
Psykologiske programmer i skolerne 

har medført ”en massiv invasion af 

familien og den enkeltes elevs rettigheder i

form af læseplaner, som anvender psykolo-

gisk programmering og eksperimenter såvel

som et bredt spektrum af teknikker til at

moderere børnenes opførsel … Forældres 

traditionelle interesser og rettigheder er 

blevet trådt under fode, mens underviserne

er gået frem efter den antagelsen, at de 

professionelle har mere forstand på at

opdrage børn end forældrene.”

– William Bonner
Rutherford instituttet
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VIGTIG BEMÆRKNING
til læseren

I nden for psykiatrien har man for vane at 
foregive, at man er de eneste, der kan bedømme,
hvem der er psykisk velfungerende, og 

hvad der må betegnes som ”sygdomme” i 
sindet. Virkeligheden viser noget andet:
1. PSYKIATRISKE ”FORSTYRRELSER” ER IKKE
EGENTLIGE SYGDOMME: I lægevidenskaben er 
der strenge kriterier for, hvornår en tilstand kan
kaldes for en sygdom. Det er nødvendigt at have 
et forudsigeligt antal symptomer og årsagen til
symptomerne eller hvor denne ikke kendes en 
vis forståelse af fysiologien (funktionen).
Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria 
og tyfus er sygdomme. Forekomsten af sygdomme
kan fastslås ved observerbare kendetegn og 
gennem fysiske undersøgelser. På trods af det, 
findes der ingen lægevidenskablige beviser for 
en eneste psykisk ”sygdom”.
2. PSYKIATERE BESKÆFTIGER SIG UDELUKKENDE
MED PSYKISKE ”FORSTYRRELSER” IKKE FASTSLÅEDE
SYGDOMME. Medens den etablerede somatiske
lægevidenskab koncentrerer sig om behandlingen af
legemlige sygdomme, så beskæftiger psykiatrien sig
udelukkende med ”forstyrrelser”. Da årsagen eller
fysiologien ikke kendes, er et antal symptomer, der
ses ved mange forskellige patienter, blevet kaldt en
forstyrrelse eller syndrom. I psykiatrien gælder 
det, at ”alle dens diagnoser blot er syndromer 
(eller forstyrrelser), det er en samling af symptomer,
som det antages har en sammenhæng, det er ikke
sygdomme,” siger Joseph Glenmullen fra Harvards
lægeskole. Professor emeritus, dr. Thomas Szasz
gjorde opmærksom på: ”Der findes ingen 
blodprøve eller andre biologiske tests, der kan 
konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en
sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste 
kropslige sygdomme.”
3. PSYKIATRIEN HAR ALDRIG FASTSLÅET ÅRSAGEN
TIL EN ENESTE SINDSLIDELSE. De førende psykia-
triske organisationer som Verdens Psykiatrifore-
ning og det amerikanske Nationale Institut for
Mental Sundhed erkender, at psykiatere ikke
kender årsagerne eller helbredelsesmetoderne for

nogen sindslidelse. De ved heller ikke, hvad deres
”behandlinger” specielt gør for patienten. De 
bygger udelukkende på teorier og meninger, som
meget ofte er i modstrid, når det drejer sig om 
diagnoser og metoder, og de mangler det videnska-
belige grundlag for disse. Som den forhenværende
præsident for Verdens Psykiatriforening erklærede:
Den tid hvor psykiatere mente, at de kunne hel-
brede de psykisk syge, er ovre. I fremtiden skal
psykisk syge lære at leve med deres sygdom.

4. MAN OPERERER UD FRA EN TEORI OM, AT
PSYKISKE FORSTYRRELSER STAMMER FRA EN
”KEMISK UBALANCE” I HJERNEN, MEN DET ER 
IKKE ANDET END EN MENING, DER IKKE ER BEVIST.
DET ER IKKE ET FAKTUM. En udbredt psykiatrisk
teori (som ligger til grund for brugen af psykofar-
maka) er, at psykiske forstyrrelser er resultatet af 
en kemisk ubalance i hjernen. Som ved andre teori-
er, findes der ingen biologiske eller andre beviser,
der godtgør dette. Som et eksempel på en af mange
lægelige og biokemiske eksperter sagde Elliot
Valenstein, ph.d., forfatteren til bogen ’Det er
Hjernens Skyld’: ”Der findes ingen undersøgelser,
som kan fastslå den kemiske status i en levende
persons hjerne.”

5. HJERNEN ER IKKE DEN VIRKELIGE ÅRSAG 
TIL VORES LIVSPROBLEMER. Mennesker kan få 
problemer og bliver nogen gange rystet eller har
livskriser. Nogle gange kan disse føre til psykiske
problemer – endda meget alvorlige. Men at frem-
stille disse vanskeligheder, som om de var forår-
saget af uhelbredelige ”hjernesygdomme”, der 
kun kan lindres med farlige piller, er uredeligt,
skadeligt og ofte dødeligt. Den slags medicin er 
ofte mere potent end narkotika og kan drive
brugeren ud i vold eller selvmord. Den skjuler 
den virkelige årsag til livets problemer og gør et
menneske endnu svagere. Man fratages på den
måde muligheden for helbredelse og et håb 
for fremtiden.
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ADVARSEL: Ingen bør ophøre med at tage nogen som helst form for psykiatrisk medicin
uden at rådføre sig med og få assistance fra en kompetent læge, der ikke er psykiater.
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Information er en vigtig del af ethvert initiativ, der sigter på at
stoppe samfundets forfald. MMK tager dette ansvar meget
alvorligt. Ved hjælp af informationsmateriale på

Medborgernes Menneskerettighedskommissions 
internationale afdelings (CCHR) hjemmeside, og gennem
udgivelser som bøger, hæfter, blade, mv., bliver flere og
flere patienter, pårørende, fagfolk, lovgivere og utallige

andre gjort opmærksomme på sandheden om psykiatrien,
og at der kan og bør gøres noget effektivt ved det.

MMK’s hæfter, der udgives på 15 sprog, påviser psykiatriens
medvirken til udbredelse af racisme og destruktive indflydelse på
undervisningssektoren, retsvæsenet, narkoafvænningen, og i
forhold til kvinder, samfundsmoralen, de ældre, religion, kunst og
mange andre områder. Følgende rapporter er udgivet:

MMK
SKABER OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED

Denne udgivelse blev muliggjort ved en bevilling fra the 
International Association of Scientologists.

Et offentligt servicebudskab fra
Medborgernes Menneskerettighedskommission®
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sin roman fra 1932, ’Fagre nye verden’, skild-
rer Aldous Huxley et ”utopisk” men tota-
litært samfund, som er sindsygt og fokuseret
på kontrol. Som Huxley fremstiller det, er
det en kontrolleret civilisation, som bruger

”suggestionsteknikken – gennem dressering af
børn og senere ved hjælp af stoffer”.1

I 1967 mødtes en gruppe prominente psy-
kiatere og læger i Puerto Rico for at diskutere
deres mål for brugen af psykofamaka på 
”normale mennesker” i år 2000. I hvad der 
kunne have været en
fortsættelse til Hux-
leys roman – bortset
fra det ikke var fiktion
– omfattede deres plan
fremstillingen af ”rus-
midler”, som ville ska-
be den samme tiltræk-
ning som alkohol,
marihuana, opiater og
amfetaminer og frem-
kalde ”opløsning og
eufori”. Stoffer til at
”forbedre den enkeltes
indlæringskapacitet …
ville formentlig ændre hele uddannelses-
processen, så tiden brugt (på de enkelte fag) ville
blive væsentligt reduceret og formålet udvidet til
også at omfatte ’personkarakter udvikling’”.2

Mødet i Puerto Rico konkluderede: ”Psyko-
farmaka har faktisk noget til fælles med den nye
utopiske idé – de giver begge en fornemmmelse
af stabilitet og sikkerhed, uanset om det er realis-
tisk eller ej”.3 Rapporten, der kom ud efter
mødet, fastslog: ”De af os, som arbejder i dette
område, kan se en stigende mulighed for at opnå
en næsten total kontrol med de menneskelige
følelser og mental funktion samt viljen til at hand-
le. Disse menneskelige fænomener kan startes,
stoppes og fjernes ved brugen af forskellige typer
af kemiske midler. Hvad vi nu kan fremstille med
vores teknik vil påvirke hele samfundet.”4

Gruppen forudså også, at ”omfanget af bru-
gen af stoffer kan forekomme ubetydelig, når vi
sammenholder med det mulige antal af kemiske
stoffer, som vil være tilgængelige til at kontrollere
udvalgte dele af menneskelivet med i år 2000.”
(Fremhævelse tilføjet). Med 17 millioner skole-
børn på personlighedsændrende stoffer verden
over og med de næsten udelukkende psykologi-
baserede læseplaner i mange af skolerne, er
Huxleys ’Fagre nye verden’ blevet til virkelighed.

I 2003 blev denne virkelighed gentaget 
med offentliggørelsen
af ’Rapporten fra den
Amerikanske Friheds-
kommission om Psy-
kisk Sundhed’, som
anbefalede, at alle 52
millioner amerikanske
skolebørn skal ”screen-
es” for ”psykiske for-
styrrelser”, idet den –
uden bevis – hævdede
at ”tidlig opdagelse,
vurdering og kobling
med behandling” vil
kunne ”forhindre psy-

kiske sundhedsproblemer i at blive forværrede”.5

”Behandling” betyder i sidste instans stoffer –
som regel de dyreste, som effektivt skaber
livstids psykiatriske patienter – som myndighe-
der og skatteyderne får lov at betale for.

Undersøgelsesspørgeskemaer baseret på
opførselskontrol findes allerede i mange ud-
dannelsesinstitutioner. Pågående spørgsmål som:
”Hvor behåret tror du, dine forældres kønsorga-
ner er?” eller om ”du eller nogen i din familie
nogensinde er blevet voldtaget eller seksuelt for-
ulempet?” er almindelige.6 Ansatte i programmer-
ne har endda givet ”opmuntringer” (bestikkel-
ser) så som 30 kr. gavebeviser, videoudlejnings-
kort eller ”madbilletter” til elever for at sikre, at
forældrene indsendte godkendelsesformularerne
for den spørgeskemaundersøgelse, der skulle

Ideologisk misbrug 
af skolebørn 

”Børn i hele verden er i en 
farlig position. I dag bliver for-

ældre og lærere også narret med 
henvisning til forbedret psykisk
sundhed og bedre uddannelse.

Resultaterne er rystende.”

– Jan Eastgate
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gennemføres. De fleste forældre er ikke klar over,
at deres barn bliver vurderet.7 Skoler rådes til at
anvende praktiserende ”behandlere” med licens,
som har en forsikring mod fejlbehandling.

Som svar på den verdensomspændende
psykiatriske screening udtaler Vera Sharav fra
Alliancen til Beskyttelse af Human Forskning
(AHRP): Dette tvivlsomme initiativ er en radikal
krænkelse af privatlivet, som ikke giver plads til
individuelle valg – eller frihed for forældrene til
at sige nej til psykofarmaka til deres børn.
Sådanne påbudte, regeringsanbefalede screen-
ingsprogrammer strider imod de friheder, som er
garanterede i et demokratisk samfund.”8

Børn i hele verden er i en farlig position. I dag
bliver forældre og lærere også narret med henvis-
ning til forbedret psykisk sundhed og bedre
uddannelse. Resultaterne er rystende:

❚ Alene i USA er 1.5 millioner børn og unge
gennem brugen af antidepressiver i risikozonen
for at opleve kendte narko-relaterede bivirkninger
som vold eller selvmord.9

❚ Standarden for uddannelsespræstation-
erne er styrtdykket som et resultat af de
psykologibaserede læseplaner.

❚ Fra 1965 til 2001 steg antallet af volds-
forbrydelser i USA begået af unge under 18 år,
med mere end 147 pct. Antallet af overtrædelser
af narkotikalovgivningen steg med mere end
2.900 pct.10

❚ Antallet af voldsforbrydelser i EU,
Australien og Canada er efterhånden på linie
med og overgår antallet i USA.11

Vi er forpligtet til den idé, at det er igennem
vore børn, samfundet vil overleve eller gå til
grunde. Dette hæfte er skrevet for at oplyse de
forældre, som arbejder oprigtigt og omhyggeligt
i håbet om at garantere deres børn en bedre
uddannelse og et større håb om succes i livet.
Det er til de pligttro lærere, som også arbejder af
kærlighed til børnene og deres trivsel. Det er
faktisk til enhver, som instinktivt forstår, at børn
ikke alene har brug for kærlighed og beskyttelse,

at de altid er dyrebare, men at de også repræsen-
terer nyt liv i dag, og hvad der er lige så vigtigt,
nyt liv i morgen. 

Informationerne er ikke letfordøjelig, behage-
lig læsning, men vi beder dig om at fortsætte,
fordi i sidste ende er den barskeste virkelighed,
du er nødt til at se i øjnene, at børn har hårdt brug
for vores hjælp og beskyttelse. Uden den er
fremtiden for alle og enhver i alvorlig fare. Vi
beder om din hjælp til dette formål.

Med venlig hilsen

Jan Eastgate
præsident for 
Medborgernes Menneskerettigheds
kommissions internationale afdeling



Fra begyndelsen af det 20. århun-
drede har psykologer og psykiatere i
Tyskland målrettet arbejdet på
uddannelsessektoren for at
”ødelægge den frie vilje …”

Som et resultat af psykiatrisk 
og psykologisk indblanding i 
skolerne har skadelige adfærds-
programmer som ”værdiafklaring”,
”resultatorienteret undervisning”,
”beherskelsesindlæring”, ”selvværds-
træning” og (personlighedsæn-
drende) psykofarmaka tyndet ud
blandt vore skoler. 

Ifølge pædagogerne er de
”akademiske, videnbaserede læse-
planer” smidt over bord til fordel for
psykologi, som ”placerer følelserne
og overbevisning” højere end de
uddannelsesmæssige resultater. 

Frank Furedi, som er professor i soci-
ologi ved Kent universitetet i England
sagde: ”Anvendelsen af terapeutisk
undervisning bygger på en form for
opførselsmæssig tilpasning, som ikke
alene sigter mod opførsel, men også
forsøger at ændre visse former for
følelser og emotioner”.

Nutidens psykiatriske pres for at 
få indført ”screening for sindsyg-
dom” på alle skolebørn har rødder i
Nazitiden, et faktum alle regeringer,
pædagoger og forældre ser bort 
fra på eget ansvar.

Disse psykologiske programmer 
har trådt forældrenes rettigheder 
og roller under fode og har tilført
samfundet stigende kriminalitet,
narkomisbrug og selvmordsrater.
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Det forventes, at skolebørn skal acceptere uunderbyggede 

og kontroversielle teorier om menneskelig opførsel, svare på
provokerende og personlige spørgsmål i skolen, derefter og

baseret på spørgsmålene gennemgå psykiatriske vurderin-
ger og i mange tilfælde blive pålagt tvungen medicinering.

Alt dette varsler ikke godt for vore børns fremtid. 



KAPITEL ET
Tyranni i vore skoler

homas Jefferson, en af USA's grundlæg-
gere, sagde: ”Jeg har på Guds alter svo-
ret evig fjendskab mod enhver form for
tyranni over menneskets sind.”

Der findes ikke noget bedre eksem-
pel på tyranni over menneskets sind end, hvad børn
udsættes for under dække af uddannelse og ”hjælp”
i form af adfærdsprogrammer som ”værdiafklaring”,
”resultatorienteret undervisning”, ”beherskelses-
indlæring”, ”selvværdstræning” og (personligheds-
ændrende) psykofarmaka. 

I mere end 40 år er
det fejlagtigt blevet hæv-
det, at disse program-
mer er måden at stoppe
den nedadgående spiral
med skolesvigt, narko-
misbrug, selvmordsfor-
søg og lavt ”selvværd”.
Disse programmer har
været en destruktiv fias-
ko, som i virkeligheden
har gjort de problemer
større, som psykiaterne
hævder, de forebygger eller løser. 

Klasselokalet tilvejebringer, hvad Beverly Eak-
man, pædagog og forfatter til bogen: ’Kloningen af
den amerikanske sjæl’, siger er et ”psykologisk kon-
trolleret miljø”, hvor ”videnskabelig” tvang kan
bruges til at fremkalde en bestemt overbevisning.13

Man anvender udtryk som ”adfærdsmodifikation”,
”holdningspåvirkning” og ”resultater”, som grund-
læggende sigter mod ”trospåvirkning”, fremkaldelse
af et specielt (psykologisk eller psykiatrisk) syns-
punkt og en sikring af, at barnet forlader skolen med
det ”rigtige” syn på verden.

I 1966 begyndte man at bruge skolerne som den
ideologiske talerstol for opgivelsen af selvdisciplin
og moralske værdier. Angrebet på de sociale værdier
kom med lærebogen ’Værdiafklaring: En håndbog 
i praktiske strategier for lærere og elever’.14 Bogen
fremlagde 79 strategier og indeholdt en syv-trins 
procedure, som forlangte, at barnet først skulle
”opløse” forudgående værdier, som han havde fået
gennem sin familie, sit hjem og sin kirke. Eleven 
fik først besked på at se bort fra disse værdier. I den
anden fase overvejede og valgte eleven et nyt vær-

disæt, som han fandt, var
vigtigt for ham. I proce-
durens tredje fase skulle
eleven få sine nyvalgte
værdier til at sidde fast.
Han skulle forpligte sig
til at gøre dem til en del
af sin livsstil og handle
efter dem.

Her følger nogle
eksempler på spørgsmål
og øvelser:

❚ Hvor mange af jer
mener, at der er tidspunkter, hvor snyderi kan ret-
færdiggøres?

