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Forord
Iføgle kalenderen er vi nu nået til sommeren - og så er det jo 
heldigt, at du med Amalie nr. 2 har lidt at underholde dig med, 
hvis du regner inde i sommerhuset.

Desværre er ikke alt lige opløftende: en kultur-oase som 
biblioteket på Sankt Hans Hospital er just lukket og en anden 
oase - Netværkstedet Thorvaldsen - er alvorligt truet af 
nedskæringer. Og Gaderummet i København er nu - på alle 
måder - sat på gaden.

Om kulturens krise skyldes finanskrisen eller omvendt, vil vi 
lade læseren om at afgøre. Men du kan læse mere om det meste 
her i bladet.

God fornøjelse og god sommer!

Ole Hansen 
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En kultur-oase lukker
af Anne-Maria Paulmann, Bibliotekar

Mandag d. 31. maj 2010 var sidste åbningsdag på biblioteket 
i Kurhuset. Efter 62 år  på Sct. Hans har Københavns 
Kommunes Biblioteker og Region Hovedstaden besluttet at 
spare biblioteket væk. Det har været forsøgt et par gange uden 
held inden for de sidste 11 år, men 3. gang lykkedes det.

”Meningsløst”, ”kortsigtet”, 
”skammeligt”, ”sørgeligt” - sådan 
lyder de mere stuerene reaktioner fra 
patienter og personale. Det er jo heller 
ikke fordi biblioteket er et lille, snoldet, 
inaktivt bogudlån. Faktisk udlånte vi 
27.494 enheder i 2009. 

Men endnu vigtigere er det at biblioteket er et normalrum, et 
fristed hvor patienter og personale mødes på lige fod, vælger 
bøger og musik, går på nettet, lærer nyt, ser på udstillinger, 
læser avis, lader sig inspirere – hvor man kort sagt kan være 
normal og menneske i fred og ro.

Med vemod og nostalgi bladrede jeg forleden i de gamle 
ringbind med plakater for udstillinger og arrangementer. Fra 
1975 til i dag har biblioteket vist 387 større udstillinger og der 
har været 216 arrangementer – musik, teater, rejseforedrag 
osv.

Når I besøger museet på Sct. Hans, så tænk på, at stort set alle 
yngre patienter, hvis værker er repræsenteret dér, har fået sat 
turbo på deres talent ved først at udstille på biblioteket.

“ Det var kun 
forspil. Hvor de har 
brændt bøger, vil de 
ende med at brænde 
mennesker. 
Heinrich Heine, 
Almansor (1821)
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For mange debutanter var det grænseoverskridende at vise 
deres værker offentligt – vise det sårbare og private frem - men 
det har uden undtagelse været udviklende og positivt at turde 
gøre det. På den måde har vi også haft en vigtig funktion som 
kreativ igangsætter og kulturdynamo.

Midt i elendigheden er der dog et lille lyspunkt. Takket være 
konst.centerchef Margit Assers velvilje, kan biblioteket med 
bøger og inventar forblive intakt i Kurhuset.i stedet for at blive 
pakket sammen og solgt for en slik eller destrueret. 

Men der vil ikke være åbent efter 1. juni. Biblioteket kommer 
til at sove tornerosesøvn bag låste døre indtil den dag der igen 
er penge til kultur for de psykiatriske patienter. Gid det må 
blive snart…

Det er svært at forestille sig et Sct. Hans uden  bibliotek, 
ikke sandt?

Ole Hansen 
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Hvordan jeg overlevede svineinfluenzaen  
eller:  hvor finder man en vaccine mod medicinal- 
industriens skadelige indflydelse? 

»Det er virkelig hele menneskeheden, der er i fare under 
en pandemi,« lød det juni 2009 fra WHOs generaldirektør, 
Margaret Chan, mens vicegeneraldirektør Keiji Fukuda 
måneden efter tilføjede, at »vi regner med, at to milliarder 
mennesker kan blive smittet med H1N1-influenza.«

Sådan gik det langtfra.  
For ifølge nyeste opgørelse 
fra WHO er 14.711 
mennesker omkommet 
kloden over p.g.a. H1N1. 
Altså en brøkdel af de 
omkring 500.000, der hvert 
år dør af den almindelige 
sæson-influenza.

Men da Chan officielt 11. juni 2009 erklærede svineinfluenzaen 
for en pandemi, lagde hun ikke kun politisk pres på regeringer 
verden over for at hamstre vacciner. Ordet »pandemi« i 
generalsekretærens mund aktiverede også i en lang række 
lande - herunder Danmark - kontrakter, der juridisk forpligtede 
myndighederne til at købe ind. Europæiske lande forsøger 
i øjeblikket desperat at afbestille vaccineleverancer for 
milliarder, som de brænder inde med. For langt de fleste 
tvivlede på nytten af vaccinen. 

Og heri ligger måske den største konsekvens af WHO’s 
dommedagsadvarsler, advarer dets kritikere: At folk ikke vil 
lade sig vaccinere, næste gang der rent faktisk kommer en 
stærkt dødelig og stærkt smitsom sygdom.

“ Vacciner er også et etisk 
emne. Et præparat, der er så 
vigtigt for vores samfund, bør 
medicinalindustrien ikke kunne 
få patent på at udvikle.

Wolfgang Wodarg - epidemiolog 
og netop afgåede formand for 
Europarådets sundhedskomite
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Wolfgang Wodarg - epidemiolog og netop afgåede formand for 
Europarådets sundhedskomite - kalder det »farligt nonsens«, 
at WHO sidste år udråbte svineinfluenzaen til en af vor tids 
største plager og for første gang i over fire årtier erklærede 
pandemi. 

»Det blev meddelt i panikslagne vendinger, at dette var en 
influenza, der kunne true menneskeheden, og at et stort antal 
mennesker kunne blive syge. Derfor er der købt medikamenter 
for milliarder af dollar,« sagde Wodarg. Så selv om det 
har vist sig blot at være en mild influenza, har landene 
købt styrtende ind med H1N1-vaccine, og det har forgyldt 
medicinalindustrien.

Ifølge investeringsbanken JP Morgans overslag er der omsat 
for mindst 55 milliarder kroner H1N1-vacciner i 2009, og 
Europarådet overvejer nu at iværksætte en tilbundsgående 
undersøgelse af sagen, fordi en række af WHOs eksperter 
har vist sig at være på lønningslisten hos eksempelvis 
GlaxoSmithKline, Novartis og Sanofi-Pasteur.

