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oI Arets folkbildare och
fiirvillare - i Sveri€e och USA
Till irets folkbildare
1996 har Lilian Ohr-
str6m utsetts. Till
irets f6rvillare 1996
utsigs samtidigt kom-
mitt6n fdr det s k al-
ternativa nobelpdset
(The Right Livelyhood
Award)

I ilian Ohrstrdm fu utmdrkelsen
I fdr en undersokande journali-
I stik som har stor berydelse ftir
att forhindra att den vikdga kampen
mot dvergrepp pt barn ftirvandlas till
en haxjakt pi oslcyldiga md.nniskor.

Ohrstrom d.r forfattare till boken
Sa, liignr och terapi. DIr granskar
hon de prykologiska tekniker med
vars hjzilp terapeuter framkallar "dol-

da minnen" av overgrepp i barndo-
men.

Hon visar pi. fuan au falska min-
nen kan framkallas pl dena sdtt, med
wlra konsekvenser ftir personer som
blir felaktigt utpekade som forovare.
Genom detta arbete har hon bidragit
dll rlnssdkerheten men ocksa till an
havda eft verenskapligt ftirhillnings-
sitt i psykologiska frtgor.

Homeopat ftirvillar
Till iras forvillare 1996 utsigs sam-
tidigt kommindn ftir det s k alterna-
tiva nobelpriset (Th. Right Lively-
hood Award), som i lr har geft eft av
sina pris dll en homeopat.

+

Homeopadn bygger pl iddn att
hkemedel ska spidas ut i vatten tills
det inte finns en enda molelryl lcvar.
Det finns inget vetenskapligt stod ftir
att homeopatin skulle fungera och
darfor inte heller nlgot skel an ge en
prestigefrlld utmlrkelse dll dess fore-
trddare.

Aven i USA
I Vetenskap och Folkbildnings efter-
frlid har dven CSICOPs Council for
Media Integrity, ftir forsa gl,ngen i
ir, delar ut prisertill en ftirvillare och
en folkbildare.

Bill Nye, vetenskapsj ournalist, frr
ridea ftirsta "Candle in the Dark"-
pris ftir sin w-show Bill Nye, the Sci-
mce Guy.

Serien riktar sigtill ungdomaroch
ft)rsdker visa forskning och veten-
skap som en kreativ och rolig syssel-
sdttning. Programmet d.r en sampro-
duktion mellan den allmd,nna televi-
sionen, Disney och National Science
Foundation och visas dagligen i
mi.nga kabelkanaler.

Frirvillare - dvs moftagare av The
"Snuffed Candle" Award - blev skl-
despelaren DanAylaoyd, som under
l*g tid backat up olika paranormala
pflstl.enden. Han har lem w?rogram-
met Psi Factor,visati Sverige av kanal
4 som "Paranormalt".

FlyElarde grisar
AvenJames Randi Educationd Foun-
dation delar ut priser - n?imlige n The
Pigasus Award- Priset, som delas ut
den I april, gir dock baratill "forvill-

are", i fyra kategorier:

. ockultister ("psychics")

. vetenskapsmin

. media

. finansid,rer

Arets forvillande vetenskapsman var
Ed May, som lett CIA:s fcirsrik att
spana pl. frImmande makter via me-
dier, ea projekt som lades ner efter 1 0
5r med en rikning pe 20 miljoner
dollar- utan an hagen nlgraresultat.

A.rets wivelaktige finansii.r ?ir Ro-
ben Bigelo% som bl.a. givit Har-
vardprofessorn John Mack stora be-
lopp ftir "forskningen" om hur ame-
rikaner rovas bon av utomjordlingar
(s.k. alien abducrions).

Mediapriset delades mellan alla de
tidningar, w-program etc som fort-
sdtter att okritiskt fora fram myten
om tehtskraschen i Roswell 1947.
(Myten har varit ett lyckokast ftir lilla
Roswell, som bescila av 90.000 turis-
ter per i.r.)

I*ets ockultist dr en Sheldon Nile,
som forutsade vi.rldens undergi.ng
den 17 december i $ol, di miljoner
rymdskepp med ii.nglar skulle landa
och ta oss med till en ny verklighet.

Efter den 17 december hevdade
Nile att hans forutslgelser verkligen
hade slagit in, och att vi nu levde i
blott en "holografisk projektion" av
den gamla vi.rlden, for an ge oss
ynerligare en chans att bd.tra oss.

Alla vinnare underri.mas med tele-
pati, och sjiilva priset - en flygande
gris-figur - skickas till vinnarna med
telekinesi (" ifthey don' t receive, that's
probably due to their lack of abili-
tY").
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Hela listan:
AEts folkbildarc:
1996: Llllan 6trrstr5m f6r sin unders&
kande joumalistik om "dolda minnen" och
det hot mot rdttssdkerheten som de
u€6r.
1995: Hanbt Svenhad fdr sin kamp mot
auKo ritdra sekters tankefdrtryck.
1994: Ber€t af Kfintbery fdr sin upplyg
ningsverksamhet mot mytbildning och
f6rdomar.
1993: Hans"tfno Bel€Fson f6r sin
f6rmdga att forena god underhSllning med
pedagogik pd hdgsta nivi.
7992: Peter Paul Heircmann for sin
verksamhet som radiodoKor.
1991: Bodil J6nsson som avmystifierat
lsiken och $ort den begriplig.
199O: Skalman (tecknad av Rune
Andr6asson) f6r sina avsl6janden av
fdrdomar och vidskepelser.
1989: Gunnar Rosell fdr sin medicinska
joumalistik

1988: Klas Fttek f6r sina insatser f6r
Tom Tits experiment i Sddertdlje.