❚ Hvor mange af jer ville bifalde kontraktægte-
skaber, hvor ægteskabet kunne tages op til fornyelse
med få års mellemrum?

❚ Fortæl mig dit synspunkt på masturbation?
❚ Hvem taler du med om din tvivl i forhold til

religion?
❚ Jeg ville lyve, hvis …15

Eakman skriver, at psykiateres og psykologers
”klare og formulerede dagsorden” for en ”terapeutisk
uddannelse” bestod i at ”befri sig for systematiske,

”Disse psykologi-baserede 
programmer er skadelige for
børn ... Det er tankekontrol 

fra vugge til grav”
– Tom DeWeese fra 

den Amerikanske Policy Foundation

T
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akademiske, videnbase-
rede læseplaner til fordel
for psykologiserede spise-
sedler, som placerer de
følelsesmæssige og tros-
baserede systemer over
enhver rationel og kom-
munikerende funktion.”
De informationer de unge
lærte var, sagde hun,
”faktisk skadelige”.16 For-
ældre er blevet undermineret uden deres vidende. 

Frank Furedi, som er sociologi professor ved
Kent universitetet i England, sagde: ”Anvendelsen af
et terapeutisk uddannelsessystem er baseret på en
form for opførselsmæssig modifikation, som ikke
alene sigter mod opførsel, men også forsøger at
ændre visse former for følelser og sindsbevægelser.
At træne et barn i, hvordan det skal føle er langt mere
påtrængende og tvingende end at uddanne en elev i,
hvordan man opfører sig.”17

Den tidligere lærer, Ellen Makkai, gør det klart,
at fokuseringen på de psykologiske screeninger i

skolerne har resulteret i,
at børn behandles som
”forsøgsdyr”. Hvad er
der sket med læsning,
skrivning og regning? I
dag bliver elever kryds-
forhørt som forbrydere
om ikke akademiske
emner som sex, stoffer og
sprut. Krænkende skole-
spørgeskema undersøgel-

ser spørger eleverne om de drikker, ryger sniffer 
eller stjæler. Er deres forældre politisk engagerede,
grove overfor dem, skilt eller døde? Tror de på Gud,
helvede og himlen? Er de nogensinde blevet mobbet,
gjort gravide, blevet arresteret eller voldtaget?
Bruger de tandtråd, cykler eller jogger de? Er de

”Anvendelsen af et terapeutisk
uddannelsessystem er baseret på en form for
opførselsmæssig modifikation, som ikke alene

sigter mod opførsel, men også forsøger at ændre
visse former for følelser og sindsbevægelser. At
træne et barn i, hvordan det skal føle, er langt

mere påtrængende og tvingende end at uddanne 
en elev i, hvordan man opfører sig.”

– Frank Furedi, sociologi professor ved 
Kent universitetet i England 

UVIDENSKABE-
LIGHED OG FALSKE
TEORIER SKADER DE
UNGE
Der bliver i dag brugt over
6,5 mia. kr. til psykologer, der
arbejder fuld tid med at diag-
nostisere og stemple børn med
”indlæringsforstyrrelser” i  de
amerikanske skoler alene og
mere end 97 mio. kr. på at
”behandle” dem. For at gøre
hele denne industri endnu
mere kendt, bliver bøger, der
omtaler psykiatriens uunder-
byggede påstande om psykiske
sygdomme hos børn uddelt i
stort antal, og her bliver
farlige medikamenter frem-
stillet som en ”løsning”



tykke, tynde eller over-
vejer de selvmord? Dyr-
ker de sex, hobbyer 
eller et våben? De bliver
aldrig spurgt, om spørgs-
målene gør dem forleg-
ne. De får heller ikke
oplyst deres grundlovs-
sikrede rettigheder.18

I februar 2004 skrev
journalisten Hans Zeiger,
som også er præsident
for Spejdernes Æressam-
menslutning i Michigan,
i avisen Seattle Times, at ”i løbet af det sidste århun-
drede er det offentlige uddannelsessystem gået fra
den klassiske opdragelse kombineret med de grund-
læggnde færdigheder (læsning, skrivning, regning,
respekt og ansvarlighed), over til fokus på færdig-
heder til psykologisk-social formning. I dag fejrer
’uddannelses-eksperterne’ deres revolutionære multi-
kulturelle og værdiafklarende doktriner. Trist nok
har eksperterne været for optaget af den eksperi-
mentale uddannelse, variationstræning, udviklings-
instruktion og seksualundervisning til at opdage, at
68 pct. af eleverne ikke er klar til at studere på 
de højere læreanstalter.”19 Kriminalitet, stofmisbrug,

selvmord og vold er
steget blandt unge over
hele verden. En rapport
fra 2002, udarbejdet af
The Josephson Institute of
Ethics, som er en almen-
nyttig organisation, der
forsker i etik, afslører, at
”snyd, tyveri og løgn
blandt gymnasieelever
fortsætter den alarme-
rende opadgående spiral,
som startede for flere
årtier siden.” 74 pct. af

eleverne tilstår at have snydt ved en prøve det 
seneste år, og 63 pct. tilstår at have løjet for lærerne
mindst to gange det seneste år.20

Ifølge William Kilpatrick, forfatter til ’Johnny ved
ikke, hvad der er rigtigt og forkert’, bliver der med de
psykologiske skoleskemaer lagt vægt på ”følelser,
personlig vækst og en total ikke-evaluerende indstil-
ling”. Der bliver imidlertid ”… ikke opstillet en model
for god opførsel, der bliver ikke givet nogen grund 
til, hvorfor en dreng eller pige overhovedet skulle
ønske at opføre sig ordentligt… De ender op med 
den opfattelse, at der kan stilles spørgsmålstegn ved
selv de mest grundlæggende værdier. Kilpatrick 

”I løbet af det sidste århundrede 
er det offentlige uddannelsessystem gået 
fra den klassiske opdragelse kombineret

med de grundlæggende færdigheder 
(læsning, skrivning, regning, respekt og 

ansvarlighed), over til fokus på færdigheder 
til psykologisk-social formning.”

– Hans Zeiger, Seattle Times 
journalist og præsident for Spejdernes 

æressammenslutning i Michigan

Den psykiatriske
dagsorden har gjort
vores skoler til kli-
nikker, hvor lærere,
udstyret med en
checkliste over
opførsel, stempler
eleverne som over-
aktive, generte osv.
Normale børn bliv-
er så tvunget ind i
skadelige psykiatriske
programmer. 
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advarer: ”… det bliver
tydeligt, hvorfor deres
(uddannelsesmæssige)
karakterer er lave, og
hvorfor moralske vær-
dier er på vej ud.”21

Psykiatrisk og psykologisk guldgraveri
Ellen Makkai forklarede de økonomiske motiver

bag de psykiatriske programmer: ”Den økonomiske
støtte fra regeringen og fra private forleder skole-
distrikterne til at anvende disse elevundersøgelser,
som derefter bruges til at overbevise sponsorene om,
at distrikterne har brug for støtte – jo større problem jo
større er prisen”. Edward Freeland, som er direktør for
the Survey Research Center på Princeton Universitetet,
siger: ”Hvis et distrikt viser sig at være i en tilstrække-
ligt dårlig tilstand”, åbner de økonomiske haner sig.22

En selvværdskonsu-
lent i USA tjente op til
65.000 kr. om dagen til
trods for, at der efter 20 
år ikke eksisterer noget
videnskabeligt bevis for,
at selvværdsprogrammer-
ne nogensinde havde 
virket.23 Et ”Ungdoms-
vredesstyringsprogram”,
som anvendes i skolerne,
koster 16.250 kr.24 En
gruppe fra Minnesota,
som studerer børns op-
førsel og overbevisninger
for at kortlægge deres
”problemer”, har et årligt
budget på 65 mio. kr.25

Og i en mexikansk stat
betalte uddannelsesmin-
isteriet ca. 4,5 mio. kr. for
en samling af amerikan-
ske psykologiske vurde-
ringer, kendt som ”den
lille glade æske”, som
lærere skulle bruge på
deres elever – på trods 
af, at uddannelsesledere
havde stemt imod ind-
føringen.26

”Teen screening” er
rettet mod at få penge ud

af offentlige forsikringer, idet de ansatte på skolerne
opfordres til at søge om et tilskud, så de kan sikre sig
penge til at betale for psykiatriske ydelser til elev-
erne.27 Allan Jones, som tidligere arbejdede med efter-
forskning ved Pennsylvania statsadvokatur, afslørede,
at den nationale politik med at screene og behandle
”psykiske sygdomme” baserer sig på ”dyr, patenteret
medicin med tvivlsom effekt og dødelige bivirkninger
og på at tvinge private forsikringsselskaber til at betale
en større del af gildet”.28

Diane Alden, som er analytiker med en 
baggrund indenfor statsvidenskab og økonomi
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”Der bliver ikke opstillet nogen model for god
opførsel, der bliver ikke givet nogen grund til,

hvorfor en dreng eller pige overhovedet
skulle ønske at opføre sig ordentligt ... De
ender op med den opfattelse, at der kan
stilles spørgsmålstegn ved selv de mest

grundlæggende værdier.”
– William Kilpatrick, forfatter til ’Johnny 
ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert’ 

SELVMORD  
kræver mange ofre

blandt unge, med 
stigende selvmords-
rater i mange lande.

Begravelsen (til højre)
efter et dobbelt 

selvmord lammede en
lille by i Florida.

Selvmordsprocenten
blandt amerikanske

teenagere (de 15 til 19
årige) var i 1958 3,0

for hver 100.000
teenagere. I 1990 var

tallet steget til 11,1 –
en stigning på 266

pct. og i år 2000 var
stigningen helt oppe

på 800 pct. 



skriver i ‘Reporter’ i 2001: ”Før den nationale
selvværdsbevægelse startede, opnåede ungerne
selvværd eller de optog den naturligt fra deres
forældre. Når de gennemførte noget, uanset om 
de fik ros for det eller ej, forstod de, at de havde
gjort noget godt … imidlertid gik kvaliteten af
undervisningen ned ad bakke, da sociologer og
uddannelseseksperter i løbet af 60’erne begyndte 
at anvende de psykologiske teorier på skolerne.
Resultaterne har været katastrofale. Karakter-
givningen for læse- og regneevnerne hos de
amerikanske børn er styrtdykket ... Der er faktisk
flere videnskabsmænd, der mener, at den
overdrevne fokus på selvværd kan være en af
årsagerne til volden i de offentlige skoler og 
andre steder.”29

William Bonner, som er jurist ved Rutherford
instituttet, en amerikansk borgerrettighedsorganisa-
tion, siger, at disse programmer har medført ”en
massiv invasion af familien og den enkelte elevs
rettigheder i form af læseplaner, som anvender
psykologisk programmering og eksperimenter såvel
som et bredt spektrum af teknikker til at moderere
børnenes opførsel … Forældres traditionelle interes-
ser og rettigheder er blevet trådt under fode, mens
underviserne er gået frem efter den antagelse, at de
professionelle har mere forstand på at opdrage børn
end forældrene.”30

”Imidlertid gik kvaliteten af undervisningen 
ned ad bakke, da sociologer og uddannelseseksperter
i løbet af 60’erne begyndte at anvende de psykolo-

giske teorier på skolerne. Resultaterne har været
katastrofale. Karaktergivningen for læse- og regneevn-
erne hos de amerikanske børn er styrtdykket ... Der er
faktisk flere videnskabsmænd, der mener, at den over-
drevne fokus på selvværd kan være en af årsagerne til

volden i de offentlige skoler og andre steder.”

– Diane Alden, forskningsanalytiker

VOLDS- OG KRIMINALITETSRATEN fortsæt-
ter med at stige, og resultatet af psykiatriens indflydelse på 
uddannelsessystemet har været det ubehagelige faktum, at 
de kriminelle bliver yngre og yngre. Manuel Sanchez og 
John Duncan, begge 12 år gamle, blev anholdt for mordet på 
en indvandrer i staten Washington i USA. Ifølge politiet skød
drengene manden efter at han havde smidt sten efter dem for 
at skyde for tæt på ham.



U ndermineringen
af den traditio-
nelle undervis-

ning og værdierne kan
føres tilbage til en tysk
psykolog fra Leipzig uni-
versitet, Wilhelm Wundt,
som grundlagde  ”ekspe-
rimentalpsykologien” i
1879. Idet han erklæ-
rede, at mennesket er et
dyr uden sjæl, hævdede
han, at tanken blot var
resultatet af hjerneaktivitet – en falsk forudsætning,
som stadig danner grundlaget for psykiatrien den
dag i dag.31

Wundt var en stærk fortaler for Gottleib Fichte,
som i 1810 var leder for psykologi-uddannelsen ved
Berlins universitet, og som troede, at ”uddannelse
bør sigte mod at ødelægge den frie vilje, så eleverne,
efter at være blevet indlært på denne måde vil være
ude af stand til … at tænke eller at opføre sig på

andre måder, end sådan som deres undervisere ville
have ønsket.”

Den indflydelsesrige uddannelsespsykolog,
Friedrich Wilhelm Meumann, som var professor i
filosofi og pædagogik, forsøgte radikalt at ændre
skolerne ved hjælp af ”undertrykkelsen af børns
naturlige tilbøjeligheder”.32 Hans bog, ’Mental-
hygiejne i skolerne’, blev obligatorisk læsning for flere
generationer af lærerstuderende i Tyskland, og han
formidlede den idé, at skoler skulle bruges til ”fore-
byggende psykiske sundhedsopgaver”.33

Langsomt men sikkert begyndte disse synspunk-
ter at præge vore skoler gennem psykologien såvel
som psykiatrien. De nøglepersoner, som indførte
Wundt’s teorier i USA var Edward Lee Thorndike,
John Dewey, James Earl Russell, James Cattell og
William James, der blev kendt som ”Den amerikanske
psykologis far”.34 Cattell, som var præsident for den

Amerikanske Psykologi-
forening, afskaffede me-
toden med at indlære
bogstavernes lyde og
indførte ”ordbilledmeto-
den”, som tvang børne-
ne til at huske hele 
ord uden at forstå den
logiske rækkefølge af
bogstaver og lyde.  

I sin bog fra 1929,
’Elementære uddan-
nelsesprincipper’, opfor-
drede Thorndike til at
reducere de basale ud-

dannelsesmæssige færdigheder: ”Kunstige øvelser,
som lydøvelser, multiplikationstabeller og formelle
skrivebevægelser bruges i et uøkonomisk omfang.
Fag som regning, sprog og historie indeholder
emner, som kun har lille indre værdi.”35 Med sin
Wundt-inspirerede dyrepsykologiske baggrund så
Thorndike ikke eleverne som egenrådige individer,
som er i stand til at vælge og beslutte, men mere som
stimulus-respons styrede dyr. ”En lærers mål”, sagde

UNDERGRAVNING AF UNDERVISNING

PSYKIATRI VERSUS UDDANNELSE

I ’Grundlæggende principper for 
læseplaner og indlæring’, er det ”virkelige 
formål med uddannelse ... at frembringe
væsentlige forandringer i elevernes måde 

at opføre sig på, det betød at arbejde med
barnets følelser, overbevisninger og, som 

et sekundært mål, hans intellekt.

– Ralph Tyler, præsident for 
Carnegie Foundation

Wilhelm Wundt



Thorndike, ”er at frembringe ønskværdige og fore-
bygge uønskede forandringer i mennesker ved at
fremkalde og forebygge visse responser."36

Lærere skulle søge efter psykologiske resultater.
Psykiatere og psykologer sagde, at tre kilder til ”stress”
skulle fjernes fra skolerne: 1) Nederlag i skolen, 2)
læseplaner, baseret på det akademiske og 3) disci-
plinære procedurer. Nederlag i skolen blev opfattet
som hovedskurken, som førte til ”mindreværdsfølelser”
og problemer med opførslen som skulken og en 
afsocial indstilling.37 Løsningen var at fjerne vægten
på det akademiske og derved befri eleven for stress 
på grund af nederlag i skolen.

I 1945 påstod den canadiske psykiater, G. Brock
Chisholm, som var direktør for Verdenssundheds-
organisationen (WHO) og medstifter af Verdens-
føderationen for psykisk sundhed, at ideen om ”god
og dårlig” havde forårsaget ”frustration, mindreværd,
neuroser og manglende muligheder for at nyde livet”.
Derfor var ”genfortolkningen og den endelige udryd-
delse af begrebet om rigtigt og forkert” et af ”målene
med praktisk talt enhver effektiv psykoterapi”.38

Indenfor få år udgav Ralph Tyler, som var præsi-
dent for Carnegie Foundation (formidler af private
bidrag til uddannelse og testning), ’Grundlæggende
principper for læseplaner og indlæring’, idet han er-
klærede, at det ”virkelige formål med uddannelse er …
at frembringe væsentlige forandringer i elevernes måde
at opføre sig på.39 Det blev kaldt ”progressiv uddan-
nelse”, og det betød at arbejde med barnets følelser,
overbevisninger og, som et sekundært mål, hans

intellekt.40 Benjamin Bloom, som introducerede "beher-
skelsesindlæring" i uddannelsessektoren, erklærede, at
hensigten med uddannelse var ”at ændre børns tanker,
følelser og handlinger”. I sin bog fra 1950’erne ’En
Klassificering af Undervisningsmål’ beskrev han sin ide
om beherskelse (mastery): Slutresultatet af at lære ”kri-
tisk tænkning” er en ”subjektiv bedømmelse … som
resulterer i personlige værdier/meninger, som ikke inde-
holder nogen virkelige rigtige eller forkerte svar”.41 Der-
for skulle uddannelse være en ”metode, hvor elevernes
faste overbevisninger udfordres”. Som en konsekvens
blev skolerne ansporet til at gøre barnets trossystem til
det primære mål for deres budgetter.42

Hvis der skulle være nogen tvivl om, hvilken
virkning dette totalitære initiativ har haft, så var der
for nylig en diskussion om Holocaust på en skole i
New York, hvor en elev udtalte: ”Selvfølgelig kan jeg
ikke lide nazisterne, men hvem kan sige, at de var
moralsk forkerte på den”?43

John Dewey Edward Lee Thorndike

James Cattell

William James G. Stanley Hall

De psykologer, der bliver vist her, har alle været studenter under
Wilhelm Wundt eller har studeret hans teorier, og de har stået 
bag indførelsen af skadelige eksperimentelle teorier, der har gjort
skolerne til steder, hvor man manipulerer børnene i stedet for at
undervise dem. Teorierne er blevet påtvunget uddannelsessystemet
med katastrofale resultater – eksplosiv stigning i antallet af børn og
unge, der ikke kan læse og skrive, i antallet af børn, der dropper ud
af undervisningssystemet i utide og kriminalitet blandt unge. 

