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I N L E I D I N G
DE FABRICAGE 

VAN MOORDENAARS

D
e terroristische aanslagen op de Twin Towers van
het World Trade Center in New York en het
Pentagon in Washington DC, op 11 september

2001, zullen nooit vergeten worden.
Ondenkbaar gewelddadige acties als deze schokken

ons allemaal. Wat voor soort instelling is er nodig om
massamoorden met volslagen minachting voor de mens-
heid methodisch te plannen? Wat voor soort persoon kan
zo koudbloedig en destructief zijn en bereid om zijn eigen
leven op te offeren in de uitvoering?

Toch claimen sommige “deskundigen” dat de huidi-
ge handelaren in doodsangst niet minder rationeel zijn dan
jij en ik, omdat we allemaal “demonen” in ons hebben. Pas
op voor deze deskundigen want hun claims zijn klinkkla-
re leugens. Terrorisme is gecreëerd niet aangeboren.

Mensen die zichzelf opblazen, worden gevormd,
niet geboren. Terrorisme is het uiteindelijke product van
waanzinnigen die uit zijn op destructie. Deze waanzinni-
gen zijn de producten van psychiatrische of psychologi-
sche technieken, die gericht zijn op het controleren van

het verstand en het gedrag. Mensen die zichzelf opblazen
zijn niet rationeel, het zijn zwakke en plooibare individu-
en die psychologisch geïndoctrineerd zijn om onschuldi-
ge mensen te vermoorden, zonder mededogen of be-
zorgdheid over de waarde van hun eigen leven.

Een gedeelte van dat proces behelst het gebruik van
bewustzijnsveranderende drugs. Neem de oorsprong
van het woord, “assassin”. In het jaar 1090 vestigde
Hasan ibn al-Sabbah de Ismaili Orde, een terroristische
groepering in een fort in de bergen ten zuiden van de
Kaspische Zee. Om zijn volgelingen te trainen als moor-
denaars werden ze gedrogeerd tot bewusteloosheid, ver-
volgens werden ze meegenomen naar een prachtige tuin
gevuld met luxe zaken en vrouwen. Ze werden wakker
gemaakt om van de “verrukkingen” te genieten om ver-
volgens weer gedrogeerd te worden en teruggebracht
naar de “Grootmeester” die hun training regelde. 

Hij verzekerde hen ervan dat ze nooit van zijn zijde
waren geweken en dat ze slechts een glimp hadden erva-
ren van het paradijs dat hen wachtte als ze een moordop-
dracht succesvol hadden uitgevoerd.

Door het zware gebruik van hasj om de bedwelming
te veroorzaken, werden de moordenaars bekend als
“Hashishiyn” (uit het Arabisch, “gebruiker van hasj”), dit
werd later “Assassins”.

De Japanse “kamikaze” piloten die zelfmoordaanslagen
pleegden op geallieerde schepen tijdens de Tw e e d e
Wereldoorlog, gebruikten amfetaminen om hun natuurlijke
overlevingsdrang teniet te doen. De bijwerkingen van amfe-
taminen zijn onder andere psychoses, euforie en strijdlust.

Van Hitler’s “Endlösung” in Duitsland, 70 jaar gele-
den uitgedacht door psychiaters, tot de huidige zelf-
moord bomaanslagen, heeft de wereld ernstig geleden
onder het juk van de geprogrammeerde moordenaars en
maniakken die rassen uitmoorden.

Deze publicatie onthult de hoofdrolspelers in de
alarmerende en explosieve stijging van het hedendaags
terrorisme, psychiaters en psychologen. Het openbaar
maken van deze destructieve bron achter terrorisme ver-
schaft inzicht en oplossingen voor een anders onbegrij-
pelijk en verbijsterend fenomeen.

Jan Eastgate,
Woordvoerder Citizens Commission
on Human Rights International

2 3



HOOFDSTUK E E N
“DOKTERS“ 

VAN DE DOOD

T
erwijl de media na “11/9” zich concentre e rden op
Osama bin Laden, zijn terro r i s t e n g roep Al Qaeda en
de 19 vliegtuigkapers met connecties met Al Qaeda,

wisten maar weinigen iets over de rol die gespeeld werd
door de Egyptische psychiater Ayman al-Zawahiri. 