Fortsættes næste side 
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Jesper Fisker, direktør i Sundhedsstyrelsen, ønsker ikke på 
nuværende tidspunkt at kritisere WHOs håndtering af sagen. 
Men han siger, at der kan blive behov for at justere på de 
forskellige niveauer for en pandemi. I dag indeholder WHOs 
klassifikation kun en vurdering af sygdommens udbredelse - 
ikke farlighed.

WHO’s vicegeneraldirektør Keiji Fukuda udtaler, at »Det er 
eksperter fra 48 lande, der vurderer, hvordan definitionen for 
en pandemi skal lyde. Når beskrivelser og definitioner på en 
pandemi ændrer sig, skyldes det, at vi lytter til eksperternes 
råd, og de ændrer sig. Vi tilpasser definitioner, når ny forskning 
viser sig,« og bekræftede, at WHO vil se på, om definitionen på 
en pandemi skal ændres«.

»WHO forsøger at lære af erfaringerne, og ja, vi vil helt klart 
se på, om vi kan definere tingene skarpere,« sagde han.

Fukuda anerkendte, at WHO har et troværdighedsproblem, 
efter at bl.a. dagbladet Information har afsløret, at flere 
WHO-eksperter ikke har fortalt om deres bijobberi i 
medicinalindustrien. Alligevel bør åbenheden have en grænse, 
mener Fukuda.

»At opbygge tillid er essentielt, og åbenhed er en del af den 
proces, men der skal være en balance imellem åbenhed og 
beskyttelse af individers privatliv,« sagde Fukuda og afviste, 
at han dermed satte hensynet til WHO over hensynet til 
folkesundhed.

»Det er jo en horribel holdning,« mener Wolfgang Wodarg. 
»Folk, der er ansat i offentlige institutioner, skal naturligvis 
være åbne omkring ethvert forhold, der kan påvirke deres 
habilitet eller dømmekraft. Vi trænger til gennemgribende 
reformer i WHO. 
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Målet er, at ingen medicinalvirksomheder under nogen 
omstændigheder må få indflydelse på pandemiberedskaberne« 
siger han og tilføjer, at der også skal kigges på patentreglerne: 
»Vacciner er også et etisk emne. Et præparat, der er så vigtigt 
for vores samfund, bør medicinalindustrien ikke kunne få 
patent på at udvikle.«

Kilder
Pharma Danmark 1. februar 2010
Berlingske Tidende  31.januar 2010
Dagens medicin 18. januar 2010
Information 27. december 2009

Johnny Wikinanis
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En bid dansk virkelighed
- af Kenneth Hanssen

Behandlingsdommen
er designet og beregnet
for at holde de tænkende
indenfor hegnet.

Ole Hansen 
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Samfundets retfærdighed
- af Johnny Wikinanis

Den afgørende ting mellem os mennesker er ikke manglende 
troværdighed, men det modsatte. 

Det ved alle psykiatriske mennesker, at de har mistet 
troværdigheden navnlig blandt læger og plejere og assistenter i 
det hele taget. 

Men når man begår en forbrydelse, forstår man ikke i første 
omgang, hvad det betyder. 

Psykiatriske patienter er udstødte mennesker; vi lever i en 
psykiatrisk verden, som, når den bliver sammenlignet med den 
borgerlige verden, fortæller os om en nedtur, vi ikke kan gøre 
for, men som er resultatet af den borgerlige verdens vurdering 
af os. 

Men den forbrydelse, den enkelte kan begå, fører til en 
fortabelse, fordi samfundet dels dømmer os til et liv præget af 
det samfunds ligegladhed med vores tilværelse. 

Den psykiatriske patient deler uforskyldt vilkår med 
forbryderen og den ligegyldighed med ham, som er resultatet af 
samfundets retfærdighed.
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Nyt forsøg: Det skulle være så godt... 
Mail fra: steen slott - sendt: 28. april 2010

Med denne e-mail/tekst, der skal man selv være aktiv, for at 
få det fulde udbytte af den. Med andre ord, der stilles krav til 
modtageren af denne e-mail/tekst.

I dette område skal der være et billede af en barnedåb,men 
det har ikke været muligt at sende sådan et billed med denne e- 
mail/tekst. Men hvis man vil have et billed af en barnedåb, så 
kan man åbne søgemaskinen Google og søge på barnedåb. Man 
kan også klikke på billed eller image inden man søger !

Når det lille barn bæres frem til dåben, så er der ud fra en 
statistisk beregning en meget stor sandsynlighed for, at det lille 
barn vil ende i problemer, som voksen. 

Der er 14.000 registrerede narkomaner. Det er 
2,666.666.666.7 narkomaner for hver 1.000 indbyggere, i et 
land med 5.250.000 indbyggere.

Der mangler 140.000 boliger. Hvis det er 1 personers boliger, 
så er 26,666.666.666.7 boligløse, for hver 1.000 indbyggere.
Hvis der mangler 140.000 4 personers boliger. Så er 
106,666.666.666.7 boligløse, for hver 1.000 indbyggere.

Der er 1.200.500 danskere på overførselsesindkomst. Det er 
228,666.666.666.7 ud af 1.000 indbyggere, der er psykisk syge, 
alkoholikere, misbrugere, invalide, eller mennesker, der af 
mange andre årsager heller ikke kan passe et arbejde.
Alt dette må ikke offentligøres af den censurerede presse. 
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Der sælges i gennemsnit 455.000 aviser dagligt. Det er 
86,666.666.666.7 aviser for hver 1.000 indbyggere.

Alt dette foregår i en kristen kultur, hvor 3.500.000 er med-
lemmer af folkekirken. Det er 666,666.666.666.7 ud af 1.000 
indbyggere.

Vigtigt: Det bedste du kan gøre er, at sende denne e-mail til 
så mange som muligt. Du kan også printe denne tekst ud og 
kopiere den og dele den ud til så mange som muligt. 

Dette er vigtigt, så dem der planlægger at få et barn, de ved 
hvad denne verden har udviklet sig til !

Ole Hansen 
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Hjælp til et nyt sundhedssystem
FPR (Forebyggelses- og Patientrådet) har en vision 
om, at naturmedicinen bliver en del af det offentlige 
sundhedssystem.

Men hvordan får vi det ind? Lige nu er vi klart et mindretal 
med dette ønske (22 % brugere fik naturbehandling i 2006).
Men har mindretal ikke en vis ret?

Der tales en del om det frie valg – men hvordan får vi det?
Vi betaler 8% i sundhedsskat til et system, som mange af os 
bruger minimalt, mens vi selv må betale oveni til vores system.