Efter at have studeret 
i Tyskland under
Wundt, udviklede
amerikaneren James
Cattell sine destruktive
undervisningsteorier,
som viste sig at være en
rungende fiasko til trods
for gennemførelsen af
124 undersøgelser over
de seneste 70 år, som
har forsøgt at bevise
noget andet. 



ELEV ’SCREENING’
Nazi rødder

Screeningen af børn for ”sindslidelser” er ikke
uden fortilfælde. Det svarer til den metode,
som blev brugt i Nazityskland til at udrydde de

”laverestående samfundselementer”.
1920: Den tyske psykiater Alfred Hoche udgiv-

er bogen: ’Tilladelse til at udslette uværdigt liv’, hvor
han anbefaler, at en kom-
mission beordrer iden-
tifikation og eutanasi af
”dødvægtstyper”. Mind-
re end 20 år senere be-
ordrede Leonardo Conti,
leder af Nazitysklands
indenrigsministeriums
sundhedsafdeling, at der
blev oprettet et kartotek
over alle dem, som led
af forskellige former for
sindslidelser, og at kar-
toteket blev sendt til
regeringen.44

1922: Den engel-
ske Nationale Komite for
Mentalhygiejne (i dag
den Nationale Psykiatri-
forening) krævede, at
der blev oprettet ”børne-
vejlednings”-klinikker:
”Psykiatere … skal have
lov til at komme ind på
skolerne”.45

1926: De amerikan-
ske fortalere for race-
hygiejne, Paul Popenoe
og Roswell Hill Johnson
anbefalede ”masse screen-
inger” i skoler: ”Tvangs-
undervisning er, på en
anden og helt anderle-
des måde, til nytte for eu-
genikken (”raceforbedring”
ved hjælp af eliminering
af den svage). Uddan-
nelsessystemet burde

være som en sigte, igennem hvilken alle landets børn
skal passere … hvilket vil sætte læreren i stand til at
fastsætte præcist, hvor langt det er muligt at uddan-
ne hvert barn, så han kan leve et liv, hvor han er til
størst mulig nytte for staten … Det er meget ønske-
ligt, at intet barn undslipper inspektionen … (Frem-

hævelserne er tilføjet).46

1930: Ernst Rüdin,
som grundlagde ”psykia-
trisk genetik” og var
arkitekten bag Holocaust,
talte på den ’Internationa-
le Kongres for Mental
Hygiejne’ i Washington,
D. C., hvor han krævede
en fælles eugenetisk
fremgangsmåde for at
bortluge dem, som man
vidste, bar på en ”arve-
lig belastning.”47 Øverst
på listen over ”defekter”,
som amerikanske eugeni-
kere senere definerede,
var ”attention deficit dis-
order” (ADD) og ”hyper-
aktivitet”.48

1930’erne: Som et
resultat af den psykolo-
giske eugenikbevægelse
screenede amerikanske
skoler børnene regel-
mæsigt og de, som blev
klassificeret som ånds-
svage, blev sendt til insti-
tutioner. Idiot, imbecil
og sinke var alle læge-
udtryk. De blev brugt til
at definere forskellige
niveauer af retardering
eller inhabilitet.49

1940: Ved den før-
ste konference i det tyske
selskab for børnepsykiatri
og terapeutisk uddannelse,
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”Kun gennem Der Führer blev 
vores drøm gennem tredive år, om

at anvende racehygiejnen på 
samfundet til virkelighed.”

– Ernst Rüdin, professor i psykiatri, kommissær for
det Tyske selskab for Racehygiejne, 1943

Adolf Hitler



hvor eliten af Nazi psykiatrien deltog, udtalte psykia-
triprofessor Paul Schröder: ”Børnepsykiatri er nødt til
… at hjælpe med at integrere (arveligt) beskadigede
og dårligt udstyrede børn for deres egen og for sam-
fundets skyld … med konstant ekspertudvælgelse 
af de værdifulde, som kan uddannes og med en
ligeså streng og resolut ofring af de, som dømmes
ubrugelige og umulige at uddanne.”50

1940: John Rawlings Rees, som var engelsk
psykiater og medstifter af Verdens Føderationen for
psykisk sundhed, beskriver psykiaternes mål således:
”Vi må sigte efter at få (psykiatrien) til at gennemtrænge

enhver uddannelsesaktivitet i vores nationale liv ... 
vi har gjort nyttige angreb på et antal professioner.
De to nemmeste er naturligvis lærergerningen og
kirken. De to vanskeligste er jura og lægegerningen.
Han tilføjede: ”Hvis vi skal infiltrere de professionelle
og sociale aktiviteter hos andre mennesker, tror jeg,
vi må efterligne de totalitære og organisere en form
for femte kolonne aktivitet!” (Femte kolonne folk:
Personer, som lever i et land og hemmeligt hjælper
dets fjender gennem sabotage og spionage).  

1945: G. Brock Chisholm, psykiateren og med-
stifter af Verdens Føderationen for psykisk sundhed
(WFMH), satte trenden for verdenspsykiatrien, da
han udtalte: ”Vi har slugt alle slags giftige visheder
givet os af vore forældre, vore søndagsskole- og
dagskolelærere … og andre med rettigheder til at
kontrollere os … Hvis racen skal befries for dens
ødelæggende byrde om godt og ondt, skal det være
psykiaterne, som tager det indledende ansvar.”

1948: En rapport fra WFMH konkluderer: ”…
familien er nu en af de største forhindringer for 
et forbedret psykisk sundhedsniveau, og den skal
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Ernst Rüdin

Alfred E. Hoche Alfred Plötz

Paul Popenoe

UØNSKET LIV: 
Den lumske plan med at screene
‘de uønskede’ fra gennem uddan-
nelsessystemet er blevet gennem-
tvunget siden 1920’erne af disse
og andre psykiatere og psykologer.
‘De uønskede,’ som skulle sendes
på institution omfattede DAMP
børn, da der var teorier fremme
om, at de ville være i risikogrup-
pen for at udvikle skizofreni
senere i livet. 



derfor svækkes hvis muligt, for at befri enkeltpersoner
og specielt børn fra familielivets tvang”.51

1950: En amerikansk rapport fra en uddannelses-
konference i Det Hvide Hus konkluderer: ”Skolen …
har en mulighed og et ansvar for at opdage de
fysiske og mentale handicap, som ikke er blevet
opdaget af forældre og børnehave. … Ikke alene har
barnet brug for behandling, men dem omkring det
har også brug for hjælp.52

1968: En ny kategori af ”adfærdsforstyrrelser
hos børn og unge” blev inkluderet i den Ameri-
kanske Psykiatriforenings ’Diagnostiske og Statistiske
håndbog for psykiske forstyrrelser’ (DSM). Pludselig
dukker der barndomsforstyrrelser op i et helt nyt
antal, og det sker kun få år efter, at psykiatrien har
fået tilkendt offentlige bevillinger til behandling af
”handicappede børn”, og psykologer og psykiatere
har fået de værktøjer, de skulle bruge for at
”screene” børnene, for at finde de forstyrrelser, der
er beskrevet i DSM.

1970’erne: Profes-
sor Manfred Müller-Küp-
pers, som er medlem af
det tyske selskab for
børne- og ungdoms-
psykiatri, ønskede, at der
ikke skulle ske ”henvis-
ning til specialskole eller
bevilling til særundervis-
ning uden undersøgelse
af en børnepsykiater.”

1980: I ”baby-,
børne- og ungdomssek-
tionen” i DSM tilføjes der
32 nye forstyrrelser. I

1987-revisionen af håndbogen fremkom der endnu
en dramatisk stigning i antallet af barndoms-
forstyrrelser.53

1994: DSM indeholdt mere end 40 psykiske
forstyrrelser vedrørende børn, med hvilke psykiatere
kunne screene elever.

2003: Under indflydelse fra psykiatere og psyko-
loger anbefaler den Amerikanske Frihedskommission

”Vi har slugt alle slags giftige 
visheder givet os af vore forældre, vore
søndagsskole- og dagskolelærere ... og
andre med rettigheder til at kontrollere
os ... Hvis racen skal befries for dens

ødelæggende byrde om godt og 
ondt, skal det være psykiaterne, som

tager det indledende ansvar.” 
– G. Brock Chisholm, 

psykiater og medstifter af WFMH

Psykiateren Brock Chisholm, medstifter af
Verdensføderationen for psykisk sundhed (WFMH),
gjorde sig til talsmand for psykiatriens umenneskelige
mål om at ”befri” menneskeheden fra den ”ødelæggende
byrde af godt og ondt”, da han i oktober 1945 talte til
psykiatere på en konference i Washington, D.C.



for psykisk sundhed: ”…
den tidlige opdagelse af
psykiske forstyrrelser hos
børn og voksne – ved
hjælp af rutinemæssige
og omfattende testning
og screeninger.”54

I 1934 udtalte Nazi
psykiateren Otmar Frei-
herr von Verschuer: ”Det
er nødvendigt, at nye
love om livet bliver ved-
taget i vor lovgivende
forsamling, i vor sociale liv og især i enhvers hand-
linger og tænken!”55

I 2002 uddelte et gymnasium i Ridgewood, New
Jersey et spørgeskema til eleverne med 156
spørgsmål, som blev kaldt: ”Profilering af elevernes
liv: Holdninger og opførsel.” Mange forældre pro-
testerede over spørgsmålene vedrørende elevernes
forhold til forældrene, til narko og til alkoholforbrug

samt til kriminel opførsel. Forældrene anlagde sag,
idet de påberåbte sig, at spørgeskemaet overtrådte
grundloven og anden lovgivning. 

Med Verschuers anskuelser i frisk erindring
afsagde en distriktsdomstol i juni 2004 alligevel
kendelsen: ”Den samfundsmæssige interesse i at
afdække disse spørgsmål vejer tungere end enhver
invadering af elevens privatliv.”56

”Vi må sigte efter at få (psykiatrien) til 
at gennemtrænge enhver uddannelses-

aktivitet i vores nationale liv ... vi har gjort
nyttige angreb på et antal professioner.
De to nemmeste er naturligvis lærer-

gerningen og kirken. De to vanskeligste 
er jura og lægegerningen.”

– John Rawlings Rees, 
engelsk psykiater og medstifter af WFMH

Medstifteren af
Verdensføderationen for
psykisk sundhed, psykia-
teren John R. Rees’ klart
udtrykte intentioner om
at sikre, at psykiatri gen-
nemsyrer dagligdagen
(som beskrevet i hans
’Strategiske Plan for
Mental Sundhed’ fra
1940) er blevet ført ud i
livet gennem ”fak-
turerings-bibler”, som
lister en evigt voksende
række af normale men-
neskelige problemer som
”psykiske lidelser”.



Børnepsykiatriske programmer i sko-
lerne er lavet for at kontrollere børns
liv i forhold til specifikke ideologiske
målsætninger på bekostning af ikke
blot børnenes fornuft og trivsel, men
også forældrenes og samfundets.

I stedet for at vejlede børnene til at
lave virkelige præstationer, så de 
ved, de er kompetente og duelige og
på den måde ærligt kan være stolte 
af sig selv, består det psykiatriske
”selvværdskoncept” i at fortælle 
barnet, at det har gennemført 
noget, uanset om det har eller ej. 

Psykiatere hævder, at ’depressions
screening’ har videnskabelig værdi,
men de fleste siger, at spørgeske-
maerne er fuldstændig subjektive.

Påtrængende psykologiske 
spørgeskemaer stiller meget
nærgående og personlige spørgsmål
til helt unge elever, som udfordrer
deres moralske indstilling. 

3
4

VIGTIGE 
KENDSGERNINGER

1
2

Pågående psykologiske spørgeskemaer, der
fisker efter oplysninger om børn og voksne,

bliver gennemført ofte uden forældrenes god-
kendelse eller kendskab til spørgeskemaets ind-

hold. Informationen bliver så computeriseret,
og oplysningerne følger barnet gennem hele

hans eller hendes skolegang. 
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KAPITEL TO

S
amtlige psykologiske og psykiatriske børne-
programmer er alene baseret på tiltroen til, at
psykiatriske ”eksperter” ved alt om sindet og
psykiske fænomener, kender en bedre leve-
måde, et bedre værdisystem, og hvordan man

kan forbedre børns liv, langt udover, hvad ikke alene
forældre, men enhver anden i samfundet er i stand til. 

Virkeligheden er, at alle psykiatriske børne-
programmer er lavet for at regulere børns liv i ret-
ning af specifikke ideologiske målsætninger på bekost-
ning af ikke alene børns
fornuft og trivsel, men
også forældrenes og selve
samfundet. 

Med ordene fra dr.
Thomas Szasz, professor
emeritus i psykiatri: ”Jeg
har længe hævdet, at børne-
psykiateren er en af de mest
farlige fjender af ikke alene
børn, men også af voksne,
som bekymrer sig om de to
mest værdifulde og mest
skrøbelige ting, der findes i
livet – børn og frihed.”

Farerne ved selvværd
I stedet for at vejlede børnene til at lave virkelige

præstationer, så de ved, de er kompetente og duelige, og
på den måde ærligt kan være stolte af sig selv, består det
psykiatriske ”selvværdskoncept” i at fortælle barnet, at
det har gennemført noget, uanset om det har eller ej.
Ifølge dette synspunkt skal barnet beskyttes mod neder-
lag eller enhver bevidsthed om nederlag, så dets skrø-
belige selvopfattelse bevares.

Sociologiprofessor Frank Furedi tilbageviser 
dette: ”I henhold til mange ledende pædagoger, er 
den udfordring, som skolerne står over for, at forøge
børns selvværd. Men” gik han videre, ”der er 
ikke noget bevis for, at sådanne ’løsninger’ virker …
det ser ikke ud til, at der er gjort forsøg på at 
måle eller redegøre for de ressourcer, som er brugt 
på at forøge folks selvværd og ’give dem evner’. 
Hvad den terapeutiske metode gør, er at anspore til 
en følelsesmæssig stemning, hvor alle altid er

stressede, tyranniseret el-
ler traumatiseret.”57

Pædagog Alan Larson
fortæller: ”Børn, som får at
vide, at de har klaret den,
når de i virkeligheden ikke
har, foragter fuldstændigt
de voksne. De synes, de er
komplet tåbelige. Og når
hele deres liv er på denne
måde, bliver de apatiske
overfor det hele, fordi hele
verden er sindssyg. De har
det skidt med at skjule
sandheden (at de ikke 
klarede den), og de træk-

ker sig tilbage fra området, og det forårsager en kom-
plet afstandtagen hos barnet overfor alt, hvad der hedder
undervisning, fordi det er en løgn. Og børn ved, 
at det eneste, som kan fremkalde selvværd er tillid 
og produktion.”58

”Depressions screening”
Psykiatere og psykologer mener, at den forværrede

tilstand hos vore unge berettiger til at gennemføre tvungen

Strategisk tankekontrol 
på børn

”Jeg har længe hævdet, at 
børnepsykiateren er en de mest
farlige fjender af ikke alene børn,

men også af voksne, som bekymrer
sig om de to mest værdifulde og
mest skrøbelige ting, der findes i

livet – børn og frihed.”
– Thomas Szasz, 

professor emeritus i psykiatri 
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screening af de unges
”almene adfærd” eller
”psykiske tilstand”. Med
denne tilladelse til at
inspicere ethvert barn fra
børnehaven til univer-
sitetet hævder de, at de
kan identificere dem, der
er i risikozonen for at
blive ustabile, antisociale og endog voldelige. 

Beverly Eakman advarer: ”Udtrykket ’screening’
får en helt ny betydning efterhånden som børn og i for-
længelse heraf, deres familier, i dag bliver vurderet i
forhold til formodede psykologiske etiketter … hvor
resultaterne af sådanne analyser indgår i krydsrefer-
erede elektroniske overførselssystemer …”59 Med andre
ord så vil barnet, som først en gang er blevet vurderet af
det psykiatriske sundhedsvæsen have denne informa-
tion registreret i skolen og lægejournaler.  

”TeenScreen®” programmet i USA hævder, at man
ved at identificere og ”behandle” børn i risikogruppen,

kan forebygge selvmord.
Alligevel gjorde en rap-
port fra Nevada i 2003
opmærksom på, at 31 pct.
af de studenter, som var
blevet screenet, ”er i ter-
api”; 9 pct. går hos en
psykiater og er på …
medicinering, samt at 1
pct. allerede har forsøgt
selvmord.60 Panama, Guam
og Canada leverer også
TeenScreen.61 Programmets
”sundheds-” spørgeskema
stiller eleverne spørgsmål
som: ”Har der været en
gang, hvor intet var mor-
somt for dig, og du bare
ikke interesserede dig 
for noget som helst?” og
”Har der været en gang,
hvor du syntes, du ikke
kunne klare noget som
helst eller, at du ikke så
særligt godt ud eller var
lige så smart som andre
mennesker?”62 Når der er
tilstrækkeligt med svar
registreret udfor spørgs-
målene, kontrollerer det
næste spørgeskema, kal-
det ”Diagnostisk inter-

view skema for børn (DISC)”63 for 18 angivne psykia-
triske forstyrrelser. Barnet bliver så henvist til en
psykolog eller en psykiater, som normalt ordinerer
nervemedicin.

