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Koska en ole koskaan pyytänyt tai pakottanut ketään kiusaamaan itseäni, niin en kanna mitään 

vastuuta heidän teoistaan. Itse he ovat minua kiusanneet, suurta nautintoa tuntien, jotkut jopa virka-

aikana, saaden siitä palkkaa. 

 

Omistan näyttelyni ja kirjani sairaille ja kiusatuiksi joutuneille. Kirjani kertoo, kuinka olen ollut 

kiusattu, aina syntymästäni saakka. Kiusaamisen aloittivat vanhempani ja se jatkui sitten koulussa ja 

sairaalassa, jonne jouduin, kun sairastuin munuaistulehdukseen. Se jatkui sitten täällä Ruotsissa 

avioliitossani ja näiden kierojen, kateellisten entisten ystävättärieni taholta. Viimeiset 14:ta vuotta 

olen ollut vakuutuskassan ja virkamiesten kiusattu, niin Suomessa, kuin Ruotsissa. 

 

Kaikki alkoi, kun vakuutuskassa ei hyväksynyt hoitavien lääkäreiden lausuntoja 2002. Olen ollut 

vuodesta 1998 alkaen 100%:sesti sairas, mutta menetin puolet työkyvyttömyyseläkkeestäni, koska 

vakuutuskassa pakoitti minut menemään Huddingen sairaalaan. En tavannut edes koskaan tätä toista 

lääkäriä ja toisella ei ollut oikeus tutkia minua, koska hän oli koulutuksessa. Noin kahden tunnin 

tutkimuksien jälkeen, nämä kaksi kirjoittivat minusta laittoman lausunnon. He väittävät, ettei 

minulla ole kovia kipuja ja että minulla on puolet työkyvystä jäljellä. Siksi meneti puolet 

työkyvyttömyyseläkkeestäni ja sen jälkeen on vakuutuskassa ja oikeus käyttäneet tätä laitonta 

lausuntoa, niin Ruotsissa, kuin myös Suomessa. 

Nämä kiusaajat ylistävät tätä laitonta lausuntoa, mutta he kyseenalaistavat hoitavien lääkäreiden 

lausunnot jotka ovat röntgenlausuntojen pohjalta kirjoitettuja. 

 

Nyt meillä sairailla ei ole enää ihmisoikeuksia, joten tässä on syrjinnästä kysymys, jota minä en tule 

koskaan hyväksymään. 

Olen itsepäinen ja oikeudenmukainen ”sisu” suomalainen, enkä tule koskaan kunnioittamaan näitä 

epäpäteviä valehtelijoita, jotka tekevät tuottamuksellisia virkavirheitä. 

Jotkut saavat jopa palkankorotuksen siitä, kun he saavat meidät sairaat järjestelmän ulkopuolelle. 

 

Olen työskennellyt erilaisissa työtehtävissä 35:si vuotta, ennen kuin sairastuin, työssä ollessani. 

Taide on ollut minulle vain harrastus, vaikka olenkin opiskellut taidetta yhdeksän vuotta. 

 

Mutta periksi en anna, vaan piirrän ja kirjoittelen, minkä jaksan, ennen kuin vaatimukseni  toteutuu, 

työkyvyttömyyseläkkeeni osalta. Vaadin sen mihin minulla on  laillinen oikeus. 

 

 


