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ÚVOD
Vytváření rasizmu
léků.2 S větší pravděpodobností dostanou elektrošok (proud o napětí přes 400 voltů vysílaný mozkem s cílem kontrolovat nebo změnit pacientovo
chování) a budou na nich použity fyzické a chemické omezovací prostředky.3
Menšinové rasové skupiny jsou po celém světě
nadále napadány. Účinky jsou zřejmé: chudoba,
zničené rodiny, zruinovaná mládež a dokonce
genocida (záměrné ničení rasy nebo kultury).
A nezáleží na tom, jak hlasitá jsou naléhání nebo
jak upřímné jsou snahy náboženských autorit, politiků a učitelů – rasizmus přetrvává.
Ano, rasizmus dnes existuje. Ale proč? Avšak
raději než neúspěšně zápasit s odpovědí na tuto
otázku, existuje zde daleko lepší otázka, na kterou
se ptát. Kdo?
Pravdou zůstává, že rasizmu nebudeme plně

e rasizmus stále živý?
V USA dochází ve školních okrscích
s bílou většinou ke klasifikování afroamerických a hispánských dětí jako „výuky
neschopný“ mnohem častěji než u bělochů.
Toto vede u milionů dětí z menšinových skupin
k závislosti na předepisovaných lécích pozměňujících způsob myšlení a chování, které mají „léčit“
jejich „duševní poruchu“. A přesto, s včasnou výukou čtení lze počet takto klasifikovaných studentů
zredukovat až o 70 %.1
V USA jsou též hispánci a afroameričané
nadměrně zastoupeni ve vězeních.
Ve Velké Británii jsou černoši 10krát pravděpodobněji než běloši diagnostikováni jako „schizofrenici“ a je větší pravděpodobnost, že jim bude
předepsána vyšší dávka silných psychotropních

J

Poselství od Isaaca Hayese
„Psychiatrické programy a léky pustošily a pustoší naše města,
napomáhají vytváření zločinců z mladých lidí, a to vše proto, že
psychiatrům a psychologům bylo dovoleno praktikovat ve školách rasistickou behaviorální kontrolu a experimentování
namísto toho, aby bylo učitelům prostě umožněno učit.“
A to je důvod, pro který jsem se stal zmocněncem této organizace a proč vás žádám, abyste naslouchali tomu, co říká.
– Isaac Hayes, držitel ceny Akademie, skladatel, hudebník, herec a zmocněnec Mezinárodní občanské komise za lidská práva (Citizens Commission
on Human Rights International)
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Ú V O D
K
Č E S K É M U
V Y D Á N Í
Tento materiál byl sestaven Občanskou komisí za lidská práva
(Citizens Commission on Human Rights – CCHR) na základě
průzkumů a zkušeností pocházejících z Evropy, Spojených států,
Austrálie, ale i dalších částí světa. V různých zemích se vzhledem
k odlišnému historickému vývoji a několika dalším faktorům může
popisovaná situace lišit, v některých ohledech může být lepší, ale
v některých také podstatně horší.
Díky globálnímu postupu psychiatrie můžeme v ČR očekávat
snahu o přizpůsobení se Evropě a USA, což je v případě zlepšení
situace v oblasti lidských práv a práv pacientů vítanou změnou,

rozumět, dokud si neuvědomíme, že dvě převážně nepodezřívané skupiny aktivně a zrádně
rasizmus po celém světě podporují. Do odkazu
těchto skupin patří takové rozsáhlé tragédie jako
nacistický holocaust, jihoafrický apartheid a dnes
široce rozšířené zneschopňování milionů školáků
pomocí škodlivých návykových léků. Těmito
skupinami jsou psychiatrie a psychologie.
Zpráva WHO z roku 1983 došla k závěru, že
„...v žádném jiném lékařském oboru v Jihoafrické
republice není pohrdání člověkem kultivované
navíc rasizmem zobrazené přesněji než v
psychiatrii“.4
V roce 1999 řekl dr. S.P. Sashidharan, profesor
Komunitní psychiatrie: „Psychiatrie se nejvíce
podobá policii... v provádění praktik a postupů,
které... jsou diskriminační vůči minoritním etnickým skupinám ve Velké Británii.“ 5
V roce 2001 došli dr. Karen Wrenová a profesor
Paul Boyle z Univerzity Svatého Ondřeje ve Švédsku k závěru, že role vědeckého rasizmu v psychiatrii v Evropě nejenže byla z historického hlediska
dobře zavedena, ale trvá dodnes.6
Občanská komise za lidská práva pracuje již
téměř 40 let v oblasti lidských práv a na reformě
oblasti duševního zdraví. Vyšetřovala také rasistický
vliv profesí „duševního zdraví“ na nacistický holocaust, apartheid, útok na kulturu australských praobyvatelů, novozélandských Maorů a původních
amerických indiánů a na současnou celosvětovou
diskriminaci černochů.
Psychiatrické a psychologické rasistické teorie
dodnes rozdmýchávají oheň rasizmu – jak lokálně
tak mezinárodně.
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v případě implementace prokazatelně škodlivých psychiatrických
a psychologických postupů a zvyšování negativního psychiatricko-psychologického vlivu naprosto nepřijatelným trendem, který
by politici, úřady, nevládní organizace a angažovaní občané neměli dovolit. Stejně tak by neměli dovolit stávající zneužívání, ke
kterému v České republice dochází. Předkládaný materiál je
inspirací pro jeho odhalení a pro zavedení opatření, která povedou k zajištění lidských práv tak, jak je definují mezinárodní dokumenty, jejichž je ČR signatářem. Zejména Všeobecná deklarace
lidských práv a Mezinárodní úmluva o občanských a politických
Občanská komise za lidská práva ČR
právech.

Tato publikace byla vytvořena s cílem zvýšit
informovanost lidí o tomto škodlivém vlivu.
Nejenže se rasizmus dá porazit, ale je to životně
důležité, pokud má člověk žít v opravdové harmonii.
S úctou

Jan Eastgateová, prezidentka
Citizens Commission on
Human Rights International
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1
2

Psychiatrie a psychologie po
staletí poskytovaly „vědecké“
ospravedlnění pro rasizmus.

3

V roce 1869 vytvořil britský
psycholog Francis Galton
termín „eugenika“ (z řeckého
slova eugenes, což znamená
„dobrého rodu“), který některé
skupiny definuje jako „podřadného původu“.

4

Psychiatrie a psychologie nejenže pomocí řady vymyšlených
rasových „chorob“ legitimizovaly moderní rasizmus, ale
poskytly také ospravedlnění
pro vyloženou genocidu.

Že se rasizmus objeví bylo jisté,
vezmeme-li v úvahu základní
filozofie, které řídí psychiatrickou a psychologickou profesi.
První z nich je princip „přežití
nejschopnějších“, který je základem psychiatrického eugenického (rasové „zlepšování“)
hnutí, druhým je psychiatrická
idea, že člověk je jen zvíře.
Spolu tvoří mentalitu, která
plodí antispolečenské teorie
a postoje včetně rasistických.

JiÏ více neÏ 200 let se pro ospravedlnûní
diskriminace pouÏívají rasistické teorie,
jako napﬁ. ty, které prosazoval psychiatr
Benjamin Rush a psycholog Francis Galton
(vpravo nahoﬁe).
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KAPITOLA JEDNA
Historie
„vědeckého“ rasizmu
yhnat z nich ìábla biãem“ byla napsal: „Tito divo‰i si ﬁíkají o otroctví... Nemají
doporuãená „léãba“ pro du‰evní v sobû Ïádnou nezávislost, obecnû ﬁeãeno, n˘brÏ
„poruchu“ zvanou drapetomanie následují svého pána jako vûrn˘ pes.“ Nenechal
[z drapetes, uprchl˘ otrok a manie, nikoho na pochybách o svém pﬁesvûdãení, kdyÏ
‰ílenství], coÏ bylo oznaãení pro ﬁekl: „PrÛmûrná intelektuální úroveÀ ‚negra‘ je
otroka, kter˘ mûl nepﬁirozenou nûjaké dvû tﬁídy pod na‰í.“ 7
touhu uprchnout. K tomuto „objevu“ do‰lo v LouiLidé, jak urãil, si rozhodnû nebyli rovni. Ideály
sianû v roce 1851.
o tom, Ïe lidé jsou „rovné hodnoty“, ﬁekl, byly
Citáty v této kapitole jsou ‰okující, av‰ak ilu- jednodu‰e „nepopiratelnû mylné a nemohou pﬁetrstrují v˘voj zloãinné teorie, která se dnes bere jako vat“. Napsal, Ïe jakákoli charita pro chudé a ne„fakt“.
mocné by mûla b˘t
Psychiatrie a psypodmínûna jejich souchologie po staletí pohlasem, Ïe se zdrÏí
Benjamin Rush, „otec americké
skytovaly „vûdecké“
plození potomkÛ.8
psychiatrie“ prohlásil, že barva
GaltonÛv dobﬁe
ospravedlnûní pro raznám˘
vzdálen˘ bratsizmus a z nûj plynoucí
černochů je způsobena vzácnou
ranec Charles Darwin,
zneuÏívání, útoky a gedědičnou nemocí zvanou „negrituda“,
kter˘ byl také psychonocidu cílov˘ch ras
logem, tento postoj taa skupin.
odvozenou od lepry. Rush
ké propagoval: „NikV roce 1869 britsk˘
tvrdil, že jediným důkazem „vyléčení“
do, kdo se úãastnil chopsycholog Francis Galvu hospodáﬁsk˘ch zvíton poprvé pouÏil terby bylo, kdyby pleť zbělela.
ﬁat, nebude zpochybmín „eugenika“. Tento
Àovat, Ïe to musí b˘t
pojem vze‰el z ﬁeckého
pro rasu ãlovûka vyeugenes, coÏ znamená
„dobrého rodu“. S cílem „zlep‰ení“ rasy podnûco- soce ‰kodlivé... TûÏko je nûkdo tak nevûdom˘, aby
val „lep‰í“ lidsk˘ rod k mnoÏení a odrazoval sv˘m nejhor‰ím zvíﬁatÛm dovolil rozmnoÏování.“9
Nacistiãtí psychiatﬁi a americké hnutí du‰ev„ménû Ïádoucí“ lidi od toho, aby mûli dûti; evidentnû se povaÏoval za souãást „lep‰ího“ rodu, ního zdraví tyto my‰lenky pﬁijaly stejnû ochotnû.
a tím za schopného posuzovat budoucnost celého Nejdﬁíve se pouÏívaly k ospravedlnûní otroctví.
Brzy nato v‰ak v souladu s teorií eugeniky
lidstva.
Galton povaÏoval Afriãany za podﬁadné. Po „pﬁistûhovalci z Itálie, ¤ecka, Maìarska a dal‰ích
dvou letech stráven˘ch v Africe napsal knihu s ná- jihoevropsk˘ch zemí“ nebyli úspû‰ní, protoÏe si
zvem Tropická JiÏní Afrika. O lidech, které potkal, nesli zárodek, kter˘ je ãiní „více náchyln˘mi ke