Joseph Glenmullen fra Harvards lægeskole siger, at
spørgeskemaerne, som bruges til at diagnosticere
depression ”måske ser videnskabelige ud”, men ”når
man undersøger de stillede spørgsmål og de anvendte
værdiskalaer, er der i bund og grund tale om subjektive
målinger …”64

Dr. Julian Whitaker, som er en respekteret ameri-
kansk læge og grundlægger af Whitaker Wellness Center,

”Udbredt psykiatrisk screening
af vore børn er ikke blot unød-
vendigt, det er ondskabsfuldt.” 

– Dr. Julian Whitaker, 
Whitaker Wellness Center, 2004

Psykiatriske 
skole ”screening”

spørgeskemaer bliver
udformet, så ligegyldigt

hvordan de bliver be-
svaret, vil ethvert barn

nemt kunne henvises 
til en psykolog eller

psykiater. 



fortæller denne historie:
”Jeg tog en (depressions)
test med navnet the Zung
Assessment Tool fra Prozac
hjemmesiden. Du besvarer
20 spørgsmål med et af de
følgende svar: ikke ofte,
nogle gange, hyppigt eller
hele tiden. Der indgår
spørgsmål som: ’Jeg var
modfalden, trist og bedrøvet’, ’Jeg har problemer med at
sove igennem om natten’, ’Jeg spiser lige så meget, som jeg
gjorde tidligere’, ’Jeg har problemer med forstoppelse’,
’Min bevidsthed er lige så klar, som den plejede at være’,
’Jeg er mere irritabel end normalt’, ’Jeg synes, det er nemt
at træffe beslutninger’. (Som du kan se, er nogle af disse
spørgsmål forvirrende, hvis ikke urimelige.)

”Jeg udvalgte ’nogen gange’ til hvert spørgsmål,
som en normal, sund person ville gøre. Jeg fik 50 point,
og jeg blev rådet til at vise testen til min læge og ’bede
ham om at vurdere mig
for depression’”.65 Det er 
ikke overraskende, at det
har været et problem for
skolerne at opnå foræl-
drenes tilladelse. Et
nyhedsbrev rapporterer:
”Som mange af vore
lokale partnere ved, er det
at få returneret under-
skrevne tilladelsesblan-
ketter for deltagelse i et
TeenScreen program ikke
nogen nem opgave. Vi
opfordrer grupper til at
være kreative med hen-
syn til dette første skridt i
programmet – for eksem-
pel ved at fremkomme
med enestående opmunt-
ringer, som tiltrækker
eleverne, så som videoleje
eller fast food kuponer.66

Andre opmuntringer består

af 30 kr. i kontanter, gave-
certifikater, madbilletter,
et pizza selskab, penne
samt at tilbyde anerken-
delser til de elever, som
returnerer blanketterne
underskrevet af deres
forældre inden slutningen
af ugen.67

”Depressionsscree-
ning” i det almindelige samfund har haft en indflydelse på,
at der nu udskrives 60 millioner recepter på antidepressiv-
er i USA – hvilket svarer til omkring 10 pct. af den
amerikanske befolkning, inklusiv 1.5 million børn. Englands
”Bekæmp depressionskampagne” resulterede68 i, at
”ordineringen af antidepressiver hos de praktiserende
læger steg markant”. Som det vil blive omtalt senere, kan disse
stoffer bevirke eller forøge voldsom og selvmorderisk
adfærd. ”Teenscreen” og andre ”depressionsscreenings”
programmer er derved mulige årsager til en massiv stigning
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Psykiatriske eller psykologiske skole programmer påstår, at de kan lokaliserer
psykiske problemer tidligt i livet og dermed kan forhindre dem senere. 

Der er dog ingen videnskabelige undersøgelser til at vise, at det har noget 
på sig, eller at der er nogen gavn af sådanne programmer ud over for 

de psykiatere og psykologer, som finder og fastholder de unge sålænge 
som muligt for at ”behandle” – men aldrig for at helbrede – dem. 

Spørgeskemaerne, som bruges til at
diagnosticere depression ”ser måske
videnskabelige ud”, men ”når man

undersøger de stillede spørgsmål og de
anvendte værdiskalaer, er der i bund og

grund tale om subjektive målinger.”
– Dr. Joseph Glenmullen fra Harvard lægecenter



i selvmord blandt unge,
når stofferne ordineres til
børn i formodede ”risiko-
grupper”.

I 2001 blev et lov-
forslag i Minnesota, som
ville have tilladt psykisk
screening i folkeskolerne,
stemt ned. Psykologen
Bill Harley fremkom med
et indlæg imod lov-
forslaget, og han fortalte:
”Jeg spurgte medlem-
merne om, hvordan de
ville have det med en
screening, der blev gjort
lovpligtig for alle poli-
tikere, og som ville blive
umiddelbart efterfulgt af
medicinsk indgriben. Dem,
der stod for at foretage
screeningen, skulle deref-
ter betales af det offentlige
for at sørge for omfattende
terapi, hvis et muligt problem blev fundet hos nogen af
dem. Og naturligvis skulle resultaterne af screeningen
være til rådighed for en mængde personer sammen med
terapiplanen og en vurdering af deres villighed til at
samarbejde med denne plan.” 

”Så nævnte jeg, at jeg nemt – hos hver eneste af dem
– ville kunne finde en følelsesmæssig tilbøjelighed, som
muligvis kunne skabe problemer for dem i fremtiden, og
jeg ville så tilrettelægge en langvarig behandlingsplan som
en tidlig indgriben. … Screening og tidlig indgriben lyder
som en fin ide, indtil du selv bliver en af de screenede. Så
bliver det meget nemmere at få øje på problemerne med
denne fremgangsmåde.”69

Faldende moralske standarder og promiskuitet
En årsag til et anspændt forhold mellem forældrene

og nutidens skoler er omfanget og typen af opmærk-
somhed, der gives seksualundervisningsprogram-
merne. Det er obligatorisk i skoler i mange lande, 
og de fleste begynder med 12-årige børn, selvom 

seksualundervisningen i
visse lande begynder
allerede i børnehaven.

Hvem kan argumen-
tere imod værdien af sek-
sualundervisning på et
eller andet tidspunkt af et
barns liv? De legitime
spørgsmål forældre skal
stille her er: på hvilket 
tidspunkt, af hvem og
hvorledes? Imidlertid har
psykiatri og psykologi
dikteret svarene samtidig
med, at de i stigende 
grad fratager forældrene
indflydelse.

Et omstridt engelsk
seksualundervisningspro-
gram, kaldet ”En pause”,
anvendes i ca. 150 mel-
lemskoler. Lynda Brine,
som underviser i advan-
ced skills science og skri-

ver for Times Educational Supplement, sagde, at pro-
grammet hun overværede, ikke gjorde børnene op-
mærksom på, at samleje var ulovligt under 16 år. Hun
udtrykte også bekymring over, hvorledes lærere for-
ventes at svare på ”hyppigt stillede spørgsmål”. Brine
skrev: ”Eksemplerne omfatter, at en 14-årig pige spørger:
”Hvad smager sæd af”? … Jeg spørger mig selv om,
hvorfor børn på den alder spørger om den slags. … Et
sådant kursus giver børn information, de slet ikke skal
eller bør kende.70

I Mainz, Tyskland, har sundhedsministeriet frem-
stillet et hæfte kaldet: ”Lad os tale om sex”, i hvilket 
en ung stiller følgende spørgsmål: ”Hvor lang tid bør 
et par være sammen, inden man begynder et forhold”?
Det svar, der gives, er: ”Der er ingen regler, der er intet,
du er nødt til at gøre. Gør hvad du har lyst til, og når du
ønsker det. Dine følelser er det, der tæller.” 

En tysk rapport fra 1993 ved navn: ’Perversion statt
Aufklärung’ (’Perversion i stedet for forklaring’), af-
slørede, hvorledes millioner af D-mark var blevet brugt
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fortsættes på side 22

En tysk rapport fra 1993 ved navn: ”Perversion
statt Aufklärung” (Perversion i stedet for forklaring),
afslørede, hvorledes millioner af D-marks var blevet

brugt på et AIDS hjælpecenter, som leverede
pornografi og seksuelt stimulerende propaganda til

lærere til brug i seksualundervisningstimer. 
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En af de måder, hvorpå nazi-psykiaterne var i
stand til at indoktrinere befolkningen om
racehygiejne og ”mindreværdige racer” var

gennem uddannelsessystemet, hvor eleverne var
tvunget til at høre på. I 1936 bad lærebogsop-
gaver eleverne om at beregne omkostningerne
ved at bevare de svage og invalide. Opgave 95
spurgte: ”Bygningen af en sindssygeanstalt koster
6 millioner RM (Reichmarks). Hvor mange hus-
enheder á 15.000 RM kunne man bygge for det,
en sindssygeanstalt koster?” En gymnasieregne-
bog spurgte eleverne:
”Hvis 100 RM bruges
på ”de sindssyge” i
forskellige institutioner,
hvad er gennemsnits-
omkostningen pr. ind-
bygger om året? Ved
at bruge disse resul-
tater, hvor meget
koster patienter, som
bliver mere end 10, 20
eller 30 år gamle så
staten?71

Sammenlign det
med en opgave, som
stilles til eleverne i en-
gelske og amerikanske
skoler: ”Et passager-
skib går ned til søs og
15 mennesker bliver
samlet i en rednings-
båd. Redningsbåden
kan imidlertid kun
bære 9 mennesker.
Hvis 6 ikke fjernes, vil
alle dø. Hvis du havde kommandoen over red-
ningsbåden, hvem ville du udvælge til at over-
leve? Man skal i grupper på 2 nå til en fælles
beslutning med hensyn til hvilke passagerer, som
skal fjernes”. 

Listen over de 15 omfatter: En læge, en afro-
amerikansk præst, en prostitueret uden forældre,

men som er en fremragende sygeplejerske, en
mandlig forbryder, en psykisk forstyrret mand, en
sælger, en dreng, som har været lammet siden
fødslen, et gift par – manden er bygningsarbejder
og drikker en del og konen er husmor med 2 børn
derhjemme, en jødisk restaurationsejer gift med
tre børn derhjemme, en lærer, en katolsk nonne,
en arbejdsløs mand, der tidligere var litteratur-
professor og har overlevet et ophold i en koncen-
trationslejr og endnu et gift irsk par, meget
forelskede, men uden børn.72

I 1999 skrev Phyllis
Schafly, grundlægge-
ren af forældregrup-
pen Eagle Forum: ”Det
hyppigst anvendte klas-
se dilemma er ”red-
ningsbådsspillet” (og
dets utallige varianter,
såsom strålingsbeskyt-
telsesrummet) … Ele-
ven betros autoriteten
til at beslutte, hvem der
skal leve, og hvem der
skal dø. Skal det være
den berømte forfatter
eller den gravide kvin-
de eller rabineren eller
Hollywood danseren
eller politimanden? Et-
hvert svar er accept-
abelt – hvad som helst
eleven har det godt
med er OK, og elev-
erne kan alle vælge
forskellige drukneofre,

fordi der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar.
Ingen forkerte svar, dvs. bortset fra et. En mor for-
talte vores … forældre rådgivningscenter, at hen-
des barn havde besvaret spørgsmålet ved at sige,
’Jesus bragte en båd mere, og der var ingen, der
behøvede at drukne’. Dette barn fik et 0 for at
give et uacceptabelt svar.”73

”REDNINGSBÅDS”-ØVELSEN
Uddannelse eller indoktrinering? 

”Eleven betros autoriteten til at beslutte,
hvem der skal leve, og hvem der skal

dø. Skal det være den berømte forfatter
eller den gravide kvinde eller rabineren
eller Hollywood danseren eller politi-

manden? Ethvert svar er acceptabelt.”
– Phyllis Schlafly, grundlægger af 
forældregruppen Eagle Forum 



på et AIDS hjælpecenter, som leverede pornografi og sek-
suelt stimulerende propaganda til lærere til brug i seksu-
alundervisningen. Helt på linie med hjernevask foreslog
materialer beregnet for de 12-årige og opefter, at en barn
skal trække et kort, som så har en tekst, der skal tages 
op til åben gruppediskussion. Nogle af emnerne var:
”Har du nogensinde set en pornografisk film”? (Der er
adskillige svar at vælge imellem, som går fra, at man
synes, det er tåbeligt til at føle sig ophidset af det). ”Har
du nogensinde kælet med nogen i en bil"? ”Hvor vigtig er
seksualitet i dit liv”?74

Som en del af et landsdækkende amerikansk program
under navnet: ”Pornografi-debat” bliver elever bedt om at
undersøge og debattere for og imod pornografi og loven i
forhold til at ”begrænse eller udvide deres First Amend-
ment rettighed (frihed til at tale)”75.

I 2003 udtalte en forælder fra Minnesota, Denise
Walker, sig overfor statens lovgivende forsamling om, 
at skoler skulle kræve, at eleverne blev undervist i sek-
suel afholdenhed som en del af seksualundervisningen:
”Mit liv var et levende helvede som et resultat af et 
pensum, som mere eller mindre sagde, ’Gør, hvad du 
har lyst til, men brug et kondom’”. Jennifer Beecher, en
gymnasieelev vidnede om det samme tema og sagde, at
seksuelt overførte sygdomme og teenage graviditeter er
et problem i hendes skole, og at seksuel afholdenhed ikke

får meget opmærksomhed i
undervisningen. ”De brugte
stort set ingen tid på det …
de lærte os grundlæggende
set kun, hvordan man har
sikker sex.”76

Kay Fradenecks, som
var blevet undervist i vær-
diafklaring, forklarede om
de ødelæggende virknin-
ger: ”Som et resultat af den

indoktrinering, jeg var udsat for som elev, begyndte 
jeg at misbruge stoffer og endte med promiskuitet. Jeg 
blev gravid to gange, og to gange aborterede jeg mine
børn, og virkningerne af dette er stadig tydelig hos mig 
i dag. Jeg blev rost … for min beslutning om at abortere
og blev opfordret til at dele mine erfaringer med mine
kammerater.

”Som et resultat af den indoktrinering, jeg var udsat for
som elev, begyndte jeg at misbruge stoffer og endte i
promiskuitet. Jeg blev gravid to gange, og to gange

aborterede jeg mine børn. Jeg er stadig meget påvirket
af det den dag i dag. Jeg blev rost ... for min beslutning

om at abortere og blev opfordret til at dele mine
erfaringer med mine kammerater.”

– Kay Fradenecks, student, 
som blev undervist i værdiafklaring



Af Beverly Eakman

Beverly Eakman er pæda-
gog, tidligere videnskabs-
redaktør, teknisk skribent 
og chefredaktør ved den 
officielle avis for NASA
samt forfatter til bogen
’Kloning af den amerikan-
ske sjæl’: Nedbrydning af
moral gennem undervisning,
samt administrerende direk-
tør ved det Nationale
Amerikanske Pædago-
giske center. 

Ø nsker vi virkeligt at
indføre obligato-
risk psykiatrisk rådgivning og screening?

Disse informationer indsamles ofte af lærere efter krav fra
grupper, som modtager offentlige tilskud, som f.eks.
Instituttet vedr. Vold og Destruktiv Opførsel. Instituttets
uddannelsespsykologer underviser lærere i at få elevernes
opførsel i klassen og på legepladsen til at passe ind i en
liste over adfærdsmønstre. Det betyder, at et ”frikvarter”
ikke længere er en pause, hvor man leger. Visse ”mar-
kører” (eller ”røde flag”) signalerer, at et barn har behov
for professionel hjælp. Disse unge mennesker bliver hen-
vist til en skolepsykolog, en rådgiver eller andre ”psykia-
triske professionelle”, som træffer en afgørelse om hver
knægts ”ukonstruktive adfærd”. Barnet bliver derefter
uddannet i at bruge alternativ ”tilpasnings-”adfærd som
”mekanismer til at klare den”. Forældre forventes at støtte
barnet i at bruge disse alternativer. 

Barnet (og selv hans eller hendes forældre) får
sjældent hele indholdet i en elevs ”elektroniske sags-
mappe” at se. Smuthuller i lovene om privatlivets fred 
gør det vanskeligt at forhindre, at et barns sags-
mappe lander på skrivebordene hos optagelsesassistenter
på de højere læreanstalter, ledere, sikkerhedspersonale,

kreditvurderingsfirmaer eller
enhver, som vil hyppe sine
egne kartofler. Hvordan 
vil det gå et barn på job-
markedet, hvis barnet fal-
der ind i en af ovennævnte
uvirkelige kategorier? For
ikke at nævne, hvad der
sker med ham, når han skal
passere et sikkerhedscheck
på vej op i en flyvemaskine. 

Dr. Darrel Regier, som
er forskningsdirektør i den
Amerikanske Psykiatrifore-
ning, hilste naturligvis det
foreslåede screeningsini-
tiativ fra Frihedskommis-
sionen for psykisk sundhed
velkomment. Kevin P. Dwyer,
som er præsident for Den
Nationale Forening af Skole-
psykologer og dr. Graham
Emslie er typiske repræsen-
tanter for den psykiatriske
klike, som forsvarer tidlige
massescreeninger. Disse
”værdifulde informationer
(er) næsten umulige at
skaffe fra nogen anden kilde

…” beklager Dwyer sig. Sandt nok ville de fleste voksne
gennemskue ethvert sådan forsøg. Han er derfor bekym-
ret over, at den nuværende flodbølge af søgsmål fra foræl-
dre over spørgeskemaer med pågående personlige
spørgsmål, som stilles under dække af at være akademisk
testning, kan resultere i en negativ dom. Det kunne resul-
tere i at politikerne vil forbyde alle psykologiske under-
søgelser i skolerne.