Vincent Cannistraro, een voormalig hooggeplaatste
c o n t r a t e r rorisme medewerker van de Central Intelligence
Agency (CIA) noemt al-Zawahiri als centrale kracht van
het geheel: “Zawahiri is de man... hij is de uitvoerend be-
v e l h e b b e r...de nummer één, de r e c h t e rhand van Osama
...hij gelooft dat geweld zuiverend werkt...hij vermoord t
onschuldige mensen.” 1

De aanslagen op 11 september waren niet de eerste
noch de laatste keer dat dr. al-Zawahiri en Al Qaeda sa-
menwerkten. Midden in de ochtendspits op donderdag 11
maart 2004 verscheurden 10 explosies treinen op drie dru k-
ke stations in Madrid. Ze lieten 191 doden en 1900 gewon-
den in hun spoor achter. Zes of meer mensen hadden bom-
men geplaatst die op hetzelfde moment zouden afgaan, een
tactiek die bedoeld is om het geweld te versterken voor het
b e reiken van een groter psychologisch effect. 

De nauwgezette planning begon minstens 10 maan-
den eerd e r, toen Hafiza een aantal agenten van A l - Q a e d a
verzamelde uit Saudi Arabië en hen meenam naar Fallujah
in Irak. In de daaropvolgende maanden deed hij zich voor
als leraar van een religieuze school en zwierf door Irak om
inlichtingen te verzamelen voor dr. Ayman al-Zawahiri.

Nadat hij zijn verkenning had voltooid, ontmoette
Hafiza in augustus 2003 al-Zawahiri vlakbij de Pakistaans-
Afghaanse grems. Hij informeerde hem over zijn observa-
ties en deed aanbevelingen die leidden tot de bomaansla-
gen in Spanje.

In maart 2004, de maand
van de aanslagen in Madrid,
onthulde De Times (uit London)
dat Al- Qaeda jonge mannen in
Irak dro g e e rde om hen te her-
senspoelen voor zelfmoord a a n-
slagen. Het proces behelst het
g e b ruik van pijn en drugs in
combinatie met hypnose.

Volgens kolonel Karim
Sultan, hoofd van politie in
Karbala, Irak “is het een lang-
durig proces om ze te hersen-
spoelen. Ze worden verleid met
geld en krijgen drugs tot ze half
bewusteloos zijn.” 3

“Ze geven de mensen die zichzelf opblazen barbitura-
ten en de amfetaminen zijn voor de straatvechters die het
opnemen tegen de VS,” aldus een analist van het State
D e p a r t m e n t .

Psychiaters en psychologen gingen er prat op dat ze in
staat waren om individuen tot moordenaars te pro g r a m-
m e ren door het gebruik van deze methoden. Dit was lang
v o o rdat iemand gehoord had van de “Manchurian
Candidate”, een persoon die zonder zijn medeweten word t
g e p ro g r a m m e e rd met drugs en hypnose om te moord e n

G e o rge Estabrooks, een psycholoog en voormalig
p rofessor aan de Colgate Universiteit in New York, rap-
p o r t e e rde over het cre ë ren van operationele Manchurian
Candidates aan geallieerde zijde tijdens de Tw e e d e
We reldoorlog. “De sleutel tot het cre ë ren van eff e c t i e v e
spionnen of moordenaars”, zei hij, “ligt in het splijten van
iemands persoonlijkheid, of het cre ë ren van een meervou-
dige persoonlijkheid met behulp van hypnose...Dit is geen
science fiction. Dit werd en wordt gedaan. Ik heb het zelf

Voormalig psyc h i a t e r

“ Zawa h i ri is de man hij is

de uitvo e rend beve l h e b b e r

. . . de nummer één, de

rechterhand van Osama

bin Laden . . .  hij gelooft dat

geweld zuive rend we r kt...” 

Vincent Cannistraro voormalig

medewerker contraterrorisme,

CIA.
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gedaan.” 5

Talloze onderzoeken hebben bevestigd dat psychotro-
pe drugs “het menselijk verstand over kunnen nemen
tegen de wil van het individu in.”

