lnternationellt
inledningsvis.Hon finner
miljondren Uri Geller pi sin
herrgird i England. Pengartjdnar
han fonfarande. Varje vecka skriver
han en spalt om hdlsaoch healingi
dagstidningenDaily Star. Han har
nyligen slappt en trd.ningsvideooch
nu planerar han aft storta sin egen
kosmetikakedja.Vad Hemmers
Journal deremot inte f5.rsvar pi. dr
varfiir han fforsvannsi. hastigt fran
vdrldsscenen.Folkvemslesarever.
Uri Geller blev skandligenavslojad
som en visserligenskicklig men
dock illusionistav JamesRandi i
borjan av 8O-talet.Alla tricla vi sag
honom utfora i TV-rutan var just
trollerikonster, och hade ingenting
med overnaturliga krafrer att gora.
Anna Schytt

Kreationign Hand biologler
I mars 1992 genomfordesen stor
undersokningav instd.llningen
till
kreationism bland
biologistuderandevid australiska
universitet.4225
forstai.rsstuderandefi ck vdlja
mellan am forespri.kaen skapelse
enligt kreationistiskmodell, en
evolurion styrd av Gud och en
evolution som inte sryrrsav Gud.
I2,5 procent stoddedet
kreationisriskaalternativet, 41,4
"teistiska"
procent den
evolutionen
"areistiska
och 43,2 procent den
evolutionen".
Det kreationistiska
"Gud
svarsalternativet
lod:
skapade
minniskan i vdsentligenden form
hon har nu vid ett tillfalle for hogst
10 000 i.r sedan".
(The Skeptic,Australien, nr 3,

1992)

Asilrclogti

Programmet Nordic Shopping i
kabel-W-kanalen Nordic Chan nel
inneholl sommaren 1992 reklam
ftir en bok om horoskop. Delar av
inslagetvar inspelatvid det
astronomiskaobservatorieti
Uppsala.Observatoriet protesterade
och sdndeut eft pressmeddelande
r u o . r e r e / . u v r t 6n - t e D
JAe
der man framholl an inslagervar
+TT
II/\
S K,AP.+T
krlnkande for forskarna.Astrologi
"
/
u
lZ,6
AV
har ingenting am gora med
STUD-Nl_ERNA
astronomi,framholl man.
Protestenfick till resultatart
Krcationign i lhlifurnien
sekvensenfri.n observatoriet
klipptes bon fran reklaminslaget.
Det kreationistiskaInstitute for
(Universennr 7192)
Creation Research(lCR) i
SOH
Kalifornien hor till de s k privata
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rgg)

universitersom har delstatligt
tillstind aft ge exarnen("masters
degree")i naturvetenskap.Infor
den gingse omprovningen av
tillsti.ndetgranskades
ICR ir 1989
av en grupp forskare.De
rapporteradeom mycket allvarliga
bristeri utbildningen,och
rekommenderadean tillsti.ndet
skulle dras in. Trots demalet
myndigherernaICR behi.llasim
tillsti.nd.
(BASIS, april tgg})
Hundhoroskop
I Paris finns en astrologvid narnn
ElianeNrg. som har specialiserat
sig pi. hundhoroskop.Enligt henne
"jungfrur"
"fiskar"
blir
och
"stenbockar"
tillgivna,
blir
"krd.ftor"
ansvarsfulla,
blir bra
hundar ftir barn, "lejon" blir bra
polishundar,erc.
(Frihet nr l, 1993)
Scientoloferna
skadestind

betalar

De finska scientologernahar gjon
upp i godo med en anhd.ngare
som
krd.vdeem skadesti.ndpi en halv
miljon mark i Helsingfors
ridstuvuritt. I uppgorelseningi.r
att pafterna hiller
skadesti.n
dsbeloppethemligt.
Kdrandensadvokat,Teemu
Paasikoski,som har haft flera
liknande fall, berd.ftar:"Vi har alltid
gjon upp i godo. Scientologerna
vill ha det si..De frorsoker
till varje
pris undvika en prejudikati Hogsta
Domstolen.Himills har de lyckats."
( Hufuudstafubladtt 30 I 9 | g 9'2)
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TM flyr WashingJton