Uanset hvad dit politiske ståsted, din religion eller 
dine synspunkter på tidens aktuelle spørgsmål iøvrigt er, 
så bør den obligatoriske screening og rådgivning 
påkalde sig vores fulde opmærksomhed. Det såkaldte
psykiatriske fængsel er en af de nemmeste måder at 
slippe af med modstandere på ved at erklære sådanne
personer til at være en fare for samfundet. Psykiatriske
fængsler i Nazityskland, Sovjetunionen, Cuba og 
senest Sydafrika er i dag legendariske. Og hvis vi tror, 
det ikke kan ske her, så se på vore skoler og overvej 
det igen. 

For at parodiere et citat fra filmen ’Gøgereden’: 
”Hver dag, i enhver henseende bliver dette initiativ ’værre
og værre’ …”

EN ’BIG BROTHER’ STAT
’Screening’ af børn

”Uanset hvad dit politiske ståsted, din religion 
eller dine synspunkter på tidens aktuelle

spørgsmål iøvrigt er, så bør den obligatoriske
screening og rådgivning påkalde sig vores 

fulde opmærksomhed. Det såkaldte psykiatriske
fængsel er en af de nemmeste måder at slippe 

af med modstandere på ved at erklære sådanne 
personer til at være en fare for samfundet”

– Beverly Eakman



I’Fagre nye verden’
starter Huxley med den
fiktive scene fra fremti-

den i ”Central Londons
undfangelses- og tilpas-
ningscenter”, hvor børn
produceres i reagensglas.77

Børn fødes ikke til for-
ældrene, men til staten. 
På den måde kan 
børn forudbestemmes og
forudtilpasses. ”Al tilpas-
ning sigter på … at få folk
til at kunne lide deres
uundgåelige sociale skæb-
ne,” siger instruktøren. I
børnevæksthusene: Neo-
Pavlovske tilpasningsrum”
bliver 8 måneder gamle
babyer anbragt foran
krukker med farverige
roser, og indbydende
åbne bøger med billeder
af fisk og fugle.78 Når baby-
erne kravler hen imod
disse, trykker en sygeple-
jerske på en knap og en
voldsom eksplosion og en
sirene lyder. Børnene bliv-
er forskrækket og begyn-
der at skrige, deres
ansigter er forvredne af
skræk. ”Nu fortsætter vi med at indprente lektionen med
et mildt elektrochok,” siger instruktøren. Skrigene
forøges, deres små kroppe fortrækker sig og bliver stive.
Pludselig stopper elektrochokket og de høje lyde.
Børnene tilbydes blomsterne og bøgerne igen. Bare ved
synes af dem trækker børnene sig tilbage i skræk.
Instruktøren smiler stort: De vil vokse op med, hvad
psykologerne plejede at kalde et ’instinktivt’ had til bøger
og blomster. Betingede reflekser, der ikke kan ændres.
Reflekser, der ikke kan ændres, er en god beskrivelse af,
hvad der bliver gjort med eleverne i vore skoler i dag. Det
stammer fra adfærdspsykologi.79

I 1884 studerede den rusiske psykolog og fysiolog
Ivan Pavlov med sin landsmand Vladimir Bekhterev ved
Leipzig universitetet i Tyskland under ”eksperimental-
psykologiens fader”, Wilhelm Wundt. Senere udviklede 
de, hvad de kaldte ”betinget refleks” udfra en berygtet
serie eksperimenter, hvor hunde, som havde lært, at mad

altid var ledsaget af en rin-
gende klokke, derefter ville
producere spyt blot ved
klokkens lyd. Der blev
skåret huller i hundenes
kinder for at kunne måle,
hvor meget spyt de pro-
ducerede som respons på
forskellige stimuli.80 De
lagde fundamentet til
meget af den adfærds-
psykologi, som anvendes i
skolerne i dag. 

Blandt tilhængerne
var psykologerne John B.
Watson og Burrhus Fre-
deric Skinner. Watson, som
var professor og direktør
for det psykologiske la-
boratorium ved John
Hopkins universitetet i
Baltimore, Maryland fra
1908 til 1920, fik Pavlov et
skridt videre. Hvor Pavlov
var interesseret i hjerne-
processerne, insisterede
Watson på, at psykologien
tog fat på ”forudsigelsen
af og kontrollen med
observerbar adfærd”. Han
troede på, at alle reaktion-
er var resultatet af ekster-

ne stimuli, og derfor kan reaktionsmønstre kontrolleres af
enhver, som er i stand til at fremkalde disse stimuli.81

I sin bog ’Psykologisk Omsorg for Spædbørn 
og Børn’ fra 1928 rådede Watson forældrene til, 
at hvis de ønskede de bedste resultater med 
deres børn, måtte de aldrig vise dem kærlighed.
Han skrev: ”I må aldrig omfavne dem eller kysse
dem, aldrig lade dem sidde på jeres skød. Hvis 
I er nødt til det, så kys dem én gang på panden, 
når de siger godnat. Giv dem hånden om mor-
genen … Husk, når du er fristet til at kæle for dit
barn, at moderkærlighed er et farligt instrument. 
Et instrument, som kan bibringe et sår, som 
aldrig heler, et sår, som kan gøre barndommen
ulykkelig, ungdommen mareridtsagtigt, et instru-
ment, som kan ødelægge din voksne søns eller 
datters erhvervsfremtid og deres mulighed for
ægteskabelig lykke.”82

Som professor Szasz påpeger: 
”... psykiatere har for en stor del
været ansvarlige for at skabe de

problemer, de angiveligt har forsøgt
at løse”. De er de sidste mennesker,

vi skal henvende os til for at 
løse vore børns problemer.

FAGRE NYE DAG
’Eksperternes’ 

børnetilpasning



Efter en serie eksperimenter på et 11 måneder gam-
melt barn, sagde Watson: ”Give mig babyen og jeg vil få
ham til at klatre og bruge sine hænder til at bygge
bygninger af sten eller træ … jeg vil lave ham til en tyv,
en gangster eller en narkoman. Mulighederne for at
skabe i enhver retning er næsten uendelige…”83

Watsons eget barn ”Lille Albert” var indbegrebet
af psykologens teori og resultater. Albert ville kravle
rundt på gulvet og for at tilpasse ham blev en hvid
kanin lukket ud af et bur. Så snart kaninen kom ud,
blev Albert begejstret og løb hen imod den. Når han
var tæt på den, kastede Watson en stor jernstang ind
bag ham, så det gav et sæt i ham, og han begyndte
at græde. Det blev gjort gentagne gange, indtil lille
Albert var bange for alt hvidt med pels – en frygt, som
varede hele hans liv.84 Sønnen af”adfærdspsykologiens
fader” begik selvmord, da han var i tyverne.85

B. F. Skinner modificerede adfærdsvidenskabens 
principper, så de kom til at passe med hans egne opdag-
elser, som han kaldte ”operant tilpasning”. ”Tilpasning”
var forskerbetegnelsen for indlæring. ”Operant” henviste
til Skinners idé om, at enhver organisme ”opererer” på
(reagerer ufrivilligt på) sine omgivelser.86 Som professor 
ved psykologiafdelingen på Harvard universitetet udgav
han i 1948 en roman ’Walden Two’, som beskriver et
opdigtet utopia, baseret på hans ide om adfærdskon-
struktion.87 Hvad der ikke var opdigtet, var hans idé om,
at individuel frihed ikke eksisterede. Menneskets han-
dlinger, sagde han, var ikke andet end et adfærdssæt,
som var formet af hans omgivelser, og som han ikke
havde nogen kontrol over.88

Derfor troede han på, at folk under alle omstæn-
digheder ville blive manipuleret. ”Jeg ønsker blot at
manipulere dem effektivt,89” sagde han. Skinner anvendte
en metode med ”desensibilisering”, hvor personen gen-
tagne gange blev tvunget til at se på foruroligende billed-
er, indtil der ikke fremkom nogen uro mere. Til sidst blev 
personen immun (følelsesløs) overfor selv de mest
ekstreme billeder.90

Under sin første optræden på TV blev Skinner
spurgt: ”Hvis du var tvunget til at vælge, ville du så
brænde dine børn eller dine bøger”? Han svarede, at han
ville brænde sine børn, fordi ”hans bidrag til fremtiden
ville være større gennem hans arbejde end gennem hans
gener”91. I dag bliver eleverne, som reelt behandles som
dyr, følelseskolde af spørgeskemaer og tester om sex,
stoffer, adfærd, følelser og deres egen sindstilstand. 

Som professor Szasz påpeger: ”... psykiatere har 
for en stor del været ansvarlige for at skabe de pro-
blemer, de angiveligt har forsøgt at løse”. De er de 
sidste mennesker, vi skal henvende os til for at løse vore
børns problemer.

ADFÆRDSPSYKOLOGI 
OG  MENNESKET

Adfærdspsykologer fra Pavlov, Watson
og Skinner til nutidens psykologer har gen-
nemført eksperimenter på hunde og rotter
i årevis, fordi de ikke ser, at der er nogen
forskel mellem mennesker og dyr. 

Idet de bygger på den type tvivlsom
forskning, påstår adfærdspsykologer, at de
kan forklare, hvad der får menneket til at
opføre sig, som det gør. Hvad der imidler-
tid fuldstændigt mangler er blot et eneste
praktisk, gavnligt resultat for menneskehe-
den. For, ved at benægte at der findes 
en sjæl, er adfærdspsykologien og alle
psykologiens forlorne konklusioner øde-
læggende, og de reducerer den komplekse
beskaffenhed af menneskets erfaringer 
til intet andet end stimulus-reaktions
opførsel.

Ivan Pavlov

B.F. Skinner

John B. Watson Watson gennemfører et eksperiment på et lille barn.
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I 2002 advarede en tidligere skolelærer, Ellen Makkai, om,
at bizarre og anstødelige spørgsmål blev stillet til elev-
erne, og at anonymitet ikke altid var garanteret.92

”Bekendtgørelses- og tilladelsessedler, (samtykke blanketter)
er så uklare, at ingen har mistanke til, hvad der foregår.”
sagde Carole Nunn, hvis klage udløste lovgivning i New
Jersey, som krævede af de offentlige skoler, at de skulle få
skriftlig forældregodkendelse, inden man uddelte spørge-
skemaer, som bad om elevernes personlige informationer.93

Her følger en lille samling af den type af invaderende
og adfærdsmanipulerende spørgeskemaer, som anvendes:

❚ ”Sundhedsforbedringsrundspørge”: I en
grundskole i Montana blev 10-årige elever stillet person-
lige og krænkende spørgsmål som: ”Hvor behårede tror
du, dine forældres kønsdele er? Hvor fede tror du, dine
forældre er? Til drengene – ”sæt en cirkel rundt om det
billede, som viser størrelsen på din penis”. Til pigerne –
”sæt en cirkel rundt om det billede, der viser størrelsen af
dit bryst”. En pige blev for-
tvivlet, skamfuld og følte
sig ydmyget af spørgs-
målene, og hendes karak-
terer faldt efterfølgende
dramatisk.94

❚ ”Kender du dig
selv”?: Under et videre-
gående engelsk kursus 
blev eleverne bedt om at
udfylde et spørgeskema
som en del af deres læse-
plan. To af spørgsmålene
er: ”Kender du dig selv?”
og ”Fortæl os om den pin-
ligste ting eller den største
hemmelighed du har, som
vil få os til aldrig at se på
dig på samme måde”. Til
det første spørgsmål er
eleverne tvunget til at
svare i et hæfte, som lær-
eren giver karakterer,
hvorefter deres svar bliver

diskuteret i klassen. Hvis eleverne svarer ”Ingen kom-
mentarer” til det andet spørgsmål, minder læreren dem
om, at de får karakter i forhold til deres deltagelse.
Eleverne bliver bedt om også at diskutere problemet eller
hemmeligheden med klassen, så andre elever kan tilbyde
deres erfaringer eller løsninger.95

❚ Historie kursus: På et videregående historie kur-
sus skulle eleverne i 2004 udfylde et 195 spørgsmåls
spørgeskema, som omfattede selvtillid, selvopfattelse,
interesser og højrisikabel adfærd – hvor 20 pct. af spørge-
skemaet dækkede forældre og familie. Spørgsmålene
omfattede:•hver forælders/stedforældres religiøse tilhørs-
forhold (herunder sekt); •forældrenes ægteskabelige 
status •elevens alder hvis/da forældrene blev separeret; 
•gift i hvor mange år; •årsindkomst for hvert fami-
liemedlem; •boligomkostninger (eller månedlig husleje);
•om faderen er ”positiv” hjemme, når han taler om sit job;
•om eleven har ”positive følelser” overfor forskellige fami-

liemedlemmer; •tid, brugt 
i en separeret eller fraskilt
forældres hjem •hvorvidt
forældrenes forhold til
hinanden er ”lykkeligt og
tilfredsstillende”; •hvorvidt
forældrene får deres barn
til at føle sig ”specielt” i
familien.96

KRÆNKELSE AF PRIVATLIVET 
Pågående spørgeskemaer 

I en grundskole i Montana blev 

10-årige elever stillet personlige og krænk-

ende spørgsmål som: ”Hvor behårede tror

du, dine forældres kønsdele er? Hvor fede

tror du, dine forældre er?”



❚ ”Hvordan har jeg det? Kontrollér dig selv”
er et spørgeskema, som gives til 12 til 16-årige og består
af 55 personlige spørgsmål om forbrug af alkohol og
ulovlige stoffer, om seksuel adfærd og ulovlig, antisocial og
nedværdigende adfærd. Eleverne skal besvare spørgeske-
maet og angive deres navn (hvilket gør, at de mister retten
til anonymitet), og det påvirker karakteren, som kommer til
at stå i deres eksamensbevis.97

❚ ”At gå over stregen”: Som en del af en ”udfor-
dringsdag” bliver eleverne flyttet til den ene side af 
lokalet med en hvid streg ned gennem midten af lokalet.
Eleverne bliver bedt om at krydse stregen, ”hvis du har
blondt hår ... blå øjne (eller) ... hvis du er enebarn”, ”hvis
der nogensinde er gjort nar af dig, fordi du er fed” eller
”hvis du er blevet bedt om at holde op med at opføre dig 
som en pige, eller være mere som en mand”, ”hvis du 
eller nogen i din familie nogensinde er blevet voldtaget
eller seksuelt forulempet”, ”hvis du nogensinde er blevet
slået af nogen, som sagde ’jeg elsker dig”, ”hvis du eller
nogen i din familie har kæmpet med afhængighed af
receptpligtige eller ulovlige stoffer”, ”hvis nogen i din 
familie er alkoholiker”, ”hvis du nogensinde har følt 
dig usikker i dit eget hjem”, ”hvis du nogensinde har 
tænkt alvorligt på, eller, om nogen du elsker nogensinde
har tænkt alvorligt på eller nogensinde har forsøgt at 
begå selvmord”98

❚ En forælder udtalte: ”Mit barn deltog i en udfor-
dringsdag ... Det lød som en katastrofe med grædende

børn, voksne, som snagede og børn, som følte sig tvunget
til ’at fortælle alt’”.99 I april 2002 gjorde en leder i Seattle
Times opmærksom på: ”Den følelsesmæssige intensitet 
af disse gruppediskussioner er problematisk. Skoler burde
ikke medvirke til at placere børn i situationer, hvor voksne
nedbryder dem følelsesmæssigt og angiveligt omformer
dem til bedre mennesker.”100

❚ Et 1992 spørgeskema fra Iowa spurgte eleverne:
”Hvis du kunne udslette en hel race, ville du så gøre 
det? Hvilken?”101 

❚ I et andet spørgeskema bliver gadenavnene, hvor
ulovlige stoffer bliver solgt, skrevet op og eleverne spurgt,
hvilke stoffer de har prøvet. 102

❚ I 2002 sagde Steven H. Aden, ledende advokat for
Rutherford instituttet kategorisk: ”Det er en skandale, at
sådanne direkte og private spørgsmål kan stilles til børn
uden deres forældres godkendelse ... Vi ville ikke tillade
fremmede på gaden at stille den slags spørgsmål til vore
børn, så hvorfor skulle vi være mere eftergivende, blot
fordi de er i skole.”103

❚ Ellen Makkai sammenfatter bedst, hvad der burde
gøres ved dette: ”Da jeg var lærer for 30 år siden, blev
forældres suverænitet respekteret undtagen ved helt
særlige kriser. Eleverne koncentrerede sig om det boglige,
idræt og kunsten. Pædagogerne må begynde at fokusere
på det oprindelige skolemæssige mandat igen, og kassére
de uværdige skolespørgeskemaer, som ikke er stort mere
end en sociologisk undersøgelse.”104
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Psykiatriske stoffer og programmer 
har været indblandet i stigende
børnevold. Eksploderende selvmords-
rater blandt unge følger også i køl-
vandet på den udbredte brug af 
psykiatriske, psykofarmaka baserede
programmer for børn og psykologisk
inspirerede læseplaner i skolerne.  

Myndighederne i England, USA,
Canada, Australien og Europa har
advaret lægerne mod at ordinere visse
antidepressiver til børn under 18 på
grund af risikoen for selvmord.

”Dødstræning,” som har været i brug
mange steder siden 1970’erne, opfor-
drer eleverne til at diskutere selvmord
og at skrive deres eget testamente og
gravskrift. Morderne bag en massakre
på et gymnasium i Columbine havde
deltaget i et ”dødstræningsprogram”,
hvor de blev bedt om at ”forestille 
sig deres egen død”. Kort tid efter
begik de deres dødelige massakre.