V
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„Zde máme dÛkaz pro potﬁebu otroctví,“
zloãinu krádeÏe, únosu, napadení, vraÏdy, znásilodÛvodÀoval senátor John Calhoun. „Afriãan je
nûní a sexuální nemorálnosti“.10
Takové „vûdecké“ odÛvodnûní se pouÏívalo neschopen se o sebe postarat a pod tíhou svobody
k ospravedlnûní degradace otrokÛ ve Spojen˘ch pomalu ze‰ílí. Dát mu vedení a ochranu pﬁed menstátech. V roce 1797 prohlásil psychiatr Benjamin tální záhubou je milosrdenstvím“.13
V roce 1851 tvrdil
Rush, „otec americké
Samuel A. Cartwright,
psychiatrie“, Ïe barva
prominentní bûlo‰sk˘
ãernochÛ je zpÛsobena
eugenick˘ lékaﬁ z Louivzácnou dûdiãnou nesiany, Ïe objevil dvû
mocí zvanou „negritudu‰evní choroby specida“, odvozenou od lepfické pro ãernochy, které
ry. Rush tvrdil, Ïe jediospravedlÀovaly jejich
n˘m dÛkazem „vyléãezotroãení. Jednou z nich
ní“ by bylo, kdyby pleÈ
byla jiÏ zmínûná drazbûlela. Oznaãení „nepetomanie, druhou dymoc“ se pouÏívalo jako
saesthesia aethiopis. Dr.
dÛvod pro segregaci, aby
Thomas Szasz, emese bílí „nenakazili“.11
Spisovatel Robert
ritní profesor psychiatWhitaker nám ﬁíká:
rie a spoluzakladatel
„Bûhem 19. století bylo
CCHR, napsal: „Cartdu‰evní zdraví afrowright tvrdil, Ïe tato
ameriãanÛ, tak jak bylo
‚nemoc‘ [drapetomanie]
vnímáno, blízce spozpÛsobovala u ãernojeno s jejich právním
chÛ neovladatelné pustatutem jako svobodzení uprchnout od svéV roce 1851 „objevil“ dr. Samuel
n˘ch ãi otrokÛ. Ti, kteﬁí
ho ‚pána‘. Jak bylo v˘‰e
byli svobodní, nebo ti,
zmínûno, Cartwrightem
Cartwright duševní chorobu charakkteﬁí byli otroci a veﬁejdoporuãenou ‚léãbou‘
teristickou pro černošské otroky, ktenû vyjadﬁovali touhu
této ‚nemoci‘ bylo ‚vyrou nazval „drapetomanie“ – puzení
po svobodû, se obzvlá‰È
hnat z nich toho ìábla
vystavovali riziku, Ïe
biãem‘.“14
otroka uprchnout od svého „pána“.
Dyasethesie aethiose na nû bude hledût
Předepsanou „léčbou“ bylo „vyhnat
pis [oslabené vnímájako na ‰ílence.“ 12
z nich toho ďábla bičem“.
„Podle amerického
ní] údajnû ovlivÀovala
sãítání lidu z roku 1840
mysl i tûlo ãernochÛ.
bylo ‰ílenství 11krát obMezi symptomy patﬁila
vyklej‰í u „negrÛ“ ze
neposlu‰nost, neuctivé
Severu neÏ z Jihu. V˘sledek se brzy ukázal jako odpovûdi a odmítání práce. „Léãbou“ byla tvrdá
absurdní, ov‰em ne dﬁíve, neÏ se jej jiÏan‰tí politici práce!15 Cartwright tvrdil: „Donucovací moc bílého
chytili jako dÛkazu, Ïe otroctví je pro ,negry‘ dobrá ãlovûka tím, Ïe lenivého [zahálãivého] ãernocha
vûc,“ uvedl Whitaker.
pﬁinutí k aktivnímu pohybu, aktivuje plíce, skrze

KAPITOLA JEDNA
Historie „vûdeckého“ rasizmu
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[nûÏ] je oÏivená krev posílána do mozku, aby osvobodila mysl.“ 16
V roce 1879 poskytl nûmeck˘ psycholog Wilhelm Wundt z Lipské univerzity dokonal˘ vûdeck˘
„dÛkaz“ pro eugeniku a rasizmus sv˘m arogantním prohlá‰ením, Ïe jelikoÏ se lidská du‰e nedá
zmûﬁit pomocí vûdeck˘ch nástrojÛ, neexistuje. Tímto prohlá‰ením se ãlovûk náhle stal pouh˘m dal‰ím
zvíﬁetem. Jinak ﬁeãeno, zbaven du‰e Wundtov˘m
prohlá‰ením dal se manipulovat stejnû snadno, jako
se dá vycviãit pes, aby slintal pﬁi zvuku zvonku.
·v˘carsko-nûmeck˘ psychiatr Alfred Ploetz
publikoval v roce 1895 své teorie o rasové podﬁadnosti v knize Zdatnost na‰í rasy a ochrana slab˘ch.
Svoji filozofii nazval Rassenhygiene [rasová
hygiena] a otevﬁenû zrazoval od lékaﬁské péãe
o „slabé“.17 V pozdûj‰ích letech bude Hitler a jeho
nacistick˘ reÏim toto pouÏívat pro pﬁesné urãování
toho, kdo jsou „slabí“ a co s nimi udûlat. Ploetzovi
a jeho kolegÛm bylo pﬁipisováno poskytnutí základÛ pro nacistick˘ rasov˘ stát.18 (viz kapitola 2)
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Ploetz ov‰em pomohl vytvoﬁit mnohem více
neÏ nacistick˘ reÏim a holocaust. Jeho práce poloÏila základy pro eugenické a rasové utlaãování na
celém svûtû, mimo jiné v Austrálii, Kanadû, Anglii,
Jihoafrické republice a ve Spojen˘ch státech. Následuje mal˘ vzorek katastrofálních úãinkÛ jeho práce
– psychologick˘ch a psychiatrick˘ch v˘rokÛ z konce 19. a zaãátku 20. století:
❚ „Z hlediska eugeniky nelze smí‰ená manÏelství [mezi bûlochy a ãernochy] doporuãit... Barevná
rasa nemá energii ani v˘drÏ bílé.“ 19
❚ „‚Negerské‘ dítû intelektuálnû pﬁedãasnû
dozrává aÏ do puberty, kdy dochází k radikální
zmûnû: jeho v˘voj se náhle zastaví ãi dokonce
dochází k mírné degeneraci... Vzdûlávání nezasahuje do nejvût‰í hloubky jeho du‰e.“ 20
❚ V roce 1918 tvrdil americk˘ obhájce
eugeniky, dr. Paul Popenoe, Ïe IQ ãernochÛ je pﬁedurãeno mnoÏstvím „bílé krve“, která v nich je.
âím svûtlej‰í pleÈ, jak prohlásil, tím mûl ãernoch
vy‰‰í IQ, a ãím byl ãernûj‰í, tím bylo IQ niÏ‰í.21

Špatná věda
vytváří zaujatou
společnost
Lživé rasové teorie, které
dávají člověka na úroveň
zvířete a které v 19. století
propagovali lidé jako
psycholog Wilhelm Wundt
a britský psycholog Charles
Darwin, položily základ pro
lživou vědu eugeniky
a utlačování menšin po řadu
následujících generací, včetně
osvobozených černochů
v americké občanské válce
a jejich následné vypovězení
do slumů jako druhořadých
občanů (vpravo).

Wilhelm Wundt

Charles Darwin
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❚ V roce 1923 prohlásil dr. J.T. Dunston, britsk˘ „léãili“ uprchlí otroci, s praobyvateli se zacházelo
psychiatr a zmocnûnec pro du‰evní hygienu jako s „neposlu‰n˘mi dûtmi“: byli biãováni.
Pﬁi pozdûj‰ím australském ‰etﬁení ohlednû
v Jihoafrické republice: „Pﬁesto existují... dÛvody,
úãinkÛ
tohoto programu jedna z obûtí vypovûdûla:
které naznaãují, Ïe domorodci, i kdyÏ jsou
z nejlep‰ích kmenÛ, pravdûpodobnû patﬁí k rase, „¤ekli nám, Ïe na‰e matka byla alkoholiãka a Ïe
která je du‰evnû podﬁadná na‰í...“ Jeho dÛkaz? byla prostitutka a Ïe se o nás nestarala. âasto nás
varovali, Ïe aÏ vyrosDomorodci se „orientují
teme, máme si na to
v ãase zcela mlhavû
dávat pozor, protoÏe se
a obecnû mají malou
z nás mohou stát dûvky
pﬁedstavu o tom, jak
a alkoholiãky, takÏe
jsou staﬁí nebo o bûhu
máme b˘t velmi opaãasu. Dokonce i jejich
trné. Kdybyste byly bítanec, kter˘ mají tolik
lé, tuhle hﬁí‰nost byste
v oblibû, nepﬁedvádí
v sobû nemûly... Bylo to
Ïádné jemné pohyby –
v na‰í rase, Ïe jsme
dÛleÏit˘ psychologick˘
takové.“25
moment, kter˘ by mûl
22
S domorod˘mi lidb˘t peãlivû studován...“
mi v Americe a KanaV Austrálii se „gedû, Maory a dal‰ími
nocida“ praktikovala
nebûlo‰sk˘mi národy
trochu odli‰nûji. Dûti
se zacházelo podﬁadnû
ze smí‰ené rasy (objako s Ïidy a cikány
vykle praobyvatelky
v Nûmecku. Jak napsal
a bûlo‰ského otce) byly
Margaret Sangerová
spisovatel Francis Pal
odebrány matkám,
Prucha v knize Velk˘
umístûny do rezervace
Údajně s cílem ochránit Američany,
otec: „Indiánské dûti bydo péãe bûlochÛ a bylo
ly odebírány z domojejich krev před „nakažením“ rasovou
jim zabránûno se vzdûvÛ, o nichÏ kanceláﬁ pro
lat o sv˘ch pﬁedcích
podřadností, požadovala eugenička
záleÏitosti indiánÛ nebo
a kultuﬁe.
Margaret Sangerová, zakladatelka
státní sociální pracovníZpráva státní rady
plánovaného
rodičovství
vyhlazení
ci soudili, Ïe jsou pro nû
pro praobyvatele z ro„negerské“ populace pomocí sterilizace. nevhodné nebo ‰kodliku 1921 uvedla, Ïe
vé, a byly umisÈovány
„pokraãování této polido pûstounsk˘ch nebo
tiky musí nakonec vyﬁe‰it problém praobyvatelÛ“.23 ·lo o rasovou geno- adoptivních domovÛ, obvykle neindiánsk˘ch...
cidu, pokus o „vyhynutí“ rasy praobyvatelÛ Nakonec to bylo vnímáno pﬁesnûji jako síla pro
niãení indiánsk˘ch rodin a indiánsk˘ch dûtí.“
(AborigincÛ).
V roce 2002 hovoﬁila pÛvodní americká indiánSegregace a zneuÏívání praobyvatelÛ bylo
„oprávnûné“, protoÏe byli „aÏ dosud neschopni ka Sandy Bíl˘ Jestﬁáb o svém souÏení, kdyÏ jí pﬁed
sebekontroly, nedotãeni znalostí dobra a zla“, a pro- 30 lety odebrali od rodiãÛ: „¤ekli mi, Ïe to, odkud
to potﬁebovali „ochranu“.24 Stejnû jako se v Americe pocházím, bylo hrozné, divo‰ské, pohanské a Ïe
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Rasové testování
a další lži
mám velké ‰tûstí, Ïe mû odtud dostali. KdyÏ jsem
zaãala dospívat a procházela normálními pubertálními problémy, [adoptivní] matka mi ﬁekla: ‚Ne
aby z tebe vyrostla bezcenná indiánka!‘“26
Nenávistná věda
Testy inteligence se staly dal‰ím nástrojem
pro prosazování a udrÏování rasistick˘ch teorií.
V 50. letech 20. století tvrdil psycholog Lewis
Terman, „expert“ na testování IQ, Ïe chudé dûti se
nedají vzdûlat a Ïe MexiãanÛm, indiánÛm a ãernochÛm by se nemûlo nikdy dovolit mít dûti.
Takovéto testy se pouÏívaly pro zastavení ItalÛ,
PolákÛ, MexiãanÛ a dal‰ích, aby se nestûhovali do
Spojen˘ch státÛ a „nekazili“ americkou krev.27
Margaret Sangerová, zakladatelka amerického
plánovaného rodiãovství a eugeniãka pﬁispûla se
stejnû odporn˘m plánem. Její „vyléãení“ rasové
podﬁadnosti byla sterilizace. Sangerová plánovala
„vyhlazení ‚negerské‘ populace“ tak, Ïe pouÏije
ãerno‰ské duchovní, kteﬁí mají „poutavou osobnost“, aby kázali, Ïe sterilizace je ﬁe‰ením na chudobu. Prohlásila, Ïe komunikace s ãernochy „skrze
náboÏenskou v˘zvu“ bude ten „nejúspû‰nûj‰í
v˘chovn˘ pﬁístup“.28
V roce 1994, tvrdila kniha Charlese Murraye
a Richarda Herrnsteina Kﬁivka zvonu (The Bell Curve)
arogantnû a nestoudnû, Ïe afroameriãané a latinoameriãané si vedou v testech inteligence hÛﬁ neÏ
bûlo‰i, jsou „geneticky invalidní“, a proto se nemohou vypoﬁádat s poÏadavky moderní spoleãnosti.29
V argumentaci podobné tûm, které ãinili raní
obhájci „rasové ãistoty“, tvrdil psycholog Herrnstein, Ïe Ameriãané hloupnou kaÏdou generaci o jeden IQ bod, a obhajoval selektivní mnoÏení, aby se
lidsk˘m „usazeninám“ zabránilo v narození.30
Psychiatrie a psychologie nejenÏe pomocí
ﬁady vymy‰len˘ch rasov˘ch „chorob“, svévoln˘ch
závûrÛ o „lep‰ím pÛvodu“ a pseudovûdeck˘ch
konceptÛ jako „niÏ‰í IQ“ a „rasová podﬁadnost“
legitimizovaly rasizmus 19., 20. a 21. století, ale
také poskytly dÛvod pro vyloÏenou genocidu.