“ Door het gebruik van deze drugs”, schreef Walter
Bowart in Operation Mind Control, “zou de ervaren hersen-
spoeler eerst een hypnotische trance teweeg kunnen bren-
gen. Dan kan er één van verschillende technieken voor ge-
dragsaanpassing met meer succes worden toegepast. 

Op zichzelf zonder sturende suggesties beïnvloeden
drugs het verstand op willekeurige wijze. Maar als drugs
gecombineerd worden met hypnose kan de persoon ge-
vormd en gemanipuleerd worden totdat hij zichzelf niet
meer herkent.” 

Colin Ross, arts en schrijver van Bluebird: Deliberate
C reation of Multiple Personality by Psychiatrists en autoriteit
op het gebied van dwingende psychiatrische methoden,
onthulde dat er een verscheidenheid van technieken aan-
gewend kan worden door vakkundige psychiatrische tech-
nici, om een individu te pro g r a m m e ren tot het uitvoere n
van gewelddadige daden. Hypnose oefent een krachtiger
invloed uit als het gecombineerd wordt met drugs en pijn.
Ross vermoedt dat het aantal zelfmoordenaars met explo-
sieven dat gepro g r a m m e e rd is met drugs “dicht bij de
100% ligt.” 6

HOOFDSTUK TWEE
TERRORISTEN UIT DE GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

H
ier zijn een paar voor-
beelden die op ijzing-
wekkende manier aan-

tonen dat psychiatrische of psy-
chologische invloed het hart zijn
van het internationale terrorisme. 

D r. Masamitsu Sasaki,
voorzitter van Aum Hoogste
Waarheid, Japan: Op 20 maart
1995 vond er in de metro van
Tokio een aanval plaats met een dodelijk zenuwgas, er vielen
12 doden en 5.500 mensen werden ziek. 7 Het gebruikte ze-
nuwgas was sarin, een chemische stof die ontwikkeld was
voor de Nazi’s tijdens WOII8

Hoewel de opdracht voor de aanval was gegeven door
Aum leider Shoko Asahara, was het Dr. Sasaki (de voorzitter
van Aum), een psychiater die psychotrope, stimulerende en

FABRICAGE VAN TERREUR:

Degenen die terroristische groepen vormen, gebruiken o.a. drugs en psycholo-

gische conditionering, gekoppeld aan ideologische indoctrinatie, waarmee zij
terroristen zover krijgen dat zij wreedheden begaan zoals de zelfmoordaanslag

op de Marinebarakken in Beiroet (1983), de Amerikaanse ambassades in

Kenia en Tanzania (1998) en in de heilige stad Karbala in Irak, waar levende

bommen 112 mensen doodden in maart 2004.

Hoewel de dodelijke zenuw-
gasaanslag in de metro van Tokio in
1995 werd uitgevoerd in opdracht
van Shoko Asahara, de leider van
Aum Hoogste Waarheid, was het
psychiater Masamitsu Sasaki die de
Aum op het vernietigingspad zette
door de leider en leden ervan ver-
slaafd te maken aan krachtige,
geestdodende bewustzijnsveran-
derende drugs, waaronder LSD.
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hallucinerende drugs introduceerde in de groep. 
Een andere Aum arts, Ikuo Hayashi, getuigde dat hij het

antipsychose barbituraat sodium thiopental a drug known to
cause psychosis en elektroshockbehandelingen had gebruikt om
het “geheugen te verwijderen” bij Aum aanhangers 9 Tientallen
aanhangers overleden door de sodium thiopental. .

“Carlos de Jakhals” (Illich Ramirez Sanchez): Kwam
oorspronkelijk uit Venezuela, hij was één van de meest be-
ruchte “revolutionaire terroristen” in de geschiedenis van de
moderne rebellenbewegingen. Hij studeerde in 1969 af aan de
Patrice Lumumba University in Moskou, waar hij werd ge-
traind in psychologisch terrorisme en “hersenspoeling”. “De

Jakhals” werkte herhaaldelijk
voor Mohamar Qaddafi uit
Libië en Saddam Hussein uit
Irak. Ve r a n t w o o rdelijk voor
talloze vliegtuigkapingen en
bomaanslagen werd hij om-
schreven als “een meedogen-
loze terrorist die opere e rd e
met een koelbloedige, chirur-
gische precisie”. 