Forskeren Diane Alden fastslog: 
”Vi har brugt år på rådgivning, 
terapi, medikamenter og ikke-faglige
følerier i vores skoler, og det eneste 
vi har fået ud af det, er dumme 
unger, som har det godt med at 
være dumme og voldelige.” 
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Mens han var på et psykiatrisk medikament, der er

kendt for at kunne forårsage ”mani” og voldelig adfærd,
ankom Eric Harris sammen med sin kammerat, Dylan

Klebold (indsat,) til deres skole og begyndte at skyde
(ovenfor). Da de var færdige med det, var 12 elever og

en lærer døde, hvorefter drengene skød sig selv.
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I
1967 – et år efter, at ”værdiafklarings” pro-
grammerne var sluppet løs på skolerne – blev
der dannet en psykiatrisk forskningsstudie-
gruppe for at overveje ”muligheden for at
forbedre livskvaliteten ved hjælp af kemika-

lier og en oversigt over disse kemikaliers virkninger,
når de blev ordineret til ikke-psykotiske og ikke-
neurotiske patienter.”

Det kom der en publikation ud af, som blev offent-
liggjort i 1971 under titlen: ’Psykotropiske stoffer i år
2000, brug hos normale mennesker’. Her blev det op-
lyst, at ”... store anstren-
gelser (er blevet) iværksat
af den farmaceutiske
industri for at finde nye
kemiske substanser, som
kan have sindsændrende
egenskaber”.105 Slutresul-
tatet af disse studier blev
en ”pillekultur, med et
favoritmedikament til alle
aldre, herunder ’sindsud-
videre’ til de unge’.106

Publikationen advarede også imod risikoen for,
at stoffer kan blive ”opfundet og anvendt på måder,
som ikke er gavnlig for menneskeheden”. Som den
følgende voldsbeskrivelse angiver, er denne mulig-
hed blevet til brutal virkelighed. 

❚ Syv ud af 12 skyderier på amerikanske skoler
indenfor de seneste år blev begået af teenagere, der
havde taget ordineret psykofarmaka, som var kendte
for at forårsage voldelig adfærd. 

❚ I februar 2004 skød og dræbte den 15-årige
tyske Andreas sin stedfar. Andreas var på ordineret
psykofarmaka.107

❚ Den 19-årige Ryan Furlough fra Maryland blev
den 17. maj 2004 dømt for overlagt mord i 2003 på en
skolekammerat. Det skete, mens han tog et ordineret
antidepressiv middel.

❚ I juli 1999 stak to japanske drenge på 15 og 16
år en 16-årig gymnasieelev ned, mens de tog et be-
roligende middel (sovepille) fordi, sagde de, det
gjorde dem ”usynlige”. Børn er især sårbare overfor
sådanne medikamenter, fordi deres krop stadigvæk
udvikles. Medikamenterne kan fremkalde skrækind-
jagende fysiske og psykiske bivirkninger omfattende,

men ikke begrænset til,
fjendtlighed, spasmer,
grimasserende bevægel-
ser, maniske reaktioner
og hysteriske anfald.
Midlerne er også poten-
tielt vanedannende, og
det kan være sværere at
holde op med at bruge
dem, end det er at holde
op med at tage illegale
stoffer. 

En fransk undersøgelse fra 1996 med titlen:
”Selvmord og psykotropiske midler” fastslog, at ”selv-
mordsforsøg er hyppigere blandt patienter på anti-
depressiver.108 Med andre ord er selvmordsimpulser
en kendt bivirkning ved sindsændrende psykiatriske
midler. Der er derfor intet mærkeligt i, at meget høje
selvmordsrater blandt unge er opstået i kølvandet på
de udbredte psykiatriske programmer for børn, hvor
der bruges psykofarmaka.

Dødsfaldene blandt børn er tragiske:
❚ I 2001 hængte Matt Miller sig i skabet på sit

værelse, en uge efter at han havde fået ordineret et

Fabrikation af 
børnevold 

Mens man på den ene side 
ligefrem udsætter millioner af børn 

for psykiatriske stoffer, der kan
fremprovokere vold og selvmord,
tilbyder psykiatere og psykologer 
på den anden side undervisning i

”vredeskontrol” og ”dødstræning”.
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antidepressiv. En anden dreng, som tog antidepres-
siver, hængte sig selv fra en loftsbjælke med et bælte.
Han efterlod et brev, sat fast på hans tøj, hvor 
han takkede sine forældre for 14 vidunderlige år af 
sit liv.109

❚ I Canada tog en 14-årig dreng sit liv i 2003, 25
dage efter at han var blevet stemplet som ”modsæt-
ningstrodsig”.

❚ Tre andre canadiske teenagere blev fundet efter
de havde begået selvmord. De tog ordinerede anti-
depressiver.110

I 2003 advarede den engelske lægemiddelstyrel-
ses læger mod at ordinere SSRI antidepressiver til
unge under 18 år på grund af risikoen for selvmord.
Det følgende år udsendte den amerikanske Fødevare-
og Lægemiddelstyrelse (FDA) en tilsvarende advar-
sel. Det samme skete fra australske, canadiske og
europæiske sundhedsstyrelser. Den amerikanske
Levnedsmiddel- og Lægemiddelstyrelse (FDA) be-
ordrede i oktober 2004, at en tydelig advarsel i ”sort
ramme” om at brugen af medikamentet kan føre til
selvmord skulle placeres på SSRI pilleglas og paknin-
ger. Men denne advarsel går ikke langt nok. Børn dør,

slår andre ihjel eller bliver gjort til misbrugere på
grund af disse og andre psykofarmaka. Deres
fremtid kan kun sikres, når den uvidenskabelige
”psykiske forstyrrelse” de, er diagnosticeret med,
er afskaffet, og farlige psykofarmaka er forbudt.

I 2004 advarede John L. Whitehead, som er
en velkendt forfatningsadvokat og forfatter: ”Det
triste faktum er, at vore folkeskoler og forældre er
blevet ført bag lyset af den psykiatriske medici-

nalvareindustri ... (V)i
må, som nation, fjerne os
fra ideen om, at stoffer af
en hvilken som helst art
er et svar. Ved at gøre 
det har vi åbnet døren til
manipulation, udført af
skrupelløse medicin-
købmænd, som gerne
bedøver os eller gør os
afhængige af medicin,
hvis de kan tjene penge

på det. Hvis vi som et samfund virkelig mener, at vi
er modstandere af stoffer, så lad os begynde i hjem-
met og i skolerne". 

Psykologisk påvirkning af unge sind, 
som driver dem til vold og død.

Mens man på den ene side ligefrem udsætter 
millioner af børn for psykiatriske stoffer, der kan frem-
provokere vold og selvmord, tilbyder psykiatere og
psykologer på den anden side undervisning i ’vredes-
styring’ og ’dødstræning’, som har været brugt i 
mange lande siden 1970’erne for at få børnene til at
diskutere selvmord og nedskrive deres egne testamen-
ter og gravskrifter. En amerikansk ”dødstrænings”
-klasse (formildende benævnt uddannelse i straffe-
ret) bestod i at tage eleverne med til en øde flodbred
for at observere en fingeret forbrydelse, komplet 
med en ”sønderlemmet mannequin i bagagerum-
met, en afrevet arm i en indkøbspose og en blodig
nedstryger.”111

En engelsk artikel fra 2004 om vredeskontrol og
sorgrådgivningsprogrammer, der bruges i mange
skoler som en del af ”Sund livsførelsesprojekter” 
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Brad Eckstein

Matt Miller

Selvmordsimpulser er en kendt bivirkning 
ved sindsændrende psykiatriske midler. 

Der er derfor intet mærkeligt i, at meget
høje selvmordsrater blandt unge er
opstået i kølvandet på de udbredte 
psykiatriske programmer for børn, 

hvor der bruges psykofarmaka. 

Raymond Perrone

Matt Miller hængte 
sig selv i skabet på sit

værelse en uge efter, at
han var blevet sat på et

antidepressiv. Den ti år
gamle Raymond Perrone

og den 16-årige Brad
Eckstein hængte begge 

to sig selv, mens de
kæmpede med

abstinenserne efter at
have taget Ritalin. 
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afslører, at elever, som var i ”sorgrådgivning”
”lavede tegninger af liv og død eller skrev breve om
ting, de ville ønske, de kunne have sagt til deres
kære”.112

Kritikere fremhæver de to teenagere fra Colum-
bine Gymnasium, Eric Harris og Dylan Klebold, som
de første eksempler på, hvilken fiasko ”vredesstyring”
og ”dødstræning” er. Fordi de havde stjålet en bil,
havde begge drenge deltaget i et rådgivningsprogram,
bl.a. med timer i vredesstyring, idømt af retten. De
havde deltaget i et dødstræningskursus i skolen, hvor
eleverne blev bedt om at forestille sig deres egen død.
Harris, som også tog et antidepressiv, som var kendt
for at forårsage vold og selvmordstanker, havde 
efterfølgende en drøm, hvor han og Klebold begik et
skydeorgie i et butikscenter. Harris skrev om sin 
drøm og gav det til læreren. Kort tid efter udlevede
han og Klebold drømmen, da de den 20. april 1999 
tog på et skydeorgie, hvor de dræbte 12 elever og en
lærer og sårede 23 andre, inden de skød og dræbte sig
selv.113 Der er ingen standarder for, hvordan man leve-
rer disse vredesstyrings kurser, og samtidig hævdes
det, at kurserne lærer personer at kontrollere deres 

aggression og vrede. ”Der er lige så mange måder at
gribe (vredesstyring) an på, som der er mennesker,”
sagde W. Doyle Gentry, som er klinisk psykolog og
direktør for Anger Free Living i Virginia. ”Og det har
skabt en lang række forvirrende og direkte bizarre
metoder, som ikke kan tages alvorligt.114 Jeg mener, de
beder dig om at tæve en madras med en tennisketcher
(for at få din vrede ud), det gavner dig overhovedet
ikke.”115 En elev tævede en klassekammerat så alvor-
ligt, at drengen seks dage efter stadig var indlagt.116

Forskeren Diane Alden fastslog: ”Vi har brugt år
på rådgivning, terapi, medikamenter og ikke-faglige
følerier i vores skoler, og det eneste vi har fået ud af
det, er dumme unger, som har det godt med at være
dumme og voldelige.”117

Dr. Samuel L. Blumenfeld, som er en internatio-
nal anerkendt pædagog og forfatter, siger: ”Der må
være noget galt med et undervisningssystem, som
kræver, at så mange børn skal medicineres, bare for at
gå i skole. Dette er en grusom og kriminel aktivitet,”
siger han. Hvad angår løsninger, advarer han: ”Du
kan ikke reformere uddannelsen uden først at adskille
den fra adfærdspsykologien.”118

TRENCHCOAT MORDERE:
Kritikere fremhæver de to teenagere fra
Columbine Gymnasium, Eric Harris og
Dylan Klebold, som rystende eksempler
på, hvilken fiasko ’vredesstyring’ og 
’dødstræning’ er. Harris tog også et 
psykiatrisk medikament, der ansporer 
til voldelig adfærd, på det tidspunkt, 
hvor mordene fandt sted.



Når man stempler børns indlæ-
ringsproblemer som ”mentale
forstyrrelser”, er det baseret på et
diagnosesystem, som ikke hviler på
noget videnskabeligt grundlag.

Eksperter og professionelle aner-
kender, at der ingen kendte ”biolo-
giske” eller ”genetiske” årsager er 
til nogen psykiatrisk diagnose.

Psykiatriske spørgeskemaer for
skoleelever, som mange lærere for-
ventes at udfylde, er formuleret af
psykiatere på en sådan måde, at
ingen elev vil kunne undgå at blive
stemplet for at være psykisk syg på 
et eller andet tidspunkt under deres
uddannelse. Disse rapporter kan
resultere i psykologisk eller psykiatrisk
intervention i børns liv eller i hans
eller hendes familie. 

Dr. Julian Whitaker siger, at psykiske
helbredsrapporter udarbejdet på
baggrund af en pseudovidenskabelig
screening bruges af det psykiske
sundhedsvæsen til at få adgang 
til millioner af nye patienter – 
vores skoleelever.
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Til trods for massemediernes omtale af, at det er godt for eleverne, 
hvis deres ”indlæringsforstyrrelser” bliver indkredset, så de kan blive

”behandlet”, så er resultatet af behandlingen ikke, at elevernes evne til
at følge med i skolen forbedres, resultatet er derimod penge i lommen på

de psykiatere og psykologer, som påstår at farlige stoffer er løsningen. 



D
et såkaldt videnskabelige diagnoseværk-
tøj, som ligger til grund for medicinerin-
gen og screeningen af børns psykiske
sundhed er et opdigtet diagnosesystem,
den Amerikanske Psykiatriforenings

(APA) ’Diagnostiske og statistiske håndbog for psykiske
forstyrrelser’ (DSM-IV).

I 1952 indeholdt DSM ingen kategorier for småbørn
og større børn undtagen tre ”tilpasningsreaktioner”. Før
1980 var der en næsten 1000 pct. stigning i antallet 
af børnepsykiatriske ”for-
styrrelser” omfattende ’li-
delser’ som matematik-,
regning-, stave- og sprog-
forstyrrelser. I 1987 blev
”opmærksomhedsman-
gel Hyperaktivitets For-
styrrelse” (ADHD) bogsta-
veligt talt stemt til at
eksistere af APA medlem-
mer og derefter inklu-
deret i DSM.

Psykiatere gendefine-
rer nu også forstyrrende
teenageopførsel som psy-
kisk ”sygdom” med diagnoser som ”opførselsforstyr-
relse” og ”oppositionel trodsforstyrrelse”, når et barn
skændes med sine forældre eller lærere. En sociolog
ved University of Southern California, Barry Glassner,
sagde i 2002 i sin bog, ’Frygtkulturen’, at DSM gjorde
børn til gode kandidater for indespærring i psykiatrisk
forvaring, hvis de gør fem ud af følgende ting:
”Skændes med forældrene, trodser anmodninger fra
voksne, gør ting, som irriterer andre, taber fatningen,
let bliver sure, opfører sig ondskabsfuldt, beskylder

andre for deres egne fejltagelser, bliver vrede og harm-
fulde eller bander.”119

To år senere var symptom-listen yderligere udvidet
med praktisk talt enhver tænkelig følelse eller måde at
være på. 

Nutidens lærere forventes at udfylde forskellige
rapporter om deres studenters psykiatriske og psykolo-
giske opførsel ved brug af ’Diagnostisk og Statistisk
håndbog for psykiske forstyrrelser’ (DSM). 

❚ I ”Lærerens indberetningsformular for 6-18 årige”
figurerer 112 adfærds-
former for hvert barn.
Barnets navn er skrevet på
formularen. Listen af for-
modede psykiske forstyr-
relsessymptomer inklud-
erer: ”Undlader at færdig-
gøre ting som han/hun
påbegynder”, ”trodsig,
svarer igen”, ”praler, brys-
ter sig stolt”, ”kan ikke
sidde stille, utålmodig,
hyperaktiv”, ”forvirret el-
ler som i en tåge”, ”er
rastløs”, ”dagdrømmer

eller fortaber sig i sine egne tanker”, ”ulydig i skolen”,
”bryder skolens regler”, ”overdrevent regelbundet”,
”bliver nemt jaloux”, ”færdes sammen med andre som
kommer i vanskeligheder”, ”bider negle”, ”piller næse,
hud eller andre kropsdele”, ”har indlæringsproblemer”,
”arbejder dårligt i skolen”, ”hemmelighedsfuld, holder
ting for sig selv”, ”viser sig og klovner”, ”problemer
med at tale”, ”stirrer udtryksløst”, ”kan ikke udføre
tildelte opgaver”, ”taler for meget”, ”præsterer mindre
end potentiale”.
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Diagnoser lyver: 

Forræderisk ”omsorg”

Afbrydende adfærdsforstyrrelse 
(DBD) bedømmelsesskala omfatter 61 

spørgsmål, hvoraf 39 er taget direkte fra den 
’Diagnostiske og Statistiske håndbog for psykiske

forstyrrelser’ (DSM). Her forventes det igen, at
læreren foretager en vurdering. ”Børnene kan
blive stemplet som ‘psykisk syge´ for at opføre

sig som et almindeligt barn.”

– Beverly Eakman



❚ I et andet skema ”Lærerens problemklassificering”,
hvorpå barnets navn også figurerer, evalueres barnets
forhold til andre børn, læreren, den boglige fremgang, dets
indflydelse på klassen og dets selvrespekt. Læreren for-
ventes at foretage en vurdering som kan spænde fra intet
problem til ekstremt problem.

❚ Afbrydende adfærdsforstyrrelse (DBD) bedøm-
melsesskala omfatter 61 spørgsmål, hvoraf 39 er taget
direkte fra ’Diagnostisk og Statistisk håndbog for psykiske
forstyrrelser’ (DSM). Her
forventes det igen, at lære-
ren foretager en vurdering.
”Børnene kan blive stemp-
let som ”psykisk syge” for
at opføre sig som et almin-
deligt barn,” advarede
Beverly Eakman. Hun fort-
satte: ”Endnu mere bekym-
rende er det, at hvis et barn
stemples for at have en
psykisk eller følelsesmæs-
sig skavank, så kan familien

også blive betragtet som ’dysfunktionel’. Noget så simpelt
som ’forsinket udvikling’ eller et dødsfald i familien kan
resultere i en DSM stempling, som udløser det som i nogle
stater kaldes ’Individualiseret Familie Service Program’. I
det væsentlige tillader dette program direkte indgriben i
familieanliggender.”120

Det faktum, at der ikke er noget barn, som ikke på et
eller andet tidspunkt ville blive stemplet som sindsli-
dende, hvis disse vurderinger anvendes, viser at den pro-

ces ikke er andet end et
redskab til at rekruttere
patienter blandt børnene.
Hvis et barn en gang er
stemplet, så bliver det
automatisk anset for at
have en kronisk psykia-
trisk forstyrrelse – det er
med andre ord en patient
rekruttering for hele livet. 

