
Radiopi rater och sdmniga
europeer
Den amerikanska skeptikerorgani-
sationen CSICOP (uttalas "ksaj-

kopp") har sitt hcigkvarter i Am-
herst, sorn 6r en del av storstadsre-
gionen Buffalo i staten New York.

Forrer flret invigdes den nyabyggna-
den Center for Inquiry som ligger
mycket ndra Buffalos universitet.
Byggnaden eigs och disponeras ge-
nlensamt av CODESH, sorn dr
{-lSA: s humanistorganisation. Fdr-
eningarna stflr viirderingsmiissigt
n;ir;r varandra och de har samma
ordforande: Paul Kurtz, som dr pen-
sionerad professor i filosofi.

CSICOP fyller tjugo flr under
I 996 och firade detta med att anord-
na the first World Skeptics Con-
gress p[ Buffalos universitet i mit-
tcn  av  jun i .

Kongressen var verkligen jiitte-
stor. Enligt Paul Kurtz var vi totalt
cver ett tusen deltagare. Jag var ddr
som ensam svensk, eftersom Rune
l.indkvist tyvtirr fick f6rhinder.
Massor av ldnder var representera-
de p[ kongressen. Men det var ofta
bara enstaka personer frin varje
land, sfl amerikanertra var helt do-
minerande, b&de bland talare och
publik.

Hur ser di en typisk skeptiker ut?
Jo, det dr en vit man i sextioflrsfll-
clern med universitetsbakgrund.
Slirskilt tydlig var denna tendens i
urvalet av talare: den forsta dagens
tio talare var allihop vita mf,n. Det
forhillandet tyckte jag sj[lv var an-
mf,rkningsviirt men det gavs ingen
officiell kommentar.

Det niirmaste man kom frflgan
om kvinnors skepticism var en saf-
tig vidr[kning med universitetsfe-
minismen av Susan Haack i andra
dagens paneldebatt om "The growth
of anti-science". Och avsaknaden
av feirgacle amerikaner i detta forum
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var nog inte storre [n p[ ameri-
kanska universitet i allmrinhet
och ansflgs mdjligen d[rfdr vara
normal.

Vdlkomnandet

Buffalo ligger bara tjugo minu-
ters taxiresa frln Niagarafallen,
si innan konferensen borjade
hann jag precis gdra mitt obliga-
tori ska turistbestik. Niag arafal-
len dr miiktiga men lite av upple-
velsen fortas av att det slflr upp
si mycket vattensprej att man
inte riktigt serfallets botten. Min
fordom om att detta skulle vara
det traditionella srnekmflnads-
stzillet punkterades. Nog var det
gott om folk, men det var i hu-
vudsak j apanska gruppturister !

Kongressen inleddes med v[l-
komsttal av fyra personer. Ex-
empelvi s var universitetets vice-
rektor dir for att framfora rek-
torns vrilkomsthdlsningar, och
han ursdktade rektorns frflnvaro
med att "the president is at his
monthly session with his astro-
loger..." Redaktoren for Skepti-
cal Inquirer, Ken Frazier, holl
ocksi ett trevligt anforande dzir
han gav fyra anmaningar till
skeptikerrdrelsen:

- Var inklusiva (och inte ex-
klusiva).

- Var positiva och zigna er inte
it "debunking", dvs avslojande
av pseudovetenskap. Detta var
ett flterkommande tema i mflnga
tal, men likafullt var det "debun-

karna" som var populiirast hos
publiken.

- Hell vetenskapens fana hdgt,
men uppskatta ocksfl konst, kul-
tur och humaniora.

-** Var glada och humoristiska!

av KIMMO ERIKSSON

Siirskilt hans sista rfld stiirnde nog
publiken helhjiirtat in i. Mindre iin hiilf-
ten av fdredragen h6lls pfl ett humoris-
tiskt sdtt men nog var det dem vi min-
des och uppskattade mest. Speciellt
underhillande var matematikern John
Allen Paulos och britten Richard Wise-
man, och jag tdnker iterkomma till
deras insatser senare.

Sedan fdrenades kultur och veten-
skap pi det mest utsokta seitt ndr Buffa-
los filharmoniska orkester framforde
Gustav Holsts "Planeterna" (satserna
Mars, IJranus, Merkurius och Jupiter)
medan det pfl filmduken visades his-
nande kameraikningar civer dessa pla-
neters ytor och minar genom datorani-
mationer som bygger p[ data frin Voy-
agersonderna.

Schemat

Kongressen hdll pfl i tre fullmatade
dagar. Som exempel pi hur fullmatade
de var tdnker jag beskriva lordagens
dagsschema.