esty inteligence se v rukách psychiatrů a psychologů staly dalším
prostředkem pro šíření rasistického
pohledu na člověka.
❚ V první polovině 20. století používali
eugenik Paul Popenoe a psycholog Lewis
Terman předpojaté testování IQ s cílem
snížení hodnoty nebělošských ras. Popenoe tvrdil, že „IQ černochů je předurčeno
množstvím ‚bílé‘ krve, která v nich je“,
a Terman prosazoval, že nebělošské rasy
„není možné vzdělat“.
❚ V Austrálii se „ospravedlňovalo“ odebírání dětí aboriginským matkám a další
zneužití tím, že praobyvatelé byli „neschopni sebekontroly, nedotčeni znalostí
dobra a zla“.

T

Paul Popenoe

Lewis Terman
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1

V roce 1895 publikoval
švýcarsko-německý psychiatr
Alfred Ploetz své teorie o eugenice a rasové podřadnosti,
vymyslel slovo Rassenhygiene
(rasová hygiena) a poskytl „biologické základy“ pro holocaust.

2

V roce 1920 publikoval
německý psychiatr Alfred
Hoche knihu Poskytnutí
souhlasu k zničení života,
který není žití hoden, v níž
požadoval provádění eutanazie
na „duševně postižených“.

3
4
5

Eugenické hnutí podnítilo na
počátku 20. století v USA
obrození Ku Klux Klanu.

6

Afroameričané a hispánci byli
již před zrušením otroctví cílem
psychiatrických rasových
experimentů a léčebných
postupů a jsou jim i nadále.

Jihoafričtí psychiatři a psychologové poskytli vládě „vědecké“
prostředky, kterými se černým
Jihoafričanům dala odepřít
práce a vzdělání a bylo možné
rozbít jejich rodiny.

V době apartheidu byly desetitisíce černých Jihoafričanů
vězněny v psychiatrických
táborech, používáni na otrocké
práce a umírali na neléčený
zdravotní stav.

Teorie psychiatrÛ Ernsta Rüdina,
Alfreda Ploetze a Alfreda Hocheho
inspirovaly Adolfa Hitlera, kter˘
svÛj rasistick˘ plán zaloÏil na
jejich uãení – jak je uvedeno v jeho
knize Mein Kampf.
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KAPITOLA DVù
Kořeny
moderní genocidy
ûmeãtí psychiatﬁi jiÏ dlouho pﬁed II. svû- drogy není „vraÏda“, ale „ãistû ozdravn˘ úkon“.32
tovou válkou vymysleli „vûdecké“ ospraNûmeck˘ psychiatr Eugen Fischer, jeden z autovedlnûní eutanazie („milosrdného zabí- rÛ knihy Principy lidské dûdiãnosti a rasové hygieny
jení“) zaloÏené na „rasové podﬁadnosti“.
(1921) také naléhal na vyhlazení „negersk˘ch“ dûtí,
Po zveﬁejnûní sv˘ch teorií o eugenice pﬁiãemÏ jeho teorie byla, Ïe ãerno‰i postrádají hodnov roce 1895, které radûji naz˘val „rasová hygiena“, tu a jsou nevhodní pro jiná zamûstnání neÏ „manuálzaloÏil v roce 1909 psychiatr Alfred Ploetz spolu ní ﬁemesla“.
s kolegou psychiatrem Ernstem Rüdinem NûmecFischer napsal: „[‚Negr‘] není zvlá‰È inteligentní
kou spoleãnost pro rasovou hygienu. Prosazovali v patﬁiãném smyslu slova a nadto postrádá sílu
my‰lenku, Ïe niãení „bezcenného Ïivota“ je „zcela du‰evního tvoﬁení, jeho pﬁedstavivost je chabá, takÏe
ozdravnou léãbou“.
nevytvoﬁil Ïádné pÛvodUÏ pﬁed pﬁíchodem
ní umûní a nemá Ïádná
nacistické strany k moci
propracovaná lidová vyv roce 1911 - 1922 – Rüdin
právûní ani lidové pohlásal, Ïe „v‰echny návûsti. Má v‰ak dovedné
rody s sebou musí vláãet
ruce..., ãili je moÏné jej
mimoﬁádnû velk˘ poãet
snadno vy‰kolit v ruãménûcenn˘ch, slabochÛ,
ních ﬁemeslech.“33
neduÏivcÛ a mrzákÛ...
V roce 1939 Fischer
Pomocí moudr˘ch zákopﬁi pﬁedná‰ce k studen— Ernst Rüdin, profesor psychiatrie a
nÛ [sterilizace] v této
tÛm prohlásil: „...Nezmocněnec Německé společnosti pro
vûci... bychom také byli
kvalifikuji v‰echny Ïidy
rasovou hygienu, 1943
schopni prosadit z hledisjako tak podﬁadné, jako
ka rozumu ty nejlep‰í
jsou ‚negﬁi‘.“34
cesty pro rozmnoÏováRüdin byl hlavním
ní.“31
autorem nûmeckého zákona o sterilizaci z roku
V roce 1920 publikovali profesor psychiatrie 1933, kter˘ zahrnoval sterilizaci v‰ech ÎidÛ a „baAlfred Hoche a Karl Binding, právník, kter˘ se revn˘ch“ dûtí.35 Tento zákon vedl ke sterilizaci více
pozdûji stal vedoucím ﬁí‰ského soudu, dílo nazvané neÏ 350 000 „nevhodn˘ch“ NûmcÛ.
Poskytnutí souhlasu k zniãení Ïivota, kter˘ není Ïití
První psychiatrick˘ „smrtící test“ (pokus
hoden, v nûmÏ poÏadovali provádûní eutanazie na s plynem) byl proveden v Brandenburském ústavu
„du‰evnû postiÏen˘ch“ a uvádûli, Ïe „jejich smrt v roce 1940, kdy bylo za dohledu psychiatrÛ a pernezanechává ani tu nejmen‰í bolest – jedinû snad sonálu usmrceno 18 pacientÛ. Následnû po
v pocitu matky nebo o‰etﬁovatelky...“ Hoche také „úspûchu“ tohoto experimentu zaãal program
tvrdil, Ïe zabít umírajícího ãlovûka pomocí lékaﬁské eutanazie.

N

„Jen díky Führerovi se náš
třicetiletý sen, sen o použití
rasové hygieny na společnost
opravdu uskutečnil.“

KAPITOLA DVù
Koﬁeny moderní genocidy
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nochy oznaãila podle
Richarda Lernera v knize
Koneãná ﬁe‰ení: Biologie,
pﬁedsudky a genocida
jako „[líné], neinteligentní, aãkoli... tûlesnû zdatné
lidi, kteﬁí Ïijí ve zloãinu,
chudobû a obecnû sociálnû zhor‰en˘ch podmínkách, a to kvÛli sv˘m
geneticky podmínûn˘m
omezen˘m du‰evním
schopnostem“.38
Nûmeck˘ vliv na
Verwoerdovo my‰lení je
jasn˘. Verwoerd za asistence psychologÛ z americké Carnegieho nadace
pomohl v roce 1928 podnítit ‰etﬁení, které obvinilo konkurenci ãernochÛ na trhu práce
Jihoafrické republiky ze
zpÛsobení bídy bûlochÛ,
Psychiatr Eugen Fischer, jeden z autorů
kdyÏ uvedlo: „...Dlouknihy Principy lidské dědičnosti a rasové
hotrvající kontakt s podhygieny z roku 1921 naléhal na
ﬁadn˘mi barevn˘mi ravyhlazení „negerských“ dětí, přičemž
sami má v nûkter˘ch
ohledech zhoubné sojeho teorie byla, že černoši postrádají
ciální úãinky na Evropahodnotu a jsou nevhodní pro jiná
ny.“ Verwoerd uvedl, Ïe
zaměstnání než „manuální řemesla“.
„pro [domorodce] není
nad úrovní urãit˘ch druhÛ práce v evropské
komunitû místo... Z toho dÛvodu mu není ku
prospûchu, aby se ‰kolil.“39
Apartheid: Psychiatrický a psychologický vliv
Jeho nacistické my‰lení bylo také oãividné ze
v Jihoafrické republice
skuteãnosti, Ïe jihoafrick˘ zákon o segregaci se
Spojení mezi psychiatrií, psychologií a aparthei- znaãnû podobal nacistickému psychiatrickému
dem je dlouhodobé. Jihoafrick˘ ministersk˘ pﬁedse- zákonu o ãistotû rasy, kter˘ zakazoval spoleãn˘ Ïivot
da Hendrik Verwoerd, psycholog, studoval na a manÏelství árijcÛ a neárijcÛ. Jihoafriãtí psychiatﬁi
nûmeck˘ch univerzitách v dobû vrcholu rasisticko- a psychologové poskytli vládû „vûdecké“ prostﬁedhygienického plánování nacistick˘ch psychiatrÛ.
ky, kter˘mi se ãern˘m JihoafriãanÛm dala odepﬁít
Tehdej‰í nûmecká psychiatrická eugenika ãer- práce a vzdûlání a bylo moÏné rozbít jejich rodiny.
PﬁibliÏnû 300 000
„du‰evnû postiÏen˘ch“
lidí – 94 % v‰ech nûmeck˘ch „du‰evnû nemocn˘ch“ – na‰lo smrt
v rukách psychiatrÛ. Co
následovalo, byl holocaust. Rüdin prohlásil:
„Jen díky Führerovi se
ná‰ tﬁicetilet˘ sen, sen
o pouÏití rasové hygieny
na spoleãnost, opravdu
uskuteãnil.“36
I kdyÏ byl Rüdin
architektem plánu, kter˘
uskuteãnil legalizaci masového vraÏdûní, americká Národní aliance pro
v˘zkum schizofrenie
a deprese (National Alliance for Research on
Schizophrenia and Depression – NARSAD) jej
v roce 1990 zcela neuvûﬁitelnû oslavovala jako
zakladatele „psychiatrické genetiky“.37
Jen pár nacistick˘ch psychiatrÛ bylo
stíháno bûhem Norimbersk˘ch procesÛ, vût‰ina z nich unikla pﬁed
spravedlností a nûkteﬁí
se po válce vrátili k psychiatrické praxi.
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Verwoerd v záﬁí 1943 prohlásil: „Tato segregaãní
politika, která také znamená ochranu a péãi o domorodce v Africe, ale rozhodnû odmítá jakékoli
pokusy o rovnost, dává domorodcÛm pﬁíleÏitost
rozvíjet, co je jim vlastní, takÏe jako domorodec mÛÏe
b˘t py‰n˘ a mít úctu sám k sobû, místo aby byl
neustále poniÏován jako selhávající imitace bûlocha.“
Uvedl, Ïe Jihoafrická republika by byla odsouzena
k záhubû, pokud by její zákony dovolily AfriãanÛm
„zlep‰ovat své dovednosti, získávat lep‰í mzdu a poskytly jim lep‰í trh práce v rámci ‚bílé‘ JiÏní Afrik.“.
V dÛsledku toho bylo ãernochÛm odepﬁeno
také odpovídající vzdûlání. Na podporu toho vyvinul psycholog M.L. Fick test inteligence, aby
„prokázal“ podﬁadnost „barevn˘ch kast“ a jak je
jejich schopnost se vzdûlávat omezená.40
Není divu, Ïe kdyÏ miliony lidí musí ãelit
podﬁadnému vzdûlávání, nezamûstnanosti, chudobû