De psychiater achter de
martelingen en ondervragin-
gen van gijzelaars die door ter-
roristen in Beiroet ontvoerd

waren, Al-Abub, studeerde in de tachtiger jaren politieke over-
reding, “hersenspoeling” en andere psychologische methoden
aan de Patrice Lumumba campus in Moskou. Hij maakte zich-
zelf bekend met de nieuwste Russische farmacologische tech-
nieken om personen langdurig passief te maken en hun wil om
“weerstand te bieden” te verminderen. Hij leverde “peppillen”
voor de mensen die zichzelf opbliezen en implanteerde hen
met ideeën over de glorie van opoffering en sterven. Op dit
moment werkt Al-Abub regelmatig in het Iraanse gevangenis-
systeem.10

Frantz Fanon: Fanon studeerde in Frankrijk om psychia-
ter te worden. Hij beschuldigde het Westen van het doen ont-
aarden van de lokale culturen, hij predikte dat het bereiken van
vrijheid en geestelijke gezondheid gewelddaden vereiste. In
zijn boek, The Wretched of the Earth, schreef hij: “Geweld is een
zuiverende kracht. Het bevrijdt de lokale inwoner van zijn
minderwaardigheidscomplex en van wanhoop en inactiviteit.
Het maakt hem onbevreesd en herstelt zijn zelfrespect.” 

De Unabomber: In Amerika verstuurde Theodore

De tijd dat psychiaters
dachten dat ze de

geestelijk zieken konden
genezen is voorbij. In de

toekomst moeten de
geestelijk zieken leren
leven met hun ziekte.”

Dr. Norman Sartorius,
voormalig voorzitter van de

World Psychiatric Association,
1994

“Carlos the Jackal” (Illich

Ramirez Sanchez) gebruikte

psychologisch terrorisme bij

vliegtuig kapingen, gijzelingen

en bomaanslagen, zoals de

ontvoering op deze foto.

Kaczynski 16 bombrieven naar wetenschappers, academici en
anderen over een periode van 17 jaar, waardoor drie mensen
omkwamen en 23 gewond raakten. Na zijn arrestatie kwam
aan het licht dat Kaczinski tussen 1959 en 1962 werd onder-
worpen aan een mind control experiment waarbij gemeten
werd hoe mensen reageerden onder stress. Dat experiment
werd uitgevoerd door Dr. Henry Murray uit Harvard, en stond
onder supervisie van Sidney Gottlieb, een psychiater en hoofd
van de technische service divisie van de CIA 11 Volgens
Kaczinski was de intensieve ondervraging waaraan hij werd
onderworpen “heftig, indringend en persoonlijk beledigend”
en werden daarbij zijn diepst gekoesterde idealen en overtui-
gingen aangevallen. Naderhand begon hij ideeën te krijgen
over de “kwade invloeden in de samenleving” en over een re-
volutionaire anti-technologische ideologie”.

Richard Baumhammers: Op 28 april 2000 schoot
Baumhammers in Pittsburgh, Pennsylvania, zes mensen neer,
waarbij er vijf stierven en de zesde verlamd raakte.
Voorafgaand aan de moordpartij was hij onder behandeling
geweest bij twaalf verschillende psychologen en psychiaters
en had hij wel 17 verschillende soorten psychiatrische drugs
gebruikt. 

The Oklahoma City Bomber: Het met een bom opblazen
van het Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City
was indertijd de grootste terroristische aanslag die er ooit in de
Verenigde Staten was gepleegd. Volgens David Hoffman, in
The Oklahoma City Bombing and the Politics of Terror, was
Timothy McVeigh een sergeant geweest in het leger en had hij
cursussen gedaan in Psy-Ops (psychologische operaties) in
Fort Riley.

Psy-Ops is een psychologische studie voor militaire doel-
einden met als voornaamste doel: “iemands gedrag positief te
beïnvloeden ten aanzien van de doelen van iemand anders door
houdingen en gedragspatronen te induceren en te versterken.”
Het kan gebruikt worden om “emoties, drijfveren, objectief re-
d e n e ren of het gedrag van een doelwit te beïnvloeden.