1987: Hans Rehnvall for sina
po pu ldrvetenskapl iga W-program

Arets f6rvillarc:
1996: kommitt6n fi6r det s k alternatlva
mbelpriset (The Right Livelyhood Award)
som $vit ett prestigeffllt pris till en
homeopat.
1995: Nil*,Axel M6rner som med sina
slagrutekurser pidyvlat studentema
sedan lange motbevisade myter.
1994: Lotta von Arnold f6r sina insatser i
samband med den s k Peace in mind-
festivalen.
1993: Sassa Akervall fdr sin prograrn
serie om det 6vematurliga iTV3.
7992: Gatrin Jacobs f6r sina okritska W-
program om astrologi.

1991: Jens Tellefisen som spridit van
tolkningar och missf6rst6nd om [6iken.
1990: W4 fdr programserien "Sjunde

sinnet".

1989: Den statliga altematlvmedlclp
kommitt6n som avstod fr6n att ta reda pi
vilka positiva och negativa effekter som
olika behandlingsmetoder har.
1988: Amelia Adamo f6r den okritiska
joumalistiken i Aftonbladets s6ndags- och
hSlsobilagor.
1987: Dag Stalsfo fdr sina okritiska TV-
program om bl a evighetsmaskiner,
slagrutor och fomsvensk historia.
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Seger fiir lnterlinlfua
scientologerna skepticism
Den amerikanska seldrritiska orga-
nisationen CAI{, Cult Awareness
Nenvork, har under senare tid blivit
utsatt for en lt"g rad sti.mningar
fremst frl.n scientologerna. Genom
deaa har CANI drivits i konkun, och
scientologLJnlen har nu ur konlcun-
boet ftirviirvat CAIIs arkiv och ritten
till dess namn. Material fren CANI
frAn den 23 olcob er L996eller senare
kommer alltst inte frln den tidigare
sektkritiska organisationen utan frl.n

9n ny.forgrening av scientologernas
rmPenum.

(FRl-brantnr I, 1997)

Pyramidspel
Fdretaget Herbalife, som siljer bant-
ningsmedel genom tterftinnljare som
vi.rvas pl "vickelsemdten", fungerar
som ett sl4gs pyrarn idspel. Aterfrlsiil-
j**t chans an tjina pengar handlar
nlmligen dll stor del om att sjilva
virva ynerligare fuerfdrseljare och se
till aa dessa slljer produlaen. I sina
vdnrningskampenjer anvinder Her-
balife mlnga kr.p som lsAnns igen
frln destruktiva sekter.

(FM-brarctnr I, 1997)

Jan Armann har en hemsida pl hjiilp
sprlket interlingua "som er se kon-
struerirt att det :ir begripligt ftir bilda-
de minniskor i hela (vrst)vtulden".
Dtu finns bl a en skeptisk avdelning,'scientia, pseudoscientia e occultis-
mo'. Adress:
http: /lounn'o rld. co mpuserve. com/
homepages{an-Armann

lndien pa WWW
Varftir inte titta in hos vlr systerorga-
nisation i Indien? The Indian Skep
tic finns nu pl adressen
http ://www. o bis. de/huber/html/
indor.htm

Vinklat
I Svensk Jakr, nr 411997, finns en
stort uppslagen anikel om jordstrll-
ning. DLr hlvdas art viltstigar ftiljer
Curry-linjer. Artikeln har en fotnot
med ftiljande lydelse:

"Den som vill prova om han eller
hon har ftirmlgan att kinna jord-
strllningslinjerna kan bestallla vin-
kelpekare av Ole Kvamsdal pl avdel-
ningen for pdeogeofysik och geody-
namik vid Stockholms universitet."

Som vi alla vet handlar ju den
akademiska friheten forst och fr:imst
om ri,tten att bedriva egen kommer-
siell verlaamha pl. arbetsplatsen.

CSIGOP skaffar aktier i TV-bolag
Amerikanska CSICOP provar nu samma mktik som bl.a- wenska SSU under
70-alee att kopa nign aktier for an fi tilltrlde till bolagens firsmoten och
srimmor for att stilla obekvama frlgor till styrelser och ledningar.

CSICOP rilctar in sig pl de $rra stora w-bolagen, dvs mediakonglomeraten'Westinghoue (CBS), Generd Electric (NBC), NewsCoqp (Fox), och Disney
(ABC). De paranoramda programmen ffr nu knftigt iikat utrymme i
amerikansk w.