Psychiatrické
tábory otroků
Rasistický psycholog Hendrik
Verwoerd, který se v roce
1958 stal premiérem Jihoafrické republiky, vydal první
segregační předpisy v zemi
v roce 1930, čímž položil
základy pro apartheid a spolu s ním pro psychiatrické
tábory otroků, kde byly
uvězněny desetitisíce černochů a nuceny pracovat
v otřesných podmínkách.

Hendrik Verwoerd

Stránka 13

a následnû nízké morálce, dojde ke zﬁízení psychiatrick˘ch ústavÛ, nebo Ïe oprávnûné a normální
reakce na útlak budou oznaãeny jako „du‰evní
porucha“.
Více neÏ 30 let byly na základû tajné dohody
mezi vládou a soukromou spoleãností Smith
Mitchell & Co. provozovány „speciální“ psychiatrické ústavy, které zadrÏovaly a „léãily“ ãerno‰ské
pacienty. Vláda apartheidu garantovala 90 % obsazenost. Desetitisíce ãernochÛ byly proti své vÛli uvûznûny, drogovány a bez anestetik vystavovány bolestiv˘m elektro‰okÛm, protoÏe anestetika byla „pﬁíli‰
drahá“, aby se pouÏívala na ãernochy. âerno‰i byli
pronajímáni firmám na neplacenou práci, kdy pod
plá‰tíkem „prÛmyslové terapie“ vyrábûli ramínka,
kartáãe, rohoÏky, prostûradla a dal‰í vûci.
Celou tuto vûc odhalili ãlenové Scientologické
církve a Obãanské komise za lidská práva v roce
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CCHR v roce 1997
1974, v dÛsledku ãe-hoÏ
pﬁedloÏila svûdectví o zlopsychiatﬁi pﬁesvûdãili
ãinech apartheidu pávládu apartheidu k nochan˘ch psychiatry a psyvelizaci zákona o duchology Komisi pravdy
‰evním zdraví, která
a smíﬁení Jihoafrické rez podávání zpráv o podpubliky (South African
mínkách v jakékoli psyTruth and Reconciliation
chiatrické léãebnû nebo
Commission). Psycholojejich fotografování udûgická spoleãnost Jiholala trestn˘ ãin. CCHR
africké republiky nakonec
s touto vûcí ‰la mimo
pﬁipustila, Ïe psycholoJihoafrickou republiku a
gické studie byly úmyslnû
své dÛkazy nahlásila
zamûﬁeny na diskrediSvûtové zdravotnické ortování ãernochÛ jako integanizaci (WHO). WHO
Psychiatr dr. Frederick Goodwin,
lektuálnû podﬁadn˘ch.43
v roce 1977 reagovala vy‰etﬁováním psychiatricNáprava
úãinkÛ
ředitel NIMH přirovnal na začátku
k˘ch táborÛ. Zpráva
apartheidu bude trvat
90. let černošskou městskou
o jeho nálezech z roku
dlouho, zejména z dÛvo1983 odsoudila pouÏídu pﬁekáÏek vytvoﬁemládež k „hyperagresivním“
vání pacientÛ na neplan˘ch psychiatrick˘m
a „hypersexuálním“ opicím
cenou práci: „Tato situaprÛmyslem. V roce 1999
ce nemá ani v dûjinách
oslovil zmocnûnec CCHR
v džungli, aby zdůvodnil to, že jim
ani v souãasném stavu
Lawrence Anthony Svûpsychiatrické péãe obdotovou psychiatrickou asobudou podávány psychiatrické léky.
by; zcela urãitû ale pﬁiciaci jménem vlády Jipomíná vlastnûní otrokÛ
hoafrické republiky,
a obchodování s nimi.“41
kdy uvedl, Ïe SpoleãTaké se odvolávala na jiné vy‰etﬁování, které pod- nost psychiatrÛ Jihoafrické republiky „nepﬁipoﬁilo domnûnky CCHR o nevysvûtlen˘ch úmrtích pustila Ïádnou vinu ãi zodpovûdnost“ za svou roli
pacientÛ: „Nejvíce ‰okujícím zji‰tûním na‰eho ve zvûrstvech apartheidu. Naopak, místo toho hovy‰etﬁování byl vysok˘ poãet zbyteãn˘ch úmrtí ãer- voﬁila o vládním „zneuÏívání nebo moÏném
no‰sk˘ch pacientÛ v zaﬁízeních firmy Smith Mitchell. zneuÏívání psychiatrie“.44
V Ïádném zaﬁízení jsme neobjevili dÛkaz o odpovídající lékaﬁské péãi v prÛbûhu posledního onemocnûní Ničivý dopad psychiatrie v USA
pacienta... Vidûli jsme zdravotní karty ãerno‰sk˘ch paDo psychiatrického „léãení“ men‰in také spadá
cientÛ ve vûku 40 a 50 let, které zjevnû nechali zemﬁít.“ ﬁada nejbarbar‰tûj‰ích experimentÛ, které kdy byly
KdyÏ v roce 1994 apartheid skonãil, CCHR ve jménu „vûdeckého“ v˘zkumu vykonány.
pomohla iniciovat vy‰etﬁování ministerstva zdravotV 50. letech v New Orleans byly ãerno‰sk˘m
nictví ve vûci zanedbávání péãe a rasizmu v psychi- vûzÀÛm implantovány do jejich mozkÛ experimenatrick˘ch léãebnách. ·etﬁení objevilo hrubé zne- tální elektrody. Pokusy provádûl dr. Robert Heath
uÏívání pacientÛ, fal‰ované úmrtní zprávy a obecnû z Tulaneovy univerzity a Australan dr. Harry Bailey.
‰patné zacházení s pacienty.42 Psychiatrické tábory Bailey se pozdûji chlubil na své pﬁedná‰ce zdravotním sestrám, Ïe si vybrali pokusné osoby, neboÈ bylo
byly reformovány.
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„levnûj‰í pouÏívat negry neÏ koãky, protoÏe to byla
v‰udypﬁítomná a levná experimentální zvíﬁata“.45
Heath také provádûl tajné testy financované
CIA, pﬁi nichÏ pouÏíval LSD a drogu zvanou bulbocapnin, která pﬁi urãit˘ch dávkách vyvolává
tûÏkou strnulost. Experimenty provádûl na afroamerick˘ch vûzních v Louisianské státní vûznici
s cílem urãit, zda bulbocapnin mÛÏe zpÛsobit
„ztrátu ﬁeãi, ztrátu citlivosti na bolest, ztrátu pamûti [a] ztrátu síly vÛle...“46
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Ve V˘zkumném centru pro závislosti amerického Národního institutu du‰evního zdraví (NIMH)
v Kentucky dostávali v polovinû 50. let drogovû
závislí afroameriãané LSD a díky této droze byli
mnozí z nich udrÏováni ve stavu halucinací nepﬁetrÏitû 77 dní. Ve stejném centru byli v 60. letech pouÏíváni zdraví afroameriãané jako pokusné subjekty
pro experimentální drogu BZ, urãenou pro vedení
chemické války, která byla stokrát silnûj‰í neÏ LSD.
V 70. letech podporoval NIMH jedny z nejskry-

Obrození
Ku-Klux-Klanu
v roce 1915 se
kryje s nárÛstem
eugenického
rasizmu
v Americe.

