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Destruktiva sekter som
samhallsfenomen
Rapport frin en konferens
i upps ala 13 - 14 oktober
r994

Drarnatik var det redan frin borjan, ja

redan fore konferensen, som anordnades
av  Soc ia l fo rva l tn ingen i  Uppsa la .
Forelasare och arrangorer hade lange

utsa t ts  fo r  t rakasser ie r  och  n i r  v i

konFerensde l tagare  in fann oss  fo r

reg is t re r ing  p i  idy l l i ska  res taurang
F lus t re t ,  hade v i  passera t  rader  av

pl akatbarande demonstrante r och forsetts

nred en 24-srdrg skrift av sedvanligt
osrnakligt slag. Som utgivare angavs
"Akt ionsgruppen mot  fo r t ryck  av

minoritetsreligioner". Vad striden gellde
stod siledes ldart frin borjan.

E,ftersom representanter fur de mino-
ritetssamfund som bildat denna aktions-
grupp ocksi befanns vara med bland de
ca 150 konferer-rsdeltagarna, och snara
att beg:ira ordet, underholls den her dra-
matiken tiden ut.

Den dramatiska hojdpunkten vil l  jag

dock lorl lgga ti l l  det programinslag ddr

sex ungdomar,  f .d.  sektmedlemmar,
berdttade om sina osannolika upplevelser
i sekwdrlden.

Ddr var tjejen som efter gymnasiet,
ensam, vilsen och med vaga planer, landat
i New York, och som plotsligt blev

kontaktad av n5"gra osedvanligt trevliga,

men For ovrigt normala, j lmniriga som

berdttade att redan ndsta dag skulle en
liten gratiskurs om fred och miljo si

lagligt borja. Tre dagar blev veckor och
minader, och 

"verkligheten" ftirsvann
mer och mer for huvuduppgiften: jakten

pi Dj1vulen.

Den 
"andliga 

trdningen" bestod bl.a.
i att sllja tavlor och mot wivlet anbefall-
des kall dusch och fasta. I wi ir holl hon
ut. 

"Men 
dom var ju alldeles normaln

uanliga miinniskor. Stdmde inte alls med

den ftirestillning jag hade fitt av hur
tokiga sektmedlemmar skulle vara."
Detta betonade alla (aven foredragshil-
larna) som kanske den viktigaste kun-
skapen som borde formedlas av skolan.

Dd.r var syskonparet som lotts in i
Forsamlingen. De berd.ttade om hur den
a l l t fo r  tyngande sku ldbordan och
straffdomen ("att mamma dog i cancer
var ju v5.rt fel") till sist kom att leda in pi
den svira vd"gen ut till 

"normallivet".

Genomgiende betonades kontahten med
andra drabbade som den viktigaste
hj 2ilpen pi denna vdg. Lika genomgiende
berdttades om den brist pd hunshap man
upplevt nlr man sokt hjelp hos sociala
myndigheter, vilket stdrkte upplevelsen
av konferensens berydelse.

"Hade min ftirsamling fttt ha en fri-
skola hade jag nog aldrig tagit mig loss",
sa en av ungdomarna. Den vanliga sko-
lan hade hon upplevt som ett andnings-
hel.

Med i raden pi podiet satt ocksi en
21 -irig tjej, psykologistuderande,som
i n t e  t i l l h o r d e  k a t e g o r i n  

" f . d .

sektmedlemmar". Hon hade f3"ngats in
av idrotten. Ndr hon var 12, och lopar-
stjlrna, hade en 

"speciellt 
lampad",27-

irig manlig trdnare rekommenderats
henr re av idrottsklubben. Hans personliga
trlningsprogram hade ocksi innehillit

en 
"mental" 

del, som kom att uweckla
sig i ett slags psykoanalytisk riktning
("J^gmi.ste berdtta allt jag tdnkte pi och
ocksi beritta mina drommar").

Efter ett ir var hon helt dominerad,
brot med familjen och skolan, flyttade
hem till mannen och utnyttjades sexu-
ellt. Via sin syster kom hon si smining-
om i behandling hos en av konferensens
foredragshillare, professorn i psykiatri
vid Universiry ofCalifornia, Lo uis Jolyon'W'est.

Foredragen behandlade ett brett spek-
trum av fri.gor: Hur kdnner man igen en
destruktiv sekt? Vem gir med? Varfor
lemnar man den? Rehabilitering. Mln-
niskans rdtt till integritet kontra religi-
onsfrihet. Psykiska symtom. Missbruket
av hypnosmetoder. Kyrkans roll och
ansvar. Vit-makt-vlrlden, ideologi-my-
tologi-organisation. Foreldrarollen, sko-
lans roll. Mind control. Vad slger lagen?
Vad kan samhellet gora?

Den sista frigan stdlldes under den
a v s l u t a n d e  e s t r a d d i s k u s s i o n e n ,  d e
riksdagsman Barbro'Westerholm, som
tidigare motionerat i frigan, lovade att
verka lor att en statlig utredning tillsdtts,
for att ntminstone karthgga problemen.

En karthggning av omfattningen, r
USA, harvisat att mellan I och 3 procent
av befolkningen ni.gon glng tillhor en
destruktiv sel<t.

