
Verre enn Hitler og 
Gerhardsen 
I mai behandler Stortinget .forsla
get til ny lov om psykisk heIseøde
legging (Ot prp nr 11 (1998-99). 
Advokat Synnøve Fjellbakk Taftø 
karakteriserer lovforslaget som 
verre enn noe Hitler og Gerhard
sen torde lovfeste. Det gjør det 
enda lettere å tvangsinnlegge.og 
tvangs-«behandle» folk og lovfes
ter folks rettsløshet. 

Paragraf 3.5 gir staten rett til å 
hente enhver person med tvang og 
tvinge henne til psykiatrisk under
søkelse, med påfølgende psykia
trisk tvangsc«medisinering», full
stendig uten klagerett: «vedtaket 
kan ikke påklages». Dette er 
moderne heksejakt (flertallet av 
psykiatriske fanger er kvinner. .. ). 

. Skulle noen synes at det er usma
kelig å nevne Hitler og Gerhardse!1 
i samme åndedrag - husk at pSykI
atrien tvangssteriliserte flere tater
kvinner i de første åra etter krigen 
enn under Quisling. Gerhardsen 
var altså i en viss forstand verre enn 
Quisling. 

Bortsett fra fraværet av gass
kammer, er det vanskelig å se store 
forskjeller på norsk etterkrigspsy
kiatri og psykiatriens konsentra
sjonsleirer i Nazi-Tyskland. Enten 
vi kaller det Gaustad eller Ausch
witz, var og er det psykiatrisk rase
hygiene det er snakk om. 

De fleste psykiatriske fangene 
har livsproblemer eller er kult~r~lt 
og politisk avvikende og OPPOSISJO
nelle, og psykiatere (og psykolo-

LE HJØRNE' 
ger!) hør holde seg langt lIl~na dem. 
De som virkelig har somatIske pro
hlemer (for eksempel på grunn av 
bilulykke), hører sjølsagt hjemme i 
ordentlig somatisk medisin. Det er 
livsfarlig å gjøre hiologi av livspro
hlemer - kodeuttrykke.t for il sende 
skoleelever inn i psykiatrien er 
«sosioemosjonelle problemer». 

Biologisk psykiatri er somatisk 
gift og ikke somatisk medisin. Der
for må håde barne- og ungdoms
psykiatrien og voksenpsykiatrien 
avskaffes med øyehlikkelig virk
ning og umiddelhart erstattes av 
dokumenterbart virksomme tiltak. 
Psykiatrisk og psykologis~ ytd~n
ning må diskvalifisere for offentlige 
stillinger og offentlig driftsstøtte. 
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