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Det Europæiske netværk af (tidligere) brugere og Psykiatrioverlevere (inklusiv 
den tyske medlemsorganisation Bundesverband Psychiatrie-Erfarener) samt 
deres søsterorganisation the World Network of Users and Survivors of 
Psychiatry, som arbejder tæt sammen med MindFreedom International, 
fremkommer med denne erklæring for at klargøre vores koordinerede holdning 
til tvang og psykiatri på det tidspunkt The World Psychiatric Accosiation 
(WPA) konferencen "Tvangsbehandling i Psykiatrien: En omfattende 
redegørelse" blev afholdt i Dresden,Tyskland d. 6-8. juni 2007. 

Vore organisationer har en unik position i forhold til at udtale sig om dette emne, fordi vi har 
oplevet tvangsbehandling og kender til skaderne det har forvoldt på vore liv og vore medlemmers 
og kollegers liv.
Vore organisationer vil have repræsentanter fra en række lande til at deltage i WPA konferencen, 
med den hensigt at menneskeliggøre denne praksis. Vi tror på at mennesker som har været udsat for 
tvang af psykiatrien har en moralsk ret til at komme med den definitive udtalelse med hensyn til 
tvang.
Vi står sammen om at sætte en stopper for alle tvangsbehandlings procedurer og om udviklingen af 
alternativer til psykiatrien. Vi peger specielt på den nylige indarbejdelse af "Konventionen for 
rettigheder for personer med handicap" i FNs konvention, som blev udarbejdet med deltagelse af 
menneskerettighedsaktivister, som personligt havde oplevet det psykiatriske system.
Vi mener at verdens befolkning og deres valgte repræsentanter skal ratificere denne konvention 
uden forbehold bekræfte at alle mennesker burde behandles lige og at ingen skal berøves deres 
frihed på grund af handicap, sygdom eller forstyrrelse.
Vi har alle ret til at afvise psykiatriske procedurer, da denne konvention anerkender retten til fri og 
informeret samtykke uden diskrimination baseret på betegnelsen som handicappet. Endnu vigtigere 
, konventionen garanterer mennesker med handicap retten til at tage deres egne beslutninger(legal 
capacity) på lige fod med andre og forlanger at regeringerne giver adgang til ikke tvunget støtte i 
beslutningstagningen, for de der har behov for sådan en støtte.
Vi konstaterer at Verdenssundhedsorganisationen WHO har udtalt dens modstand mod al ufrivillig 
elektrochokbehandling som også er kendt som electro-convulsive therapy (ECT).
Ufrivillig elektrochokbehandling er stigende internationalt, inklusiv de fattige lande og 
udviklingslandene, hvor det med største sandsynlighed bliver udført uden bedøvelse. Især forlanger 
vi afskaffelse af ufrivillig ECT i alle lande.
WHO og den Europæiske Kommission har udtalt behovet for udvikling af nye af-stigmatiserende 
tilgange og selvhjælp til mennesker der er i følelsesmæssig nød.
Organisationer af mennesker som har oplevet psykiatrisk behandling, har taget føringen i at udvikle 
selv-hjælps programmer som er baseret på lighed og valg, snarere en tvang, har haft succes med at 
hjælpe mennesker til at få et integreret liv i samfundet. Vi ved at helbredelse kun kan finde sted når 
folk bliver respekteret som mennesker med en fri vilje og når der er alternativer ud over psykiatrien, 
som er baseret på etiske tilgange som ser det hele menneske og som støtter recovery, mens tvang 
gør recovery umulig.



Vi gør opmærksom på at i mange lande i verden er der stigende brug af tvangsbehandling, inklusiv 
rets -psykiatriske foranstaltninger som kræver at mennesker der bor i eget hjem, tager psykiatrisk 
medicin mod deres vilje eller mister deres frihed. Denne praksis er en overtrædelse af vore 
menneskerettigheder som de er fremsat i FNs konvention.
Vi opfordrer alle tilhængere af menneskerettigheder til at tilslutte sig og støtte os i at kræve en 
verden fri af tvang og tvangsbehandlingsprocedurer og vi forlanger tilstrækkelig fundering og støtte 
til frivillige selv-hjælps ydelser og til alternativer til psykiatrien som respekterer vor 
menneskelighed og værdighed.
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