minnast, far.

Denne profetien vart oppfylt av Herren sjølv i 1987. Eg
var gal, med andre ord hadde eg den mentale lidelsen
psykiatarane kallar psykose, og Bibelen omtalar som
galskap.
  Ein haustdag i 1987 gjekk eg ein tur på Gamlevegen og
tenkte på kor gjevt det ville væra å væra fin, så eg sputta
i neven og vaska meg i kinna. Så kom eg forbi
Klokkarsbekken, ei lita å i nabolaget på heimstaden min,
og fekk hug til å spegla meg i åa for å sjå på kor fin eg
var. Då eg såg speglbiletet mitt i bekken vart eg vár kor
tynn eg var, og forstod av det at eg måtte væra gal. Då
byrja eg å gråte fordi kjakane var for små, og ba til Jesus
og han helbreda meg. Eg gjekk helbreda heim att og
kledde godt på meg, og åt eit riktig godt måltid. Sidan
den dagen har eg vore helbreda, Guds verk held, eg vert
aldri i evighet gal meir. Eg dikta ein song om sjuke- og
helbredelseshistorien min (ein vintersong):
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Jeg bare lurte på om dere fremdeles bare deler ut piller?
Jeg lurte også på om når dere skal ta i bruk de såkalte
behandlingsmetodene deres skryter av. Jeg har aldri
merket at der har noen for for metoder. Det måtte være
tvangsmedisinering eller tvangsinnleggelse. Deres
metoder er hovedsakelig basert på tvang og bruk av makt.
  Trenger man egentlig så veldig lang utdannelse for å
klare å sette en signatur på en lapp så pasienten kan
hente medisin på apoteket. Jeg er ikke synlig imponert
over deres slappe arbeid med å behandle mennesker med
diverse psykiske lidelser.
  Er vaffelspising, røyking og kaffedrikking den eneste

form for terapi dere
har? Dere venter
vel til pasientene er
såpass syke at de
kan tvangsinnleg-

ges, så dere kan for-
svare deres budsjett og fortsatte eksistens. Det er vel
neppe mangel på penger som gjør at dere ikke bruker
noen form for terapi eller behandlingsmetoder.
  Se å vise frem hva dere har lært, vet og kan. Hvorfor
ikke samhandle med andre yrkesgrupper utenom legene.
  Dere kan vel snart begynne å tenke nytt og progressivt,
slik som andre yrkesgrupper må gjøre for i det hele tatt
å kunne følge med i utviklingen for å kunne tilpasse seg
de endringer som hele tiden skjer i samfunnet. I
psykiatrien har det jo stort sett ikke skjedd noe som helst.
  Hvor er forresten deres tilpasning til det digitale
samfunns kommunikasjonsmuligheter? Dere har jo verken
e-post eller noe som helst. Har dere tenkt å sitte på
gjerdet i hundre år til?

Vennlig hilsen NN

To brev til Holmlia Psykiatriske Poliklinikk/DPS

2. Uten tittel/datoOslo, 18. april 2000

1. Til alle hardt arbeidende reseptarer
på Holmlia

Jeg ønsker litt informasjon om de forskjellige terapi-
metoder dere tydeligvis ikke benytter på Holmlia. Hva
er det dere egentlig holder på med? Dere har jo allerede
overskredet budsjettet fordi dere visstnok har behandlet
for mange pasienter. Går det egentlig an å behandle for
mange på pasienter. Går det egentlig an å behandle for
mange pasienter? Jeg har aldri hørt om noen som har
fått skikkelig behandling hos dere. Personlig har jeg vært
i psykiatrien i mange år uten noen annen behandling enn
diverse medisiner som dere aldri opplyser bivirkningene
på. Ifølge deres terminologi så er jo det å skrive ut resepter
en slags behandlingsform. Det er det samme util-
strekkelige systemet hos leger også,
men det er vel slik på grunn av at
en psykiater også er en slags lege
med tilleggsutdannelse. Jeg lurer på
om deres utdannelse egentlig er den
rette for å behandle disse pasient-
grupper. Dere har jo knapt noen resultater å vise til. Jeg
kan ikke se at jeg har lært noen ting verken av leger eller
psykiatere på alle disse årene. Jeg har ikke fått et eneste
råd som kan benyttes til noen progresjon i min videre
behandling. I bl.a. Storbritannia er det benyttet kognitiv
atferdsterapi på pasienter med diagnosen Schizofreni med
gode resultater. Hvorfor benytter ikke dere en slik
metode? Har dere egentlig kunnskaper om hva dere
driver med? Hvorfor har Norge flest tvangsinnleggelser
i Norden? Har dette sammenheng med deres inadekvate
metoder og mangel på tilbud? Jeg synes deres burde se
nærmere på hvilke resultater dere egentlig oppnår. Hva
er vitsen med å kaste bort masse penger på aktivitetshus
og masse dill og dall når psykiatrien nedprioriteres på
alle andre områder. Dette er et slags alibi etter min mening
for å ikke gi pasientene det de i realiteten trenger mest;
nemlig fullgod behandling. Hva skal dere egentlig med
all deres utdannelse og kunnskaper når dere ikke benytter
den?
  Deres metoder går hovedsakelig på å beholde pasi-
entene innen psykiatrien livet ut. Det er neppe meningen
at dere skal forsøke å gjøre pasientene skikket til et
vanlig normalt liv. I Norge er det om å gjøre å skaffe seg
utdannelse og kunnskaper på papiret så man kan tjene
mest mulig, og parolen er å gjøre minst mulig. Egentlig
har jeg gitt opp det offentlige helsevesen for mange år

LESERBREV!

siden. Det er trist at pasientens økonomiske og finansielle
situasjon bestemmer om vedkommende kan få adekvat
behandling eller ei, men det er dessverre slik i Norge i
dag på de fleste områder.

Disse to breva er skrevet av den samme personen

som skrev innlegget Giftige medisiner, tvang, vold og
maktbruk i Søkelyset nr. 17 2000.

Med vennlig hilsen NN
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WSO-posten

Det er en del sentrale helsepolitikere
til stede her idag, og dere vil sikkert
fra mange talere høre krav om mer
penger til psykiatrien. WSO er ikke
enig. Psykiatrien trenger først og
fremst reformer, ikke penger. Det er
fullt mulig å lage en bedre psykiatri
for halvparten av dagens bevilg-
ninger. Men på noen områder er det
for lite midler, et av dem er etter-
vernet som har krise både når det
gjelder boliger og sysselsett-
ingstiltak.
  WSO har tatt initiativet til et
brukerstyrt hotell for psykiatriske
langtidspasienter i Oslo, et initiativ
som alle bruker- og pårørende-
organisasjonene har stilt seg bak. Det
er nå opp til Oslo-politikerne under
budsjettbehandlingen å avgjøre om
dette skal bli en realitet. Ettersom det
er et prosjekt som kan spare Oslo
kommune for millioner kroner årlig,
har vi faktisk god tro på det.
  Den store krisen i Oslo-psykiatrien
og norsk psykiatri generelt er
overkapasitet på lukkede plasser,
samt overdreven bruk av tvang og
medisiner. I forhold til folketallet er
det 10 ganger så mange tvamgs-
innleggelser i Norge som i Sverige.
Dette går særlig utover de schizo-
frene, som blir systematisk mishan-
dlet i norsk psykiatri. Det har i mer
enn 20 år vært kjent at schizofrene
kan bli friske med riktig behandling
uten medisiner. Likevel fortsetter
man å dope dem ned, mange blir
invalidisert og tilbringer mesteparten
av livet i institusjoner. WSO har en
egen løpeseddel om dette, som vi vil
oppfordre dere til å lese.
  Da opptrappingsplanen for norsk
psykiatri kom, ble den presentert med
masse fine ord om brukermed-

virkning og vekt på rehabilitering. Vi
ser nå at dette bare var lureri. Først
vedtok Stortinget en ny lov om
psykiatri stikk i strid med bruker-
organisasjonenes anbefalinger. Så
går Oslo kommune inn for å legge
ned Kastanjebakken, som i mer enn
20 år har vært en inspirator for de
mest positive kreftene innen norsk
psykiatri, og rammer samtidig en
rekke pasienter i en viktig reha-
biliteringsfase. Vi har allerede sett
nok av skadevirkninger av dette.
  Gaustad sykehus har de siste
hundre årene mer og mer framstått
som en kreftsvulst i norsk psykiatri.
Gaustad har vært ledende i Norge
når det gjelder lobotomi, kastreringer,
steriliseringer, eksperimenter på
vegne av CIA og annet misbruk av
psykiatri. Samtidig har det vært et lite
miljø av positive krefter på Gaustad
knyttet til Kastanjebakken og AK
(Rehab. 1) samt pasientkafeen Café
Årstidende. Men vi ser altså at disse
positive kreftene ikke får sjansen til
å leve og utvikle seg på Gaustad.
WSOs råd til politikerne er derfor:
Legg like godt ned hele Gaustad
sykehus. Den virksomheten som blir
igjen der etter nedleggelsen av Kas-

tanjebakken vil bare gjøre mer skade
enn nytte.
  Det er også andre gode grunner til
å nedlegge Gaustad. Vi har idag
samlet nesten all psykiatri i Oslo
innen en radius på 2 km på Oslos
vestkant. Dette er uheldig, og flere
av dem bør flyttes. Gaustad, som
aldri ser ut til å kunne ta et oppgjør
med sin forferdelige fortid, bør stå
først for tur. Midlene man sparer på
nedleggelse av Gaustad kan sette
fart i oppbyggingen av skikkelige
rehabiliteringstilbud lokalt.
  Kastanjebakken, derimot, vil leve
videre. Den behandlingsmodellen
som her ligger til grunn er for verdifull
til det, og utenfor Gaustad vil man
kunne få muligheten til å virkeliggjøre
ideene bak Kastanjebakken på
ordentlig.
  WSOs innlegg slutter dermed med
følgende appell:
LEGG NED GAUSTAD
SYKEHUS!!!
LA KASTANJEBAKKEN LEVE
VIDERE!!!

