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Bestyrelsen håber, I er kommet godt gennem i julen, og at nytåret vil bringe noget godt.

Foreningen siden sidst.
Død i Psykiatriens facebook-gruppe er absolut værd at besøge. Som tidligere nævn har
gruppen ikke en selvstændig facebook-adresse, så man skal gå ind via egen facebook-side
og så søge på Død i Psykiatrien i søgefeltet. Debatten og erfaringsudvekslinger omkring
psykiatriproblemer er livlig. På Dorrits blog om samme emne kan man også give sin
mening til kende og få svar på spørgsmål. Der er henvisning/link til Dorrits blog på vores
hjemmeside.
Nyhed! Dorrit har oprettet en ny hjemmeside! Den hedder http://www.dorritcato.dk.
Hjemmesiden er på engelsk. Årsagen er, at vi har haft flere henvendelser fra interesserede
fra udlandet, som har beklaget sig over, at de af gode grunde ikke forstår vores danske
hjemmeside. De får nu mulighed for at læse om vores arbejde og deltage i
psykiatridebatten.
Nyhed! Bogen Kære Luise bliver udgivet i Amerika i foråret/sommer.
Der har været mødeaktivitet i En-af-os kampagnen(tidligere omtalt som
Afstigmatiseringsgruppen) og i Det Sociale Netværk.
Heldagsmøde i Det Sociale Netværk 20 februar 2012. Oragnisationerne/foreningerne i
Det Sociale Netværk har forskellige synspunkter og historik. Det er vigtigt at få drøftet
nogle af de vigtigste temaer i dybden.
Overordnet: Udviklingen af vort samarbejde og Hvilke temaer/hovedspørgsmål kan
vi samles om – søge indflydelse på?
Desuden var der følgende punkter på dagsordenen. Død i Psykiatrien havde foreslået: "Ret
til at vælge behandling". ETC -elektrochok- før, nu og i fremtiden var Outsiderens punkt.
FN's handicapkonvention - hvad indebærer den stod LAP for?
Efter de tre punkter diskuterede vi ovennævnte fremhævede punkter.
Det var et godt møde. I de lange diskussioner kom tydeligt frem, at de forskellige
organisationer kunne samles om mere end vi havde "frygtet".
Her er, som lovet, linket til optagelsen af Dorrits foredrag i Sind København 8. november
2011 Kære Luise - Dorrit Cato - Sind 8nov11. Foredraget handlede om bogen
”Kære Luise” og om psykiatrien generelt. Paul Englar har stået for optagelsen og
udfærdigelsen. Mange har sikkert allerede set udsendelsen på Død i Psykiatriens
facebookside

Aktiviteter
Korskampagnen: Forberedelserne til en ny korskampagne er i fuld gang. LAP er
hovedaktører og Død i Psykiatrien er med. Planen er, at der skal holdes en konference i
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slutningen af april. Nærmere oplysning kommer i næste Nyhedsbrev, da LAP i pt. ikke har
fået tilsagn fra alle de adspurgte oplægsholdere.
Der vil være oplægsholdere fra LAP og Død i Psykiatrien.
Korskampagnen er også i gang med at planlægge en mindedag for vores døde kære. Indtil
videre er planen, at den skal løbe af stablen i juni måned. Der vil løbende være information
om Korskampagnen på Død i Psykiatriens og naturligvis LAP's hjemmesider. På facebook
og Dorrits blog vil der også løbende bliver informeret om ovenstående aktiviteter.
Sidst men ikke mindst vil næste Nyhedsbrev også indeholde informationer om
aktiviteterne.
Generalforsamlingen er tirsdag den 24. april. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Indkaldelse med dagsorden og sted for afholdelse kommer i næste Nyhedsbrev.

En-af-os kampagnen (Tidligere omtalt som Afstigmatiseringskampagnen)
Som omtalt i tidligere Nyhedsbreve er Død i Psykiatrien med i en kampagne om
afstigmatisering af psykiske lidelser. Olga er med i følgegruppen og Dorrit er med i
kommunikationsgruppen.
På. http://www.en-af-os.dk/Arrangementer og frivillige/Deltag i arrangementer.aspx
oplyses der om arrangementer og foredrag på landsplan om emnet. Der opfordres også til
at melde sig og deltage aktivt i kampagnen.
På http://www.en-af-os.dk/kan man læse personlige historier og der foregår ligeledes
debat om psykisk sygdom og om, hvordan man kan gøre psykisk sygdom mindre
stigmatiserende.

Møde i Institut for Menneskerettigheder(IMR)
Dorrit deltog i et planlægningsmøde til en Konference i København 7-8. juni 2012 om
Autonomi og Inklusion for mennesker med handicap.
Mødet løb af stablen i IMR 30. januar. Konferencen er kommet i stand på opfordring fra
Fundamental Rights Agency (FRA) Den skal afholdes i Danmark, da vi har EUformandskabet.

Debat.
Robert Whitaker, en amerikansk journalist, har skrevet bogen "Anatomy of an Epidemic".
Det er en uhyggeligt tankevækkende og vigtig bog, som vi vil skrive lidt mere om i næste
nyhedsbrev. Man kan google ham for flere oplysninger.
Vil dog lige skrive et enkelt udsnit fra bogens bagside: "Den prisvindende videnskabs- og
historieskribent undersøger et medicinsk mysterium: ' hvorfor er antallet af handicapede
psykisk syge tredoblet i de sidste to årtier'?"

Dokumentarfilm om dødsfald i psykiatrien
Død i Psykiatrien har fået henvendelse fra en dokumentarfilm producent som er i gang
med at lave en film om sin søster, der døde i psykiatrisk behandling. Produceren
forespørger om vores forening, nærmere betegnet medlemmer af foreningen, som også
har mistet, eventuelt ville bidrage med noget til filmen. Dorrit er i løbende kontakt og vil
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melde klarere ud om projektet i næste nyhedsbrev. Dorrit har sendt det engelske
manuskript af Kære Luise til vedkommende.

Medlemsdebat
Bestyrelsen er glade for de henvendelser, vi har fået fra jer medlemmer. Det være sig
indlæg på Facebook eller på Dorrits blog. Men så sandelig også telefon eller brev/mailhenvendelser. Det er blandt andet en måde at holde debatten om psykiatrien kørende.
Der er så meget, som skal blive bedre inden for dette område, og det sker blandt andet ved
at holde gang i debatten.

DR søger personer
...med erfaringer fra psykiatriske afdelinger. Danmarks Radio vil gerne i kontakt med
patienter og pårørende, der har erfaring med medicinering for en psykiatrisk lidelse under
indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Hvordan har du oplevet den medicindosis, du har
fået? Har du oplevet bivirkninger? Eller har du generelt været tilfreds med den dosis, du
har fået. Hvis du vil fortælle din historie, kan du kontakte os (gerne anonymt) på
psykiatri@dr.dk .

Kontingent.
Kontingent er 100 årligt pr. person. Beløbet kan indbetales på foreningens bankkonto:
Bank reg. nr. 2104, konto nr. 6273-770-176.

Mange vinterhilsner fra bestyrelsen for Død i psykiatrien
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