Vi får fuldstændige og kategoriske afslag fra 
sundhedsministeren om noget nyt.
En retssag er altid teoretisk mulig. Men det koster dyrt, og 
dommerne vil næppe forstå vores holdning.

Sidste sommer samlede vi ind til at få et responsum (en 
køreplan) for en retssag fra advokat Chr. Harlang.

Der var stor interesse, selv fra udlandet fik vi reaktioner. 
Det strømmede ind med små og store beløb. På mindre end 
en måned kom der de nødvendige godt 15.000 kr. ind fra 44 
givere.
Desuden kom der pengetilsagn om støtte til selve retssagen.
Vi nåede aldrig at takke alle, et tidsproblem – men tusind tak.

Det har vist sig svært at skaffe bare 3 oplagte persontilfælde, 
som Harlang foreslår. Derfor vil vi først forsøge den 
fremgangsmåde, der er i vores brev.
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Systemet forlanger, at vi skal bevise, at vore metoder virker.
Men deres krav om dobbelte blindforsøg er normalt uforenelig 
med vore metoder. (Disse blindforsøg arbejder alene med 
symptomerne og ikke årsagen selv)

I øvrigt er mindre end 80-90 % af lægernes metoder ikke 
beviste på den måde.

At vore metoder helbreder i praksis, synes (endnu) ikke at gøre 
indtryk på systemet. 

Med venlig hilsen fra
Louis Montana og Lars Mikkelsen

PS: Du må naturligvis gerne sende dette videre rundt i verden!

Johnny Wikinanis
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Miljøstyrelsen 
advarer 
mod giftig 
nanospray til 
gulve
Af Birgitte Marfelt, 20. apr. 2010 

Sprayprodukt til behandling af badeværelsesfliser viser 
sig at være særdeles giftigt. Bare en mikroskopisk dosis 
får lungerne på mus til at klappe sammen, viser ny dansk 
forskning. 

”Nanocover gulvforsegnling ikke-sugende” skulle lette 
rengøringen i badeværelser, men nu viser forskning, at 
produktet er særdeles sundhedsskadeligt at indånde. 

Et dansk nanosprayprodukt, som private køber i byggemarked-
er og på nettet til at behandle flisegulve, har vist sig at være så 
sundhedsfarligt ved indånding, at Miljøstyrelsen nu både er i 
færd med at fjerne hele det eksisterende lager af sprayen her-
hjemme og har sendt en advarsel til de øvrige EU-lande.

Det er ”Nanocover gulvforsegling ikke-sugende”, der hidtil 
ikke har været mærket som giftigt, men som nu viser sig at 
kræve åndedrætsværn til at beskytte luftvejene.

Derfor opfordrer Miljøstyrelsen folk, der har købt sprayen, 
til at holde op med at bruge det og enten aflevere det på gen-
brugsstationer eller returnere det til den butik, hvor det er købt.

Miljøstyrelsen satser på, at folk, der har brugt sprayen, nok 
ikke har været udsat for fare, hvis de har sørget for god 
udluftning under brug og har forladt lokalet efter brug, men 
opfordrer folk med vejrtrækningsproblemer til at søge egen 
læge. 
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Samtidig har styrelsen grund til at tro, at der findes tilsvarende, 
lige så farlige, produkter som ”Nanocover gulvforsegling 
ikke-sugende” og er nu gået på jagt efter disse produkter, 
oplyser funktionsleder Birthe Børglum fra Miljøstyrelsens 
Kemikalieinspektion.

»Ny forskning, der viser, at sprayen, hvis formål er at gøre 
eksempelvis gulvfliser i badeværelser mere smudsafvisende, er 
så giftig, at den skal mærkes og ikke må anvendes af private,« 
forklarer Poul Bo Larsen, specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

Selvom produktet i undersøgelsen er blevet markedsført 
som et nanoteknologisk produkt, tyder resultaterne på, at det 
er indholdet af et specifikt kemisk stof, der er årsag til, at 
produktet giver alvorlige skader.

Ifølge kontorchef Henrik Søren Larsen tager Miljøstyrelsen 
sagen meget alvorligt, fordi befolkningen ikke skal udsætte for 
et ulovligt og farligt produkt.

Nedsat vægt og blødninger
Det er forskere fra Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, NFA, der har fundet ud af, at sprayen, der 
indeholder perfluorsilaner, giver alvorlige lungeskader hos 
mus. Deres resultater er accepteret til publicering i det ansete 
tidsskrift Toxicological Sciences.

NFA-forskere har undersøgt helbredseffekten af to nanospray-
produkter på mus. Både gulvforsegler og overfladebehandler til 
fliser var i handlen. 

Resultaterne viser, at mus får alvorlige lungeskader, når de 
bliver udsat for gulvforsegleren i koncentrationer over 16,1 mg/
m3 over en time. 

Fortsættes næste side 
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Påvirkningen medførte dels en markant stigning i indholdet 
af frit protein i lungerne, hvilket er tegn på vævsskade, fordi 
proteinet kommer fra blod, dels nedsat vægt, sammenklappede 
lunger og blødninger i lungerne. 

Kilde: Ingeniørens netavis den 21.4.2010
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Ingen kender mig for alvor
Ingen kender mig for alvor. Sindet er en losseplads for 1000 
billeder i minuttet, bare jeg lukker øjnene skræmmes jeg af min 
irrationalitet. Drømmen bliver til hverdag. Hverdagen bliver 
det eventyr, hvor det mørke fører mig til kræfter, som jeg ikke 
evner, for jeg har ikke den baggrund eller styrke bundet til 
andre, som gør det muligt at komme videre end det kritiske 
mørke. 

Natten er en lang ventetid på morgenmaden uden en morgen. 
Jeg har altid levet alene, selv i min barndom kendte jeg kun den 
sorte nat indeni, selvom smilet overraskede mig selv, da jeg så 
et billede af en løgner i familien, uden de vidste af, at jeg var 
blevet en anden. 

Natten venter jeg på hvad som helst.

Snakker dårligt nok med andre.

Kan ikke finde en selvsikkerhed, der kan reducere sårbarheden. 
Jeg er en åben dør for enhver, men selv det ved andre ikke.

Ukendt forfatter
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PSP - samarbejde (google - it)
Folketinget  har besluttet, at der skal etableres et samarbejde 
mellem politiet, sociale myndigheder og psykiatrien, det 
såkaldte PSP-samarbejde, der skal have til formål at 
forebygge kriminalitet og at ”særligt udsatte klienter” får 
bedst mulig hjælp.