Oslo-psykiatrien -
krise og utfordringer

Psykiatrien ut av Norge – ja til Jesus,
kongen, den kristne kirken i Norge
og trafikksikkerheten. Psykiaterne
her i Norge håndhever en prinsipielt
ulovlig praksis når det gjelder serti-
fikatet. De krever at noen av dem
de selv har stilt diagnoser på må ta
medisiner for å få kjøre bil, og dette
vil de ha andre med på. Som vi alle
vet har ikke medisinen noe å si fra

Dette er WSOs appell fra fellesmøtet

til forsvar av Kastanjebakken, «Oslo-

psykiatrien – krise og utfordringer»,

mellom WSO, AURORA, Mental Helse

Oslo og  Landsforeningen for Pårørende

innen Psykiatri Oslo i Gamle Festsal

ved Universitetet i Oslo.

Psykiatrien ut av Norge
eller til når det gjelder noens kjøre-
ferdigheter, men dette vil de ha oss
til å tro.
  Bibelen: Den som graver en grav
for andre, faller selv i den. Hvordan
går det med psykiaterens egne kjøre-
ferdigheter når hun vil ha andre med
på slikt? Ja, vi kan alle spørre oss
om det.

Vennlig hilsen Huldra

Tormod Bakke
leder i Landsforeningen
We Shall Overcome
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Hva skal WSO mene noe om?

Tormod Bakke

Leder: Tormod Bakke
Tlf. 22 21 75 44
tormbak@frisurf.no
Nestleder: Jo Lundsbakken
lundz@postkassa.no
http://www.geocities.com/
greenliberal/wso
Sekretær: Erik Holsjø
Kasserer: Emery Skaarstad
Tlf. 64 94 62 01

Hedmark/Oppland fylkeslag:

v/ Jo Lundsbakken
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Glåmdalen WSO (Hedmark):

v/ Edel Sæther
Tlf. 62 97 43 22
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v/ Geir Anton Bakken,
Lid, 5913 Eikangervåg
Tlf. 56 35 45 82
Møre og Romsdal WSO:

v/ Werner Winther
Tlf. 70 21 78 77
Rogaland WSO:

v/ Tore Lende
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v/ Kjell Mjønes
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Tidsskriftet Søkelyset:

Boks 4481 Nydalen,
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Postgiro 0825 03 55670
Abonnement kr. 100,- for 4 nr.
Institusjoner kr. 100,- for 2 nr.

I de fem årene jeg har sittet i styret i WSO, har vi fastholdt som prinsipp
at WSO ikke tar standpunkt til politiske og religiøse spørsmål utenom
psykiatrien og eventuelt helsepolitikken der den har stor betydning for
våre medlemmer. Til grunn for denne holdningen ligger ønsket om å
unngå en utvikling lik den vi hadde i 1980-årene da WSO ble nært knyttet
opp til et politisk parti.

Under Amalie-dagene ble det arrangert en større antinazistisk
demonstrasjon og vi fikk henvendelse blant annet fra Aurora om å støtte.
Denne gangen ble vårt prinsipielle ikke-standpunkt lite forstått, og vi
valgte derfor likevel å gi støtte. Forsåvidt et greit standpunkt i en sak der
WSO står samlet.

Det er likevel grunn til å ta en prinsipiell debatt. Det fins mange gode
saker der de fleste av oss er enige. Men WSO er ikke noe politisk parti
og bør etter min mening konsentrere sin aktivitet om sine kjernesaker. Det
skal være rom for ulike politiske syn og ulike livssyn i WSO. Og de fleste
politiske spørsmål har i større eller mindre grad betydning for folks
mentale helse.

Det blir også umulig for oss som sitter i styret dersom vi skal tvinges til å
ta viktige standpunkter på få timers varsel slik tilfellet var her.
Aksjonsdemokratiet kan lett bli veldig udemokratisk, og gir altfor gode
muligheter om folk ønsker å manipulere.

Jeg vil utfordre WSOs medlemmer og sympatisører til å delta i denne
debatten. Den kan bli avgjørende for hvordan WSO skal utvikle seg
videre.

Amalie-dagene er et uttrykk for den
undergrunnsbevegelse som prøver å
gå til felts mot den etablerte psykia-
trien. Vi har ikke den autoritet som
kan imponere samfunnet utad i form
av stillinger og prestisje, men vi håper
å nå fram i media med våre sann-
hetsvitnesbyrd. Jeg møter daglig
mennesker som uforvarende har
oppsøkt eller blitt plassert på insti-
tusjon og er blitt vettaskremt (“horri-

I anledning Amalie-dagene 2000
Av Elin Sverdrup-Thygeson,

daglig leder for Amaliedagene 1999 og 2000

fied”) over hva de er blitt utsatt for
av fysiske og psykiske overgrep.
Alle profesjonelle autoriteter har
sviktet oss. Trøsten finner vi hos
media og til en viss grad politikerne
når vi slipper til hos dem. Ny-
nazistene får store oppslag og
studeres med interesse. Vi som pro-
testerer mot overgrep, hva får vi, de
stille og snille elevene i klassen? Vi
har ofte ikke ytringsfrihet engang!
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Oslo 25.09.00

Mental Helse Norge (MHN), Mental Helse Oslo (MHO), AURORA - Støtteforening for mennesker med

psykiske helseproblemer, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP), We Shall Overcome (WSO)

leste med undring pressemeldingen  30.08.00 der det fremgår at Oslo kommune velger å forholde seg til de

vedtatte disponeringer gjort av styret ved  Aker sektor og derved  fjerner halvparten av Aker sektors åpne

rehabiliteringsplasser.

Bruker - og pårørende - organisasjonene ser ingen annen måte å tolke dette på enn at de ansvarlige

politikere i Oslo mener dette er en intern faglig debatt ved Gaustad og ikke et prinsipielt politisk spørsmål.

Dette er uforståelig for oss . Nedleggelsen av Kastanjebakken er i høy grad et politisk  spørsmål  og

et illojalt brudd med et samlet stortingsflertalls erkjennelse av  at psykisk helsevern i Norge må  rustes opp og

ikke legges ned, hvilket kom til utrykk i Stortingsmelding nr. 25, St prp nr. 63 og  Rundskriv  I – 24/99.

Vi hevder at:

1. Det er et politisk brudd med kravet om en sammenhengende behandlingskjede innen psykisk helsevern.

2. Det er et politisk brudd med  den statlige forutsetningen om at den øremerkede utbyggingen av en

distriktspsykiatri skulle være et supplement,  og ikke en erstatning,  for tilbud på sykehusnivå for de som

trenger dette.

3. Det er et politisk brudd med kravet om  at psykisk helsevern skal utformes i tråd med brukerorganisasjonenes

anbefalinger og kunnskap om nødvendige krav til tjenestenes utforming.

4. Det er et politisk brudd med kravet om både åpne og lukkede institusjonsplasser slik at tilbud skal kunne

tilpasses individuelle behov. Nedleggelsen av Kastanjebakken er et entydig signal om at man i Oslo overser

et samlet stortingsflertall som erkjente behovet for et bredt sammensatt behandlingstilbud i og med at

resterende avdelinger i hovedsak er lukkede behandlingsplasser med stor grad av tvang.

5. Det er således et politisk brudd med målsettingen om redusert bruk av tvang i behandlingen av psykiske

lidelser. En sammenhengende behandlingskjede med tilstrekkelig kapasitet for åpen langtidsbehandling er en

nødvendig forutsetning for redusert bruk av tvang.

6. Det er en politisk ansvarsfraskrivelse å legge opp til en økonomisk politikk der man ensidig bygger opp de

deler av psykiatrien som kan finansieres på øremerkede statlige opptrappingsmidler og samtidig legger ned

de deler av tiltakskjeden som faller inn under Oslo kommunes lovfestede ansvar for å vedlikeholde et fullverdig

tilbud på sykehusnivå.

Oslo kommune kan ikke på denne måten løpe fra sitt politiske ansvar for at en rekke alvorlige syke mennesker

med langvarige rehabiliteringsbehov nå blir stående uten faglig forsvarlig hjelp. Disse pasientene opphører

ikke å eksistere , uansett Oslo kommunes virkelighetsbeskrivelse.

Synspunktene over er alle organisasjonene enige om.