Dagen inleddes med tre timmars pa-
neldebatt om parapsykologins stiil lning
idag. Dzirefter bussades vi med gula
skolbussar (med for hoga ryggstod och
for lite benutrymme - en uppskattad
nostalgitripp for amerikanerna) till
Center for Inquiry dlr det var lunch i
det fria och tal av James Randi som
introducerade John Maddox, f d redak-
tor for Nature. John Maddox holl ett
anfdrande om big bang och livets ur-
sprung och behovet av att hzivda veten-
skapens stindpunkter i dessa frflgor.

Efter lunch var det tvfl omgflngar
med tre parallella sessioner i olika
f,mnen, vardera pi en och en halv tim-
me. Diir valde jag att gi pi foredragen
om alternativ medicin och om under-
visning i critical thinking. (Vi borde
kunna ge liknande kurser pi hogskolor
i Sverige!) Slutligen bussades vi till ett
flott hotell for bankett med evighets-
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ling prisutdelning till fortjiinta skep-
tiker och underhflllning till sena tim-
men av en av pristagarna: Steve
Allen, amatorskeptiker men proffs-
komiker.

Radioincidenten

Den allra forsta paneldebatten hade
temat "the role of media in misin-
forming the public ". Fem herrar hcill
var sitt halvtimmesfdredras och se-
clan var det tid fcir en knappf,alvtim-
rnes fr6:gestund. Som tredje man ut
talade den italienska teveprogram-
makaren Piero Angela om sina erfa-
renheter av att gora tittarintervjuer
fore och efter program som skep-
tiskt behandlar civernaturligheter.
Neir det exempelvis var dags for ett
inslag om fi l ippinska helare svara-
de 17 %t f ore programmet att de inte
trodde p[ dem. Direkt efter pro-
grammet var det gliidjande nog hela
53 Vo som sade sig inte tro pi f i l ip-
pinskar helare, men tvfl mflnader se-
nare hade detta antal minskat nisot
till 46 o/o.

Niir herr Angela lir mitt uppe i ett
resoneman g om genomsl agskraften
hos vetenskapsjournalistik hors det
plotsligt en konstig rost i hogtalar-
na, som om rnan rikat finga upp
polisraclion. Alla pit scenen ser for-
bryllade r-rt. Efter nigon sekund blir
rosten tydligare och sdger:

- l{elio ! This is Dean Edell from
the radio show x***. I and my l iste-
ners would like to get an answer to
the question: What is the role of
media in misinforming the public?

Uppenbarligen zir ingen i pane-
len forberedd pi radiomannens in-
hopp i debatten. Piero Angela stflr i
talarstolen och ser olycklig ut. Ses-
sionens ordforande griper resolut
mikrofonen och siiger:

- This is Milton Rosenberg,
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and I am chairing this session. I will
pass your question on to professor
George Gerbner.

Och George Gerbner, som redan
har hunnit hilla ett ganska trist an-
fcirande, svarar surt:

- We are in the middle of a very
interesting discussion here with real
people in the audience, and I am
going to ask our current speaker
Piero Angela to continue.

Dean Edell snopnar hdrbart och
liigger pi.

Bredvid mig i publiken under
denna incident rikade James Randi
sitta. Han svor 6ver det fcirsuttna
tillfiillet att nfl ut till den stora publi-
ken. Radiointroppet borde niimli-
gen inte ha varit sfl forvinande, fcir
i programmet stod Dean Edells
rlamn med pi talarlistan! En stund
senare kom Paul Kurtz in och av-
brot debatten med ett meddelande:
han hade ringt upp Dean Edells ra-
dioprogram - som med sina miljo-
ner lyssnare har storst publik i hela
IJSA ndst Rush Limbaughs prat-
show - och bett om ursdkt och
sjiilv talat i fem minuter. Niir frige-
stunden slutligen borjade kom den
fbrsta frigan frin skribenten Robert
Sheatfer, Skeptical Inquirer, som
aggressivt undrade om det inte var"torrbollar som ni i panelen som var
det storsta hindret for upplysning av
allmiinheten". En uppfriskande in-
cident som satte fingret pi frigan
om huruvida skeptikerrcjrelsen i fcir-
sta hand ska verka inflt eller utflt.

John Allen Paulos - en rolig
matematiker

Roligast under denna paneldebatt
var John Allen Paulos som 6r mare-
matiker vid Temple University. tlan
har skrivit flera leittsamma bcicker
om betydelsen av matematik i var-

dagslivet, bl a Innumeracy och A
mathematician reads the newspa-
per.Hans po;ing var att ofcirm&gan
att fclrsti statistik var en av de stors-
ta kii l lorna ti l l  desinformation i
medierna, och han illustrerade det
med mflnga exempel. Bland annat
kom nyligen en skrzimselartikel om
samband mellan hj[rntumorer och
anvzindning av mobiltelefoner. John
fann att den statistik som redovisa-
des vid ndrmare granskning faktiskt
snarare tydde pi en profylaktisk ef-
fekt.