For at oplyse om og for at markere starten på samarbejdet 
arrangerede politiet og psykiatrien i Region Syddanmark en 
temadag over emnet. Et par hundrede politifolk, psykiatere 
og  andre interesserede forelæste og snakkede en hel dag om 
problematikken før, nu og i fremtiden.

Herunder kom det frem, at der hidtil var foregået et uformelt 
(og ind i mellem ulovligt) samarbejde uden lovgrundlag, især 
når det drejede sig om udveksling af personoplysninger.

Det nu formaliserede PSP-samarbejde skulle herefter gøre det 
lovligt at udveksle personoplysninger under overholdelse af 
kendte regler om tavshedspligt.

Særligt interessant og urovækkende var omtale af eksterne 
hjælpere. Dvs. naboer og andre som kunne bekymre sig om en 
borgers adfærd skulle kunne optræde som meddelere til PSP-
samarbejdet. Dette synes at være vældigt medborgerligt og 
omsorgsfuldt og vil vel også være det i almindelighed.

Problemet er blot, at der ikke altid er tale om almindelige 
tilfælde og at det er let at forestille sig muligheden for misbrug, 
hvor et nabolag eller en hemmelig tjeneste ønsker fjernelse af 
uønskede individer. Denne problematik blev ikke diskuteret ud 
over, at PSP-samarbejdet ikke måtte udvikle sig til en sludre-/
sladreklub…

Der blev ikke på mødet opstillet egentlige mål for samarbejdets 
success, men lad os alle fokusere på, hvorvidt det årlige antal 
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voldsomme slagsmål på psykiatriske anstalter herefter stiger 
eller falder og hvorvidt kriminaliteten begået af sindssyge 
begrænses som følge af denne nye omsorgsforanstaltning.

Iflg. Lennart Frandsen, inspektør ved Folketingets 
Ombudsmand, er der ”masser” af klager over psykiatrisk tvang, 
som er gennemført på grundlag af patienters påstande om 
hemmelige overvågninger og forfølgelser. Det er nærliggende 
at forestille sig, at sådan tvang kan give anledning til voldsom 
protest.

PSP-samarbejdet kan rigtigt anvendt vise sig at være 
udmærket, men betyder under alle omstændigheder forstærket 
overvågning af borgernes færden og adfærd og endnu et skridt 
nærmere den totalitære statskontrol som kendt fra Stasi i DDR.

Måske det vil være klogt at forstærke sit netværk til at kunne 
møde udfordringerne fra det nye PSP-samarbejde?

Lars Jensen 09/05/2010

Johnny Wikinanis
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Opfølgning på sidste Amalieblads tema om Gaderummet på Nørrebro

Det faglige fristed -  
”Hver diagnose sit eget bur...” 

Til debatten om plads til alle
Af Alina Djakowska, cand.phil. og Sara Barbara Fryszman, 4.klasse

Mikkel Warming vælger den letteste vej i sin polemik med 
ideen bag ved Tina Rye Hansens kritik af hans dispositioner 
som Socialborgmester. Jeg ser mig derfor nogenlunde enig 
med Mikkel Warmings (MW) bemærkning, at ”hvis alt skal 
være for alle – så bliver det reelt for ingen”.  Men herfra og 
til hans målrettede bestræbelse efter at give ”hver diagnose 
sit eget bur”, fører til en lang vej fuld af problematiske 
selvmodsigelser.

Mikkel Warming kan ikke 
undgå at indrømme, at en hurtigt 
voksende opdeling af vores 
by er et problem, men kalder 
det et ”strukturelt problem”. 
MW finder dog straks den rette 
vaccine mod den kedelige og 
truende udvikling, og opfordrer 
”offentlige myndigheder til 
at give familier en lejlighed i 
private opgange”. 

Smukt tænkt og særdeles ideologisk korrekt.

At sætte de offentlige myndigheder til at øve sig i kunsten af at 
give noget væk som man ikke har og råder over (for så vidt det 
er privat) – er i sig selv en storslået tanke.

Ole Hansen 
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At være med til at sætte de nævnte familier ud på gaden 
og køre deres økonomi, og dermed deres mulighed for 
selvbærende sociale liv så meget ned, at de ikke er i stand til 
at leje sig til de eftertragtede private opgange – for at derefter 
samle dem op og tildele det uopnåelige – det tager simpelthen 
pusten fra mig.

Velkommen til den nye nabo
Er det mon en tanke om at blande folk sammen der ligger 
bag projektet? Og alligevel dukker en lille bekymring op, 
hvilken modtagelse får de plantede loppebefængte familier 
i disse private opgange, når opdelingen allerede er sket og 
blåstemplet?

Kommer de til at trives dér ude, når de tidligere og gennem en 
længere tid lærte, at de kun måtte omgås familier med lignende 
problemstillinger? Faderen slog sig måske på flasken og det vil 
være synd, både for ham og hans ædruelige naboer at skulle 
mødes på fælles trappe. Moderen lider måske af depressionen 
i middelsvær grad og det vil være synd for hende og hendes 
livsglade naboer at skulle bruge fællesvaskeriet. Hvad med 
børnene, som måske er småkriminelle, autister eller også går 
de med piercinger? Ville det ikke være synd for både dem selv 
og deres jævnaldrende fra nabolaget hvis de kom til at berøre 
hinanden? Der findes jo de forskellige faglige huse for den 
slags, hvor der i alle vågne timer ydes målrettet indsats møntet 
på netop den diagnose, eller præcis den sociale problemstilling, 
familien er befængt med. 

Det vil være synd for dem at…(udfyldes af dig og kommunen, 
når du spejler dig selv i differentieringens spejl).

Fortsættes næste side 
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Hver diagnose sit eget bur
De separate huse, kan de være faglige og hvad er den faglighed 
de skal stå inde for? For at besvare spørgsmålet er jeg nødt til at 
afsløre, hvor mantraet ’det vil være synd for’ kommer fra. Det 
kommer fra et interview med Rådmandsgades 60 nye leder, 
der forsøger at begrunde, hvorfor der kun er adgang til stedet 
for de unge med misbrug. Lederen studser over det tidligere 
(læs Gaderummets) skæbnesvangre socialpsykologiske praksis 
med at blande de ressourcesvage unge sammen med de næsten 
vellykkede unge og fra den anden ende de næsten håbløse 
tilfælde. 

At satse på det terapeutiske kollektivs fordele frem for 
den separatistiske og nervemedicinorienterede tilgang 
til fattigdommens følger vækker desværre ikke den 
store begejstring hos Enhedslistens sociale borgmester. 
Socialborgmesteren har heller ikke øje for fællesskabets 
betydning for de udsatte grupper, der trods hans velmenende 
faglige grænsedragninger, udgrænsninger og skelsættende 
socialpolitiske tiltag formår at drage nytte af hinanden 
i deres nok så uacceptable forsøg på at fremmane en 
sammenhængskraft og … bruge den.