Med vennlig hilsen

Kari Sundby, regionsekretær Mental Helse Norge (MHN), Else-Marie Falch-Gulbrandsen,

fylkeslederMental Helse Oslo (MHO, Bjørg Bjørnevik, styreleder AURORA - Støtteforening for

mennesker med psykiske helseproblemer, Åse Swensen, styreleder Landsforeningen for pårørende

innen psykiatri (LPP) – Oslo og omegn lokallag, Tormod Bakke, styreleder

We Shall Overcome (WSO)

Nedleggelse av Kastanjebakken:

Faglig uenighet eller politisk vedtak?

KASTANJEBAKKEN

Over: Det åpne brevet bruker-

organisasjonene i høst ble enige om å sende til Oslo Kommune ved

ordfører Per Ditlev-Simonsen, byrådseder Fritz Huitfeldt, byrådsavdelingen for helse og sykehus

v/ Ellen Chr. Christiansen, byrådsavdelingen for eldre og bydelene v/ Erling Lae, helse- og sosialkomiteens med-

lemmer, gruppelederne for partiene i Oslo bystyre, helseminister Tore Tønne samt til samtlig presse og kringkasting.
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Kastanjebakken har vært et unikt rehabiliterings-
og habiliteringstilbud for mennesker med
psykoser, manisk depresjon og andre alvorlige

psykiske lidelser. Rehabilitering vil si å gjenvinne gamle
ferdigheter. Habilitering derimot er å sette i stand, noe
som ikke har vært i bruk før, tenne ilden så å si. Mange
mennesker har f.eks. av forskjellige årsaker ikke hatt en
naturlig barn- og ungdomstid med de opplevelser og
erfaringer som hører med til en naturlig utvikling fra barn
til voksen. Det interess ante har vært at mens debatten
om Kastanjebakken har pågått, så har ingen av de
biologisk orienterte legene støttet opp om å beholde
tilbudet. Når en vet hvor sterke interesser de medisinske
firmaene har innen psykiatrien, så må det være tillatt å
gjøre seg sine tanker om hvorfor.

ET NYTT OG VERDIG LIV FOR MANGEET NYTT OG VERDIG LIV FOR MANGEET NYTT OG VERDIG LIV FOR MANGEET NYTT OG VERDIG LIV FOR MANGEET NYTT OG VERDIG LIV FOR MANGE

– Da vi startet her for mange år siden, begynte vi med
de dårligste pasientene fra avdelingene. De som andre
hadde gitt opp. Vi så det som vesentlig å skape kontakt
og tillit, sier psykiatrisk sykepleier Trine Helgerud som
har arbeidet på Kastanjebakken i 23 år.

– Mange pasienter hadde vært beltelagt når de
var utagerende og aggressive. Belteleggingen hadde tatt
fra dem all selvrespekt. For mange var dette første gang
de følte seg sett, respektert som mennesker. Som en
pasient sa, det er ofte bare små ting som skal til for å
avverge aggressive utbrudd, mest går det på det å bli
sett som menneske. Vi har hatt mange tunge pasienter
her, også kriminelle. Vi hadde en tung kriminell fra
Bredtvedt som er rehabilitert tilbake til samfunnet. For
ham var vi veien til et verdig liv.

– For 12 år siden hadde vi en evaluering av vårt
behandlingstilbud og vi kan vise til gode resultater. Svært
mange av våre pasienter er blitt ført tilbake til et vanlig

Kastanjebakken –
en brobygger mot samfunnet

legges ned
av Reidun Berger

Den 27. september var det kroken på døra for Kastanjebakken.
Dette skjedde til tross for iherdige protester fra ansatte, brukere og pårørende.

Også tidligere pasienter beklager at avdelingen hvor de fikk så mye hjelp,
legges ned.

samfunnsliv. Vi har en individualorientert terapi hvor den
enkelte får den tid som trengs til å bygge opp styrke og
trygghet til å møte livet ute i samfunnet med sosialt
nettverk, bolig og det som trengs for å leve et vanlig liv.
Alt det de fleste av oss tar som en selvfølge, men som
disse menneskene må ha hjelp til å bygge opp. Vi har i
mange år samarbeidet med psykoterapeut dr. philos
Barbro Sandin i Sverige. Hun driver en egen klinikk og
kan vise til oppsiktsvekkende resultater når det gjelder
mennesker med diagnosen schizofreni. Mange av de hun
har behandlet og som ellers ville ha vært henvist til et liv
i institusjon, er blitt friske og deltar i et vanlig samfunnsliv.
Mange har gjennomført en utdannelse alt fra videre-
gående skole til universitetsstudier. Hennes antagelse er
at schizofreni ikke er en sykdom, men strategier for å
mestre vanskelige og belastende livssituasjoner, sier
Helgerud.

DPS-TILBUDET ER IKKE GODT NOKDPS-TILBUDET ER IKKE GODT NOKDPS-TILBUDET ER IKKE GODT NOKDPS-TILBUDET ER IKKE GODT NOKDPS-TILBUDET ER IKKE GODT NOK

– Det høres så betryggende ut når det sies at det er
opprettet 29 nye plasser ute i bydelene for psykiatriske
pasienter og at en da med god samvittighet kan legge
ned 14 i psykiatrien. Da vet ikke beslutningstakerne hva
de snakker om eller de snakker mot bedre vitende. Vi
hadde senest en bruker her i dag som ikke kunne
nyttiggjøre seg et slikt DPS-tilbud. En kan ikke skrive
folk til ensomhet og isolasjon. Det er det vi frykter
kommer til å skje. På DPSene er det de psykiatriske
sykepleierne og ergoterapeutene som tar seg av
behandlingen. Vi har både leger og psykologer, så det er
et helt annet terapitilbud her og vi har bygget opp
kompetanse som vi nå frykter kan gå tapt. Men det er
turbomodellen som gjelder; Når folk legges inn, skal de
fortest mulig ut igjen. Det gjør seg på statistikken, for

(forts. på neste side)
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her er det tall som teller. Og at en er effektiv. At dette
dreier seg om mennesker som trenger hjelp over lang
tid, er ikke så viktig. Så kan en undre seg hva kvalitets-
sikring er utover det å være trendy moteord, sier Trine
Helgerud.

i Juklerødsaken.
– Med nedleggelsen av Kastanjebakken, kan det

se ut som vi er på vei tilbake til den totale institusjon.
Mindre terapi, mer medisinering og tvang. Det var jo det
vi skulle bort fra. Det er symptomatisk at det er pressen
som må være riset bak speilet for å få uregelmessigheter
og kritikkverdige forhold frem i dagen. Det skulle være
en løpende og åpen offentlig debatt hvor psykiatrien var
tydelig på det den mener og står for. Kampen om
Kastanjebakken har vært den første profilerte kampen
på mange år innen psykiatrien hvor både ansatte,
pårørende, og pasienter har deltatt. Det har vært en
moralsk reaksjon og et stort engasjement, for det det
dreier seg om er et verdig liv for de som står svakest til
i samfunnet. Og det har vært en protest mot den forakt
for svakhet som signaliseres gjennom det å slå hånden
av dem som trenger samfunnets støtte på en helt annen
måte enn det som det nå legges opp til, sier Are Saastad.

VERDIKAMP – OG FORAKT FOR SVVERDIKAMP – OG FORAKT FOR SVVERDIKAMP – OG FORAKT FOR SVVERDIKAMP – OG FORAKT FOR SVVERDIKAMP – OG FORAKT FOR SVAKHETAKHETAKHETAKHETAKHET

– At bystyret med viten og vilje legger ned Kastanje-
bakken, kaller jeg en ansvarsfraskrivelse sier Are Saa-
stad, hjelpepleier og tillitsvalgt for de ansatte på Gaustad.
Han har som Trine Helgerud engasjert seg i å bevare
dette tilbudet og har skrevet flere avisinnlegg og vært
med å demonstrert utenfor Stortinget.

– Politikerne kan ikke si at de ikke vet. De er
hele tiden blitt informert og tilført den kunnskap de trenger
for å vite hva de må forholde seg til. Det tilbudet som
bygges opp ute ved DPSene er verdifullt, men ikke egnet
for de som er på Kastanjebakken. Der vil ikke bli mulighet
for skjerming når pasienter har det tøft, er til fare for
seg selv og andre. Enkelte av pasientene synes at
nedleggelsen av Kastanjebakken er så frustrerende at
de snakker om å ta sitt eget liv.

– Sykehusledelsen har ikke støttet oss, forteller
Saastad. – De er lydige mot Rådhuset. Der man er
interessert i endringsvillige personer. Det vil si de som
gjør som Rådhuset vil; til det beste for økonomien, men
ikke for pasientene. Det er lite forståelse for at tid er en
verdi i seg selv når det gjelder habilitering og reha-
bilitering. Den kontakten og omsorgen pasientene får av
dem som er sammen med dem daglig har en terapeutisk
verdi som er sterkt undervurdert. Sant nok har det vært
faglig uenighet på Kastanjebakken, men det er bra at
meninger brytes og at en har en bevisst og kritisk holdning
til det en driver med.