Carlos the Jackal
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HOOFDSTUK DRIE
DE FA B R I CAGE VAN MOORDENAARS 

I
n 1955 werd een Sovjet handboek met de titel: “Brainwashing:
ASynthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics”, ver-
taald en verspreid als openbare waarschuwing door een pro-

fessor uit New York. *Psychopolitiek werd door de Sovjets om-
s c h reven als de “kunst en wetenschap van het uitoefenen en be-
houden van controle over de gedachten en loyaliteit van mensen,
o ff i c i e ren, organisaties en de massa en het vero v e ren van vijandi-
ge naties door middel van ‘geestelijke gezondheidszorg’.” 

Het handboek onthulde: “De vroege Russische psychiaters
die pionierden met deze psychiatrische wetenschap, begrepen vol-
komen dat hypnose tot stand gebracht kon worden door acute
angst. Ze ontdekten dat het ook tot stand gebracht kon word e n
door een schok van emotionele aard en ook door extreme ontbe-
ringen alsmede door geweld en dru g s ” .1 2

G e d u rende de Sovjet periode trainde het Patrice Lumumba
en het Lenin Instituut studenten in sociale psychologie, ongewa-
pende strijd en guerrilla oorlogsvoering. Tussen 1968 en 1975 wer-
den hier naar schatting 2.500 terroristen en guerrilla strijders 
g e t r a i n d .

“De lesstof in Patrice Lumumba omvatte alle aspecten van
de technieken van overreding”, inclusief de middelen om te “ma-
n i p u l e ren en, indien nodig, dwang uit te oefenen zonder het ge-
b ruik van lichamelijk geweld”, schreef Gordon Thomas, schrijver
van Journey into Madness, Medical To r t u re and the Mind Controllers. 

Er werden in de Verenigde Staten technieken ontwik-
keld om “de menselijke psyche te verpletteren tot het punt
dat deze alles zou toelaten”, stelt hersenspoelpsychiater
Sidney Gottlieb. De Engelse psychiater William Sargant,
Gottlieb’s gelijke, adviseerde het gebruik van drugs op de
“weerbarstige informant”, hij merkte daarbij op dat de
drugs de “functie hadden om overgave te bewerkstelligen,
om te helpen bij de verschuiving van verzet naar 
medewerking”. 13

HET VERO N TSCHULDIGEN VAN MOORD

Psychiatrische “deskundigen” die de regeringen be-
t re ffende terroristen adviseerden, verklaarden dat deze
waanzinnigen volledig geestelijk gezond waren. 

Dr. Adel Sadeq, voorzitter van de Arabische Psychia-
trische Associatie en hoofd van het Departement Psychiatrie
aan de Ain Shams Universiteit in Caïro, legt het als volgt uit:

“...De psychologische structuur [van de dader van een
zelfmoordaanslag] is die van een persoon die van het leven
houdt. Dit mag vreemd klinken voor mensen die niet in staat
zijn om [de zelfmoordaanslag] te begrijpen omdat hun cultu-
rele achtergrond begrippen als zelfopoffering en eer niet
kent”. 14

Dr. Jerrold M. Post, een psychiater, een “deskundige” in
politieke psychologie en voormalig CIA-analist, zegt dat ter-
roristen geen psychopaten zijn; “ze gebruiken psychologi-
sche strategieën om een politieke verandering teweeg te 
brengen” 15

Volgens Post is Saddam Hussein niet “irrationeel”, “im-
pulsief” of lijdende aan een psychotische stoornis. Toch hebben
we het over de man die een barbaarse oorlog voerde met Iran
tussen 1980 en 1988, die 8000 leden van het Koerdisch verzet ge-
vangen nam en ombracht en die chemische wapens gebru i k t e
tegen Koerdische dorpen in zijn eigen land waarbij 5.000 men-
sen omkwamen en 45.000 mensen gewond raakten.