Væk med fællesskabets strukturelle betydning for 
solidaritet
Solidariteten blandt de københavnske fattigrøve og 
synergieffekten mellem diagnoser er for ham – billedligt talt – 
de vand- og ernæringsposte, som socialborgmesteren passerer 
på sin svedige maraton rute mod genvalget. 
Konsekvensen deraf er indlysende. En erstatning for den 
af MW ødelagte socialpsykologiske tilgang, repræsenteret 
af Gaderummet og dets faglighed, bliver dermed det 
socialpolitiske interessefelt med deres ”fagligt fristed” i 
spidsen.
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Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg taler ud fra Gaderummets 
socialpsykologiske faglighed, og at jeg ikke har ret meget til 
overs for MWs socialpolitiske krumsprings. I al vores tid på 
Rådmandsgade 60, betragtede vi det som en stor og til tider en 
spændingsfyldt udfordring at skulle etablere et socialfagligt 
arbejdssted midt i et fristed, og vel at mærke: de unges fristed, 
ikke de gamle rottes mulighed for at klare frisag. Det lykkedes 
så til sidst og indtil vores højtærede socialborgmester lod sig 
overtale til at løbe væk og hjem med Gaderummets bevilling 
fra Socialministeriet samt med vores lokaler der pludseligt 
skulle bruges til noget andet og mere kommunalt - 

”Et fagligt fristed” – efter sigende, men jeg kan ikke lade 
være med at tænke tilbage på den gang, en lille 9-årig pige 
standsede MW foran Enhedslistens kongres i København og 
forsøgte at give ham et flyveblad om Gaderummets situation 
og var parat til gå ind i en diskussion med ham – men tja, 
borgmesteren rødmede og stak af fra den lille pige… 

Fortsættes næste side 
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”Du skulle advare mig, at det var ham, mor!” – vrisser pigen 
i dag, når jeg en gang til morer mig over situationen, og jeg 
kigger kærligt på hende og ved, at hun glemmer det ikke og 
at hun bliver myndig og parat til at stemme på noget andet og 
bedre om de små 6 år. Er du nu stolt af det, Mikkel Warming, at 
du gjorde dig fortjent den lille piges forargelse?

”Det faglige fristed” – hvor blev brugerne af?
Jeg vil lukke øjnene og se for mig ”det faglige hus”, eller det 
faglige fristed, som nogen vil få os til at tro på… Det ligner på 
punkt og prik Søren Kierkegaards lille fortælling fra Enten-
eller, om skiltet set i vinduet: her vaskes, men efterfølgende 
viser det sig, at kun skiltet er til salg.

Socialborgmesteren kan/vil ikke have en opdelt by. Men 
socialborgmesteren falder på knæ for de opdelte behandlings- 
og parkeringssteder. Men betingelsen er, at de skal være dyre i 
opførelsen og i driften. Lige som her på Islands Brygge.

Parkeringshus på Islands Brygge
Jeg introducerer Bryggen fordi jeg husker så godt den 
lyshårede knægt, der for nogle år siden reklamerede for sig 
selv og førte sin politik frem her i lokalområdet ved at love 
alt muligt til øst og vest. En gruppe lokalbeboere samlede 
underskrifter for at lukke hjørnet mellem Leifsgade og 
Gunløgsgade, dér hvor legepladsen, foldboldbanen og skuret 
til drankere var placeret – for at lave grønne arealer dér ude, 
et rigtigt åndehul midt i byen. Kommunen lavede det om til 
et underjordisk parkeringshus til 650.000 kr. per bur til bil, 
med årevis af støv, ingen adgang og støjgener til følge for os 
alle, der bor her og kender ikke ret mange der vil betale.
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De opdelte behandlings- og parkeringssteder
Jeg ser for mig MWs faglige fristed. Det er et afsides liggende 
smalt højhus med flere etager. For at spare de fælles trapper 
væk, benyttes der en vareelevator mellem etagererne. Lad os 
kalde det depressionens hus.

Fra kælder til kvist
I kælderen bor der dem med de tungeste diagnoser (svær 
depression), men der er vel at mærke ingen adgang for 
maniodepressive, for ikke at tale om skizofrene med 
blandingsmisbrug og/eller en behandlingsdom. Døren åbnes 
dagligt mellem kl. 03.45 og 04.55.

Stuen
 I stueetagen bor der udbrændte depressive med og uden 
følgepsykoser målt til op til 3, 5789 % af arbejdstilpasnings 
rest evne jf. EU's fællesbestemmelser om afsides dyrkning af 
uregelmæssigt bøjede agurker, ifølge de respektive kommunens 
skala.

Klienterne anses for ikke at kunne profitere af social omgang 
med andre og derfor spærres vinduerne på ubestemt tid 
indtil nye oplysninger baseret på uvildig undersøgelse af 
vedkommendes evne til lade være med at belaste andre borgere 
foreligger på et fornyet kommunalt baggrund.

1.sal
Første etage er malet i lidt lysere farver og forbehold dels 
kusiner til det døgnansatte personale, med forbehold for 
indkøbs fortrinsret for visse private udlejningsvirksomheder, 
samt en lille gruppe af depressive af middel og op til svær grad, 
såfremt der kan dokumenteres at de har brug for at bo på 1. sal.

Fortsættes næste side 
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2.sal
De skal dog have en mulighed for at arbejde sig op på 2. etage 
ved at få deres diagnose omstødt til en middelsvær depression 
med mulighed for forlængelse.

3.sal
Den tredje etage med lidt sol bevilget om eftermiddagen 
mellem kl. 15.48 og 17.16 er forbeholdt depressive, der har 
underskrevet den kommunale handlingsplan.

4.sal
Ingen ved, hvad der foregår på den 4. etage, da der bor kun 
de middelgrads depressive med ret og pligt til fire familie 
besøgstimer per døgnet.

Og kvisten eller udslusnings etage er reserveret til 
administrativt raskmeldte depressive københavnere af 
begge køn, der ikke stritter imod at tage fuldtidsarbejde som 
løntilskuds job i Øvre Numse i Nordjylland.

God rejse udi videre selvmodsigelser! På samme måde sælger 
MW ud af det sociale, så kun det personligt politiske og 
karrieremæssige er tilbage

Sakset fra Gaderummets hjemmeside: www.gaderummet.dk
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Kort løsning på "finanskrisen"
Giv folket pengene. Ikke bankerne.