– Hovedskillet i psykiatrien går mellom de
tradisjonelle psykiatermiljøene og de som ønsker åpenhet
og debatt. De tradisjonelle hater søkelys på Juklerød-
saken, nevroleptika, elektrosjokk og bruk av tvang.
Kampen om Kastanjebakken er også en verdikamp, om
hvilke verdier som skal være grunnleggende for vårt
arbeid. På 1970-tallet var det en ideologisk kamp om
Reitgjerdet. Der ble det avdekket en uverdig kultur med
totalkontroll hvor overgrep var satt i system uten at noen
utenforstående instans kunne gripe inn. Det som skjedde
der var så graverende at Reitgjerdet ble nedlagt. Men
psykiatrien har enda ikke tatt oppgjør med det som var
med på å legitimere denne kulturen. En kan jo spørre
seg, hvis de som er med på å legitimere denne kulturen
selv ble syke eller måtte legge inn en av sine aller kjæreste,
ville de da synes at den behandlingen som står til rådighet
i dag er ok? Det er fortsatt ikke noe forbud mot lobotomi,
og det tas fortsatt ikke noe selvkritikk på hva som skjedde

Ansv.red.: Denne artikkelen sto første gangen trykt i

Mental Helse Oslos medlemsblad Menneskesak nr. 3

2000. Søkelyset takker artikkelforfatter Reidun Berger

for tillatelse til å gjengi den. 25. september sendte

Mental Helse Norge, Mental Helse Oslo, Landsforeningen

for Pårørende innen Psykiatri Oslo, Landsforeningen We

Shall Overcome og AURORA et åpent brev til Oslo

Kommune. Dette brevet er gjengitt på side 16 i dette

nummeret av Søkelyset.

KASTKASTKASTKASTKASTANJEBAKKEN KAN BLI EGENANJEBAKKEN KAN BLI EGENANJEBAKKEN KAN BLI EGENANJEBAKKEN KAN BLI EGENANJEBAKKEN KAN BLI EGEN
STIFTELSE!STIFTELSE!STIFTELSE!STIFTELSE!STIFTELSE!

Det arbeides nå for at Kastanjebakken kan bli en stiftelse
hvor det nåværende terapitilbudet kan opprettholdes og
bygges ut etter Barbro Sandinmodellen. Tanken er at
pårørende, brukere og representanter fra frivillige orga-
nisasjoner innen psykisk helse skal være med i styret.
Som Erling Jahn, leder i Mental Helse Norge i Sinn og
Samfunn 4/2000 sier:

”Skal vi få til holdningsendringer må brukerne
tas med sammen  med fagfolkene på en helt annen måte
enn det som har vært praksis til nå. Som landets største
bruker- og pårørendeorganisasjon, innehar vi en kompe-
tanse som vil være helt nødvendig for å få til nytenkning
og som vil ha en samfunnsendrende effekt i forhold til
det sementerte og ”professorale” psykiske helsevesenet
slik det fungerer i dag”.

Midler til et slikt Kastanjebakkenprosjekt finnes
helt sikkert når en vet at det i fjor var 200 millioner ubrukte
psykiatrimidler ute i fylker og kommuner. Så det står
mer på viljen til å tenke nytt og iverksette tiltak for å
støtte en demokratisering som er nødvendig innen
psykiatrien. (Artikkelen er oppdatert. Ansv.red.)
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Jeg var óg tilstede i København sammen med en
gruppe på 6-10 personer omkring Fattighuset i Oslo.
Vi hadde fått et tilskudd på kr 6000,- fra

sosialdepartementet til å dekke reise og påmeldingsavgift.
Ellers bodde vi gratis og lette etter Frelsesarmeen for å
få billig mat (som ikke fantes, men vi klarte oss likevel).
Da følte vi oss veldig hjemme og på like nivå. Vi hørte
mange sterke innlegg om nød, også fra USA, men ikke
alle våre forsto engelsk like godt.

ANNERLEDES ENN IANNERLEDES ENN IANNERLEDES ENN IANNERLEDES ENN IANNERLEDES ENN I
KØBENHAKØBENHAKØBENHAKØBENHAKØBENHAVNVNVNVNVN

Jeg dro til Genève med forventning om
å finne igjen noen av de samme menne-
skene, eller den ånden som rådde i
København, men deltakelsen var nå en
helt annen. Det var et internasjonalt
toppmøte for frivillige organisasjoner
(NGOs) som deltok parallelt med en
spesiell høring i FN-bygningen i Genève.
En rekke statsoverhoder holdt innlegg i
plenumssalen, deriblant Jens Stoltenberg.
Vi måtte gå forbi flere sikkerhetskontroller og ha spesielle
adgangstegn. Stoltenberg klarte seg bra, tok bl.a opp
mannsrolleproblematikk som gjør det vanskelig å
bekjempe AIDS-epidemien.

Etterpå fikk vi presentere noen av våre problem-
stillinger i møte med ham. Jeg slapp ikke til på den
audiensen, men på en lignende med sosialminister Guri
Ingebrigtsen og bistandsminister Anne Mari Sydnes. De
var begge positivt imøtekommende overfor det jeg sa
omkring problemer med det psykiatriske hjelpe-apparatet.
De ville gjerne følge opp samtalen når vi kom tilbake til
Norge.

På et panel den 29. juni 2000 deltok Gro Harlem
Brundtland. Da fikk jeg ordet til slutt, og sa følgende:

– Jeg heter Elin Sverdrup-Thygeson og kommer
fra Norge. Jeg representerer de fattige og utstøtte i Oslo
og mitt spørsmål retter seg hovdsaklig til WHO og Gro

Rapport fra
Genève juni 2000

Av Elin Sverdrup-Thygeson

Harlem Brundtland. Jeg bekymrer meg over hvordan vi
takler psykiske problemer i den vestlige delen av verden.
For ut ifra mitt syn er situasjonen fremdeles ikke bra.

Hva sitter igjen av inntrykk etter en uke i Genève i slutten av juni år 2000?
Dette skulle være en oppfølging av København-toppmøtet om fattigdom og

sosiale forhold i verden fra mars 1995.

Ansv. red: FNs sosiale toppmøte/World Summit for Social

Development i Genéve 26. juni – 30. juni, som var en

oppfølger av FNs forrige sosiale toppmøte i København i

mars 1995, fins det informasjon om på internett hos

Forum for Utvikling og Miljø – http://www.forumfor.no/ -

og FN – http://www.un.org/esa/socdev/geneva2000/ -.

Sverdrup-Thygesons dikt Unwanted people er offentliggjort i

ForUM-Bulletin nr. 2-2000 (engelskspråklig utgave) og på

internett på Norsk Antipsykiatri –
http://www.geocities.com/greenliberal/galebevegelsen/

GENÈVEMØTE 2000

Den psykiatriske

diagnosen kan følge

personen resten av livet.

Slik bidrar ikke

psykiatrien til å

helbrede, men snarere

til å gjøre oss kronisk

syke, gale og sinte

(mad)

WHO BØR FOKUSERE PÅ PSYKIAWHO BØR FOKUSERE PÅ PSYKIAWHO BØR FOKUSERE PÅ PSYKIAWHO BØR FOKUSERE PÅ PSYKIAWHO BØR FOKUSERE PÅ PSYKIATRITRITRITRITRI

– Det dreier seg om tvangsinnleggelser og medisinering
og skjerming som mere arter seg som straff enn å bringe
løsningen på et problem som er såpass at det blir stigma-

tiserende. Den psykiatriske diagnosen
kan følge personen resten av livet. Slik
bidrar ikke psykiatrien til å helbrede, men
snarere til å gjøre oss kronisk syke, gale
og sinte (mad). Vi håper WHO vil
fokusere på disse svakhetene som bør
rettes opp for å unngå at de blir
eksportert til resten av verden.
– Dette kan synes som et mindre
vesentlig tema for mange i denne for-
samlingen. For mitt inntrykk fra denne
NGO-konferansen er at dette emnet som
gjelder psykiatriens undertrykking av
mennesker som kalles psykisk syke, er

helt og holdent i psykiatriens hender, og et ikke-tema
som ingen snakker om. Her trenges det forandring og
en helt ny holdning i de vestlige samfunn.

(Dessuten fikk jeg lest opp mitt dikt
”Unwanted People” i forkant av en våre 4 panel-
presentasjoner. Takk for turen! E.S.-T.)
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LIE OM PSYKIATRI

Arnold Juklerød:

Den internasjonalt kjente antipsykiater Arnold Juklerød
avslørte at Stortinget ble ført bak lyset av KUD (nå:
KUF: Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet)
på begynnelsen av 1970-tallet. Om lag 1500 grendeskoler
ble ulovlig nedlagt fra midten på 50-tallet og fram til ca.
1970. Spørsmålet ble ikke forelagt Stor-
tinget til avgjørelse. Juklerød kunne ikke
gå fri.

Han fikk sin berømmelige diag-
nose og ble innlagt på Gaustad galehus
høsten 1971. Han ble drept* samme sted
i januar 1996 etter ca. 25 års kamp med
bl.a. giftinjeksjonering og tortur.