I borjanav 1980-taletflyttadeTMrorelsenallt fler av sinaaktiviteteri
i syfteatt ddr
USA till huvudstaden
"
uppni Maharishi-efFekten"
.
i att om tillrickligt
Dennabest5.r
mi.ngamdnniskorinom ett visst
omri.demediterar,si.minskar
er".
bromsligheten
ddr.
W(WAbuiletinen nr 3,
Forrai.retborjadeemellenid
r992)
TM att flytta ut fri,n'Washington
Homeopatii USA
igen,till sin centrumi Fairfield,
Iowa.Till pressen
saMaharishiam
I USA dr cirka 1000homeopatiska orsakenvar den "kriminella
lakareverksamma.
Det dr cirkavar
i'Washington".
atmosfdren
Arligen
koper
ldkare
i
landet,
600:e
Det d.rnaturligwisfforfarligt
homeopatiska
amerikanerna
syndom den amerikanska
for 120miljonerdollar.
lekemedel
regeringen
att inte ha TM i sin
(dvs
De kopervanligaldkemedel
nd.rhet,
menTM har inbjudit
verksamma regeringen
sidanasominnehi.ller
att flytta med dem till
flr
miljoner
63
000
bestnndsdelar)
Fairfield.
dollar,dvsdrygt 500 gangersi.
(National CapitalArea
mycket.
Eye,vol6,nr l, l99l-92)
Sheptical
(Dn Sheptiknnr 2, 1992)
Under Forstakvartalet 1991okade
antalet aborter i Kina, pi vissahill
med upp till 60 procent.Orsaken
dr an den traditionella kinesiska
astrologinlorutspir en olyckligt liv
"Fi.rets
for barn som fods under

Homeopati i EG
EGs ministerri.dantog den22
1992nyariktlinjerfor
september
miste
homeopati.Enligtdessa
medelvarafforsedda
homeopatiska
"Flomeopatiskt
medtexten
lakemedelutan godkiinda
indikationer".
terapeutiska
skasenastden 1
Medlemsstaterna
januari 1994ha omsattdessa
riktlinjeri nationelllagstiftning.
\Dn Skeptiknnr 4, 1992)
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Arsmiite
Den 24 mars 1993 holls i.rsmotei
foreningenVetenskapoch
Folkbildning. Gingse formella
beslut om ansvarsfrihetm m
fanades.Till sryrelseutsigs foljande
ordinarie ledamoter (i samtligafall
omval): Per Olof Hulth
(ordforande),Penti Poutiainen
(kassor),Hanno Essdn,SvenOve
Hansson,Hans Isalasonoch
LennartJohansson.
Foljande suppleanterutsigs
till sryrelsen:Bengt Erlandsson(ny
i sryrelsen),
Lars Hedenis, Niels
Hovmoller, Brim-MarieNdsstrom
(ny i styrelsen),Helen Rundgren
och Rune Lindqvist (ny i styrelsen).
(Styrelsenhar senareinom sig
utsett Hanno Essdntill vice
ordlorande och medlemssekreterare,Bengt Erlandssontill
distribution sansvariglor Folkvett
och SvenOve Hanssontill ansvarig
utgivarefor Follcvem.Som
firmatecknare har den utsett
ordfiorandenoch kassoren.
Sekreterarsysslan
roterar inom
styrelsen.)
Foreningsmotethar utsert
Kerstin Jon-And och Lars,Olof
Petterssontill revisoreroch
MargaretaBlomberg och Jan Aman
till revisorssuppleanter,
i samtliga
fall omval.
Valberedningen(Anna
Schyn, Barbro Asman och Hans
Rehnvall) h"r frn i uppdrag an till
hosten fforberedaval av ny
valberedning.
SOH
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