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DAGENS CITAT
Jag trodde 
inte mina 
ögon

Benthon Tisell (S)  
som i Malmö krocka-
de med en flygande 
bajamaja. 

– Jag tycker inte att ett land som Ungern 
borde få vara medlem i EU. 

Det säger den socialdemokratiska 
EU-parlamentarikern Marita Ulvskog 
till Dagens Nyheter. Hon ryter ifrån 
med all rätt. Inte en enda flykting av de 
60 000 asylsökande som EU lovat att 
fördela mellan sig, vill Ungern ta emot.

Flera vägrade skriva under
Först föreslog EU-kommissionen ett 

tvingande system där varje land skulle 
ta emot flyktingar utifrån varje lands 
kapacitet. Men 
sedan flera  
länder vägrat 
skriva under  
avtalet och  
i stället begärde 
ett frivilligt  
system fick det 
bli så. Och det 
är resultatet av 
den frivillig- 
heten vi nu ser 
när länder som 
Ungern sätter sig på tvären. 

Visserligen tar sig många migranter 
in i Europa via Ungern men ytterst få 
beviljas asyl där. Förra året fick endast 
510 flyktingar ungersk asyl. Jämfört med 
Tyskland som beviljade 40 560 asylan-
sökningar och Sverige som tog emot 
30 650. Den enskilt största gruppen som 
kom var syrier. 

Bygger en mur längs gränsen
Men det är inte bara det låga  

asylantalet som oroar. Ungern bygger 
just nu en fyra meter hög mur längs 
gränsen mot Serbien för att fysiskt 
blockera migranter från att ta sig in  
i landet. Kritiker och människorätts- 
aktivister är bekymrade över att den 
mänskliga rättigheten att söka asyl nu 
kraftigt försvåras. 

På samma gång driver den ungerska 
högerregeringen en allt hårdare retorik 
och politik mot flyktingar och invand-
rare. Något som Europarådet också  
bekräftar i en rapport som nyligen 
släpptes.

Folkpartiets Cecilia Wikström är  
inne på samma linje som Marita 
Ulvskog när det gäller att driva någon 
form av sanktioner mot Ungern.  
Oavsett vilket som blir alternativet 
måste EU sätta hårt mot hårt. 

Aftonbladet 
Somar Al Naher
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Psykiatrin ” Trots att den psykiska 

ohälsan ökar är det 
ingen som som applåderar 
den politiker som vill  
satsa på psykvården.

Ett land som är till salu
n Över 3 000 öar i Grekland 
ska säljas. Detta för att staten 
ska få in pengar som en del av 
stödpaketet från euroländer-
na. Om du hellre vill ha en 
egen flygplats i Grekland går 
det också att köpa. Annars fun-
kar en vanlig charter också. 

Ungerska militärer bygger ett temporärt 
stängsel på gränsen mot Serbien.

Marita Ulvskog.

Personalen skrattar 
åt psyksjuk kvinna

Dra in Ungerns 
EU-medlemskap
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Kom flygandes.

En psykiskt sjuk kvinna gråter i sin rull-
stol.

Bredvid står personal och skrattar. De 
säger att de också hade velat ta livet av 
sig om de varit som hon. De säger att de 
kanske ska hjälpa henne på traven.

Två sjuksköterskestudenter rapporte-
rar händelsen som en avvikelse inom 
vuxenpsykiatrin. En kränkning bland 
många andra, visar Sydsvenskans skakan-
de rapportering från psykiatrin i Malmö. 

Hittills i år har elva patienter tagit sitt 
liv inom psykiatrin i just Malmö, det har 
skett på avdelningar, under permission 
eller i samband med utskrivning. Sedan 
januari 2013 har 41 personer begått själv-
mord.

– Att vara här ger varken ljus eller hopp, 
konstaterar patienten Angel el-Kazemi. 

Hon är 28 år och har varit inskriven på 
den psykiatriska kliniken i fyra måna-
der. Hon flyttas runt mellan olika 
avdelningar för platsbristen är 
stor. Hon säger att personalen 
skriker och gapar. I bland  
fryser de ut henne och säger 
att maten är slut när hon 
ska äta middag.

– Man märker att per-
sonalen inte trivs och att 
en del hatar sina jobb.

Psykvård som förr
Patienter och anhö-

riga hör av sig till Syd-
svenskan och vittnar 
om en psykvård som 
liknar den från förr. 
Den vi inte ville ha. 
När de gamla sinnes-
sjukhusen försvann 
var det ju  
meningen att de 
skulle ersättas av en 
medmänsklig  
öppenvård.

Så blev det inte.
I stället trängs  

patienterna på de 
sjukhus som finns 
kvar och allt som 
rapporteras är 
brist. Brist 
på plane-
ring 

och personal, brist på pengar och sängar. 
Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, menar att psykiatrin i Malmö inte 
dragit lärdom av självmorden. Regionen 
har inte tillräcklig egenkontroll. Brister-
na är så omfattande att fler vårdskador 
och kanske även dödsfall befaras. IVO  
aviserar fler inspektioner, men givetvis 
behövs det mer än kontroller.

Psykiatrin har blivit sjukvårdens svar-
ta får och då handlar det inte bara om 
Malmö. 

Trots att den psykiska ohälsan ökar är 
det ingen som applåderar den politiker 
som vill satsa på psykvården. Sjukvårds-
minister Gabriel Wikström pratar mest 
om det förebyggande arbetet och det är 
bra för en sådan satsning avlastar sluten-
vården.

Anständighetens gräns passerad
Men även den psykiatriska sjukhus-

vården behöver en nysatsning. Anseen-
det måste höjas så att läkare och sjuk- 
sköterskor vill vidareutbilda sig inom 
psykiatri. Vårdavdelningarna måste bli 
fler så att patienterna får plats och  
slipper sitta i en stol 24 timmar i väntan 
på en säng.

Ja, den berättelsen är också från  
Malmö där psykiskt sjuka skickas till  
härbärgen. Där en ung man skickas hem 

för att sedan ta sitt liv. Där vården 
av psykiskt sjuka verkar ha 

passerat anständig- 
hetens gräns.

Aftonbladet
Eva Franchell