Arnold Juklerøds skolesak har et
departementalt forspill, som går tilbake til
selve innledningen for skolesentraliseringen på 50-tallet.
I 1956 fattet KUD et vedtak der de introduserte en ny
«lovregel», som skulle få skjebnesvangre konsekvenser
for en rekke grende-skoler. Denne «lovregelen» hadde
til hensikt å sette fortgang i skolesentraliseringen, noe
man bare kunne oppnå ved å sette det lokale demokrati
ute av spill.

«Lovregelen» gikk ut på at dersom man vedtok
å overføre de tre eller fire eldste årsklasser fra en
skolekrets til en annen, så innebar dette samtidig en full
nedleggelse av førstnevnte skolekrets. Et lokalt vedtak
om delvis sentralisering, ble dermed tilstrekkelig for å
oppnå full sentralisering! Men denne «lovregelen» var
konstruert av embedsmenn i KUD. Den hadde ingen
hjemmel i det gjeldende lovverk, og landets lovgivende
myndighet, Stortinget, ble hele tiden holdt i uvitenhet.

Nå setter Kragerø skolestyre i gang en under-
skriftsaksjon, der de får 11 av representantene fra 1962
til å skrive under på at de kjente til vedtakets fulle
konsekvenser. De anfører som sin viten skolelovens §
2 nr. 2. Men i § 2 nr. 2 står det motsatte. Meneden var

et faktum. Og denne meneden tok departementet velvillig
imot.

Den 11. august 1995 ga KUF Arnold Juklerød
endelig rett i skolesaken, men psykiaterne endret ikke
diagnosen. Arnold Juklerød gikk i graven med sin
diagnose.

Advokat Knut Rognlien, Jukelrøds advokat
skriver i en pressemelding 7. september 1995: ”Juklerød

har aldri hatt noen vrangforestilling
vedrørende myndighetens håndtering av
skolesaken. Som formann i Aksjons-
komiteen hadde han både plikt og saklig
grunn til å forfølge saken”. (Brevet er
gjengitt i sin helhet på side 16. Red.
anm.) Og videre: ”Den person som pro-
testerte og holdt seg til loven, ble ikke
tatt alvorlig, men utdefinert som psykia-
trisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken

om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk
grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende”.

Makthavernes bruk av
psykiatrien i Norge

Med utgangspunkt i de psykiatriske ofrene

Arnold Juklerød, Kåre Torvholm, Erik Andersen og Eirik Finne:

Av Thore Lie

Den virkelige sannhet

blir oppfattet som

tullprat og feid av

banen

Maktapparatet:

Ofrene Eirik, Arnold, Kåre og Oddmar møter ikke psy-
kiatrien grunnet sine ”sinnslidelser” eller andre ”alvorlige
sykdommer.” Grunnen er maktapparatets alvorlige over-
grep for at maktens egne kriminelle handlinger ikke skal
bli kjent blant folket. Makten føler seg nemlig trygg på
at en ærlig informant (om han er så heldig å få forlate
det politiske fengsel med helsa i behold) med en oppdiktet
psykiatrisk diagnose av ”en høyt æret professor” i psykia-
tri, ikke har troverdighet, slik at den virkelige sannheten
blir oppfattet som tullprat og feid av banen med at ”dette
skjer ikke i Norge”.

Tilfellet Erik hadde blitt en plage for sin mor som
nektet å fortelle hvem hans far var, og ingen ville savne
ham om han ble innlagt på Gaustad på livstid. Her
eksisterer ingen menneskerettigheter. Det får Erik føle
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hver gang han har anmeldt overgriperne til politiet. Iflg.
psykologen er han et nyttig forskningsobjekt.

På den politiske fangen Arnold Juklerød er det
via en undersøkelse bekreftet at det ble brukt flere 10-
talls millioner kroner. Våre politikere prioriterer skatte-
betalernes penger til å sikre egne maktposisjoner fremfor
folkets samfunnstjenester. En slik politikerbedrift bør falle
for politikernes egne ord – rasjonaliseres bort.

Neddoping er psykiatriens maktmiddel i dag. I

LIE OM PSYKIATRI

publikasjonen ”Neuroleptika dødar Barnet i människan”,
skriver den svenske legen Lars Mårtensson: ”Helvetet
kan inte vara värre. Djävulen kan inte vara ondare än
denna psykiatri”.

Litteratur: Dette innlegget har vært trykt i Nytt i Uka – http:/
/www.nyttiuka.no/  –, Ålesund, 12. juli 2000 og Bygde-

posten, Vikersund, 12. september 2000. I Nytt i Uka sto
innlegget trykt på temasida Det skjulte Norge. I Bygde-posten

sto innlegget trykt med tittelen Psykiaternes ”behand-lings”-
metoder i praksis. Sitatet fra Mårtensson er fra s.185 i
Neuroleptika dödar Barnet i människan, Särtryck ur s.175-
190 i För barnen, med barnen och bland barnen, Red. Gunnilla
Härnsten, Carlssons, Stockholm 1993. Søkelyset takker
forfatteren for tillatelse til å gjengi innlegget. Her gjengis den
delen som omhandler Arnold Juklerød og avslutninga, hele
innlegget gjengis på Norsk Antipsykiatri – http://
www.geocities.com/greenliberal/indexantipsychiatry.html

Dagen etter at dette innlegget sto på trykk i Bygde-
posten ble ansv. redaktør i Bygdeposten, Irene Mjøseng,
suspendert (se lederartikkelen i dette Søkelyset). Hennes
lederartikler i Bygdeposten 7. september (Det skjulte Norge)
og 12. september (Ytringsfrihetens pris) ble to av Mjøsengs
siste modige forsøk på å ta ytringsfriheten på alvor før
suspensjonen 13. september – som hun avsluttet leder-
artikkelen sin 12. september: ”Om jeg fortsatt har jobb i
morgen? Den som lever får se.”

Når det gjelder Kåre Torvholm og Oddmar Remøy
som Lie omtaler i innlegget, viser ansv. red. til Lies innlegg
Kjære statsråd Tore Tønne! i Samfunnsliv nr. 12 10. august
2000 og bibliografien Torvholm-saken – i norske aviser/media
siden 17. januar 2000 – (inkl. Om psykiatrien brukt mot

opposisjonelle i Norge i dag. Schizofreniepidemi på Herøy?,
Søkelyset nr. 17 mai 2000 s.18-21) i det samme nummeret
av Samfunnsliv og internettsida Fragler: http://home.sol.no/
~oremoy/fragler/. Ovennevnte bibliografi er oppdatert etter at
den sto i Samfunnsliv.

For mer informasjon om Erik Andersen-saken saken,
se bl.a. Søkelyset nr. 15 april 1999. For mer informasjon om
Eirik Finne-saken, se bl.a. Verdikommisjonen v/kommisjons-

leder – lagmann Hanne Sophie Greve (8. mai 1998), Den

internasjonale vekt-, kraft- og masse-skandalen – som Sverige

må bære ansvaret for (23. desember 1996), Tema-kilde I Den

groteske Finne-saken som har pågått i 37 år! (ajourført den
6. mai 1997) og Tema-kilde III Den groteske Finne-saken som

har pågått i 37 år! (ajourført den 23. desember 1997) av
artikkelforfatteren og Atle Knutsen: Eirik Finne og flammen

som sluknet…, Samfunnstrykk/Alternativt Samfunn, PB 156,
2402 Elverum.

Bli medlem av We Shall Overcome!
We Shall Overcome (WSO) ble stiftet i 1968 og er Norges eldste

interesseorganisasjon for psykiatriske pasienter. WSO står radikalt på

for psykiatriske pasienters rettigheter og kan samtidig tilby et godt sosialt

fellesskap. WSO utgir tids-

skriftet Søkelyset som siden

1988 har presentert psykiatri-

kritikk og alternativer på en

seriøs måte. Abonnementet

koster 100 kroner for 4 nummer

(2 år). Som medlem i WSO får

du Søkelyset og mere til gratis.

Medlemskap i WSO:
Kroner 100,- pr. år.
Livstidsmedlemsskap kroner 500,-
Bankkonto 0807 20 69359

Postadresse: Boks 4481 Nydalen, 0403 Oslo
Besøksadresse: Møllergata 42 B, 0179 Oslo
Kontortid: Mandag og onsdag 12 - 15
Telefon og fax: 22 20 18 86
E-post: wso-org@frisurf.no

Ansv.red.

*Juklerød døde som en følge av de helseskadene han pådrog

seg etter først tvangsinnlegging og deretter da Arnold i sin sivile

ulydighetsaksjon mot psykiatrien overnatta i telt og brakke og

sågar under åpen hinmmel. Gaustad fratok ham bl.a. sovepose

mange ganger da han overnatta under åpen himmel, og Gaustad

fratok ham også strømmen. - Ansv. red.
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ARNOLD JUKLERØD

Visste dere at det var Arnold Juklerød som ga navn
til Søkelyset? Det var det faktisk. Søkelyset ble
til i miljøet blant Arnold Juklerøds venner.

Initiativet til Søkelyset var mitt, og i redaksjonen før første
utgave satt Marie Beathe Fjærli, Lise Smedal og jeg. Vi
tenkte først på et medlemsblad for Juklerøds Venner,
men valgte raskt å ta opp psykiatrien generelt, og ikke
bare Juklerød-saken. Søkelyset fikk en god start da første
nummer ble sendt til alle medlemmer i WSO og i
Juklerøds Venner, og alt før nummer 2/3 hadde vi ca
hundre betalende abonnenter.

