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Synpunkter på EU:s gröna bok 

1. Befolkningens psykiska hälsa är en livsviktig fråga för EU:s strategiska mål. Utan 
psykisk hälsa är individen/medborgaren i risk för självmord, psykiskt lidande 
(utslagenhet, stigma), lidande hos närstående (familj, vänner) och för samhället 
(otrygghet, utslagenhet av psykiskt sjuka, stigma). Patient- och 
intresseorganisationerna måste på allvar också tas med i diskussionen om lösningar på 
problem. En glömd expertis som bör tas med i delaktighet och för att hitta goda 
lösningar på problem som psykisk ohälsa förorsakar i medlemsländerna. 
Expertorganisationerna erhåller stor  politisk status i många medlemsländer idag, 
bland annat Finland, än patientorganisationer. Detta är stigmatiserande, inte heller 
demokratiskt. 

2. Initiativen som föreslås är och borde vara oerhört relevanta i alla medlemsstater, men 
det finns säkert stora skillnader i olika medlemsländer att förverkliga förslagen. Den 
stora frågan är: finns det politisk vilja att satsa på olika initiativ för att förbättra 
befolkningens psykiska ohälsa. 

3. Det viktiga är att patient och intresseorganisationer måste höras från alla 
medlemsstater. 6.1.2 Förebygga depression är en stor utmaning i alla medlemsländer 
och speciellt i de länder där själmodssiffrorna är höga och därför behövs alla typer av 
expertis för att hitta goda lösningar. Samarbetet mellan medlemsstater måste 
utvecklas. Samarbete i Norden mellan patientorganisationer förekommer redan i hög 
grad. Att betona preventiva insatser i skolor och hos allmänheten är det som borde 
utvecklas i medlemsländerna. I det långa loppet tror vi att det vinner hela befolkningen 
på. 
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