Prioriteringlar
en som vill agna sig it att kritiskt granska pseudovetenskap
har ingen brist pi sysselslttning.Vi mijts av en strid strcim av
pseudovetenskap,och antaler personer
som dgnar sig 5"tatt bemcita pseudovetenskapdr mycket litet i forhlllande till
antalet personer som dgnar sig 5.t att
producera och sprida den. Det dr ncidvdndigt fcir oss som bemciter pseudovetenskapenatt prioriteravi.rainsatser.Att
"sli
p5. allt som rcir sig" Ir ingen god
strategi.
Det dr iallminhet inte heller en god
strategiatt fremst inrikta sig pi de "tokigaste",dvs mest felaktiga, varianterna av
pseudovetenskap.Oft astd.rdet inte dessa
som ger upphov till de stcirstabehoven
av bem<itandenoch klargciranden.
"pseudoverenSjalvadefi nitionen av
skap" ger ossen viktig utg5"ngspunktfor
prioriteringen. Pseudovetenskapir si-

dant som utges fcir att vara vetenskap
men inte dr det. Av detta ftljer att de
allvarligaste fallen av pseudoverenskap,
fri.n rent vetenskaplig utgingspunkt, ir
de som har hcigstavetenskapligaanspriken. Derfrir miste man sd.rskiltse upp
ndr pseudovetenskapenvinner instegvid
universitet och hcigskolor.Darfcir ir det
mera allvarligt om den fhr plats pi dagstidningars vetenskapssidor dn om den
blandasupp mddet iivrigaljuget iskandalpressen. Darftr bcir man ocksi. se
mera allvarligt pi den "seriijsa" astrologin med alla dess hcigtravandeansprik
in pi veckotidningshoroskopen. (Och
inte lita sig ftirledas av atr "sericispseudovetenskap" anvd.nderfotncitter och ett
vetenskapsimiterande sprak.)
En annan sjdlvklarprioriteringsgrund
dr den utbredning och det inflytande
som pseudovetenskapen
far. Neren pseudovetenskaplig intiktning r ex srarrar
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Antroposofi
OGhAIDS
Enligt antroposofinir bakterieroch
virus inte orsaker till sjukdomar,
utan symptom pi sjukdomar. Detta 1r bakgrunden till att antroposofer motsd.ttersig sivdl vaccination
som pastcirisering,wi. viktiga ftirebyggandeitglrder mot infektionssjukdomar.
Den amerikanskeantroposofiske lekaren Robert Gorter holl fur
ett tag sedanett ftiredrag om AIDS,
som refererasav Dan Dugan i The
Beacon,Newsletter ofthe East Bay
Skeptics Sociery (nov/dec 1990).
Gotrer fcirklararatt Ahriman (en av
de antroposofiskadjavlarna) ligger
bakom AIDS:
"Ahriman
har den stcirstaeffekten pi kromosomerna. Pi tidigt
197}-:al upptdckte den biologiska
vetenskapengenmanipulation, hur
man kan splittra och sitta samman
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egnagrundskolor och sjukhusIr det hog
tid att se upp. Detsamma giiller om den
fbr inflytande <iverstatliga utredningar
eller blir anlitad av tongivande ftiretag.
Vissa former av pseudovetenskapd"r
mer skadliga dn andra. Det gdller r ex
rasistiskpseudovetenskap,och det geller
de m5.ngariktningarsom legitimerarhcisofarligt kvacksalveri.
FOLKVETT arbetar, itminstone till
stor del, efter dessa prioriteringar. Vi
avseratt dgnaserkild uppmirksamhet i.t
si.danaformer av pseudovetenskapsom
upptrider med hoga vetenskapsanspri.k,
som har - eller Ir pi vc.gatt fi - en
inflytelserik stiillning eller som har sdrskilt skadligakonsekvenser.Att vi lagger
sdrskildtonvikt vid sidana frigor innebar dock inte att andra ryper av pseudovetenskapska gi fria fri.n kritisk granskning. Ingen falskprofet skakunna kanna
sig sC.ker.

kromosomer. Ett 5.rsenareblev
retrovirus ett kliniskt begrepp.
Virus som kunde orsakakancer
spreds aldrig ftire biirjan av
I970-alet. Nar mlnniskan lerde sig att manipuleragenerbcirjade naturen ocksi.att gciradet.
Retrovirus d.r en frig" i v:irldsformat. Vissa sjukdomar dr
symptom pi en tidsperiod."
AIDS ir, enligt Gorrer, "en
sjukdom som kan florera ftir
nd.rvarandeeftersom vi"r kultur
blir merAhrimanisk, mer upptagenmed definitioner, mer ftirlitande pi intellektetdn pi hjertat. Epidemin kan besegrasmed
en ftirdndring av den samhalleliga attiryden, en ftird.ndring i
beteendet."

Kanske ligger det nigot i TM-anhc.ngarnas
pistienden de ler sig levitera.

ffi
I alla fall lar de sig ge valdigt svdvandesvar pi.
nir, var och hur de gcir det.