Jon Stewart foreslog denne simple og geniale løsning, og jo 
mere du tænker over det, jo bedre mening giver det

Løs den såkaldte finanskrise ved at give hjælpepakker til 
befolkningen, så de kan betale deres gæld, og beholde deres 
hjem og arbejdspladser.

Denne indsats vil løse flere problemer, end at give 
hjælpepakker til banker og selskaber. De er i høj grad 
ansvarlige for situationen.

Som enhver med overfladisk kendskab til økonomi ved, vil 
oppumpede vækstrater gå ned igen og økonomien brænde 
sammen før eller siden, så hvorfor skal vi betale deres million-
lønninger og frynsegoder med vores hårdt tjente skattepenge? 
Fik du nogen penge af din bank, da det gik godt? Næppe!

Hjælpepakker til befolkningen vil sætte pengene i omløb, folk 
vil være i stand til at betale deres gæld og pantebreve, beholde 
deres hjem og stimulere økonomien ved at forbruge varer og 
tjenesteydelser. På den måde er det også en hjælp til de banker, 
der nu klynker, selvom de fik milliarder af vores penge - uden 
at kunne redde andet end sig selv.

...det giver mening, og det er vores penge!

Løseligt oversat fra " Solve the Financial crisis..."trickle up philosophy" 
www.facebook.com/group.php?gid=49689718266
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Københavns Kommune gør klar til at slagte 
Netværkstedet Thorvaldsen.
Brev til Københavns Kommunes Socialudvalg fra Netværkste-
det Thorvaldsen. Send umiddelbart før Netværkstedets fore-
træde for udvalget 7. april 2010

Kære medlem af Københavns Kommunes Socialudvalg
Netværkstedet Thorvaldsen (N.T.) er Danmarks eneste 100 % 
brugerstyrede sted inden socialpsykiatrien. Vores målgruppe er 
”sindslidende” over en bred kam. I over 10 år har vi arbejdet 
med recovery og empowerment ud fra brugerstyringen som 
grundværdi. 

Netværkstedet er unikt p.g.a. sin brugerstyring. Derfor gav 
Københavns overborgmester sidste år uforbeholdent tilsagn om 
at give Netværkstedet ”900.000 kroner årligt de kommende fire 
år til jeres fortsatte arbejde med at skabe gode aktivitetstilbud 
til psykisk syge”.
(Mail til N.T. fra daværende overborgmester Ritt Bjerregaard 
17. september 2009)

Og i Københavns Kommunes budget (Budgettes bilag 2), står 
samme beløb anført under sag/bevilling for årene 2010-2013 
(igen uden forbehold for ændringer) Rent bortset fra, at vi ikke 
kan forstå, hvordan man kan løbe fra en sådan uforbeholden 
udmelding, er der følgende problemer:  

Da vi tilbage i 2007 fik en samarbejdsaftale med kommunerne, 
var en af præmisserne, at vi måtte skære i det budget, vi frem-
lagde – fordi kommunerne ikke havde penge til at finansiere 
N.T. 100%. 
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Og så måtte vi forsøge at dække resten v.h.a. ”alternativ fi-
nansiering” så som puljer, fonde og sponsorater.  ”Resten” 
var dengang i omegnen af 400.000 kr. Idet vi naturligvis var 
samarbejdsvillige, skar vi ind til benet, slagtede skånejob m.m. 
Og fik stedet til at køre nogenlunde forsvarligt alligevel ved 
ihærdig fundraising.

Vi troede, at samarbejdsviljen ville blive belønnet – forstået 
som at vores grundfinansiering ville være fredet minimum fire 
år frem. Men nej. Allerede året efter skar Frederiksberg Kom-
mune ca. 250.000 kr. i deres bidrag. Og nu vil Københavns 
Kommune skære yderligere 400.000 kr. Altså en besparelse på 
langt over en halv million i et budget, der som udgangspunkt 
var så skrabet som muligt.

Fortsættes næste side 

     Ole Hansen 
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Netværkstedet skal bære 400.000 ud af den totale foreslåede 
kommunal-besparelse på 2 mio. kr. Det er ca. 20%. Det mener 
vi er en uforholdsmæssig stor del. Ikke mindst set i lyset af, at 
vores årsbudget totalt er ca. 2,5 million (i 2010). København 
vil således skære 16% af vores totalbudget. Hvordan det skal 
hænge sammen med at vi forsat skal ”arbejde med at skabe 
gode aktivitetstilbud til psykisk syge” er lidt uklart. 

Noget undrer os: Så vidt vi kan læse, får vi 0,9 mill. ud af en 
pulje på 33 millioner i 2011. 
Det er ca. 3% af bevillingen. Men vi skal bære ca. 20%, når der 
skal spares?!

Ole Hansen 
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Iflg. tilsendt oversigt over væresteder, som Københavns Kom-
mune er der i alt 21 af slagsen (inkl. NT)
Hvis man anvender ”grønthøstermetoden” og sparer lige meget 
pr. sted, skal hver spare ca. 95.000 kr. 
Så er Netværkstedet ”nede på” en samlet nedskæring fra de to 
kommuner på ca. 350.000 over tre år.

Vi kan så diskutere, hvor meget en flerårig aftale er værd, når 
vi ikke kan regne med at få et bestemt beløb fra år til år og hel-
ler ikke skal tage en kommunal udmelding for pålydende…

Nu til lidt statistik: Vi har små 100 betalende brugere i skri-
vende stund. Herudover kommer der i dagtimerne adskillige, 
der ikke har betalt kontingent. Alle hverdage kl. 10 – 16 er der 
nemlig åbent for alle, medlem eller ej.  Der er 158 registerert 
i vores medelmsdatabase. Anslået bruger i alt ca. 130 stedet 
nogenlunde fast. (Ja, vi skal nok til være skrappere med at 
opkræve kontingent!)
Lidt under halvdelen af brugerne er københavnere.

Vores brugerundersøgelser fra 2009 viser, at 
• ca. 90% af brugerne mener, at deres livskvalitet er   
forbedret efter at de er begyndt at komme på Netværkstedet, 
hvilket faktisk er en - om end lille - forbedring i.f.t. 
2007-undersøgelses 84%
• Ca 20% af brugerne var indlagt på pskykiatrisk 
afdeling 4 - 7 gange om året før de begyndt at komme på 
Netværkstedet. Efter er andelen 0 (nul)!
• 25% har mindsket deres brug af pskykofarmaka efter at 
de er begyndt at komme på Netværkstedet

Fortsættes næste side 
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Det er klart at vi ikke kan opretholde denne standard, hvis vi 
bliver skåret med 16% i vores budget.
Skærer man på Netværkstedet, stiger sandsynligheden for flere 
indlæggelser på psykiatrisk afdeling.