Foredraget inneholl ocksi statis-
tiska sk6mt, sisom "the average
American has one breast anci one
testicle", eller "the average guy in
Dayton is born Hispanic and dies
Jewish !"

John Allen Paulos brukar liigga
till en extra uppgift pi sina prov-
skrivningar. Uppgiften bestAr av en
ruta och texten "Oln du kryssar i
rutan fir du fern poiing extra pi
skrivning forutsatt att fdrre dn
h[lften kryssar i rutan, annars torlo-
rar du fem pozing!" Erfarenheterna
visar att andelelt som kryssar i rutan
svdnger med tiden, och att proces-
sen i nflgon mening simulerar aktie-
marknaden: vdrdet av ett beslut be-
ror t i l l  stor del pir vi lka beslut alla
andra aktilrer fattar.

Chris Carter - folkforuillare?

The X-files (Arkiv X pi svenska) iir
ett teveprogram som iir mycket po-
puliirt i USA. Nigra avsnitt har ock-
si siints i nigon av reklamkanalerna
i Sverige. Det dr en polisserie mecl
skrrickinslag drir varje avsnitt inne-
hiller till synes civernaturliga inci-
denter. Av de tvihuvudpersonerna,
en manlig och en kvinnlig polis, i ir
mannen "troende" och kvinnan
skeptiker. Si lingt kunde allt vara
gott och vdl, men det som retat
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skeptikerrorelsen i USA dr att det i
varje program blir mannen som fir
rf,tt, ty det visar sig verkligen vara
overnaturligheter pfl gflng.

Mannen som skapat X-files eir
producenten Chris Carter, och han
var inbjuden som lunchtalare. Han
forsvarade sig motkritiken och hziv-
dade dels att hans program skulle
ses som ren underhillning, dels att
det faktiskt bidrar till
i ntresset for vetenskap,
ati inget annat under-
hil I ni ngsprogram tir si
"researchat" somhans,
och att han sjlilv eir
skeptiker! Varfor fick
cli skeptikern i tevese-
rien aidrig ha raitt? Jo,
svarade Chris Carter,
frirn borjan var inten-
tionen att de tvi agen-
terna skulle ha reitt un-
gefiir varannan ging
men de skeptiska av-
snitten man forsokte
gora blev helt enkelt
fortrflkiga. Jag och sto-
ra delar av publiken
fdrholl oss skeptiska
6ven till dessa pistitt
goda intentioner.

Huvudinvzindning-
en mot X-files zir for-
stis att det fflr godtrogna mdnniskor
att tro pi en massa trams.

- N"j, folk iir smartare 6n sfl, sa
Carter. De tror inte att de blivit
kidinappade av utomjordingar for
att det htinder pi teve. Och skulle de
tro det, sfl ar jag den forste att bekla-
ga det. Sflvida de inte faktiskt har
blivit kidnappade av utomjording-
4r." .

Ldkaren och kiropraktorn

I en session om kiropraktik visade
liikaren Stephen Barrett en video
frin en workshop dziren kiropraktor
undervisade deltagarna i en ny fan-
tastisk metod for att stiilla diagnos.
Det gick till sfl att karln med ena
handen drog rytmiskt i patientens
arm medan den andra handen vand-
rade over patientens kropp. Di och

felbehandlad av skolmedicinen och
borjade berf,tta sitt livs sjukdoms-
historia, men Stephen Barrett av-
brot henne omedelbart:

- Jag vet vart du vill komma,
och det iir helt enkelt inte relevant
fdr det jag har sagt hzir. Visst finns
det dflliga ltikare, men inom medi-
cin finns i alla fall en vetenskaplig
tradition och sj iilvkorrigerande me-

di drog han plotsligt i armen myck-
et kraftigare (ungeflir som ndr en
slagruta ger utslag) och dfl var det
ett fel pi den region han nu holl
handen 6ver! Vad var det f6r fel di?
Jo, ansamling av osunda viitskor -
att avhjllpas med homeoPatiska
saltpreparat. Tydligen zir kiroprak-
torerna, fltminstone i USA, oftasam-
tidigt homeopater.

Efter en timme av avskrdckande
exempel pfl kiropraktiska seder och
bruk var det frflgestund. Forst ut var
en kvinna som ansig sig ha blivit

kanismer. Kiropraktik bygger deire-
mot pi rena missuppfattningar om
hur kroppen fungerar.