·KODLIVÁ FILOZOFIE
Dopad psychiatrického rasizmu v USA

Z

mrtvýchvstání Ku-Klux-Klanu na začátku
20. století se událo v době, kdy se široce
propagovala politika psychiatrické rasové
hygieny. Thomas Dixon jr., který oslavoval
hrdinské činy KKK v roce 1905, studoval práce
britského psychologa a sociologa Herberta
Spencera, který vymyslel pojem „přežití nejschopnějších“. Spencer věřil, že řada lidí je
nezpůsobilá a měla by rychle zemřít, zatímco
selektivní rozmnožování těch „nejschopnějších“

by mohlo přinést nadřazenou rasu. Dixon se
následně podepsal pod tři rasistické knihy.
V první, Skrvrny leoparda (The Leopard’s Spots),
došel k závěru, že míru lze dosáhnout jen separací ras. Tvrdil, že „začátek rovnosti ‚negrů‘ je
začátkem konce života tohoto národa“.
Eugenické hnutí pomohlo podpořit cíl KKK, když
se Hiram Wesley Evans, velký čaroděj KKK v roce
1923 ve svém projevu ke „Dni klanu“ odkazoval
na vůdce eugeniky.
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Harry Bailey

V 50. letech se v New Orleans používali
pro psychochirurgické pokusy černošští
vězni. Pokusy prováděl dr. Robert
Heath z Tulaneovy univerzity a australský
psychiatr dr. Harry Bailey. Bailey se
chlubil, že používali černochy, neboť
bylo „levnější používat ‚negry‘ než kočky,
protože to byla všudypřítomná a levná
experimentální zvířata“.
Robert Heath

kliniky Lafayette v Detroitu ve státû Michigan tvrdil,
Ïe dûti s omezenou inteligencí zaãnou b˘t ãasto
násilnické, kdyÏ se s nimi zachází jako s „rovn˘mi“.
Rodin poÏadoval, aby se „hloupí mladíci, kteﬁí
vyvádûjí“ kastrovali, podobnû jako dobytek.47
Negativní ‰katulkování a porovnávání ãernochÛ
se zvíﬁaty v NIMH pokraãovalo. V roce 1992 pﬁirovnal psychiatr dr. Frederick Goodwin, ﬁeditel NIMH
ãerno‰skou mûstskou mládeÏ k „hyperagresivním“
a „hypersexuálním“ opicím v dÏungli.48
Druhá „iniciativa proti násilí“ NIMH se zamûﬁila na jiÏ 5leté dûti. Vûdeck˘m ospravedlnûním bylo
provedení v˘zkumu s cílem zjistit, zda afroamerické
a hispánské dûti nemají gen násilí, kter˘ by se dal
ovládat psychiatrick˘mi léky. Dûtem se mûly dávat
léky známé vyvoláváním násilnického chování.

tûj‰ích a nejodpornûj‰ích experimentÛ vÛbec,
zamûﬁen˘ch na afroameriãany a hispánce. Následnû
po v˘trÏnostech ve Watts (afroamerická ãást Los Angeles) vytvoﬁil Lois Jolyon West z neuropsychiatrického
institutu UCLA (University of California Los Angeles)
teorii, Ïe tyto události byly spojeny s genetick˘mi
a rasov˘mi faktory a Ïe ti, co byli nejvíce náchylní
k takovému násilí, byli pﬁeváÏnû mladí ãerno‰i z mûst.
Navrhnul „Iniciativu proti násilí“, která by dohlédla
na to, Ïe pachatelé budou léãeni psychochirurgií a chemickou kastrací. Westova pﬁedstava byla odzkou‰et
svÛj léãebn˘ plán na dvou stﬁedních ‰kolách – jedné
ãerno‰ské a druhé americko-mexické. (Protesty vedené
CCHR a dal‰ími dosáhly zru‰ení vládního financování
tohoto „v˘zkumného“ projektu.)
Dr. Ernst Rodin, vedoucí oddûlení neurologie
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Dr. Seth Farber, ﬁeditel Sítû proti donucovací
psychiatrii v té dobû prohlásil: „Stejnû tak jako
nacisté... to, co [psychiatﬁi] chtûjí, je udûlat z ãerno‰ské mládeÏe obûtního beránka, dávat jim drogy
a vzít práva jejich rodiãÛm. Je to pobuﬁující, rasistick˘ a utlaãovatelsk˘ plán.“
Psychiatﬁi a psychologové z USA dnes drze
poÏadují mnohem víc finanãních prostﬁedkÛ na
v˘zkumy, protoÏe afroameriãané, domorodí ameriãtí
indiáni a hispánci jsou nadmûrnû zastoupeni mezi
„du‰evnû nemocn˘mi“. „Vymítání ìábla biãem“
nahradila u tûchto etnik psychochirurgie, elektrické
‰oky a psychiatrické léky. V˘sledky jsou zﬁejmé, zejména ve vnitﬁních ãástech mûst. Rasov˘m men‰inám se

Stránka 17

zaãaly ve zcela nové míﬁe dávat psychotropní,
zákonem povolené drogy. To se stalo úvodem do nové
vlny drogové závislosti následované strmû rostoucí
kriminalitou, negramotností a nezamûstnaností.
Rodiny s jen jedním rodiãem jsou dnes bûÏné. Pﬁíli‰
mnoho ãerno‰sk˘ch a hispánsk˘ch muÏÛ je v porovnání se zbytkem populace ve vûzení. DÛkazy o rasové
zaujatosti se jen hemÏí, NIMH pﬁesto sype miliony
a miliony do v˘zkumu „náchyln˘ch“ men‰inov˘ch
populací a jejich „agresivního“ chování.
B˘val˘ klinick˘ psycholog, zmocnûnec CCHR
William Tutman varuje: „Utlaãovat rasu, a potom její
reakci oznaãit za ‚du‰evní nemoc‘, je nejen morálnû
‰patné, je to zloãinné a podvodné.“

P¤ÍPADY ZNEUÎITÍ
Rasizmus ve Velké Británii
ne 30. října 1998, měl David „Rocky“
Bennet, 38letý muž afrokaribského původu žijící v Anglii, hádku s bělošským
pacientem kvůli telefonu v psychiatrickém zařízení. Personál Bennetta vzal,
aby jej oddělil od zbytku pacientů. To jej nazlobilo ještě
víc. Personál ho pak srazil na zem a držel 25 minut obličejem k podlaze. Křičel: „Slezte ze mě, slezte ze mě, nemůžu
dýchat. Pusťte mi krk... Oni mě zabijou...“ Jeho křik byl
ignorován. Pak přestali – David byl mrtvý.
Šetření koronera z května 2001 určilo „úmrtí způsobené nehodou, zhoršenou zanedbáním“.
Bennettova rodina požádala o vládní vyšetřování
jeho smrti a podařilo se jí ho dosáhnout. Jeho výsledkem byla zpráva z února 2004, která vykreslila ponurý
obrázek „ústavního rasizmu“ v rámci systému duševního
zdraví země. Sir John Blofeld, soudce vrchního soudu ve
výslužbě uvedl: „Černošské a menšinové komunity mají
obavy před NHS [Národní zdravotní péčí – National
Health Service]: když se tito lidé zapletou s oblastí péče
o duševní zdraví, budou dlouhodobě zavřeni, jestli ne
na doživotí, a budou léčeni léky, které je mohou
nakonec zabít.“
❚ Desmonda McLeana ve 14 letech znásilnili.
O svém soužení nemluvil, což jeho rodině dělalo starosti.
Po domácí hádce byl v Anglii přijat na psychiatrické oddělení pro dospělé: „Kdykoli jsem dal najevo jakoukoli
nelibost nad tím, co se se mnou děje, skočili na mě čtyři
nebo pět dospělých, stáhli mi kalhoty a do zadku mi
vrazili jehlu. Ta jehla jim dává velkou kontrolu nad vašimi

D

Kdykoli černoši vykazují nějaké
příznaky ‚psychiatrických‘ problémů,
jsou označeni za paranoidní
schizofreniky nebo psychotiky.
— Desmond McLean
emocemi. Kdykoli černoši vykazují nějaké příznaky psychiatrických problémů, jsou označeni za paranoidní
schizofreniky nebo psychotiky. Je to proto, že oni
nerozumí tomu, odkud černoši pocházejí a jak vyjadřujeme své pocity frustrace.“
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1

Americká Prezidentská komise
pro kvalitu vzdělávání
odhaluje, že 40 % dětí ve
zvláštních školách v USA
dostalo lživé označení
„porucha učení“ jednoduše
proto, že je nikdo neučil číst.

2

Pro menšiny v mnoha
částech světa je zvláštní
školství převlečeným
psychiatrickým rasizmem,
nástrojem, jak učinit miliony
dětí závislé na psychiatrických
lécích pozměňujících způsob
myšlení a chování.

3
4

Děti, které užívají léky
amfetaminového typu nebo
jiné předepisované
psychotropní drogy, si ve
škole nevedou lépe.
Mladiství, kterým byly
předepsány psychiatrické léky,
byli zodpovědní za mnoho
případů střelby na školách.
Mezi vedlejší účinky těchto
léků patří násilnické chování,
mánie a sebevražedné
chování.