Post claimt dat Hussein alleen een “paranoïde kijk op het
leven heeft” en dat zijn problemen “werkelijk teru g g e v o e rd
kunnen worden naar de baarmoeder...” 1 6 Van het verheerlijken
van de openlijke criminele daden van menselijke bommen tot
het reduceren van de gruwelijke daden van maniakale moor-
denaars tot psychologische of biologische pech, delen psy-
chiaters aan beide zijden van het terroristische conflict het-
zelfde verwrongen gezichtspunt op het criminele verstand.
Deze visie beschermt en ontkent de gevaarlijkheid van de cri-
mineel ten koste van eerlijke burgers.
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T
e r rorisme en oorlog in Irak zijn een melkkoe geweest
voor de Amerikaanse psychiaters. In Maart 2003, rap-
p o r t e e rde The New York Ti m e s:: “Militaire psychiaters,

psychologen, maatschappelijk werkers en andere medewer-
kers in de geestelijke gezondheidszorg zijn [in Irak] aanwezig
om behandelingen aan te bieden aan de fro n t l i n i e s ”

Soldaten krijgen antidepressiva uitgereikt waarvan be-
kend is dat ze kunnen leiden tot gewelddadig gedrag en zelf-
m o o rdneigingen. Ze kunnen ook leiden tot: angst, ru s t e l o o s-
heid, slapeloosheid, bizarre dromen, verwarring en akathisia
(een onvermogen om stil te zitten), hetgeen kan leiden tot ge-
welddadig gedrag.

Op 30 april 2004 zonden televisie stations over de hele
w e reld beelden uit van Iraakse gevangenen die gemarteld en
mishandeld werden door Amerikaanse soldaten in de A b u
Ghraib gevangenis bij Bagdad, Irak. 1 7 Wat echter niet be-
s p roken werd was het feit dat psychiaters psychoactieve
d rugs uitdeelden aan de mannelijke en vrouwelijke soldaten

in de gevangenis. De specialist David Bischel rapporteerd e
dat “Combat Stress Management als een gek Prozac en Paxil
uitdeelde” aan de gevangenisstaf, “in een poging om met de
f rustratie en depressies om te gaan”. 1 8 Het uitdelen van anti-
d e p ressiva, waarvan bekend is dat ze geweld vero o r z a k e n ,
aan soldaten die verantwoordelijk zijn voor het bewaren van
de vrede, is op zijn minst een slecht advies en op zijn slechtst
crimineel handelen. .

S L AC H TOFFERS ALS DOELW I T

Ze stelden dat Binnen enkele dagen na de aanslagen op
11 september voorspelden psychiaters dat zeker 30% van de
mensen die te maken hadden gehad met de recente aansla-
gen, een posttraumatisch stress syndroom (PTSS) zouden
ontwikkelen en dat ze dringend $3 miljard nodig hadden
om, alleen al in New York, de geestelijke problemen te 
b e h a n d e l e n .

Drie Amerikaanse psychiaters bedachten de term PTSS
en lobbyden voor het opnemen ervan in de “bijbel der factu-
ren” van de American Psychiatric Association (APA) in 1980,
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM). De pro f e s s o ren Herb Kutchins en Stuart A. Kirk,
schrijvers van Making Us Crazy, zeggen dat de meeste sol-
daten leden onder de gevolgen van het deelnemen aan “gru-
welijkheden, het zien van afschuwelijk verminkte lichamen
of het deelnemen aan gevaarlijke missies”. Degenen die
leden aan de geestelijke gevolgen van dit alles hadden last
van oorlogsvermoeidheid, met andere woorden, uitputting,
geen “geestelijke ziekte”.

Op dit moment is het post traumatisch stress syndro o m
“ o p g e rekt en wazig”, zegt dr. Tana Dineen, schrijver van
Manufacturing Victims. Er zijn ongeveer 175 combinaties van
symptomen mogelijk waarbij de diagnose PTSS kan word e n
gesteld. “De toepassing van PTSS heeft het resultaat gehad
dat alles tot ziektebeeld is verworden totdat het enige zijn dat
overblijft, het ‘abnormaal’ zijn is”, zei dr. Dineen. Vo l g e n s
Kutchins en Kirk is PTSS: “Een etiket geworden voor het
i d e n t i f i c e ren van de invloed van nadelige voorvallen op nor-
male mensen. Dit betekent dat normale reacties op catastro-
fale gebeurtenissen vaak worden gezien als geestelijke 
stoornissen.” 