Redan frfln forsta borjan av kiro-
praktiksessionen hade det stfltt klart
att det fanns en kiropraktor i publi-
ken, som di och dfl sliingt ur sig
nedsdttande kommentarer. Till slut
tog hon verkligen ordet och f6rkla-
rade att ingen av alla dessa konstiga
behandlingar som Stephen Barrett
talat om hade hon nflgonsin prakti-
serat sjiilv, och sivitt hon forstod

Cerrter for
In{uiry
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var han helt enkelt illa informerad
om vad kiropraktik innebrir. Aven
hon blev foredcimligt abrupt avbru-
ten av Stephen som konstaterade att
han prenumerei'ar pi samtliga kiro-
praktiska tidskrifter och att han har
ett personligt bibliotek pfl tjugotu-
sen dokument om kiropraktik -
och han har liist dem allihopa!

Stephen Barrett har tillsammans
med en f d kiropraktikpatient som
rikat illa ut skrivit en bok som heter
Chiroprctctic: a victims perspecti-
ve. (Iag hoppas kunna iterkomma
med en recension.) Doktor Barrett
var en rnycket imponerande per'-
sonlighet och n6gon att trinka pi
som framtida giist i Stockholm. Han
kan bl a berdtta om minga experi-
ment som han har litit utfora diir
fr iska patienter har skickats t i l l  ol i-
ka kiropraktorer och fitt helt olika
diagnoser.

Richard Wiseman - en skeptisk
parapsykolog

En stor paneldebatt om parapsyko-
logi holls ocksi. Jessica Utts, psi-
troende statistiker, och Ray Hyman,
psi-skeptisk psykolog, debatterade
signifikansen hos den marginella
positiva effekt som synts i utvdrde-
ringen av Pentagons tio ir av para-
psykologiska experiment. Hiir sig
vi tvi mycket seriosa forskare som
kiinde varandras argument sfl v:il att
debatten blev oviintat tam.

Desto lustigare var britten Ric-
hard Wiseman som driver ett skep-
tiskt parapsykologiskt institut en bit
norr om London. Hans instituts verk-
samhet bekostas till stor del av de
engelska massmedier som utnyttjar
hans tjrinster. Jag flt middag med
Richard i London en minad senare
och di bereittade han bland annat
om en nyhet som nyligen slagits
upp stort i England: en hund med
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ESP! Hunden stod ndmligen alltid
redan i fdnstret niir husse kom hem,
sfl pi ett overnaturligt seitt kunde
hunden tydligen kf,nna pi sig n[r
det skulle ske. Richard och hans
assistent ikte till hundeigaren fdr att
undersoka saken. Medan assisten-
ten gick ut pi pub med husse stan-
nade Richard kvar i liigenheten och
videofilmade hunden. Mycket rik-
tigt stod jycken i fcinstret ndr husse
kom hem - men det var inte den
forsta utan den tjortonde vrindan
vid fonstret under denna tid! Nu
tiinker de klippa ihop videobandet
till en aptitlig snutt att srilja till ni-
got teveprogram, deir hunden spring-
er fjorton gfinger i rad fram och
ti l lbaka ti l l  fonstret.

Det som gjorde Richard Wise-
man si underhflllande var den hu-
moristiska infallsvinkeln. Han in-
ledde foredraget med ett trolleriex-
periment. I handen holl han ett gront,
ett rott och ett blfltt kuvert och han
bad en godtycklig person i publiken
att vrilja nAgot.

- Okej, rcitt. Ar du riktigt, riktigt
siiker?

- Oh, hm, nd okej, jag tar blitt.
- Puh!

Wiseman viinde nu pi kuverten,
och pi dess baksidor stir: "du kom-
mer inte att viilja grdnt", "du kom-
mer inte att viilja r{itt", och "du

kommer att vzilja blitt" !

Fantastiskt? Nja, Richard visade
sedan att om personen hade hillit
fast vid sitt val av rott hade han i
steillet oppnat kuverten och diir fun-
nit meddelanden som till svnes kor-
rekt forutspidde valet. Och hade
personen valt det grona skulle Ric-
hard ha slagit pi projektorn dzir det
stod fdrberett: "Du kommer att viil-
ja grdnt!"

De europeiska nattugglorna

Efter Steven Jav Goulds kvlillsfore-
liisning som trciU pn till efter klock-
an tio vardet sagt att allaeuropeiska
kongressdeltagare skulle trriffas.
Mdtet leddes av Cornelis de Jager,
en gammal man frfln Holland som
iir ordforande i den europeiska pa-
raplyorganisationen fcir de natio-
nella skeptikerfclreningarna. Det
beslots att nf,sta europeiska kon-
gress skulle hfl l las i Spanien iborjan
av september 1991 och att varje
land borde ha en representant med i
programkommitt6n. Nrirmare kon-
takter tas med datorpost. (Repre-
sentant for Vetenskap och Folkbild-
ning tir Sven Ove Hansson).

Sammantr[det holl pi i t i l l  mid-
natt. Vi hade ju alla nyligen anldnt
frfln Europa sfr vira inbyggda klock-
or var di ndrmare sex pi morgonen
och vi fick turas om att vdcka varan-
dra.

1 1