Iflg. faktaark (fra handlingsplan vedr. psykiatri) er enhedspri-
sen for samværs- og aktivitetstilbud p.t. 16.800 kr. pr. bruger. 
Skærer Københavns Kommune 400.000 som planlagt, får vi 
500.000 kr. Det er, hvad ca. 30 brugere koster. Vi har minimum 
det dobbelte fra København i øjeblikket. Hvem skal vi sortere 
fra?
Rent bortset fra de menneskelige tragedier, koster det dyrt i 
kroner og ører:

• En sengeplads koster minimum 3.500 kr. i døgnet
• En indlæggelse er – efter de seneste nedskæringer –   
 typisk minimum 3 uger
 (gennemsnit for både åbne og lukkede afdelinger)  
• En indlæggelse af den art koster altså ca. 74.000 kr.
• Københavns kommunes besparelse på Netværkstedet er  
 altså helt ædt op af 6 sådanne indlæggelser
• Jfr. ovenfor ”nøjes” en person, der har det rigtig dårligt,  
 sjældent med én årlig indlæggelse på psykiatrisk   
 afdeling
• Flere syge vil kræve flere udslusningsmuligheder som  
 fx Netværkstedet

Set i et lidt større perspektiv er besparelsen vist så som så?
Derfor vil vi hermed opfordre kommunalpolitikerne til at tænke 
bare lidt uden for kommunekassen!

Vi undrer os ligeledes over at begrundelsen for besparelsen er 
”ny strategi”, da den nuværende ”nye strategi” endnu ikke er 
fuldt implementeret? 
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Menneskelig tragedie bruges til politisk spind
Mail fra Lap 29/3/2010
 
LAP sætter spørgsmålstegn ved Venstreborgmester Martin 
Damm´s ønske om ændringer af den sociale servicelov.

Der er en del spørgsmål der trænger sig på i forbindelse 
med den ulykkelige situation i 
Kalundborg.

Hvor mange års svigt ligger 
der bag en situation hvor en 
mandsopdækning på 18 personer 
bliver nødvendig?
 
For den situation opstår ikke ud af 
den blå luft, den antyder en årelang 
tilstand af svigt oplevet af personen. 
Hvem har svigtet, hvordan og 
hvorfor?
 
Alle disse elementer kunne det 
være mere relevant at få kortlagt og 
belyst. 

Det ville hjælpe til at sætte fokus, 
der hvor fokus hører hjemme, i stedet for bruges noget der, 
uanset synsvinkel kun kan opleves som en skjult menneskelig 
tragedie, til at drive en partipolitisk diskriminerende hetz mod 
en gruppe i befolkningen, som alt for ofte og i alt for høj grad 
svigtes af de ansvarshavende myndigheder.

Sagen, LAP henviser til, 
er dén fra Kalundborg 
Kommune om den 
voldelige og psykisk syge 
person, som 18 personer 
er ansat til at tage sig 
af. Vedkommende har 
gentagne gange har udøvet 
vold mod personalet og 
koster hvert år Kalundborg 
Kommune 7,3 millioner 
kroner. Martin Damm 
ønsker, at kommunerne får 
bedre muligheder for gribe 
ind over for borgere. Det 
kan for eksempel ske ved 
tvangsmedicinering eller ved 
at kunne låse borgeren inde, 
når denne er til skade for sig 
selv eller andre.  
Red

Fortsættes næste side 
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Det er interessant at Kalundborgs borgmester går ud med 
sine ideer og teorier lige netop nu, hvor Sundhedsstyrelsens 
temarapport er til debat i befolkningen.

En rapport der påviser at ansvarligheden over for borgere på 
Bosteder og plejehjem, som jo efter kommunalreformen er 
blevet kommunernes hovedansvar, absolut halter i en sådan 
grad, at der kan tales om livstruende svigt.
 
Man kan ikke frigøre sig fra en oplevelse af, at Kalundborgs 
borgmester er ude i et ærinde der hedder fokusforflygtigelse.
 
Eller er det et spørgsmål om, at fundere lovforslaget om 
”tvungen opfølgning” vej gennem folketinget og befolkningens 
accept af nødvendigheden af dette indgreb. Et forslag der 
sluses uden om det almene parlamentarisk og demokratiske 
princip, ved at blive gemt indeni satspuljeforhandlingerne og 
forliget. Satspuljeforliget kræver enstemmighed. Og normalt 
behandles lovforslag ikke via satspuljeforliget, kun bevillingen 
af midler.
 
På denne udspekulerede måde, er det lykkedes regeringen, 
at fratage oppositionen deres mandat til at stemme mod 
lovforslaget, når det behandles i folketinget.
 
Er dette en ny praksis?
Accepterer befolkningen denne praksis en gang, så kan det ske 
igen.
 
På vegne af LAP –  
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
Bo Steen Jensen, Hanne Wiingaard,  Steen Moestrup
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NOTE til "Menneskelig tragedie..."
Borgmester Martin Damms ønsker ville kræve en ændring af 
Serviceloven, men den idé var socialministeren - Benedikte 
Kiær (K) - ikke med på.

"Det er altså ikke vitaminpiller, vi taler om. Det er meget 
voldsomme medicinpræparater, som de her patienter skal 
have", lød det fra ministeren 

Ministeren henviste desuden til, at det er op til domstolene at 
afgøre, hvornår folk skal låses inde.