SENTRALE MEDARBEIDERESENTRALE MEDARBEIDERESENTRALE MEDARBEIDERESENTRALE MEDARBEIDERESENTRALE MEDARBEIDERE

Sentrale i arbeidet med de to første utgavene av Søkelyset
var også Bente Fønnebø og Ulf Alstad, mens Elin
Sverdrup-Thygeson hele tida har gjort en kjempeinnsats
når det gjelder distribusjon og salg av Søkelyset. Lise
Smedal trakk seg raskt fra Søkelyset-redak-
sjonen, mens Marie Beathe Fjærli var med
helt til og med nr 12. Fra nummer 4 kom
Øystein Hansen inn i Søkelyset, og viste seg
raskt å bli en kapasitet. Han var med hele
tida fram til og med nr 15 og har vært
drivkraften bak nr 7, 9, 10, 12, 13 og 15. Selv
har jeg hele tida hatt ansvaret for abonne-
mentslister og økonomi, og vært primus motor
for nr 1-6, 8, 11, 14 og 16. Andre sentrale
medlemmer av Søkelyset-redaksjonen har vært Elna Viola
Gundersen, Brit Kristin Utne, Unni Løkken, Bente Betin,
Leiv Henriksbø og Jo Lundsbakken. Jeg må også nevne
min kone Anne Margrete med sin lojale støtte. Hun har
bidratt på så mange måter. Slik har Søkelyset vært preget
både av stabilitet og mangfold, og jeg tror vi trygt kan si
at vi har stått for de samme verdiene hele tida.

Arnold Juklerød var hele tida positiv til Søke-
lyset. Jeg hørte aldri han kom med kritiske kommentarer,
og Arnold var helt klart en mann som pleide å si fra om
han var uenig i noe.

Hva sto så Arnold Juklerød for? For det første,
han likte dårlig den heltestatus mange ville gi ham. Han

Søkelyset og
Arnold Juklerød

Av Tormod Bakke

hadde en enkel og fast kristentro, som åpenbart hjalp
ham til å holde motet oppe gjennom tøffe prøvelser. For
ham var mennesker bare mennesker uansett rang og
status, det gjaldt både ham selv og de høye herrer.

For Arnold var

mennesker bare

mennesker,

uansett status

og rang

HVEM VHVEM VHVEM VHVEM VHVEM VAR ARNOLD?AR ARNOLD?AR ARNOLD?AR ARNOLD?AR ARNOLD?

Arnold kjempet for sin private sak, men var også opptatt
av solidariteten med andre innlagte. Dette engasjementet
var sterkere enn hos mange av hans venner og støtte-
spillere. Han sto i en kamp mot psykiatrien, og så fram
mot at den skulle avsløres og gå i oppløsning. Han
markerte klart at det finnes galskap, og var der uenig
med for eksempel Thomas Szasz og René Talbot. Han
var kritisk til flørting med galskap, og støtten fra den
danske Galebevegelsen tok han imot med blandede
følelser. Han var samtidig klart mot all psykiatri, og ville

definitivt tatt avstand fra kamp for å bevare
Kastanjebakken på Gaustad eller krav om
mer penger til psykiatrien.

5-ÅRSDAG MOT PSYKIA5-ÅRSDAG MOT PSYKIA5-ÅRSDAG MOT PSYKIA5-ÅRSDAG MOT PSYKIA5-ÅRSDAG MOT PSYKIATRIEN?TRIEN?TRIEN?TRIEN?TRIEN?

Når dette er nevnt må det også sies at det
er fullt lovlig å være uenig med Arnold på
deler av saken. Han hadde sine sterke

meninger, men påsto aldri å være fullkommen eller å ha
rett i alt. For WSO er det oppmuntrende å registrere at
mange av Arnold Juklerøds nære venner fra tida på
Gaustad idag har funnet seg til rette som medlemmer i
WSO. Det kan jo tyde på at de mener at vi har klart å
føre Arnolds kamp videre.

Hvert år siden Arnold Juklerød døde i 1996 har
en gruppe av hans venner holdt en stille markering. Det
er vel og bra, men det hadde vært mer i tråd med Arnolds
ønsker om man brukte dagen til en markering mot
psykiatrien. Kanskje er det mulig å få til noe slikt på 5-
års-dagen 26.1.2001?

Fem år januar 2001:
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SMÅPLUKK

Ny bok
Psykolog Ellen Finnøy: Dødelig Terapi. Utsikt til innsikt,

Universitetsforlaget november 2000 – et generaloppgjør med
lykkepiller og et forsvar av medisinfri psykologisk behandling
– WSO markerer bokutgivelsen med åpent møte på ”31B”
tirsdag 5. desember 18.00. Se for øvrig Norge trenger en

debatt om lykkepiller og farlighet i WSO-posten nr. 3 1999 (i
Søkelyset nr. 16 desember 1999).

Joar Tranøy i
Sarpsborg

Antipsykiatrisk
pressepris
Fotograf Ola Sæther i Psykisk Helse, avisa til Rådet for

Psykisk Helse  http://www.psykisk.org/  fikk Fagpressens

Fotopris for 1999. Det Norsk Journalistlags organ Journa-

listen nr.9 19. mai 2000 ikke skriver er navnet på ”en mann
som hele livet har kjempet for omsorg og stell av sin mor
som ble lobotomert i ung alder”: Svein Aslak Pedersen,
Nordland, som har stått offentlig fram som styremedlem i
Folkeaksjonen Mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO) og som
satt i panelet på FAMPOs åpne møte Menneskerettigheter

Ytringsfrihet og Sensur på
Geithus 28. oktober.

Reportasjen fra
hjemstedet
til Svein
Aslak og
hans mor i
Bø i Vester-

ålen var
hovedoppslag i

Psykisk Helse nr. 4 1999.
Se for øvrig 5-årsjubileumsprogrammet til NRK1s Brennpunkt

tirsdag 19. desember.

”31B” 20 år
6.-8- september hadde ”31B” jubileumsdager. Søkelyset

gratulerer med 20-årsdagen og ønsker lykke til med de 20
neste åra.

PLUKK

I Åpent brev til helseminister Tore Tønne skriver Mental

Helse Norge ved leder Erling Jahn og generalsekretær Einfrid

små
små

små

Dette var tittelen på et åpent møte Folkeaksjonen mot

Psykiaternes Overgrep (FAMPO) hadde på Geithus i Modum
lørdag 28. oktober. Det var et stort panel bestående av folk
som hadde opplevd eller kunne fortelle om maktmisbruk
generelt og overgrep i psykiatrien spesielt, bl.a. suspendert
redaktør Irene Mjøseng (hun ble oppsagt uka etter dette
møtet) i lokalavisa Bygdeposten, Vikersund, og fiskefusk-
avslørerne Oddmar Remøy og Torstein Leon Hansen (for fatter
av Norske Fabrikkskip. Fangst, Omsetning og Lønnsomhet

(fiskerikandidatoppgave), Fiskerihøgskolen i Tromsø /
Universitetet i Tromsø, september 1997).

Tirsdag 7. november hadde Sarpsborg WSO
åpent møte med psykolog Joar Tranøy – Er

dagens behandling i psykiatrien til pasien-

tens beste? – og overlege i psykiatri Per
Otto Larsen – Moderne schizofrenibehan-

dling –. Tranøy mener som kjent at svaret på
tittelen på hans innledning er nei, og har som
alltid argument for det han mener. Bare for å ta ett
eksempel fra Tranøys innledning: Hvorfor er det de som
påtvinges de minste dosene med nevroleptika som gjør
størst motstand mot nevroleptikaforgiftinga? Kan det være
fordi store doser nevroleptika frarøver psykiatriofrene alt
initiativ og all fri vilje? De ca. 50 frammøtte fikk lytte til to
innledere som ikke la skjul på sin uenighet, og publikum var
så ivrige etter å stille innlederne spørsmål at møtet kunne ha
holdt på til midnatt. Søkelyset gratulerer Kjell Mjønes i
Sarpsborg WSO med et mer vellykka møte enn noe møte
sentralstyrene i WSO, AURORA og FAMPO har fått til i år.

Tankefeltterapi
AURORA hadde mandag 30. oktober i Oslo et åpent møte om
tankefeltterapi med tittel Psykiatrien på ville veier med
tankefeltterapeut og ”livsoppmuntrer” Mats J. Uldal. Se
http://www.tftnorway.com/ (Norge) og
http://www.thoughtfieldtherapy.com/ (Storbritannia) for mer
informasjon om tankefeltterapi.

Menneskerettig-
heter – Ytringsfrihet
og sensur

Brukerstyrt hotell
WSO, AURORA, Mental Helse Oslo og Landsforeningen for
Pårørende innen Psykiatri Oslo har alle deltatt i forbered-
elsene for å få til et brukerstyrt hotell i Oslo inspirer t av
Magnus Stenbock hotell i Helsingborg – se Søkelyset nr. 16
desember 1999 og en reiserapport fra Magnus Stenbock i
WSO-posten nr.2 2000 / – http://www.websenter.com/wso/
–. Går alt som det skal blir det satt i gang et forprosjekt for
brukerstyt hotell neste år.