Det eneste DSM ikke
er baseret på, er lægeviden-
skab. Den er alene helliget
kategorisering af symp-
tomer og er ikke nogen

beviselig sygdomslære. Edward Drummond, dr.
med. og medicinsk direktør ved Seacoast Mental
Health Center i Portsmouth i New Hampshire, er-
klærer i sin bog: ’Den komplette guide til Psykiatriske
Midler’, som blev udgivet i 2000, at: ”For det første
er der ikke noget biologisk ætiologisk (årsag) bevis
for nogen som helst psykiatrisk lidelse ... på trods af
årtiers forskning ... Så lad være med at acceptere
myten om, at vi kan stille en nøjagtig diagnose”.121

❚ I 2002 udtalte professer Szasz: ”Der er ingen
blod- eller andre biologiske tester, som kan fastslå til-
stedeværelsen eller fraværet af psykiske lidelser, sådan
som man kan gøre for de fleste somatiske lidelser.
Hvis sådan en test blev udviklet (for hvad, der op til
det tidspunkt havde været betraget som en psykia-
trisk sygdom), så ville tilstanden ophøre med at være
en psykisk sygdom, og den ville så i stedet blive
klassificeret som et sympton på en fysisk sygdom.”

❚ Børneneurologen Fred Baughman jr. siger, at
den "’biologiske psykiatri’ endnu ikke har bevist, at
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Lærerne bliver pålagt at vurdere deres studenter, ikke i forhold til, hvor
godt de klarer sig med skolearbejdet, men i forhold til en checkliste over
opførsel, som vilkårligt angiver, at børnene er hyperaktive – og derfor
har brug for psykiatrisk indgriben i deres liv.

Det faktum, at der ikke er noget barn,
som ikke på et eller andet tidspunkt ville

blive stemplet som sindslidende, hvis
disse vurderinger anvendes, viser at den
proces ikke er andet end et redskab til at
rekruttere patienter blandt børnene. Hvis

et barn en gang er stemplet, så bliver
det automatisk anset for at have en

kronisk psykiatrisk forstyrrelse.



en eneste psykiatrisk tilstand eller diagnose er baseret på
en anormalitet eller lidelse, eller på nogen ’neurologisk’,
’biologisk’, ’en kemisk ubalance’ eller noget ’genetisk’.”

Da der ikke findes noget unormalt ved et ADHD,
DAMP eller hyperkinetisk barn, er den pseudolægelige
etikette intet andet end en stempling, og den unødvendige
behandling med psykofarmaka, der uvægerligt følger
efter, er at betragte som et fysisk overgreb. 

De medikamenter, der typisk udskrives recepter på 
til børn diagnostiseret med ADHD eller indlærings-
forstyrrelser, er et afhængighedsskabende og farligt amfe-
tamin-lignende præparat. 

❚ Dr. Julian Whitaker advarer imod de konsekvenser
det kan få, hvis man indfører obligatoriske screeninger af
børn. Idet han henviste til den nye Frihedskommission
for Psykisk Sundhed, sagde han, at ”deres rapporter siger,
at ’omfanget, alvorligheden og de vidtrækkende konsekven-
ser gør det bydende nødvendigt, at vores land tager en
fornuftig, systematisk tilgang til, hvad vi skal gøre for at
forbedre børnenes psykiske sundhedstilstand.’ Sagt mel-
lem linierne, betyder det, at vi skal medicinere dem!" Eller
som han sagde det: ”52 millioner potentielle kunder.”122

❚ Dr. Baughman påpeger, hvad omkostningerne i
menneskelige liv er:

"Følgende børn er ikke længere hyperaktive eller
uopmærksomme – de er døde. 

Jeg blev konsulteret mellem 1994 og 2001, enten
lægeligt eller juridisk, formelt eller uformelt i følgende
sager, der havde døden til følge:

❚ Stephanie,11, blev ordineret et stimulerende stof og
døde af uregelmæssig hjerterytme.

❚ Matthew, 13, blev ordineret et stimulerende stof og
døde af kardiomyopati (sygdom i hjertemuskulaturen).

❚ Macauley, 7, blev ordineret et stimulerende stof og
tre andre slags nervemedicin og fik hjertestop.

❚ Travis, 13, blev ordineret et stimulerende stof og
døde af kardiomyopati.

❚ Randy, 9, blev givet et stimulerende stof og flere
andre stoffer og døde af hjertestop.

❚ Cameron, 12, blev ordineret et stimulerende stof og
døde af hypereosinophilic syndromet (unormal stigning i
hvide blodceller).

”Det er en høj pris at betale for ’behandlingen’ af en
’sygdom’, der ikke eksisterer”, sagde han.

D en kontroversielle og uviden-

skabelige stempling af børn

med indlæringsvanskelighe-

der sker over hele verden. Til trods for

at psykiatrien påstår det modsatte, lig-

ger den praksis, at ordinere kokainlig-

nende stoffer, når man har at gøre

med den type problemer, fjernt fra fak-

tisk videnskab. 

Der findes ikke en videnskabelige

undersøgelser, som kan påvise, at de

teorier, der bliver publiceret i masse-

medierne har nogen videnskabelig

validitet, og der er ikke registreret

nogen beviselig gavn hos dem, der

har modtaget en sådan behandling

over en længere periode, undtagen for

psykiaterne og psykologerne, som

fastholder de unge patienter, så længe

det er muligt at ”behandle” – aldrig at

kurere – dem.

At de psykiatriske medikamenter

kan gøre deres børn voldelige, og

endog selvmordstruede eller have

dødelige bivirkninger, er ikke gjort

klart for forældrene.

Hvert af de børn, der er beskrevet

her, er ikke kun ude af stand til at føre

et normalt liv på grund af såkaldt

”sikre og effektive” stoffer, de er tragisk

nok ikke længere hos os, de er døde

på grund af disse stoffer, som hæv-

dedes at være ordineret for at ”hjælpe”

dem til en bedre opførsel i skolen. 

Det er en høj pris for ”behandlin-

gen” af en ”sygdom”, som ikke eksisterer.

Stephanie Hall

Matthew Smith

Shaina Dunkle

BØRN DØR
En voldsom pris



Forældre har en grundlovssikret 
ret til at opdrage deres egne børn
uden at skulle udsættes for psykia-
trisk indgriben i deres børns liv.

Forældre skal vide, at hvis psykia-
tere eller psykologer bruger 
skolerne til at teste eller vurdere
deres børn, har de ret til at sige 
nej og nægte, at deres børn 
bliver medicineret. 

Ikke diagnostiserede, ubehandlede
fysiske tilstande bliver ofte 
forkert tolket som psykiske eller
opførselsmæssige forstyrrelser. 
F.eks. kan kviksølv, toksiner og 
allergener fra omgivelserne påvirke
opførsel og boglig præstation og
kan fremkalde symptomer, der 
ligner manglende opmærksomhed
og hyperaktivitet. Forældre bør 
få deres børn undersøgt af en 
kompetent ikke psykiatrisk 
medicinsk læge. 

Hvis et barn ikke lærer noget, 
er bagefter i skolen, ikke kan lide
undervisningen, eller ikke ser ud 
til at kunne koncentrere sig, bør 
der ansættes en kompetent lærer.

3
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At udvise virkelig interesse i et barn og dets evner og
faktisk hjælpe dem med at forstå, hvad de ord,

de forsøger at forstå, betyder, er af uvurderlig 
værdi for deres fremtid. 



V
ed at påstå at selv almindelig
opførsel hos børn er en mental
forstyrrelse og at stoffer er løsnin-
gen, har psykiatere og psykologer
sneget sig ind i en position, hvor

de har autoritet over børn. Ved et nærmest totalt
statskup i vores skoler, er vore engang stærke og
effektive uddannelsesbaserede skoler, blevet til
eksplosive eksperimenter. I 2004, udtalte professor
Frank Furedi, "Hvis den nuværende udvikling
fortsætter, vil der snart
kun være lidt som
adskiller skolen fra en
psykiatrisk anstalt ...
Hvis vi betragter store
udfordringer som op-
levelser, børnene ikke
kan klare, vil eleverne
hurtigt fange budska-
bet og betragte det
med frygt. Men, hvis
vi trækker os væk fra
at spille læge og pati-
ent, og koncentrerer os om at udvikle børns 
styrke ved hjælp af kreativ undervisning, så vil
børnene klare den ... at beskytte børn mod pres 
og nye oplevelser viser en manglende tillid til
deres muligheder for at udvikles gennem nye
udfordringer.”123

Som Eakman også skrev: "Nu om dage tror 
de fleste mennesker ikke, at uddannelse virkeligt
handler om at lære at læse og stave og få nogle
"basale færdigheder", eller færdigheder i noget som
helst. Hvad der er endnu mindre forstået er, at der
i dette land, ja faktisk i hele den industrialiserede

verden, eksisterer, hvad der bedst kan beskrives
som et ’analfabetisme-kartel’, som tilsyneladende-
har det mål at fremme ’mental sundhed’. Kartellet
får sin magt fra dem, som har udsigt til at drage
økonomisk og politisk nytte af uvidenhed og
uddannelsesmæssig forsømmelse, fra den frustra-
tion, kriminalitet, arbejdsløshed og det sociale
kaos, som dårlig uddannelse afstedkommer."124

I følge Rutherford Instituttet, har "forældre en
grundlovssikret ret til at lede og styre deres børns

opdragelse, og love
eller aktivititer fra
myndighederne, der på
urimelig måde kræn-
ker forældres ret til at
opfostre og uddanne
deres børn i overens-
stemmelse med deres
egne værdier, er forfat-
ningsmæssigt suspek-
te.”125 – Dr. Whitaker
giver dette råd: ”At
mennesker sommetider

er irritable, ikke er istand til at sove, o.s.v., indikere
næppe et alvorligt psykisk symptom. At føle sig
forstemt en gang imellem er en del af at være
menneske ... Tænk tilbage på din barndom. Husk
dine oplevelser. Spørg så dig selv, om du ville have
det bedre idag, hvis 5 eller 6 år af din barndom var
blevet tilbragt i en tilstand bedøvet af stoffer? 

Her er, hvad han ellers anbefaler til foræl-
drene at gøre: ”Allerførst nægt at underskrive
samtykke erklæringen, når den kommer fra dit
barns skole – hvis de ikke kan teste dem, kan de
ikke medicinere dem.”126

”Nægt at underskrive 
samtykke erklæringen, når 

den kommer fra dit barns skole
– hvis (psykiaterne) ikke kan 

teste dem, kan de ikke 
medicinere dem.”

– Dr. Julian Whitaker, råd til forældre 

K A P I T E L  F E M
A t  s i k r e  f r e m t i d e n
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KAPITEL FEM
At sikre 

fremtiden



Hvis et barn udvis-
er indlærings- og/eller
opførselsmæssige pro-
blemer, kan der gøres
mange ting udover medi-
cin- og opførselsmodifi-
kationsbaserede opgaver,
som idag er rygraden i
det psykiske sundheds-
system i skolerne.

Ikke diagnosticere-
de, ubehandlede fysiske tilstande kan tit mani-
festere sig som et ”psykisk symptom”. Udtrykket
”gal som en hattemager” stammer fra arbejdere der
brugte kviksølv til at lave filthatte. De giftige
dampe og den mængde, de blev indtaget i, 
skabte en organisk forringelse, der sommetider
resulterede i demens. Således blev et større antal
hattemagere ”tossede”, som et resultat af kronisk
kviksølv forgiftning.127

Læger har fastslået, at kviksølv forgiftning,
miljøgifte og allergier kan påvirke ens opførsel og
indlæringsevne, og at det kan skabe symptomer,
der ligner ”DAMP” eller ”ADHD”.128

Gasser, rensevæs-
ker, parfumer og andre
kemikalier kan gøre et
barn ”irritabel”, uop-
mærksom, underligt,
aggressiv, deprimeret
eller hyperaktiv.”129 Dr.
L. M. J. Pelsser fra Re-
search Center for hyper-
aktivitet og ADHD i
Middelburg, Holland,
siger at 62 pct. af de
børn, som er diagnos-
ticeret som ADHD viste
betydelig forbedring i
opførsel ved at ændre
deres kost.130 Tag derfor
barnet til en dygtig
læge og få ham eller
hende ordentlig testet
for allegier og gift-
stoffer. 

Studier viser, at
undervisning fører til
forbedring i det akade-
miske resultat. Hvis et
barn ikke lærer noget,
er bagud i skolen, ikke
kan lide sin klasse, eller
ikke synes at kunne
koncentrere sig, bør

man ansætte en kompetent lærer.
I modsætning til den psykiatrisk opfattelse, er

børn ikke ”forsøgsdyr.” De er mennesker, der har
enhver ungdoms ret til at forvente beskyttelse,
omsorg, kærlighed og chancen for at nå deres fulde
potentiale i livet.

Professor Szasz siger, at børnepsykologer og
psykiatere ”stjæler barnet fra det allervigtigste han
har, nemlig sig sel ... At indhylde dem i en falsk
fortrolighed og forgiven omsorg ... er den bedste
måde at skade børn på, i hjælpns navn.

”Børnepsykologi og børnepsykiatri skal ikke
reformeres. De skal afskaffes.”

K A P I T E L  F E M
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I modsætning til den psykiatrisk op-
fattelse, er børn ikke ‘forsøgsdyr.‘ De
er mennesker, der har enhver ung-
doms ret til at forvente beskyttelse,
omsorg, kærlighed og chancen for 
at nå deres fulde potentiale i livet.



ANBEFALINGER
Anbefalinger

A T  S K A D E  U N G E
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Du har ret til at nægte at give tilladelse til, at dit barn skal udsættes for psykolo-
giske eller psykiatriske spørgeskema, testning eller evaluering i skolen. 
Vær sikker på at starte dit barn på en skole, der støtter dette.

Hvis dit barn har været udsat for en psykologisk/psykiatrisk undersøgelse uden
dit samtykke, eller er blevet tvangsmedicineret og gjort fortræd, så rådfør dig 
med en advokat for at afgøre, om der er grundlag for at lave en strafferetlig 
eller et civilt søgsmål, især mod forfatterne til spørgeskemaerne og, hvis det 
er psykologer eller psykiatere, tillige mod deres universiteter og foreninger. 

Støt lovgivningsinitativer, som vil beskytte børn imod psykiatrisk og psykologisk
indblanding og som vil fjerne deres destruktive indflydelse fra skolerne. 

Tal åbent – vær dit barns stemme. Start eller meld dig ind i en forældregruppe,
der taler åbent om den forkerte stempling og medicinering af børn og sørg for 
at støtte hinanden.

Juridisk beskyttelse bør være på plads for at sikre, at psykiatere og psykologer 
hindres i at overtræde/bryde enhver persons ret til at bruge alle borgerlige, 
politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, sådan som de er anerkendt
i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, den Internationale Konvention
om borgerlige og politiske rettigheder, og i andre relevante organer. 

Endelig må psykiatri og psykologi fjernes fra alle uddannelsesinstitutioner, og
deres tvang og ubrugelige metoder bør aldrig finansieres af staten. 

1
2
3
4
5
6



edborgernes Menneskerettigheds-
kommission (MMK), der på
engelsk hedder Citizens Com-
mission on Human Rights
(CCHR), blev stiftet i 1969 af
Scientologi Kirken for at under-

søge og afsløre overtrædelser af menneskerettighederne
inden for psykiatrien og for at bringe orden i behandlings-
området for psykiske forstyrrelser. I dag er der flere end 130
afdelinger i mere end 31 lande. MMK’s rådgivende komité,
der udgøres af kommissionsmedlemmer, omfatter læger,
advokater, undervisere, kunstnere, forretningsfolk og
repræsentanter for menneskerettighedsgrupper.

Selvom MMK ikke selv tilbyder lægelig eller juridisk
assistance, arbejder vi tæt sammen med og støtter læger 
og lægegerningen. Et af hovedområderne for MMK’s
arbejde er psykiatriens svindel med brug af subjektive
”diagnoser”, der mangler ethvert videnskabeligt og
lægeligt grundlag, men som bliver brugt til at opnå
offentlige bevillinger i milliardstørrelsen. Med de falske
diagnoser som undskyldning ordinerer psykiaterne ødelæg-
gende behandlinger, herunder personlighedsændrende
medicin der skjuler den berørtes tilgrundliggende 

vanskeligheder og dermed forhindrer hans eller hendes
helbredelse.

MMK’s arbejde skal ses i forlængelse af Verdens-
erklæringen om Menneskerettighederne, i særdeleshed de
følgende forskrifter, som dagligt krænkes af psykiatere:

Artikel 3: ”Enhver har ret til liv, frihed og personlig
sikkerhed.”

Artikel 5: ”Ingen må underkastes tortur eller grusom,
umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.”

Artikel 7: ”Alle er lige for loven og har uden forskels-
behandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse.”

Som en følge af psykiatriens falske diagnoser, 
stigmatiserende etiketter, love, der giver ubesværet adgang
til frihedsberøvelser, brutal og personlighedsændrende
”behandling”, bliver mange tusinder skadet og nægtet
deres naturlige menneskerettigheder.

MMK har inspireret og støttet mange hundrede
reformer ved at få foretræde for parlamentsudvalg og 
har selv gennemført offentlige høringer om psykiatriske
overgreb, og udført generelle og specielle informations-
kampagner, ligesom MMK samarbejder med medierne,
politiet og offentligt ansatte over hele verden.