Ole Hansen 
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Livets Paradoks
 - af Kristiane Ravn Frost

Jeg kæmper for at forstå
Alt bliver utydeligt og tilfældigt
Jeg accepterer at tilfældigheder styrer
Livets orden åbenbarer sig
Jeg kæmper for at styre mit liv 
Alt bliver kaos eller anstrengt orden
Jeg accepterer at jeg er magtesløs
Livets orden åbenbarer, at jeg er skaberen
Jeg kæmper for at blive af med noget
Det klistrer sig fast og forstærkes
Jeg accepterer at leve med det
Livets orden åbenbarer, at jeg bare kan holde op med at skabe 
det
Jeg kæmper for at finde min rette plads
Ingenting er helt rigtigt
Jeg accepterer at tage fat, der hvor jeg er
Livets orden åbenbarer den perfekte vej for mig
Jeg forsøger at være grundig
Der er altid noget, der kunne gøres bedre
Jeg accepterer, at nu er det godt nok
Livets orden åbenbarer, at det egentlig ikke var så vigtigt
Jeg kæmper for at være sikker på, at få hvad jeg behøver
Der er aldrig ressourcer nok
Jeg accepterer at gøre det rigtige for mig, selvom jeg er utryg
Livets orden åbenbarer, at der er rigeligt til alle
Jeg vil gøre hvad som helst for at blive elsket
Ingen reagerer
Jeg giver op og lever i stedet mit liv
Livets orden åbenbarer kærlighedens mange ansigter
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Jeg kæmper for at nå det
Der er aldrig tid nok
Jeg giver op og gør tingene i mit tempo
Livets orden åbenbarer, at der er al tid i verden
Jeg kæmper for at nå målet så hurtigt som muligt
Der er altid noget i vejen
Jeg accepterer at tage fat der hvor jeg er
Livets orden åbenbarer at målet er her nu

Johnny Wikinanis
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Resterne af vort liv
Tekst & tegning: Johnny Wikinanis

Hvor livet dog er kort
  min ven
men som jeg dog keder 
  mig alligevel 
jeg er så fantasiløs
så ingenting vil lykkes
har levet siden mit 
  17. år
helt alene uden at
  vide andet
at vade i timevis 
  i byen
dengang alting var 
  anderledes
nu er min stemme farve-veg 
og kroppen så uhyggelig
som ung er alt mere 
eller mindre positivt

man var som man var
tænkte jeg dengang
men nu er det hele blevet 
mere eller mindre 
  negativt
mit og dit liv som sygelige
  mennesker
har spillet fallit min
  ven
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de vil ikke lade os være 
  frie
eller selvstændige overfor
resten af danskerne
vi skal leve under et
   overjeg
fordi samfundet har 
  bestemt
vi skal være umyndiggjorte 
vort liv skal regeres af
inkompetente idioter
dommere og psykiatere
der bare har fået lov
til at gisne om vores
  tilstand
vi er havnet i den 
  kategori

Johnny Wikinanis
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Auschwitz, Holocaust, psykiatri
27. januar markeres med Auschwitz-dagen, hvor grusomme 
mennesker, trods al civilisering, kan være mod hverandre - til 
skræk og advarsel, det skal aldrig ske igen.

Men grusomhederne gentages igen og igen i fuld skala som 
under f.eks. Balkan-krigene og i mindre spektakulære daglige 
mobbe-kampe på arbejdspladser, i skoler og i hjemmene.

Ofte, ligesom med racehygiejnen under Holocaust, udføres 
grusomhederne af psykiatere, der med udtalt ønske om at 
ville det gode udsætter minoriteter for det onde det er, at 
blive psykiatrisk tilpasset den herskende kultur eller at blive 
psykiatrisk elimineret.

Det kunne måske blive rigtigt givende for civilisationen, hvis 
hele den elitære hærskare af pædagoger, lærere og psykiatere 
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forsøgte at forudse og at påvise årsagsforløb fra første 
godmodige drilleri eller mobning til uønskede voldsomme 
begivenheder eller den totale apokalypse.

Måske rigtigt givende, for der findes ingen garanti for, at en 
oplyst majoritet ikke vil undertrykke eller udslette en afvigende
minoritet. F.eks. anvendte den serbiske psykiater og ekspert 
i paranoia Radovan Karadiz sin ekspertise til at drive hele 
folkeslag på flugt.

Kan det tænkes, at eksistensen af de lukkede psykiatriske 
anstalter er udtryk for denne manglende garanti ? Og burde
pressen og offentligheden interessere sig noget mere for disse 
anstalter, for ikke senere at skulle udbryde:  
"Uha, det vidste vi ikke noget om "?

Med venlig hilsen fra 
Lars Jensen
Kirkevænget 3
6230 Rødekro.
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Kender vi vore eventyr
Tekst & tegning: Johnny Wikinanis
Et menneskes bevidsthed består af eventyr, som afgør række-
vidden af dets lykke og ulykke. Hvor mange eventyr et men-
neske har, finder det måske aldrig ud af. Men nogle af dem er 
selvfølgelig mere afgørende for vort velbefindende end andre. 

En psykose er et eventyr, som har taget magten i den enkeltes 
hverdag og sind. Hvis et menneske virkelig er i problemer, så 
er drømmen efterhånden blevet til selve virkeligheden. Og så 
kan vi finde på at gøre hvad som helst med os selv eller over 
for andre. Alle mennesker er domineret mere eller mindre af 
dets indre, og dette indre, som vi altid benævner det, er en sum 
af påvirkninger fra alt det vi elsker eller er underlast fra vort 
sind.

Den psykiatriske patient er blevet opgivet af biologerne og 
deres følgesvende, psykiaterne. Det burde der ikke være grund 
til, men en hjælp i stedet.

Johnny Wikinanis



47

Sprøjtegifte på vindruer
PAN - Pesticide Action Network har sammen med den franske 
organisation for de kommende generationers rettigheder (MDRGF) 
lavet en undersøgelse af sprøjtegifte på vindruer til spisebrug. Det 
har måske ikke så meget med vin at gøre – men alligevel.

Man købte druer i forskellige 
supermarkeder i Frankrig, Tyskland, 
Holland, Italien og Ungarn og fik dem 
analyseret på et tysk laboratorium. 
Af de 124 prøver var der rester af 
sprøjtegifte på de 123. Den ene uden 
sprøjtegift var spanske druer købt hos 
Lidl i Tyskland. Langt de fleste druer 
var i øvrigt fra Italien og Grækenland.

De fleste prøver havde rester af mere 
end én sprøjtegift. Faktisk var der i snit 
6½ forskellige midler i prøverne, og i 
24 af prøverne var der mere end 10. 

Mængderne var heller ikke helt små: I gennemsnit 0,65 mg/kg aktivt 
stof. I 6 af prøverne var mængderne over grænseværdierne, og tre 
indeholdt sprøjtegifte, der er forbudte.

Skulle man have fortrængt det, så er undersøgelsen en påmindelse 
om, at hvis man har ladet sig friste til at købe konventionelle druer, 
så skal man skynde sig at smide dem ud – og huske at vaske hænder 
bagefter. De er ikke egnede til mennesker og slet ikke til børn.

Der er en lille krølle på den historie: I Frankrig var sammen-
slutningen af spisedrue-producenter fræk nok til at sagsøge MDRGF 
og forlange en ersatning på 500.000 €. Heldigvis fik de ikke medhold 
ved domstolen, men blev dømt til at betale 1 € i erstatning til 
MDRGF samt sagsomkostningerne!
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