Stále více dûtí dostává diagnózu ADHD,
„choroby“, jejíÏ existence nebyla nikdy
klinicky prokázána, která v‰ak pﬁiná‰í
zisk prÛmyslu du‰evního zdraví.
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KAPITOLA T¤I
Zotročování
dětí pomocí drog
bﬁeznu 2003 v USA uvedla zpráva dûtí ve zvlá‰tních ‰kolách dostalo oznaãení „porucha
Goldwaterova institutu „Rasa a ne- uãení“ jednodu‰e proto, Ïe je nikdo neuãil ãíst.
V jednom internetovém ãlánku napsal Gary
zpÛsobilost: Rasové pﬁedsudky v arizonském zvlá‰tním ‰kolství“ (Race Orfield: „Nepﬁimûﬁené zaﬁazování ãern˘ch chlapcÛ
and Disability: Racial Bias in Arizona do zvlá‰tních ‰kol vytvoﬁilo ‚gheto v ghetu‘. Pro
Special Education), Ïe „z testovan˘ch absolventÛ ﬁadu tûchto dûtí je to pﬁímá cesta do vûzení. Vezme
ãtvrté tﬁídy bylo 60 % studentÛ jak z nízkopﬁíj- se zl˘ problém a vloÏí se do jiného, je‰tû hor‰ího
mov˘ch tak z afroamerick˘ch rodin ‚pod minimem‘ problému. Je to prostû bezohledné.“51
u posledních celonárodních zkou‰ek hodnotících
Podle Asa Hilliarda, profesora pro mûstské
vzdûlávací pokrok“.49
vzdûlávání na Státní univerzitû v Georgii: „KdyÏ
Podle Goldwateronazvete dítû retardovava institutu jsou „strmé
U černošských studentů je
n˘m, kdyÏ není, nebo
poãty nesprávnû oznatřikrát vyšší pravděpodobnost
ﬁeknete, Ïe je nevzdûlaãen˘ch studentÛ ohrotelné, kdyÏ není, a sepamující. A co je hor‰í,
než u bělochů, že budou
rujete jej pro speciální
v pﬁeváÏnû bûlo‰sk˘ch
označeni za duševně zaostalé.
[zvlá‰tní] v˘uku, která
‰kolních obvodech jsou
není speciální, problémy
men‰inoví studenti klaI když afroameričtí studenti
to komplikuje.“52
sifikováni jako nevzdûtvoří jen 16 % školní populace
latelní ve znaãnû vy‰‰í
Vzdûlávání ve zvlá‰tv USA, představují téměř 32 %
míﬁe.“50
ních ‰kolách znamená pro
men‰iny
nepﬁetrÏit˘,
U ãerno‰sk˘ch stuvšech studentů v programech
av‰ak skryt˘ psychiatdentÛ je tﬁikrát vy‰‰í
pro mírnou mentální zaostalost. rick˘ rasismus. Je to nápravdûpodobnost neÏ u
stroj, jak uãinit miliony
bûlochÛ, Ïe budou oznadûtí závislé na psychiatãeni za du‰evnû zaostalé.
I kdyÏ ãerno‰‰tí studenti tvoﬁí jen 16 % ‰kolní po- rick˘ch lécích pozmûÀujících zpÛsob my‰lení a chopulace v USA, pﬁedstavují témûﬁ 32 % v‰ech studen- vání tím, Ïe se jim dá oznaãení „neschopnost vzdûlání“- pﬁi nákladech 28 miliard dolarÛ roãnû z penûz
tÛ v programech pro mírnou mentální zaostalost.
âlánek v U.S. News and World Report z roku americk˘ch daÀov˘ch poplatníkÛ.
Psychiatﬁi a psychologové pouÏívají Diagnos1993 uvedl, Ïe ve 39 státech byli ãerno‰i nadmûrnû
tick˘ a statistick˘ manuál du‰evních chorob (Diagnostic
zastoupeni v programech zvlá‰tního ‰kolství.
O deset let pozdûji odhalila americká Prezi- and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-IV)
dentská komise pro kvalitu vzdûlávání (President’s Americké psychiatrické asociace a kapitolu du‰evCommission on Excellence in Education), Ïe 40 % ních poruch evropské Mezinárodní klasifikace nemocí
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¤ada knih ukazuje, Ïe zdravotní a vzdûlávací
problémy mohou samy o sobû zapﬁíãinit problémy s pozorností a chováním, a tím diskreditují monopol poruch chování zaloÏen˘ na
„ADHD“.
domácí úkoly, obvyklé
pro ospravedlnûní tûch„Obhájci otroctví, zastánci rasové
práce ãi jiné povinnosto zneuÏití.
segregace... se neustále pokoušejí
ti...“ a „ãasto neklidnû
DSM je podle profeospravedlnit útlak vymýšlením
pohybuje rukama nesora Herba Kutchinse,
nových duševních nemocí
bo nohama nebo se vrtí
spoluautora knihy Dûlají
na Ïidli.“ Jin˘mi slovy,
z nás blázny (Making
a udáváním vyšší úrovně
psychiatﬁi definují a
Us Crazy) „nespolehlivá
abnormality u afroameričanů
oznaãují normální dûtklasifikaãní soustava“.
a ostatních menšin.“
ské chování jako du„Obhájci otroctví, za— profesor Herb Kutchins,
‰evní chorobu. Pﬁedpis
stánci rasové segregaspoluautor knihy Dělají z nás blázny
vÏdy zní na psychiatce... se neustále pokourick˘ lék se ‰kodliv˘mi
‰ejí ospravedlnit útlak
vym˘‰lením nov˘ch du‰evních nemocí a udáváním vlastnostmi pozmûÀujícími my‰lení a chování.
Psychiatﬁi si pro ospravedlnûní drogování dûtí
vy‰‰í úrovnû abnormality u afroameriãanÛ nebo
psychiatrick˘mi léky vymysleli dal‰í neovûﬁené
ostatních men‰in.“53
Psychiatﬁi doslova „hlasují“, zda by se skupina teorie, jako napﬁíklad chemickou nerovnováhu
symptomÛ mûla nebo nemûla povaÏovat za v mozku. Neexistuje nic takového jako chemická
nerovnováha. Dr. Mary Ann Blocková, autorka
„du‰evní poruchu“, která se zaﬁadí do DSM.
Psychiatﬁi mohou za pouÏití tohoto manuálu knihy UÏ Ïádn˘ ADHD (No More ADHD) poukazupodvodnû diagnostikovat kaÏdé dítû jako pﬁípad je: „Psychiatr neprovádí Ïádné testy, vyslechne si
„syndromu hyperaktivity a sníÏené pozornosti“ prÛbûh potíÏí a pak pﬁedepí‰e lék.“
Léky pﬁedepisované na ADHD doprovází ﬁada
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD).
Mezi „symptomy“ patﬁí „nedokáÏe si hrát klidnû“, vedlej‰ích úãinkÛ a rizik. Následuje jejich krátk˘
„ãasto nadmûrnû mluví“, „ãasto ztrácí vûci“, „neplní soupis:
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❚ Metylfenidát (Ritalin), hlavní pﬁedepisovan˘
lék je silnûj‰í neÏ kokain a úﬁady pro boj s narkotiky
jej klasifikují za stejnû ‰kodliv˘ a návykov˘ jako
morfium a opium.54
❚ Mezi vedlej‰í úãinky metylfenidátu patﬁí
zmûny krevního tlaku a pulzu, arytmie (porucha
srdeãního rytmu), ztráta na váze a toxické (jedy
zapﬁíãinûné) psychózy. Pﬁi vysazení je rizikem
sebevraÏda.55
❚ Dûti uÏívající psychotropní léky amfetaminového nebo jiného typu nemají lep‰í v˘sledky
ve ‰kole. Nedokonãí stejn˘ poãet kurzÛ (roãníkÛ)
a zanechávají studia stejnû ãasto jako dûti, které léky
neuÏívají.
❚ Zdá se, Ïe vlády koneãnû tento podvod
prohlédly.56 V roce 2003 a 2004 oznámila britská
vláda lékaﬁÛm, aby lidem mlad‰ím 18 let nepﬁedepisovali antidepresiva typu selektivní inhibitor
zpûtného vychytávání serotoninu (SSRI), pﬁipomínajíc potenciál tûchto lékÛ zapﬁíãíÀující sebevraÏedné sklony.
❚ V roce 2004 vydal americk˘ úﬁad pro kontrolu
potravin a lékÛ (FDA) podobné varování jako australské, kanadské a evropské úﬁady. Ve svém
„doporuãení pro veﬁejné zdraví“ uvedl: „Úzkost,
rozru‰ení, záchvaty paniky, nespavost, podráÏdûnost, nepﬁátelství... akatizie (závaÏn˘ neklid)...
a mánie byly hlá‰eny u dospûl˘ch a pediatrick˘ch
pacientÛ léãen˘ch antidepresivy [SSRI]...“57 V záﬁí
stejného roku poradní shromáÏdûní FDA také
doporuãilo umístit na obaly antidepresiv SSRI
zvlá‰tní varování uvádûjící riziko sebevraÏdy.
❚ Takové varování nestaãí: Mladiství, kter˘m
byly pﬁedepsány psychiatrické léky, byli zodpovûd-

ní za ﬁadu pﬁípadÛ stﬁelby na ‰kolách. Nejznámûj‰ím byl pﬁípad ze ‰koly Columbine v USA. Za
vedlej‰í úãinky tûchto lékÛ se dnes uznává také
násilnické chování, mánie a vraÏdy.
Fred Shaw, prezident Comptonské poboãky
Národní asociace pro pokrok barevn˘ch lidí
(NAACP), b˘val˘ zástupce ‰erifa v Los Angeles,
kter˘ dnes vlastní a spravuje internátní domov
(alternativa vûzení) pro chlapce, ﬁíká: „Jednám
s afroamerick˘mi teenagery, kteﬁí byli oznaãeni za
podﬁadné, dostává se jim podﬁadného vzdûlání
a ﬁíká se jim, Ïe mají nûco v nepoﬁádku s mozkem,
co vyÏaduje silnou ‚medikaci‘ pozmûÀující zpÛsob
my‰lení a chování. Nemají Ïádnou nadûji a nevidí
pﬁed sebou Ïádnou budoucnost. Je to recept na
zloãin a sebevraÏdu.“
Sheila Ausová vypráví o své zku‰enosti: „·kola
mi dala na v˘bûr buì dát [mé dceﬁi] léky nebo ji
pﬁeﬁadit do hodin zvlá‰tního vzdûlávání. Nakonec
jsem ustoupila a dovolila ‰kolním psychiatrÛm
pﬁedepsat léky... Dcera zaãala mít halucinace, byla
fyzicky agresivní, zlá a neovladatelná. Informovala
jsem ‰kolu, Ïe chci uÏívání [stimulans] pﬁeru‰it.
Zavolali úﬁad na ochranu dítûte a nahlásili, Ïe
zanedbávám zdravotní potﬁeby dítûte, protoÏe mu
nechci dávat potﬁebné léky. Musí se nûco udûlat, aby
se tahle ‰ílenost zastavila. Psychiatﬁi bohatnou,
zatímco moje dcera a bezpoãet dal‰ích dûtí se uÏ
nikdy nemusí ze zpÛsobené ‰kody uzdravit.“58
Shaw dodává: „¤e‰ením není dûti dále oznaãovat nebo jim dávat psychologické ãi psychiatrické
sluÏby, ale poskytnout jim úãinné vzdûlávací programy a vybavit je znalostmi a schopnostmi zodpovûdnû Ïít.“

„Psychiatr neprovádí žádné testy. Vyslechne
si průběh potíží a pak předepíše lék.“
— Doktorka Mary Ann Blocková,
autorka knihy Už žádný ADHD
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SMRTELNÉ RIZIKO
Psychologické školní programy
koly po mnoho let používají destruktivní do jeho pokoje a našla jej, jak na provaze visí
psychologické osnovy. O „zvládání hněvu“ z palandy.
se tvrdí, že lidi učí ovládat svou agresivitu
❚ Pachatelé střelby na střední škole Coa hněv, „řešení konfliktů“ má člověku pomoci lumbine, Eric Harris a Dylan Klebold jsou ukázvyřešit konflikt bez toho, aby se uchýlil k násilí. kovým příkladem selhání programů „zvládání
Přesto při jedné hodině zvládání hněvu zbil hněvu“ a „výchovy k umírání“. Harris užíval antichlapec svého spolužáka tak otřesně, že po šesti depresivum, které často vyvolává násilnickou
dnech byl ještě v nemocnici.59
mánii. Klebold a Harris měli soudem nařízeno
Další psychologický experiment, „výchova podstoupit psychologické poradenství, mimo jiné
k umírání“, se používal v mnoha zemích od 70. let, „zvládání hněvu“. Účastnili se také školní
požaduje po dětech, aby diskutovaly o sebevraždě „výchovy k umírání“.
a psaly své vlastní
Jako součást hodizávěti a epitafy.
ny „výchova k umírá❚ Do jedné z amení“ byli studenti požárických hodin „východáni, aby si představili
vy k umírání“ patřil
svou vlastní smrt. Harris
převoz studentů na
měl následně sen,
opuštěný břeh řeky,
v němž on a Klebold
kde pozorovali napozačali střílet v nákupdobeninu dějiště zloním středisku. O svém
činu včetně „rozčtvrcesnu napsal a práci
– Beverly Eakmanová,
né figuríny v kufru
předal učiteli psyautorka pedagogické literatury
auta, odříznuté ruky
chologie. Harris a Klebold pak sehráli sen
v potravinovém vaku
a zkrvavené pilky“.60
tak, že zastřelili 12 studentů, učitele a sebe.62
❚ V japonském Kjótu se učitel v bizarním
Pod vlivem psychiatrů a psychologů dopopokusu poučit děti o násilí zamaskoval čepicí ručila v roce 2003 americká prezidentská Komise
a tmavými brýlemi a za máchání půlmetrovou nové svobody pro duševní zdraví „...včasné
kovovou tyčí vtrhl do třídy jedenáctiletých dětí, rozpoznání problémů s duševním zdravím u dětí
které ve snaze utéci klopýtaly přes stoly a židle.61
a dospělých – pomocí rutinního a detailního
❚ Joey, 8letý afroamerický chlapec se ve testování a screeningu“ ve školách.63
škole zúčastnil hodiny „řešení problémů“. Ukázali
Dnes se provádí screening nebo „profilace“
mu film zobrazující, jak si mladý chlapec ve snaze dětí za použití dotazníků, které se dotazují na
se zabít váže kolem krku provaz. Chlapec ve filmu postoje a chování studentů a jejich rodičů. Tato
mluví o tom, že ho ve škole nemají rádi, že ho šetření obsahují např. otázky „Jak často jsi někotrápí a znepokojuje dospívání. Joeyho matka ho udeřil nebo zbil během posledních 12
o programu nevěděla, protože rozvrh uváděl jen, měsíců?“ nebo „Ukradl něco v obchodě?“ Jiné
že jde o „sociální vědy“. O dva dny později vešla otázky se ptají, jak často si vzali kokain, měli

·

„Dejme průmyslu
duševního zdraví povel
k odchodu z našich
domácností a škol.“
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pohlavní styk, cítili se „smutní nebo deprimovaní“
a jak často jim rodiče říkají, že je milují.64
Psychiatři prosazují povinný „screening na
depresi“ pro školáky. Jeden screeningový program
ve Spojených státech pokládá studentům otázky,
jako např.: „Existovala doba, kdy tě nic nebavilo a
kdy jsi se prostě o nic nezajímal?“ „Existovala doba,
kdy jsi cítil, že nemůžeš nic udělat dobře a že nevypadáš tak dobře nebo inteligentně jako jiní lidé?“65
Při dostatečném počtu „správných“ odpovědí
tvrdí další dotazník s názvem „Program diagnostického interview pro děti“ (Diagnostic Interview
Schedule for Children – DISC), že údajně může
prověřit přítomnost 18 psychiatrických poruch.66
Dítě se pak pošle
k psychologovi nebo psychiatrovi a
obvykle se mu předepíší léky.