Ideologisk
snuoperasjon

AURORA / Verksted ´99 gav i mai i år ut CDen Syng meg et

liv. Marit Mathiesen og Geir Stensby har på denne CDen satt
melodi til og sammen med flere andre spilt inn dikt og
sanger skrevet av (ex-)brukere og overlevende fra psykiatrien.
Kontakt AURORA (se adresselista på s.27) for mer informa-
sjon om CDen.

Syng meg et liv
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Halvorsen følgende (Sinn & Samfunn nr. 4 2000 s.11):
”Det er ikke nok med en økonomisk opptrappingsplan innen
psykiatrien. Det er behov for en ideologisk snuoperasjon
også. Denne snuoperasjonen krever tid for å bli gjennomført,
og kanskje er det slik at pengene ikke blir brukt riktig før det
har skjedd noe på det ideologiske område. Da er det viktig at
midlene stilles til rådighet i den mest nyttige tidsperioden.
MHN mener det ikke er tilstrekkelig å foreslå bevilgninger og
en rekke tiltak når den dominerende kultur innen feltet
motvirker at endringer skjer i praksis. Her dreier det seg
både om ideologi/faglig tenkning og organisering/administra-
sjon på ulike nivå.”

Lobotomi
Pensjonert skolepsykolog Ole Danbolt skriver i Østlendingen-

der unge szhizofrenidiagnostiserte møter en mer human (og
dermed mindre psykiatrisk) psykiatri. Den 30. mai sto
artikkelen Syg af medicinen om lykkepiller, jamfør psykolog
Ellen Finnøys nye bok Dødelig terapi. Overlege i psykiatri
Jens Frydenlund sier i denne artikkelen om lykkepiller
følgende om dansk psykiatri: »Dansk psykiatri er den rene
middelalder. Det bygger på fordomme, myter og gamle vaner
– ikke på videnskab. Vi har i over 40 år vidst, at nerve-
medicin skaber afhængighed og nogle bivirkninger, som er
langt verre end folks oprindelige problemer. Alligevel for t-
sætter vi med at bruge det,” siger Jens Frydenlund.”

(Mangel på)
Menneskeretter i
psykiatrien:
10. desember er den internasjonale menneskerettsdagen
fordi det er datoen for da FN i 1948 vedtok menneske-
rettserklæringa. Dette bør derfor være en aktuell dag å
markere støtte til menneskeretter i psykiatrien. Geir Anton
Bakken i Psykiatrisk Overlevende i Norge (PSO) valgte derfor
denne datoen da han i 1993 grunnla PSO (se innlegg i
Dagbladet 29. januar 1994). 10. desember i fjor hadde PSO

markering i Knarvik – Strilen mandag 13.12.99. Ifølge PSO-
aksjonistene er psykiatri en forbrytelse mot menneskeheten
(pga. lobotomi, elektrosjokk, 10-talls millioner med hjerne-

skade pga. neuroleptika osv.) og de krever forbud mot
elektrosjokk, neuroleptika og ubegrunna

tvangsbehandling.

Gombos Gábor
- styreleder i Europeisk Nettverk av
(Ex-) Brukere og Overlevende fra

Psykia-trien (ENUSP) –
http://www.clientenbond.nl/enusp/

http://www.weglaufhaus. berlinet.de/
enusp.htm – er en av 51 menneskerettsaktivister som er

blitt intervjuet i boka Speak Truth to Power, for fatter /
intervjuer: Kerry Kennedy Cuomo i Amnesty International,
fotograf: Eddie Adams, redaktør: Nan Richardson, forlag:
Crown Publishers, New York. Boka er lagt ut på internett:
http://www.speaktruth.org/. Intervjuet med Gábor: http://
www.speaktruth.org/defend/profiles/profile_46.asp. TV-
stasjonen PBS i USA sendte et program om boka: http://
www.pbs.org/speaktruthtopower/. Amnesty International

lager  undervisningsmateriell om boka til bruk i amerikanske
high schools (videregående skoler). Da et teaterstykke
basert på boka hadde premiere 19. september på the
Kennedy Center for Performing Arts holdt president Bill
Clinton åpningstalen. Blant de andre intervjuobjektene er
Vaclac Havel, Dalai Lama, Oscar Arias Sánchez, Rigoberta
Menchú Tum, Desmond Tutu og Elie Wiesel, dvs. her kryr det
av Nobels Fredsprisvinnere og presidenter i tillegg til mer
ukjente folk som Gábor. I Ungarn er Gábor medlem av
Foreningen for Sjelens Stemme / Voice of Soul Association –
http://www.c3.hu/~lelekhan/–.

Europarådet/Council of Europe

 – http://www.coe.int/ – skal vedta en ny bioetisk konven-

små

PLUKK
små

små

Hamar Dagblad og Hamar Arbeiderblad henholdvis 2. og 15.
mai år i et innlegg kalt Dette er også rasisme   følgende:
”Hva med oss prektige nordmenn, forresten? Det er ikke så
forferdelig lenge siden at vi behandlet samene nokså ovenfra
og nedad. Og norske ugjerninger mot taterne kan godt
sammenliknes med overgrep i de aller verste diktaturland
med oppsplitting av familier, tvangslobotomering og tvangs-
sterilisering, basert på en psykiatrisk-politisk ideologi som
godt kan stå i samme bås som nazistenes raseteorier.”

Det blomstrer i
Danmark
Søkelyset gratulerer
med stiftelsen av
Lands-foreningen Av

nåvær-ende og

tidligere Psykiatri-

brukere (LAP) – http://
www.lap.dk/ – i fjor. Karl
Bach Jensen, veteran i den danske
Galebevegelsen –
http://www.galebevaegelsen.dk/ –, er leder for den nye
organisasjonen. Den danske Galebevegelsen støtter den nye
medlemsorganisasjonen, og vil opprettholde alle sine
aktiviteter som å gi ut bladet Amalie 6 ganger per år i tillegg
til å støtte opp under LAP. Galebevegelsen er ikke en
medlemsorganisasjon, så med opprettelsen av LAP har
danskene fått et radikalt alternativ til SIND (Mental Helse

Danmark) å melde seg inn i.

Jyllands-Posten
– http://www.jp.dk/ – ved Simon Andersen og Pierre

Collignon begynte 21. mai med noe så sjeldent som en
kritisk artikkelserie om psykiatri: Sindssyg i Danmark. LAP

og Karl Bach Jensen ble intervjuet 22. mai i ar tikkelen
Patienter: Begræns tvangen og 26. mai i artikkelen Frygt for

repressalier. Karl Bach Jensen hadde debattinnlegg 30. mai
(Tvang i psykiatrien et hovedproblem) og 16. juni . 28. mai
var det en artikkel De raske syge om den miljøterapeutiske
avdelinga Skovhus på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland



SØKELYSET 18 - 2000 25

sjon. Ifølge Bundesverband Psychiatrie-Er fahrener (den
organisasjonen som begge de to Berlinaktivistene Peter
Lehmann og René Talbot er medlemmer av) – http://
www.bpe.berlinet.de/c.htm – aksepteres overgrep på
menneskerettene i psykiatrien i utkastet / White Paper til
denne konvensjonen. Kontakt sekretariatet til Europeisk

Nettverk i Nederland – enusp@wxs.nl – eller BPE – p.lehman
@zelator.berlinet.de – for mer informasjon om den nye
bioetiske konvensjonen.

Psykiatrisk tortur
Amnesty International: Support Coalition Intenrational –
http://www.Mindfreedom.org/ – sendte 21. oktober et åpent
brev til Amnesty International i forbindelse med Amnesty-
konferansen i Nevada, USA, 21.-22- oktober i år om Kam-

panjen for å Stoppe Tortur (Campaign to End Torture). Dette
åpne brevet til Amnesty er et ledd i arbeidet for å få de
tradisjonelle menneskerettsmiljøene til å inkludere psykiatri i
arbeidet sitt og få til et nærmere samarbeid mellom psy-
kiatrikritiske og tradisjonelle menneskerettsmiljøer. Slik det
har vært hittil har det vært liten eller ingen interesse i
tradisjonelle menneskerettsmiljøer for psykiatri – og den
interessen som har vært har delvis handla om noen av de
mest åpenbare politiske overgrepene. Det er hele idéen om
at en psykiatrisk diagnose skal gjøre en person rettsløs og
legalisere tortur (elektrosjokk, nevroleptika, lykkepiller,
beltelegging, psykisk tortur gjennom psykoterapi og ikke bli
trodd osv.) mot personen vi må til livs – dette er noe
psykiatrikritikere kan stå sammen om enten de som ansv.
red. er generelt kritiske til psykiatriske diagnoser eller de
aksepterer psykiatriske diagnoser, men likevel er kritiske til
mishandlinga av psykiatriofre. Det åpne brevet tar bl.a. opp
situasjonen for mellomamerikanere som kommer fra asken
til ilden. Noen av dem som kommer til USA har opplevd krig
og tor tur, men i USA (og ikke bare i USA) risikerer de å
møtes med psykiatri og retraumatisering – noen av dem får
psykiatri i stedet for hjelp. Mange psykiatrisk overlevende
blir ikke trodd – den psykiske smerten over å ikke bli trodd
kommer i tillegg til den fysiske tor turen mot kropp og hjerne
i psykiatrien.