Rune Lindkuist
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Bra om sekter
Trend Tro och Tragedi  i r  en l i ten enkel

och t 'rra samnranstdllning over de vanli-
gaste sekterna i Sverige. Boken v:inder

sig ti l l  ungdornar i hogstadiet for att

presentera s idana sekter som utsdtter

sina medlemmar fror en starkt srvrande

nrental pirverkan. Exempel pi sidana

son-r beskrivs i boken drJehovas vittnen,

Scientologikvrkan, Moonrorelsen ocl-r

Li i 'ets ord.

Varie sekt beskrivs i korthet och der-

efter foljer en personlig erfarenhet. Det

kan vara en intervju nted en medletn

eller avhoppare, eller ibland en person

sonr 
"avprogramrnerats". Varje sektav-

snitt foljs av nigra diskussionsfrigor onr

hur det kan gi t i l l  att ansluta sig ti l l  en

sekt, fastna i en sekt och hur man kan

gora for att hji lpa ni.gon att ta sig ut.

Boken kom ut 1993 frin Umei uni-

versitet och borde finnas pi varje skola -

och gdrna ldsas av minga!

Hdkan Marklund

Soltemplets Orden
Den 6 oktober 1994 och n5.gra dagar

framit var sekten Soltemplets Orden

forstasidesstoff i de flesta tidningar' 48

sektmedlemmar hade pitrdffats doda i

nedbrunna sektlokaler i tvi schweiziska

byar. De bida sektledarna Joseph di

Mambro och LucJouret iterfanns bland

de doda. Polisen trodde forst att det

rorde sig orn ett kollektivt sjdlvmord,

men noggrannare undersokningar visa-

de att n5.gra av sektmedlemmarna hade

rnordats.

1 C

Scientologernas pengar

Scientologerna i  USA har nyl igen, infbr
ett beslut om skatteFrihet, l: imnat ifr ir-r
sig dokument ti l l  skatter.erket. Av dessa
framgick att scientolog16relsens ti l lglnear
: i r  over 400 mi l joner dol lar  och at t  in-
komsterna ir nistan 300 milf oner dollar

per ir. Att rcirelsen inte 1r fattig framgir

av en del av dess utgiftsposter. Man har

t ex betalat 7 rnil ioner dollar for bornb-

sdkra dorrar t i l l  ett av de tre kassavalv drir

Hubbards samlade verk ska ft in'aras, och

6 mi l joner t i l l  en annonskampan. i  nred

anledning av en kr i t isk art ikel  i  T inre

Magazine.

(Fribrevet nr I, I994)

Tid med barnen?
Den 6 november 1989 gav scientologer-
nas lednins ut ett direktiv t i l l  alla rned-

lemmar i  Sea Org (scientologernas el i t -

organisat ion) som har barn.  Direkt ivet
krit iserade den praxis som utbildats inom

organisationen att medlen-rmarna ti l l-

br ingar en t imme om dagen t i l lsammans

med sina barn. (Annars uppfostras bar-

nen vdsentligen kollektivt.) E nligt direk-

tivet 1r detta avbrdck skadligt lor verk-

samheten, och praxisen i fr iga kan dlr-

for inte fcirsvaras.

Amning 1r formodligen ovanligt inorn

Sea Org, eftersom Ron L Hubbard var

motstindare ti l l  amning.

(CZNNews, december I 992)

TM i  Mogambique
Presic lenten i  Mogarnbique, Joachirn
Cl'rissano, rnediterar e nligtTransce nden-
tal  N4edirat ion ( ' f  lv l ) .  N4en sr i l ier  han si t t
lancl  t i l l  TM? E,nl igt  uppgi f ter  i  huvucl-
stadspressen her h:rn lovat ut nyttjande-
r:itten trl l25 procent ,rv Itrnclets vta pi 50
ir  t i l l  lv{ahedco, 

"Maharis l - r i 's  heaven on

eartl-r corporation". Foretaget lrvser att
dr i r  b l  a c l r ivrr  jordbruk,  l ivsrnedels indu-
str i  och sl<olor.

Tvrl reportrar Fnin St,ertshn Dagb/adet
har nyl igen besi jkt  N4oqrnrbiqtre och bl
a intervjuat Chiss:r.no. Detrne Fornekar

at t  kontraktet  r i r  undertecknat,  men be-
kri iftar att diskussiotrer fors onr :ttt stri i l :r

ett omltattancle l:rndonrri ide tiIITN4s for-

fogande.

(SvD 23/ 10 1994)

Domslut mot Kristen ve-
tenskap
I  august i  1993 clonrcles Kr isten Vete n-

skap (Chr ist ian Science) t i l l  et t  skade-

st ind om 1 I ,3 nr i l iorrer c lo l lar  for  at t  ha

orsakat en diabetessjuk pojkes dod. Poj-

ken, som bodde i  Minnesota i  USA,

drabbades 1989 av diabetes.  Hans mor

och hennes man v:rlde att forl ita sig pi

helbr:igdagorelse inorn Kristen Veten-

skap i stri l let lor medicinsk vird. Strinr-

ningsansoka.n l-rade Lirnnats in av poi-
kens frinskilcle lar. f)etra i ir l ingtifr in
forsta gingen sorn Kristen Vetenskap

skordat dodsofFer. men det 1r itminsro-
ne i USA Forst,r gingen sotn samFundet

har drabbats av juridiska piFoljder efter

ett sldant dodsfall.

Pojkens mor blev daremot inte stdmd
for sin medverkan ti l l  hans dod. E,nligt

domstolen skyddar delstatslagen 
"fcir-

F o l k v e t t  n r  3 - 4  1 9 9 4