M E D B O R G E R N E S
M e n n e s k e r e t t i g h e d s k o m m i s s i o n
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Medborgernes Menneskerettighedskommissions
internationale afdeling

M



Chris Brightmore,
fhv. chefkriminalpolitikommisær, 
London Politi, 2002 

”Siden jeg først kom i kontakt med MMK,
har jeg udviklet stor respekt for organisationen,
specielt for dens arbejde med at beskytte børn
mod stempling med tvivlsomme psykiske
lidelser, som fører til ordinering af farlige 
sinds- og personlighedsændrende stoffer. Min
forbindelse med MMK har også gjort mig
opmærksom på den rolle, som ondskabsfuld
psykiatri har haft på det sociale forfald i verden
og på værdisammenbruddet i familierne.” 

Dr.med. Julian Whitaker, 
direktør for Whitaker Wellness Institute, 
og forfatter til ’Sundhed og Helbredelse’, 2002

”MMK har været en dybtfølt ressource 
for forældre og børn, som har været udsat for
frygtelige overgreb fra psykiatere og psykologer og

andre ansatte indenfor det psykiatriske sundheds-
væsen. Overmedicineringen, stemplingen, diag-
noser fulde af fejl, mangel på videnskabelig bevis,
alle de ting som kun få er klar over, finder sted, 
er alle blevet afsløret af MMK på et eller andet 
tidspunkt. Faktisk, så har MMK med succes taget
kampen op med den psykiatriske profession og har
begrænset dens damptromle effekt..”

Bob Simons, ph.d.,
præsident for den Nationale Forening af
Kristne Undervisere i USA, 2002
”Vi er dybt taknemmelige for, at MMK ikke kun
fører an i kampen for at stoppe det kriminelle
psykiatriske misbrug af vores folkeskolebørn, men
også virker som en katalysator for alle religiøse-,
forældre- og lægelige grupper, som bekæmper
misbruget. Uden MMK’s overbevisende under-
søgelser og troværdighed, kunne disse grupper
ikke være så effektive.”

MEDBORGERNES
MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION (MMK)
undersøger og belyser psykiatriske overtrædelser af menneskerettighederne.

Kommissionen arbejder sammen med ligesindede grupper og personer, som deler et
fælles mål om at få renset op inden for det psykiske sundhedsområde. Vi vil fortsætte

med det arbejde, indtil psykiatriske overgreb og tvangsmæssig praksis er ophørt,
og menneskerettighederne og værdigheden er givet tilbage til alle mennesker.

Kontakt:
Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK)

Faksingevej 9A, 2700 Brønshøj
Tlf.: 39 62 90 39 • E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

eller
CCHR International

6616 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90028 USA
Tlf. 001 323 467 4242
http://www.cchr.org

http://www.psychcrime.org
E-mail: humanrights@cchr.org

OPGAVEERKLÆRING



MMK’s kommissionsmedlemmer rådgiver
og hjælper MMK ud fra deres faglige viden
med at gennemføre reformer i det psykiske
sundhedsvæsen og med at sikre de sinds-
lidendes rettigheder.

Præsident
Jan Eastgate 
Medborgernes Menneskerettigheds-
kommissions internationale afdeling
Los Angeles

Præsident for MMK’s USA afdeling
Bruce Wiseman 
Medborgernes Menneskerettigheds-
kommission, USA

Bestyrelsesmedlem ved MMK’s USA afdeling
Isadore M. Chait

Stiftende kommissionsmedlem
Dr. Thomas Szasz, 
professor emeritus i psykiatri 
ved statsuniversitet på 
New York Health Science Center

Kunst og underholdning
Jason Beghe
David Campbell
Raven Kane Campbell
Nancy Cartwright
Kate Ceberano
Chick Corea
Bodhi Elfman
Jenna Elfman
Isaac Hayes
Steven David Horwich
Mark Isham
Donna Isham
Jason Lee
Geoff Levin
Gordon Lewis
Juliette Lewis
Marisol Nichols
John Novello
David Pomeranz

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

Politik & jura
Tim Bowles, Esq.
Lars Engstrand
Lev Levinson
Jonathan W. Lubell, LL.B
Lord Duncan McNair
Kendrick Moxon, Esq.

Videnskab, lægestanden og sundhed
Dr.med Giorgio Antonucci
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, ph.d.
Mary Ann Block, D.O.
Dr.med. Roberto Cestari (Præsident for

MMK Italien)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Dr.med. Mary Jo Pagel
Dr.med. Lawrence Retief
Dr.med. Megan Shields
William Tutman, ph.d.
Michael Wisner
Dr.med. Julian Whitaker
Dr.med. Sergej Zapuskalov

Uddannelse
Gleb Dubov, ph.d.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Prof. Anatoli Prokopenko

Religion
Rev. Doctor Jim Nicholls

Forretningsverden
Lawrence Anthony
Roberto Santos

M E D B O R G E R N E S
M e n n e s k e r e t t i g h e d s k o m m i s s i o n

42

MMK’S INTERNATIONALE AFDELING
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Henvendelse (for andre lande venligst 
kontakt det pågældende landskontor):

AUSTRALIEN
Citizens Commission on
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South
Wales 2007 
Australien
Tlf.: 00612 9211 4787 
Fax: 00612 9211 5543
E-mail:

cchr@iprimus.com.au

BELGIEN
CCHR Belgium
Postbus 55 
2800 Mechelen 2 
Belgien
Tlf.: 00324 777 12494 

CANADA
Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Tlf.: 001 416 971 8555
E-mail:

officemanager@on.aibn.com

FINLAND 
Citizens Commission on
Human Rights Finland 
Post Box 145 
00511 Helsinki 
Finland 
Tlf.: 00358 9 8594 869 

FRANKRIG
Commission des Citoyens
pour les Droits de
l’Homme – CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights France ) 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 
Frankrig
Tlf.: 00331 4001 0970 
Fax: 00331 4001 0520 
E-mail: ccdh@wanadoo.fr 

GRÆKENLAND
CCHR Greece
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens
Grækenland

HOLLAND 
Citizens Commission on
Human Rights Holland
(NCRM)
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Tlf./Fax: 003120 4942510 
E-mail: info@ncrm.nl

ISRAEL 
Citizens Commission on
Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 

61369 Tel Aviv 
Israel 
Tlf.: 00972 3 5660699 
Fax: 00972 3 5663750
E-mail: 

cchr_isr@netvision.net.il 

ITALIEN 
Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani – CCDU
(Citizens Commission on
Human Rights Italy) 
Viale Monza 1
20125 Milano
Italien 
E-mail: 

ccdu_italia@hotmail.com 

JAPAN 
Citizens Commission on
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Tlf./Fax: 0081 3 3576 1741

MEXICO (MONTERREY) 
Comisión de Ciudadanos
por los Derechos
Humanos, CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Monterrey,
Mexico)
Avda. Madero 1955
Poniente Esq. Venustiano
Carranza 
Edif. Santos Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Tlf.: 0083 480329 
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VIGTIG BEMÆRKNING
til læseren

I nden for psykiatrien har man for vane at 
foregive, at man er de eneste, der kan bedømme,
hvem der er psykisk velfungerende, og 

hvad der må betegnes som ”sygdomme” i 
sindet. Virkeligheden viser noget andet:
1. PSYKIATRISKE ”FORSTYRRELSER” ER IKKE
EGENTLIGE SYGDOMME: I lægevidenskaben er 
der strenge kriterier for, hvornår en tilstand kan
kaldes for en sygdom. Det er nødvendigt at have 
et forudsigeligt antal symptomer og årsagen til
symptomerne eller hvor denne ikke kendes en 
vis forståelse af fysiologien (funktionen).
Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria 
og tyfus er sygdomme. Forekomsten af sygdomme
kan fastslås ved observerbare kendetegn og 
gennem fysiske undersøgelser. På trods af det, 
findes der ingen lægevidenskablige beviser for 
en eneste psykisk ”sygdom”.
2. PSYKIATERE BESKÆFTIGER SIG UDELUKKENDE
MED PSYKISKE ”FORSTYRRELSER” IKKE FASTSLÅEDE
SYGDOMME. Medens den etablerede somatiske
lægevidenskab koncentrerer sig om behandlingen af
legemlige sygdomme, så beskæftiger psykiatrien sig
udelukkende med ”forstyrrelser”. Da årsagen eller
fysiologien ikke kendes, er et antal symptomer, der
ses ved mange forskellige patienter, blevet kaldt en
forstyrrelse eller syndrom. I psykiatrien gælder 
det, at ”alle dens diagnoser blot er syndromer 
(eller forstyrrelser), det er en samling af symptomer,
som det antages har en sammenhæng, det er ikke
sygdomme,” siger Joseph Glenmullen fra Harvards
lægeskole. Professor emeritus, dr. Thomas Szasz
gjorde opmærksom på: ”Der findes ingen 
blodprøve eller andre biologiske tests, der kan 
konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en
sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste 
kropslige sygdomme.”
3. PSYKIATRIEN HAR ALDRIG FASTSLÅET ÅRSAGEN
TIL EN ENESTE SINDSLIDELSE. De førende psykia-
triske organisationer som Verdens Psykiatrifore-
ning og det amerikanske Nationale Institut for
Mental Sundhed erkender, at psykiatere ikke
kender årsagerne eller helbredelsesmetoderne for

nogen sindslidelse. De ved heller ikke, hvad deres
”behandlinger” specielt gør for patienten. De 
bygger udelukkende på teorier og meninger, som
meget ofte er i modstrid, når det drejer sig om 
diagnoser og metoder, og de mangler det videnska-
belige grundlag for disse. Som den forhenværende
præsident for Verdens Psykiatriforening erklærede:
Den tid hvor psykiatere mente, at de kunne hel-
brede de psykisk syge, er ovre. I fremtiden skal
psykisk syge lære at leve med deres sygdom.

4. MAN OPERERER UD FRA EN TEORI OM, AT
PSYKISKE FORSTYRRELSER STAMMER FRA EN
”KEMISK UBALANCE” I HJERNEN, MEN DET ER 
IKKE ANDET END EN MENING, DER IKKE ER BEVIST.
DET ER IKKE ET FAKTUM. En udbredt psykiatrisk
teori (som ligger til grund for brugen af psykofar-
maka) er, at psykiske forstyrrelser er resultatet af 
en kemisk ubalance i hjernen. Som ved andre teori-
er, findes der ingen biologiske eller andre beviser,
der godtgør dette. Som et eksempel på en af mange
lægelige og biokemiske eksperter sagde Elliot
Valenstein, ph.d., forfatteren til bogen ’Det er
Hjernens Skyld’: ”Der findes ingen undersøgelser,
som kan fastslå den kemiske status i en levende
persons hjerne.”

5. HJERNEN ER IKKE DEN VIRKELIGE ÅRSAG 
TIL VORES LIVSPROBLEMER. Mennesker kan få 
problemer og bliver nogen gange rystet eller har
livskriser. Nogle gange kan disse føre til psykiske
problemer – endda meget alvorlige. Men at frem-
stille disse vanskeligheder, som om de var forår-
saget af uhelbredelige ”hjernesygdomme”, der 
kun kan lindres med farlige piller, er uredeligt,
skadeligt og ofte dødeligt. Den slags medicin er 
ofte mere potent end narkotika og kan drive
brugeren ud i vold eller selvmord. Den skjuler 
den virkelige årsag til livets problemer og gør et
menneske endnu svagere. Man fratages på den
måde muligheden for helbredelse og et håb 
for fremtiden.
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ADVARSEL: Ingen bør ophøre med at tage nogen som helst form for psykiatrisk medicin
uden at rådføre sig med og få assistance fra en kompetent læge, der ikke er psykiater.
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En rapport om sexmisbrug af kvinder og børn inden for det psykiatriske og
psykologiske behandlingssystem og anbefalinger til løsning af problemet

TTVVAANNGGSSFFIIKKSSEERRIINNGG OO GG DDØØDD--PPssyykkiiaattrriieennss ””tteerraappeeuuttiisskkee”” oovveerrffaalldd
Rapport med anbefalinger vedrørende den voldsomme og
skadelige brug af fastholdelser og fikseringer på psykiatriske
afdelinger

PP SS YY KK II AA TT RR II -- gg øø rr vv ee rr dd ee nn aa ff hh ææ nn gg ii gg aa ff ss tt oo ff ff ee rr
Rapport med anbefalinger vedrørende den psykiatri, som
er skaber af vore dages stofmisbrugskrise

RR EE HH AA BB II LL II TT EE RR II NN GG SS SS VV II NN DD EE LL ?? -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss ll ææ gg ee mm ii dd dd ee ll mm ii ss bb rr uu gg
Rapport med anbefalinger vedrørende metadon og andre katastrofalt
ringe psykiatriske ”rehabiliterings”-programmer for stofmisbrugere

BB ØØ RR NN PP UU SS HH EE SS PP ÅÅ NN EE RR VV EE MM EE DD II CC II NN -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn øø dd ee ll ææ gg gg ee rr ll ii vv
Rapport med anbefalinger vedrørende uvidenskabelige
psykiatriske diagnoser og tvungen medicinering af børn og unge

UU NN GG DD OO MM MM EE NN SS KK AA DD EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn nn ee dd bb rr yy dd ee rr dd ee uu nn gg ee ss ss ii nn dd
Rapport med anbefalinger om skadelige psykologiske under-
søgelser, vurderinger og programmer i undervisningssektoren

SS AA MM FF UU NN DD EE TT ØØ DD EE LL ÆÆ GG GG EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss tt vv uu nn gg nn ee ”” oo mm ss oo rr gg ””
Rapport med anbefalinger vedrørende den fejlslagne distriktsp-
sykiatri og andre psykiatriske tvangsforanstaltningsprogrammer

KK UU NN SS TT NN EE RR EE SS KK AA DD EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii øø dd ee ll ææ gg gg ee rr kk rr ee aa tt ii vv ii tt ee tt ee nn
Rapport med anbefalinger om psykiatriens negative indflydelse
på kunstnere og samfundet

OO VV EE RR GG RR EE BB PP ÅÅ TT RR OO EE NN PP ÅÅ GG UU DD -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn mm oo dd rr ee ll ii gg ii oo nn
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens indflydelse
på tro og religion

UU NN DD EE RR MM II NN EE RR II NN GG AA FF RR EE TT SS SS YY SS TT EE MM EE TT -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn
ff oo rr vv aa nn ss kk ee rr ll oo vv gg ii vv nn ii nn gg ee nn   
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens og
psykologiens indflydelse på retsvæsen og kriminalforsorg

KK RR ÆÆ NN KK EE LL SS EE NN AA FF DD EE ÆÆ LL DD RR EE -- CC hh oo kk ee rr ee nn dd ee pp rr oo gg rr aa mm mm ee rr
ff oo rr dd ee nn pp ss yy kk ii ss kk ee ss uu nn dd hh ee dd
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriske overgreb
indenfor ældreforsorgen

KK AA OO SS OO GG TT EE RR RR OO RR -- EE tt pp rr oo dd uu kk tt aa ff pp ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ??
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriske metoder og
behandleres rolle i den internationale terrorisme

RR AA CC II SS MM EE SS KK AA BB EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss   rr oo ll ll ee
Rapport med anbefalinger vedrørende uvidenskabelige program-
mer og hadkampagner bag racemæssige konflikter og folkedrab

MM EE DD BB OO RR GG EE RR NN EE SS MM EE NN NN EE SS KK EE RR EE TT TT II GG HH EE DD SS KK OO MM MM II SS SS II OO NN
EE nn ii nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll vv aa gg tt hh uu nn dd ff oo rr dd ee tt pp ss yy kk ii aa tt rr ii ss kk ee ss uu nn dd hh ee dd ss vv ææ ss ee nn

Information er en vigtig del af ethvert initiativ, der sigter på at
stoppe samfundets forfald. MMK tager dette ansvar meget
alvorligt. Ved hjælp af informationsmateriale på

Medborgernes Menneskerettighedskommissions 
internationale afdelings (CCHR) hjemmeside, og gennem
udgivelser som bøger, hæfter, blade, mv., bliver flere og
flere patienter, pårørende, fagfolk, lovgivere og utallige

andre gjort opmærksomme på sandheden om psykiatrien,
og at der kan og bør gøres noget effektivt ved det.

MMK’s hæfter, der udgives på 15 sprog, påviser psykiatriens
medvirken til udbredelse af racisme og destruktive indflydelse på
undervisningssektoren, retsvæsenet, narkoafvænningen, og i
forhold til kvinder, samfundsmoralen, de ældre, religion, kunst og
mange andre områder. Følgende rapporter er udgivet:

MMK
SKABER OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED

Denne udgivelse blev muliggjort ved en bevilling fra the 
International Association of Scientologists.

Et offentligt servicebudskab fra
Medborgernes Menneskerettighedskommission®



Psykologiske programmer i skolerne 

har medført ”en massiv invasion af 

familien og den enkeltes elevs rettigheder i

form af læseplaner, som anvender psykolo-

gisk programmering og eksperimenter såvel

som et bredt spektrum af teknikker til at

moderere børnenes opførsel … Forældres 

traditionelle interesser og rettigheder er 

blevet trådt under fode, mens underviserne

er gået frem efter den antagelsen, at de 

professionelle har mere forstand på at

opdrage børn end forældrene.”

– William Bonner
Rutherford instituttet

Udgivet af Medborgernes 
Menneskerettighedskommission 

Stiftet i 1969

UNGDOMMEN
SKADES

Psykiatrien nedbryder de unges sind

Rapport med anbefalinger om skadelige 
psykologiske undersøgelser, vurderinger og 

programmer i undervisningssektoren