DIKT

Psykiateren (I)

Psykiateren forteller at
du er gal Gud

Sissel Jacobsen

Mennesket

Du delte en skjebne
med flere.
Vi vet ikke mere.

Inger Elin Knutsen

Psykiateren (II)

Psykiateren forteller meg
hvor gal jeg er
Gud forteller meg at
jeg er nær ham
og prøver  å tilfredsstille
mine menneskelige behov

Sissel Jacobsen

Livsdansen

Ondskap og godhet
danset en vals.

Ondskap grep tak
rundt godhetens hals.

Godhet kan knebles –
og ondskap kan dø.

– Det starter igjen –
med et lite frø.

Inger Elin Knutsen

Å sitere gullkorn til en psykiater er som å kaste
prima fuglefrø til en oligofren leirgjøk***
(NB: I likhet med psykiatere gir leirgjøker
ulyd fra seg når man blåser i dem!)

Honestly expecting to find a kernel of wisdom
in the notions of a typical psychiatrist, is emi-
nently comparable to patiently awaiting an anorec-
tic clay pigeon devouring first class birdseed***

En psykiaters intelligenskarakteristika er;
uvett, nesevishet og etterpåklokskap***

Aforismer
Av Werner Winther

(1995)



26 SØKELYSET 18 - 2000

PSYKIA-TRIST-DAGEN

Pris kr. 60,-

”31B””31B””31B””31B””31B”
er et aktivitetssenter og et åpent

møtested for mennesker med

erfaring fra psykiatrien.

Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider:Åpningstider: Mandag 1700-2100Tirsdag - fredag 1000-1500

Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Grønlandsleiret 31b 0190 Oslo

TTTTTelefon:elefon:elefon:elefon:elefon: 22 17 26 98 E post :E post :E post :E post :E post :  aktivitet.31b@online.no

Den
ideelle
julegave:

- nå i salg!

kalenderen

2001

”31B”

Det forekommer mig nærliggende i tilknytning hertil
at foreslå den 25. januar som international
PSYKIA – TRIST – DAG, idet Arnold Juklerød

(1925- 1996) døde denne dag.
Arnold Juklerød formåede som ingen anden at

sætte fokus på psykiatirens nyere forbrydelser mot
menneskeheden, hvilket han bokstaveligt talt ofrede sitt
liv for. 25. januar er et par dage før den 27. januar og
meget passende, da det var en forudgående storstilet
psykiatrisk indsats, med oplæring af nazi-bødler, der
muliggjorde Holocaust.

KARADZIC OG PSYKIAKARADZIC OG PSYKIAKARADZIC OG PSYKIAKARADZIC OG PSYKIAKARADZIC OG PSYKIATERNESTERNESTERNESTERNESTERNES
ROLLEROLLEROLLEROLLEROLLE

Psykiatrien spiller stadig en rolle på verdens-
areaen og for tiden personificeret ved Radovan
Karadzic, den serbiske ”uromager” og
psykiater med paranoia og folkefordrivelse som
speciale.

Også i den nutidige daglige gode
tilværelse forbryder psykiaterne sig mod
menneskeheden – i afmagt – i uforstand og –
ind i mellem med fuldt overlæg, som dokumen-
teret i tilfældet Arnold Juklerød. Psykia- trist –
dagen den 25. januar skal derfor markere, at

Psykia – TRIST– dagen

Det er utsigt til, at den 27. januar bliver
gjort til international mindedag for ofrene for

Hitlerstyrets Holocaust.

Af Lars Jensen, Rødekro

Ansv. red.: Trykt første gangen i Amalie – galebevægelsens
blad nr. 2 mars 2000 årgang 22. Dette nummeret av Amalie

trykte også en dansk oversettelse av Rosenhanrapporten.

En norsk oversettelse av denne rapporten ble tr ykt i

Søkelyset nr. 16 desember 1999.

Lars Jensen i den danske Galebevegelsen var gjest på

Amaliedagene 1999, se WSO-posten nr. 2 1999 og

Søkelyset nr. 16 desember 1999 og nr. 17 mai 2000.

det er nødvendigt hele tiden at kontrollere de kræfter og
tilbøjeligheder, som man ønsker at tage afstand fra.

Aforismer
Av Werner Winther

Galskap korresponderer med eksentrisitet og
sykdom som genialitet med overlegent
intellekt og normal kreativitet***

Menneskesinnet forholder seg til psykose-
begrepet som en vakker rosenhage til
egosentrisk jarovisering***

(1995/2000)
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Besøksadresse Møllergata 42 B, 0183 Oslo,
kontortid mandag og onsdag 12-15 tlf./fax 2220 1886

Aktivitetssenteret «31B» - «handling - ikke behandling»
Grønlandsleiret 31 B, 0190 Oslo
åpent mandag 17-21, tirsdag-fredag 10-15 tlf. 2217 2698

fax 2217 5457

AURORA Boks 8815 Youngstorget, 0028 Oslo,
besøksadresse tirsdag 15-18: Rosenkrantzgt 10 A tlf. 2241 0350

fax 2241 0360

Folkeaksjonen mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO) v/Dag Hiåsen, 3355 Solumsmoen  tlf. 3271 5455

LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Storgt 10 A, 0155 Oslo tlf. 2233 6210
LPP Oslo Sognsvannsv 21, 0372 Oslo tlf. 2249 1922

Galebevegelsen i Oslo v/Elin Sverdrup-Thygeson, Østgaardsgt 23 B, 0474 Oslo  tlf. 2237 5128

Galebevegelsen i Danmark/tidsskriftet Amalie Dr. Abildsgårds alle 15,
DK-1955 Fredriksberg, dansk postgiro 3 35 86 07  tlf. 00 45 3535 7750

fax 00 45 3536 7750

Kirkens SOS hjelpetelefon - åpen hele døgnet 815 33300

Landsforeningen Rettferd for Taperne
Boks 84, 2870 Dokka tlf. 6111 1880/6111 1018

fax 6111 1810

Landsforeningen for voldsofre Ensjøsvingen 10B, 0661 Oslo tlf. 2265 5455

Medborgernes Menneskerettskommisjon/MMK Norge Pb. 8902 Youngstorget, 0028 Oslo tlf. 2242 3505
fax 2242 3506

Mental Helse Norge Boks 298 Sentrum, 3701 Skien tlf. 3553 4370 / fax 3553 0930
hjelpetelefon åpent hele døgnet tlf. 810 30030

Mental Helse Oslo Boks 276 Sentrum, 0103 Oslo, besøksadresse
torsdag 18-21: Prinsens gt 6, 4.etg. tlf./fax 2241 2420 tlf. 2241 2686

Adresseliste:

Nyttige telefoner i Oslo-området:
Legevakten (også mottak for voldtektsofre) 2211 8080
Sosial vakttjeneste 2211 7090
Krisesenteret for kvinner i Oslo 2237 4700
Krisesenteret for kvinner i Asker og Bærum 6713 3500/6713 3555
Krise- og rådgivningstelefonen for menn 2241 9016
Støttesenteret mot incest i Oslo    2233 1193/2233 1194
Sorgtjenesten, Franciskushjelpen 2267 2566
Human-Etisk Forbund 17.00 - 22.00 2220 1133
Hjelpetelefon for voldsofre 2265 5455

ADRESSER & TELEFONER

En mer omfattende adresseliste står i Søkelyset nr. 14 og i heftet Veiviseren - http://rito.mestring.no/veiviser.html ,
Mental Helse Oslo, 2. utgave april 1998 - e-post og internettliste står i Norsk Antipsykiatri - http://www.geocities.com/
greenliberal/wso
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Diktsamlingen Der hjertet hvisker av Cecilia Høst kr. 60,-
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ENEREN

En fritenker som tenkte fritt

over liv og lov og livet sitt,

som forkjemper for respekt og rett,

for bruk av personlig skjønn og vett.

En frihetskjemper med rettferdighetsglød,

Arnold den frie Juklerød,

i kamp mot urett, juks og tøv,

frimodig – gjennom liv – og død.

Med sunn fornuft og folkevett

for menneskeverd og personlig rett,

mot selvforgiftende autoritet

som hevder ”vi alene vet”.

Arnold Juklerød (1925–1996)

Og nådeløst setter sinnssykestempel

på eneren som er eksempel

på individets rett over for kollektivet

av fariseere som betråkker rettferdslivet,

og misbruker kunnskap og profesjon

i ly av lover i en nasjon,

psykiaternes brød – Arnolds død.

Rettferdsforkjemper Juklerød –

i mange år hans malmrøst lød,

til trøst for dem i mental nød.

Hans minne bidrar ei til fred,

men til at rettvishet kan finne sted.

Dette diktet ble første gangen trykt i Adresseavisen 16. juni 1998.

Søkelyset takker for fatteren for tillatelse til å gjengi diktet.

SVEIN OTTO HAUFFEN


