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PRESSMEDDELANDE
Vetenskap och Folkbildning bildar testkommitté för
undersökning av paranormala förmågor
Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) bildar en kommitté för undersökning av
påstått paranormala förmågor.
– Tanken är att människor som anser sig besitta någon paranormal förmåga och som vill ha
den vetenskapligt testad kan vända sig till oss. Om vi bara kan komma överens med den
sökande om ett vettigt upplägg så ser vi till att testet håller god vetenskaplig kvalité, säger
Jesper Jerkert, civilingenjör och ordförande i VoF. Han ingår i kommittén tillsammans med
professor Sven Ove Hansson och fil. dr Aija Šadurskis. Samtliga är styrelseledamöter i VoF.
Liknande kommittéer finns i flera andra länder. Hittills har ingen person lyckats visa någon
övernaturlig förmåga i sådana test. Hundratals personer har försökt.
I några fall har man utfäst belöningar till den som under kontrollerade förhållanden kan
demonstrera ett paranormalt fenomen. Det mest kända priset är förmodligen den amerikanske
trollkonstnären James Randis miljondollarbelöning. VoF har dock inte utfäst något pris.
– Det finns två skäl till detta. För det första finns inget behov av ytterligare ett pris. För det
andra skulle vi ha ett ekonomiskt intresse att den sökande misslyckas om vi satte upp ett pris.
Det kan skapa onödig spänning och misstänksamhet mellan den sökande och kommittén.
Mer information om kommitténs bakgrund och arbetssätt finns i PM för Vetenskap och
Folkbildnings testkommitté, som är tillgänglig på http://www.vof.se/test/.
******
Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om
vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri
opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan
avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka
frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel. Föreningen försöker
granska vilka vetenskapligt grundade argument som finns för – eller emot – kontroversiella
fenomen som astrologi, healing, homeopati, slagrutor, telepati, UFO och så vidare.
Föreningen är öppen för alla som stöder dess syfte. Allt arbete i föreningen sker ideellt.
Föreningen ansluter sig till den politiska demokratins principer. Föreningen är partipolitiskt
neutral och obunden i religiösa trosfrågor.
Föreningen utger tidskriften Folkvett och utser Årets folkbildare och Årets förvillare.
Dessutom ordnas mötes- och föredragsverksamhet.
För ytterligare information, se www.vof.se, eller kontakta Jesper Jerkert, ordförande i VoF,
tel. 08-28 06 03 (hem), e-post j.jerkert@vof.se.
Föreningen kan också kontaktas på info@vof.se.

