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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.
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