Met het “bekrachtigen” van PTSS door de opneming
ervan in de DSM, heeft de psychiatrie de weg geplaveid voor
miljoenen subsidie om “rampenteams” op te leiden in het
geven van psychologische begeleiding.

HOOFDSTUK VIER
SLACHTOFFERS ALS

DOELWIT
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AANBEVELINGEN

1
O v e rheidsinstellingen, strafrechtelijke instituten, onderwijsinstel-
lingen, justitiële instellingen en andere instellingen moeten niet
v e r t rouwen op de DSWM en geen enkele wetgeving mag de
DSM gebruiken om iemands geestelijke gezondheid, competen-
tie, onderwijsniveau of rechten vast te stellen. Psychiatrische
mishandeling is een dodelijk wapen en de vonk in het kruitvat
van het internationale terrorisme. Het controleren van het ver-
stand en het gedrag moet worden onthuld, bij de wet verboden
worden en vervolgd worden in elk land ter wereld.

2
Individuen die gebruik maken van schadelijke psychiatrische
methoden om terroristen te fabriceren moeten geïdentificeerd
worden en bovenaan de lijst worden geplaatst van de meest ge-
zochte personen uit het internationale terrorisme. De enige ma-
nier om de Oorlog tegen het Terrorisme te winnen, is het aan-
pakken van de psychiaters achter de gefabriceerde moorde-
naars.  

3
Belastinggeld zou niet gebruikt moeten worden voor het finan-
cieren van onwerkbare psychiatrische methoden en "behande-
lingen" voor "ziekten" welke niet wetenschappelijk geverifieerd
kunnen worden. PTSS is geen "ziekte", het is een normale reac-
tie op een angstaanjagende situatie. 

FOTO’S DOOR omslag: Andrea Comas/Reuters/Corbis; 2: New York Magazine; 4: Landov; 6:
Corbis; 8: Reuters/Corbis; Tokyo Shimban/Corbis; APWide World Photos; 10: APWide World
Photos; Corbis; 11: Reuters/Corbis; 16: Bettman/Corbis; 18: David Turnley/Corbis.

D
e psychiatrie vertegenwoor-
digt een destructief instru-
ment voor sociale controle,

of het nu raciale ideologieën betreft die verantwoordelijk zijn voor
de Holocaust, etnische zuiveringen, of tactieken die gebruikt wor-
den bij de fabricage van terroristen. In alle gevallen blijven psychia-
trische en psychologische methoden voor verstands- en gedrags-
controle voortdurend op internationale schaal ellende veroorzaken.
Het is het omgekeerde van het pad, dat ons in die gekte heeft doen-
belanden.
In tegenstelling tot de jeugddelinquent die zijn opvoeding heeft
weggegooid en slecht gezelschap heeft opgezocht, moeten wij ons-
zelf afvragen, of we nog langer willen omgaan met die groep men-
sen die geen toekomst heeft, met de "professionals" die ons waar-
schijnlijk zullen vernietigen. bedreven zijn en gedreven worden
door het veroorzaken van dood, verderf en chaos.
Of hebben we er genoeg van?
Als we een einde willen maken aan de onmenselijkheid van men-
sen tegenover mensen, moeten we ons realiseren dat de werkelij-
ke vijanden psychiaters en psychologen zijn, die bedreven zijn en
gedreven worden door het veroorzaken van dood, verderf en
chaos. Alleen in de afwezigheid van psychiatrie en psychologie
zal de menselijkheid van mensen tegenover mensen weer zicht-
baar worden. 
Dat is de weg naar herstel.
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Respect voor mensenrechten is de hoek-
steen van iedere beschaafde natie en

daarmee kunnen mensen van goede wil
elk geschil oplossen. Hierboven: Nelson

Mandela en F.W. de Klerk schudden elkaar
de hand bij het einde van de Apartheid en

een nieuwe toekomst voor Zuid-Afrika.
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