VYTVO¤ENÍ
ZABIJÁCI
Studenti stﬁední ‰koly
Columbine Eric Harris
a Dylan Klebold zabili
uãitele, 12 spoluÏákÛ a
nakonec sebe pﬁi vraÏedném útoku v roce 1999,
kter˘ se stal poté, co
chlapci podstoupili soudem naﬁízené psychologické poradenství a program „zvládání hnûvu“.
Navíc se ve ‰kole úãastnili hodin „v˘chovy
k umírání“, kde jim
bylo ﬁeãeno, aby si
pﬁedstavili svou
vlastní smrt. V dobû
vraÏdûní Harris
také uÏíval antidepresivum známé
vyvoláváním agresivního chování.
Eric Harris

Dylan Klebold

Stránka 23

Dr. Joseph Glenmullen z lékařské fakulty Harvardské univerzity říká, že tento dotazník na symptomy používaný k „diagnostikování“ deprese
„může vypadat vědecky“, ale „když člověk prozkoumá pokládané otázky a používané stupnice,
jedná se o zcela subjektivní měřítka...“67
Autorka publikací o vzdělávání Beverly Eakmanová varuje: „Pojem ‚screening‘ dostává nový význam, neboť děti a následně jejich rodiče se dnes
vyhodnocují co do údajných ‚ukazovatelů‘ psychologických poruch..., a výsledky těchto analýz jdou do
provázaných elektronických [datových] systémů...“68
Její rada? „Dejme průmyslu duševního zdraví povel
k odchodu z našich domácností a škol.“69
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1

Veškerý psychiatrický
a psychologický rasistický vliv
v některých zemích – u soudů,
policie, ve věznicích, školách
a na univerzitách – musí být
vymýcen a nikdy více se již
nesmí používat pro oslabování
a degradaci lidí.

2

Je nutné používat odpovídající
nepsychiatrická lékařská
vyšetření, aby se zjistilo, zda
nežádoucí chování daného
člověka nebo dítěte není
způsobeno nediagnostikovaným tělesným problémem.

3

Psychiatrická profese má
finanční zájem na tom, aby
rasistické myšlenky nadále
ovlivňovaly společnost. Způsob, jak zajistit ochranu před
jejich následky, je nadále identifikovat a omezovat vliv přesného zdroje tohoto společenského jedu – jednotlivých
psychiatrů a psychologů.

19:31
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KAPITOLA âTY¤I
Vytváření
lepší budoucnosti
ihoafrick˘ prezident Nelson R. Mandela ve své pokrok barevn˘ch lidí (NAACP) rezoluci na podautobiografii Dlouhá cesta ke svobodû (Long Walk poru federální legislativy, která ochrání dûti pﬁed
to Freedom) uvádí: „Ze zku‰enosti mimoﬁádné vnucováním psychiatrick˘ch lékÛ ve ‰kolách.
lidské katastrofy, která trvala pﬁíli‰ dlouho, se
Musí b˘t prosazena odpovídající vy‰etﬁení,
musí zrodit spoleãnost, na kterou bude hrdé aby se zjistilo, zda neÏádoucí chování dítûte není
celé lidstvo... Nikdy, nikdy a uÏ nikdy více se ne- zpÛsobeno nediagnostikovan˘m tûlesn˘m probstane, aby tato krásná zemû opût zaÏívala útlak lémem.
ãlovûka ãlovûkem... Slunce nikdy nezapadne nad
Mezi poãetné faktory, které odpovídají kritak nádhern˘m v˘dotériím pro „ADHD“, ale
bytkem lidstva...“
které lze pﬁesnû diagnosAbychom dosáhli
tikovat jako alergické
„Ze zkušenosti mimořádné lidské
Ïádoucí spoleãnosti je
reakce nebo nedostatek
nutné jasnû identifikatastrofy, která trvala příliš dlouho, vitamínÛ ãi v˘Ïivn˘ch
kovat psychiatrické a
se musí zrodit společnost, na kterou látek v tûle, patﬁí:
psychologické pÛvodce
❚ Vysok˘ obsah
bude
hrdé
celé
lidstvo...
Nikdy,
apartheidu a podobolova z okolního pron˘ch „mimoﬁádn˘ch
stﬁedí mÛÏe dûti vynikdy a už nikdy více se nestane,
lidsk˘ch katastrof“.
aby tato krásná země opět zažívala stavit riziku selhání ve
Isaac Hayes ﬁíká:
‰kole a delikventního
útlak člověka člověkem... Slunce
„Dûti jsou nadûjí na‰í
chování. Vysoká hladikultury, aÈ uÏ ãerné,
na rtuti v tûle mÛÏe také
nikdy nezapadne nad tak
hispánské, indiánské ãi
zapﬁíãinit rozãilení.
nádherným výdobytkem lidstva...“
jin˘ch ras. Skuteãnû po❚ Prostﬁedky na
tﬁebuje mûstská mládeÏ
hubení hmyzu mohou
— prezident Nelson R. Mandela,
Dlouhá cesta ke svobodě, 1994
znepﬁátelená chudobou,
zpÛsobit nervozitu, ‰patpodﬁadn˘m vzdûláváné soustﬁedûní, podráÏním, nezamûstnaností
dûnost, potíÏe s pamûtí
a rozvrácen˘mi rodinaa depresi.
mi dostávat léky, které z ní udûlají násilníky?
❚ Pﬁemíra cukru mÛÏe ãlovûku zpÛsobit
Tento boj je o mentálním otroctví.“
„pﬁíli‰nou aktivitu“ ãi „hyperaktivitu“. Rychlé
V roce 2003, jako odpovûì na toto „mentální obãerstvení dne‰ních dnÛ, které má ãasto
otroctví“ – psychiatrické oznaãování a léky – nedostateãnou v˘Ïivnou hodnotu, mÛÏe dramaschválila jednohlasnû Národní asociace pro tick˘m zpÛsobem ovlivnit chování ãlovûka.

J
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Fred Shaw vypráví svÛj záÏitek: „Pﬁivezli
k nám do domova ãerného chlapce s diagnózou
ADD [syndrom sníÏené pozornosti]. O‰etﬁující
psycholog ﬁekl, Ïe bychom ho nemûli brát. ProtoÏe
údajnû trpûl ADD, zeptal jsem se ho na pár záPomoc dětem, nikoli zrada
Michaelovi bylo
kladních otázek: ‚Jak
osm let, kdyÏ ve ‰konejdéle si mluvil s nûle dostal diagnózu
jakou dívkou po tele„ADHD“ a pﬁedefonu?‘ ‚Tﬁi aÏ pût hopsané psychiatrické
din,‘ odpovûdûl. ‚Paléky. Jeho matce se to
matuje‰ si, co ﬁíkala?‘
nelíbilo, ale psycholoPamatoval si v‰echno.
gové a psychiatﬁi jí
‚Jak dlouho mÛÏe‰ hrát
ﬁekli, Ïe kdyÏ Michael
poãítaãovou
videonebude uÏívat svoji
hru?‘ ¤ekl mi, Ïe ji hrá„medikaci“, nebude
val osm hodin v jedmu dovoleno ve ‰kole
nom kuse. ‚A co kníÏzÛstat. Po uÏití lékÛ
ky? Umí‰ ãíst?‘ ¤ekl mi,
zaãal vyru‰ovat, háÏe ãte knihy od zaãátku
dal se s rodiãi a utekl
aÏ do konce – ty, které
z domova. Jeho matse mu líbily. Také hrál
ka Patricie si uvûbasketbal po celou hradomila, Ïe toto chocí dobu. TakÏe jsem
vání zaãalo po uÏívidûl, Ïe mohl vûnovat
vání lékÛ. Vyhledala
pozornost ãemukoli, co
pomoc lékaﬁky, která
jej zajímalo.“70
Dopování dûtí psynepﬁedepisuje psychiatrick˘mi léky je jen
chiatrické léky. Ta
Psychiatrická profese má
jedním z aspektÛ psyzjistila, Ïe Michael
chiatrického útoku na
trpí váÏn˘mi alergiefinanční zájem na tom, aby rasismen‰iny nebo jiné rami, jejichÏ projevy
tické
myšlenky
nadále
ovlivňovaly
sistické cíle a ochrana
byly totoÏné s tím, co
naše budoucí generace.
dûtí vyÏaduje obrovskpsychiatﬁi uvádûjí jaou ostraÏitost v‰ech roko „ADHD“. Lékaﬁka
diãÛ. Av‰ak psychiatricmu pomalu léky vysadila a zajistila, Ïe nebude jíst jídla, na která mûl ká profese má finanãní zájem na tom, aby rasisticváÏné reakce. ·el také na douãování, aby dohnal, ké my‰lenky nadále ovlivÀovaly na‰i spoleãnost.
ZpÛsob, jak zajistit svobodu pﬁed jejich
co zame‰kal, kdyÏ byl pod vlivem lékÛ. Zaãal
b˘t zase jako dﬁív. Dnes je z nûj otevﬁen˘ mladík, následky, je neustále identifikovat a omezovat
kter˘ umí rozebrat a sloÏit poãítaã rychleji neÏ vliv pﬁesného zdroje tohoto spoleãenského jedu
– jednotliv˘ch psychiatrÛ a psychologÛ.
jeho otec a chce se stát filmov˘m reÏisérem.
·patné jídlo ãi nedostateãná v˘Ïiva mÛÏe
vyvolat úzkost a ostatní behaviorální nebo
du‰evní problémy.
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DOPORUâENÍ
Doporučení

1
2
3
4
5
6

Pokud jste rodiãem ãi prarodiãem, promluvte si – bez ohledu na va‰i rasu
– s uãitelem va‰eho dítûte a ujistûte se, Ïe dítû plnû rozumí sv˘m vzdûlávacím
materiálÛm, uãilo se hláskovat a je schopno ve tﬁídû pouÏívat jednoduch˘
slovník k definování a úplnému porozumûní slovÛm. Trvejte na tom, aby se
k ﬁe‰ení vzdûlávacích problémÛ pouÏívalo douãování, ne psychiatrické léky.
Pokud va‰e dítû vykazuje behaviorální nebo jiné problémy, potﬁebujete najít
kompetentního a peãlivého nepsychiatrického lékaﬁe, kter˘ provede úplné
tûlesné vy‰etﬁení s cílem zjistit, zda dan˘ problém nezpÛsobuje neléãen˘
tûlesn˘ stav.
I kdyÏ CCHR neposkytuje právní poradenství, s pomocí kompetentní právní
rady mÛÏete zabránit psychiatrÛm a psychologÛm, aby provádûli jiné léãebné
úkony neÏ nezbytné k záchranû Ïivota a zdraví dítûte a potaÏmo nutili va‰e
dítû do uÏívání siln˘ch psychiatrick˘ch lékÛ. CCHR vám s tím mÛÏe pomoci.
Pokud víte o psychiatrovi ãi psychologovi, kter˘ zneuÏívá va‰eho pﬁítele,
ãlena rodiny ãi souseda, podejte na pachatele a jeho léãebnu trestní oznámení.
CCHR vám mÛÏe pomoci.
Pokud opravdu máte problém, promluvte si s nûk˘m, komu dÛvûﬁujete
– s rodiãem, sourozencem, pﬁítelem, uãitelem nebo duchovním. Získejte
opravdovou pomoc, nikoli psychiatrickou a psychologickou zradu.
Nakonec je nutné odstranit psychiatrii a psychologii ze v‰ech vzdûlávacích,
nápravn˘ch, justiãních a dal‰ích spoleãensk˘ch systémÛ. Stát by nemûl nikdy
financovat jejich vnucované a nefunkãní metody.

