
Pa sektfronten
Scientologernas antidrog-
insamling
I augusti 1992 bildades
Riksorganisationen fcir ett drog-
fritt Sverige (RDS) i Gdreborg.
Namnet iir fdrvillande likt
Riksforbundet narkotikafritt sam-
hiille (RNS), den organisation
mot narkotika som startades av
Nils Bejerot.

Likheten rir ingen slump. RDS
sffd.var uppenbarligen efter att bli
fdrviixlat med RNS. Den nystar-
tade organisationen hade enbar-t
aktiva scientologer som medlem-
ffiil, och syftet var att lura folk
som vill skiinka pengar till kam-
pen mot narkotika att i stiillet bidra
till scientologernas verksamhet.

Bluffen lyckades fdrvA-
nansvdrt bra. Man fick ett
postgiro i det s k 9O-serien, nAgot
som ju annars bara seridsa
organisationer ska fA. NAr detta
skrivs iir en extrarevision p[
g&ng, sA kanske Styrelsen for
insamlin gskontroll iindrar be-
slutet.)

Hcisten 1993 hade RDS samlar
in cirka 200 000 kronor. Ett min-
dre belopp har sdnts till Tullverker
som bidrag till inskaffande av en
narkotikahund (nAgot som RDS
talat mycket om i sin
propaganda). Narconon, sciento-
logernas verksamhet f<ir drogav-
vflnjning, har ocksfl ffltt pengar,
liksom "Kommitt6n ftir m[nskliga
rlittigheter" (KMR), en sciento-
logorganisation som bekilmpar
psykiatrin (och i synnerhet an-
vf,ndningen av psykofarmaka).
Att ge KMR pengar som samlars
in for kamp mot droger dr natur-
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ligtvis rent bech[geri mot bi-
dragsgivarna.

RDS gcir vad man kan for att
framstA som en del av den etable-
rade rcirelsen mot narkotika. SA t
ex klistrar man sina egna dekaler
pA broschyrer som getts ut ge-
mensamt av andra organisationer,
sA att det ska se ut som om RDS
iir en av de samverkande organi-
sationerna. I Goteborg var RDS
just pA vrig att starta en stor karn-
panj pA kommersiella affischravlor
med Thomas von Brcimssen.
Sonya Hedenbratt och andra
kiinda personer. I sista minuten
fick kiindisarna veta att scientolo-
geffIa l[g bakorn, och drog sig ur
sA att kampanjen mAste avlysas.

Den person som avslojade
RDS' koppling till scientologeffra,
och deirrned avstyrde affischkam-
panjen, var Mikael Heder[s som
tidigare varit anstiilld hos RDS.
Motreaktionen frAn RDS var
mycket typisk fdr scientologerna:
Man fdrscikte (som vanligt) att
kompromettera sin motstAndare. I
detta fall drog man fram en gam-
mal ratrfylleridom mot HederAs,
och kombinerade den med diverse
l6sa pflstflenden fcir att framstilla
honom i en mycket ofdrdeiaktig
dager.

RDS har uppmiirksammats en
del i dagspressen (bl a Expressen
l8/4 1994), men den b[sta infor-
mationen fimer man i
Riksfirrbundet narkotikafritt sam-
hilles (RNS) tidskrift Narkotika-
frdgan nr 6 (1993), ddr Pelle
Olsson liimnar en grundlig redo-
visning i iirendet. Denna artikel iir
ocksfi FOLKVETTs kiilla.

F r&n hippie till mansger
Kommer ni ihAg de "rcidkld.dda",

liir.jungarna till den framlidne
Bhagwan Shree Rajneesh, gurun
med 93 stycken Rolls Royce?
Bhagwan kallas numera "Osho"

inom sekten. Sekten har bytt stil
frAn hippieliv till managemenrkur-
ser.

I DN l3l1 1994 fanns en pin-
samt godtrogen artikel av Osmo
Vatanen under rubriken
"Avspf,nning pA jobbet". Den
hzurdlade om "det nystartade Osha
Management Institute i
Stockholn-I", som bedriver sam-
talsgrupper och meditationsun-
dervisning fbr att cika kreativite-
ten. I artikeln redovisas helt okri-
tiskt uppgifter om hur Oshas
verksamhet kan leda till bl a siinkt
sjukfrlnvaro och mindre sjuk-
kostnader. Att vertsamheten be-
drivs av en auktoriuir sekt med ett
allt annat [n fliicklritt fcirflutet
ndmns inte.

Arbetsformedlingen i
Stockholm skickar ivlig arbetslcisa
pA Osha-kurser. NAgra av delta-
gama reagerade, och ordnade sA
att n'e avhoppzue frln foreningen
FRI kom och holl fciredrag.