DOPORUâENÍ
Vy t v á ﬁ e n í r a s i z m u
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Mezinárodní občanská
komise za lidská práva

O

lidsk˘ch práv OSN, zejména následujícími ustanoveními, která psychiatﬁi dennû poru‰ují:

bãanská komise za lidská práva
(CCHR) byla zaloÏena v roce 1969
Scientologickou církví za úãelem
vy‰etﬁování a odhalování poru‰ování
lidsk˘ch práv psychiatrií a za úãelem
oãi‰tûní oblasti du‰evního léãení. Dnes
má více neÏ 130 poboãek v 31 zemích. Její v˘bor se
skládá z poradcÛ, kteﬁí se naz˘vají zmocnûnci, mezi
nûÏ patﬁí lékaﬁi, právníci, pedagogové, umûlci, podnikatelé a obhájci obãansk˘ch a lidsk˘ch práv.

âlánek 3: „KaÏd˘ má právo na Ïivot, svobodu
a osobní bezpeãnost.“
âlánek 5: „Nikdo nesmí b˘t muãen nebo
podrobován krutému, nelidskému nebo poniÏujícímu zacházení nebo trestu.“
âlánek 7: „V‰ichni jsou si pﬁed zákonem rovni
a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozli‰ování.“

I kdyÏ CCHR neposkytuje lékaﬁské ani právní
poradenství, úzce spolupracuje s lékaﬁi a podporuje
uplatÀování medicíny. Klíãovou vûcí, na kterou se
zamûﬁuje, je psychiatrické podvodné pouÏívání subjektivních „diagnóz“ postrádajících náleÏité vûdecké nebo lékaﬁské opodstatnûní. Psychiatrie na základû tûchto lÏiv˘ch diagnóz obhajuje a pﬁedepisuje
Ïivot po‰kozující léãebné postupy, mezi nimi pouÏívání psychotropních lékÛ, které zakr˘vají skryté
potíÏe pacienta a brání mu v jeho uzdravení.

Skrze lÏivé diagnózy psychiatrÛ, stigmatizující
oznaãení, zákony umoÏÀující snadné omezení ãi
zbavení osobní svobody, brutální odosobÀující
„léãbu“ jsou po‰kozovány tisíce lidí a jsou jim
odpírána jejich nezcizitelná lidská práva.
CCHR se zaslouÏila o stovky reforem tím, Ïe
vypovídala pﬁi legislativních jednáních a provádûla
veﬁejná sly‰ení o psychiatrickém zneuÏívání, jakoÏ
i spoluprací s médii, s orgány ãinn˘mi v trestním
ﬁízení a veﬁejn˘mi ãiniteli po celém svûtû.

Její práce je v souladu s V‰eobecnou deklarací

MEZINÁRODNÍ
obãanská komise za lidská práva
28
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POSLÁNÍ CCHR
OBâANSKÁ KOMISE ZA LIDSKÁ PRÁVA
Obãanská komise za lidská práva vy‰etﬁuje a odhaluje psychiatrická poru‰ování lidsk˘ch práv. Bok po boku spolupracuje s podobnû sm˘‰lejícími skupinami a jednotlivci,
kteﬁí sdílí spoleãn˘ cíl: oãi‰tûní oblasti du‰evního zdraví. A bude v tom pokraãovat,
dokud nebudou zastaveny v‰echny zneuÏívající a donucovací praktiky psychiatrie
a v‰em lidem nebudou navrácena jejich lidská práva a dÛstojnost.
dr. Ben Ngubane
Ministr pro umûní, kulturu, vûdu
a technologii, Jihoafrická republika
„Blahopﬁeji CCHR, Ïe se jí podaﬁilo identifikovat nehumánnost vnucovanou du‰evnû
nemocn˘m a k její neúnavné kampani s cílem
o tomto problému uvûdomit svût. Jako zemû
a vláda budeme spolupracovat s organizacemi
jako je CCHR, které usilují o ochranu v‰ech
obãanÛ pﬁed tím druhem teroru a útlaku,
kter˘ vût‰ina obãanÛ Jihoafrické republiky
zaÏívala v apartheidu.“
Ctihodná Leanna Washington
pﬁedstavitelka státu Pensylvánie
„Vzhledem k tomu, Ïe [CCHR] pracuje na
zachování práv jednotlivcÛ tak, jak je definuje
V‰eobecná deklarace lidsk˘ch práv, a na
ochranû jednotlivcÛ pﬁed ,krut˘m, nehumánním nebo poniÏujícím zacházením‘ ... Snûmovna reprezentantÛ státu Pensylvánie bla-

hopﬁeje (Mezinárodní obãanské komisi za lidská práva)... Její u‰lechtilá humanitární úsilí
budeme mít dlouho v na‰í pamûti a budeme
je hluboce oceÀovat.“
Isaac Hayes
drÏitel ceny Americké filmové akademie,
skladatel, hudebník, herec a mezinárodní
bojovník proti negramotnosti
„Afroamerické a ãerno‰ské komunity byly
a jsou po celém svûtû cílem psychiatrick˘ch
teorií o rasové podﬁadnosti, kvÛli ãemu se
ﬁadû z nich dostalo podﬁadného vzdûlání.
CCHR je dÛleÏitou skupinou, neboÈ pokud
dovolíme psychiatrÛm propagovat jejich lÏi,
Ïe na‰i lidé jsou obûti, Ïe jsou du‰evnû nemocní, kdyÏ ve skuteãnosti byli a jsou utlaãováni
psychiatrick˘mi rasov˘mi ideologiemi a
pokusy, bude to na‰e chyba. CCHR se angaÏuje ve zlep‰ování podmínek v oblasti du‰evního zdraví a efektivnû s tím nûco dûlá.“

Dal‰í informace u:
CCHR International (Mezinárodní obãanská komise za lidská práva)
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, USA
Telefon: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Fax: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org
Nebo kontaktujte nejbliÏ‰í poboãku CCHR.
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CCHR INTERNATIONAL
Zmocněnci a poradní výbor
Zmocnûnci jednají s oficiálním povûﬁením
CCHR a pomáhají CCHR pﬁi dosahování reformy
v oblasti du‰evního zdraví a zaji‰Èování práv
du‰evnû nemocn˘ch.

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

Mezinárodní prezident

Jan Eastgate
Citizens Commission on
Human Rights International
Los Angeles

Politika a právo

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

Prezident CCHR USA

Bruce Wiseman
Citizens Commission on
Human Rights United States

Věda, medicína a zdravotnictví

Giorgio Antonucci, M.D.
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, Ph.D.
Mary Ann Block, D.O.
Roberto Cestari, M.D.
(také President CCHR Italy)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Mary Jo Pagel, M.D.
Lawrence Retief, M.D.
Megan Shields, M.D.
William Tutman, Ph.D.
Michael Wisner
Julian Whitaker, M.D.
Sergej Zapuskalov, M.D.

Člen výboru Citizens
Commission on Human Rights

Isadore M. Chait
Zakládající zmocněnec

Dr. Thomas Szasz
Professor of Psychiatry Emeritus
State University of New
York Health Science Center
Umělci

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

Pedagogika

Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Prof. Anatoli Prokopenko
Náboženství

Rev. Doctor Jim Nicholls
Podnikatelé

Lawrence Anthony
Roberto Santos
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Kanceláﬁe CCHR
CCHR âeská republika

Obãanská komise za
lidská práva
Václavské námûstí 17
110 00 Praha 1, âeská republika
Tel./Fax: 420-224-009-156
E-mail: lidskaprava@cchr.cz

CCHR Australia

Citizens Commission on
Human Rights Australia
P.O. Box 562
Broadway, New South Wales
2007 Australia
Phone: 612-9211-4787
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

CCHR Austria

Citizens Commission on
Human Rights Austria
(Bürgerkommission für Menschenrechte Österreich)
Postfach 130
A-1072 Wien, Austria
Phone: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

CCHR Belgium

Citizens Commission on
Human Rights
Postbus 55
2800 Mechelen 2,
Belgium
Phone: 324-777-12494

CCHR Canada

Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304
Toronto, Ontario
M5B 1L2 Canada
Phone: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCHR Denmark

CCHR France

Citizens Commission on
Human Rights France
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme—CCDH)
BP 76
75561 Paris Cedex 12 , France
Phone: 33 1 40 01 0970
Fax: 33 1 40 01 0520
E-mail: ccdh@wanadoo.fr

CCHR Germany

Citizens Commission on
Human Rights Germany—
National Office
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen Menschenrechte e.V.—KVPM)
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany
Phone: 49 89 273 0354
Fax: 49 89 28 98 6704
E-mail: kvpm@gmx.de

CCHR Greece

Citizens Commission on
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

CCHR Holland

Citizens Commission on
Human Rights Holland
Postbus 36000
1020 MA, Amsterdam
Holland
Phone/Fax: 3120-4942510
E-mail: info@ncrm.nl

CCHR Hungary

Citizens Commission on
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Pf. 182
1461 Budapest, Hungary
Phone: 36 1 342 6355
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Citizens Commission on
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2700 Brønsøj, Denmark
Phone: 45 39 62 9039
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

Citizens Commission
on Human Rights Israel
P.O. Box 37020
61369 Tel Aviv, Israel
Phone: 972 3 5660699
Fax: 972 3 5663750
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CCHR Finland

CCHR Italy

Citizens Commission on
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland
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Citizens Commission
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(Comitato dei Cittadini per i
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Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com

CCHR Japan

CCHR Russia

Citizens Commission on
Human Rights Japan
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
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Phone/Fax: 81 3 3576 1741

Citizens Commission on
Human Rights Russia
P.O. Box 35
117588 Moscow, Russia
Phone: 7095 518 1100
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Citizens Commission on
Human Rights South Africa
P.O. Box 710
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Republic of South Africa
Phone: 27 11 622 2908
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Phone: 41 21 646 6226
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Baneshwor Kathmandu, Nepal
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CCHR South Africa

CCHR Spain

Citizens Commission on
Human Rights Spain
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH)
Apdo. de Correos 18054
28080 Madrid, Spain

CCHR Sweden

Citizens Commission on
Human Rights Sweden
(Kommittén för Mänskliga Rättigheter—KMR)
Box 2
124 21 Stockholm, Sweden
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CCHR Taiwan
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CCHR United Kingdom
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