Ar detta AMS nya linjel Au
lAta de auktoritiira sekterna vdva
rnedlemmar bland de arbetssci-
kande. I s[ fall iir det en miss-
lyckad politik. Sektmedlemskap
rir ett av de mycket f[ alternativ pl
arbetsmarknaden som stiiller till
med stdrre eliinde i en miinniskas
liv iin vad arbetsloshet gcir.
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B hagwanse ktens mordplaner
I bciryrur av 19g0_talet blev
Bhagwan urvisad frdn USA. Tv6
av hans anhringar.e eftersciks nu av
den amerikanska polisen fcir
misstankar om afi ha planerat ett
mord pA Charles Turner, den ju_
rist som drev igenom ufvisningen.
De bAda misstiinkra befinner sig i
Storbritannien, och en domstols_
process pAgAr for att ffl clem utvi_
sade ti l l  USA.
(CAN ilew,s, februari lgg4)

Livets ord och KDS
I FOLKVETT nr l, Igg4, refere_
rade vi en akademisk uppsats av
Lars Sandberg, "Gud, Staten och
Livet.q Ord" (statskunskap,
Stockirolms universtitet, HT
1993). Sandberg menar sig ha vi_
sat att Livets Ord systernatiskt fcir_
sciker skaffa politiskt inflyrande
genom att engagera sig i kds.
Genom kds har Livets Orcl
suppleanter i b6de Uppsala liins
landsting och Uppsala kommun,
och man efterstrdvar att ha med_
lemmar i riksdagen och i alla
kommunful lmiikti ge. Infl ytanclet
ska anvdndas till att bekiimpa
aborter, hriga skatter (som rir cljd
vulens pAfund) och EU-merJlern_
skap (som ocksA iir dj[vulens pfl_
fund).

I Svenske Dagbtartet 1313
199 4 tillfrAga.des Anders
Andersson, andre vice ordfcirande
i kds, om uppgifterna. Han kiin_
des inte vid att Livets Orcl forso_
ker infiltrera partiet, och sade sig
inte ha sett mer politiska ambitio_
ner diirifrAn 6n frAn andra kyrkor
eller sarnmanslutningar. NAgon
uppfauning om Livets Ord ville
han inte heller ge till kiinna. ,'Det

iir inte v6r uppgift som politiskt
parli att recensera kyrkor och
samfund - eller idrottsklubbar for
den delen. "

(O )laslis fiirfiitjetse
Cult awareness networt (CAN) ar
en amerikansk organisation som
Sgnar sig At kritisk granskning av
destruktiva sekter. Sedan iggl
har scientologerna l[mnat in mer
iin fyrtiofem sffimningsan scik_
ningar mot CAN. I de fall sorn
hittills avgjor-ts har- domstolen
cl6mt till CANs fcirdel, men
st.lmningarna iir iindA mycket be_
sviirliga fcir organisationen, som
tvingas iigna en tlimligen stor del
av sin tid och sina resurser At
domstolsiirenden i stiillet f6r den
egentliga verksamheten. Detta rir
naturligtvis vad scientologema
eftersnrivar'. Nyligen har CAN
stiimt scientologema for olaga
AtaL Aterstfu-att se om man p[
detta sritt kan fA bukt med ofoget.
(CAN nev's februari lg94)

LsRouche frisliippt
Lyndon LaRouche, gr-undzu.en av
EAP, ddmcies fu. 1988 rili femton
Ars fringelse fcir bed.rrigeri och
skattebrou. I janu ari 1994
skipptes han villkorligt. F-r.arn till
den 26.januari hr 2004. d6 hans
ursprungliga straff skulle ha giitt
ut, ska hans fcirehavanden
kontrolleras av en civervakare.
(CAN neh,s februari lg94)

Landmark Education
Fdreningen FRI har gett ur ett liter
hdfte, "Landmark 

Education -
Utbildnin g eller hj iirnwdtt? "
(1994), som ger en god bild av en
av de mest frantgAngsrika
sektema just nu.

Ar 1971 bildade amerikanen
Werner Erhard organi sationen"est" (Erhard Seminars Training)
som sysslade med ett slags
aggressiv gruppterapi. Est inne-
hcill mflnga inslag frAn scientolo-
gin. Niir est fick allt s6nre rykte

introducerade ErharcJ en ny orga_
nisation, "Forum", 

rned rnycket
snarlik verksamhet. l9g4 skeclde
en ny ombildning. Fdretager
Transformational Tec hnologi es
bildades med syfte att bedriva
verksamhet inom fciretagsv rirl_
den. Det har nu bytt narnn till
Landmark education.

Satsningen pA fOrerag har varit
mycket framgd.ngsrik. I USA har
bl a Ford, Lockheed, General
IVlotors och NASA k6pt "kurser,,,
och i Sverige har SAS, Telia,
ExportrAdet och s tockholms
Landsting skickar sina anstiillda
pA kurser anordnade av Landmark
education. Undet senare Ar hu.
verksamheten expanderat, och
under L994 rdknar man med an ge
introdukrionskursen till 200_300
personer varje rnAnad. Kursen dr
ett slags auktoritiirt styrcl "grupp_
terapi" i storgrupp.

e s t/Foru m[. an clm ar.k_ or san i _
sationen bedriver ocksA ,.C*un
1977 det s k hungerpro.jektet
("The Hunger project") som
samlal in pengar mot viirldssvil_
ten. Insamlade pengar gAr till
stdrsta delen till egen administra_
tion och propaganda.

Avhoppare har gett skr.int_
mande intericirer frAn Erhards or_
ganisationer. Han sriger sjiilv ofta"Jag dr Gud" och krdver itt be_
handlas diirefter. Det auktori tiira
draget gAr ocksA igen i kursverk_
samheten. Verksamheten bedrivs
med hjalp av gratisarbetare. sonr
ofta befinner sig i ett beroendefcir_
hAllande liknande det som dr.abbiu.
medlemmar i mera vanliga sekter.

Vad har SAS, Telia, Exporl_
ridet och Stockholms Landsting
att vinna pA att skicka sina ansuill_
da pA utbildning i est/Forum/
Landmark-regi?
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