Pa sektfronten
Scientologernas antidroginsamling
I augusti1992bildades
Riksorganisationen
fcirett drogfritt Sverige(RDS) i Gdreborg.
Namnetiir fdrvillandelikt
Riksforbundetnarkotikafrittsamhiille (RNS),den organisation
mot narkotikasom startadesav
Nils Bejerot.
Likhetenrir ingenslump.RDS
sffd.varuppenbarligenefter att bli
fdrviixlat med RNS. Den nystartadeorganisationenhadeenbar-t
aktiva scientologersommedlemffiil, och syftet var att lura folk
somvill skiinkapengartill kampen mot narkotikaatt i stiilletbidra
till scientologernas
verksamhet.
Bluffen lyckadesfdrvAnansvdrtbra.Man fick ett
postgiroi det s k 9O-serien,
nAgot
ju
som annarsbaraseridsa
organisationerska fA. NAr detta
skrivs iir en extrarevisionp[
g&ng,sAkanskeStyrelsenfor
insamlingskontrolliindrarbeslutet.)
Hcisten1993hadeRDS samlar
in cirka 200 000 kronor. Ett mindre belopphar sdntstill Tullverker
som bidrag till inskaffandeav en
narkotikahund(nAgotsom RDS
talat mycket om i sin
propaganda).Narconon,scientologernasverksamhetf<irdrogavvflnjning, har ocksflffltt pengar,
liksom "Kommitt6n ftir m[nskliga
rlittigheter"(KMR), en scientologorganisationsom bekilmpar
psykiatrin(och i synnerhetanvf,ndningenav psykofarmaka).
Att ge KMR pengarsom samlars
in for kamp mot drogerdr naturl6

ligtvis rent bech[gerimot bidragsgivarna.

F r&n hippie till mansger
Kommer ni ihAgde "rcidkld.dda",
liir.jungarnatill den framlidne
RDS gcirvad man kan for att
Bhagwan
ShreeRajneesh,gurun
framstAsom en del av den etablemed 93 styckenRolls Royce?
radercirelsenmot narkotika.SAt
Bhagwankallasnumera"Osho"
ex klistrar man sinaegnadekaler
pA broschyrersom gettsut geinom sekten.Sektenhar bytt stil
mensamtav andraorganisationer, frAn hippieliv till managemenrkursAatt det skaseut somom RDS
ser.
iir en av de samverkandeorganiI DN l3l1 1994fannsen pinsationerna.
I Goteborgvar RDS
samtgodtrogenartikel av Osmo
just pAvrig att startaen storkarnVatanenunderrubriken
panj pAkommersiellaaffischravlor "Avspf,nningpAjobbet".Den
med Thomasvon Brcimssen.
hzurdlade
om "det nystartadeOsha
SonyaHedenbrattoch andra
ManagementInstitutei
kiindapersoner.I sistaminuten
Stockholn-I",
som bedriversamfick kiindisarnaveta att scientolo- talsgrupperoch meditationsungeffIal[g bakorn,och drog sig ur
dervisningfbr att cikakreativiteten. I artikelnredovisashelt okrisAatt kampanjenmAsteavlysas.
Den personsomavslojade
tiskt uppgifterom hur Oshas
RDS' koppling till scientologeffra, verksamhetkan leda till bl a siinkt
sjukfrlnvaro och mindre sjukoch deirrnedavstyrdeaffischkampanjen,var Mikael Heder[ssom
kostnader.Att vertsamhetenbedrivs av en auktoriuirsektmed ett
tidigarevarit anstiilldhos RDS.
allt annat[n fliicklritt fcirflutet
MotreaktionenfrAn RDS var
myckettypiskfdr scientologerna: ndmnsinte.
Man fdrscikte(somvanligt) att
Arbetsformedlingeni
Stockholm
komprometterasin motstAndare.
skickarivlig arbetslcisa
I
pA Osha-kurser.
detta fall drog man fram en gamNAgraav deltagama reagerade,och ordnadesA
mal ratrfylleridommot HederAs,
och kombineradeden med diverse att n'eavhoppzuefrln foreningen
l6sapflstflendenfcir att framstilla
FRI kom och holl fciredrag.
honom i en mycket ofdrdeiaktig
Ar dettaAMS nya linjel Au
lAtade auktoritiira sekternavdva
dager.
rnedlemmarblandde arbetssciRDS har uppmiirksammats
en
del i dagspressen
(bl a Expressen kande.I s[ fall iir det en misslyckad politik. Sektmedlemskap
l8/4 1994),men den b[sta informationenfimer man i
rir ett av de mycket f[ alternativpl
arbetsmarknaden
Riksfirrbundetnarkotikafritt samsom stiiller till
med stdrreeliindei en miinniskas
hilles (RNS) tidskrift Narkotikaliv iin vad arbetsloshetgcir.
frdgan nr 6 (1993),ddr Pelle
Olssonliimnar en grundlig redovisning i iirendet.Dennaartikel iir
ocksfi FOLKVETTskiilla.
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B hagwansektens mordplaner
I bciryrur
av 19g0_talet
blev
Bhagwanurvisadfrdn USA. Tv6
av hansanhringar.e
eftersciksnu av
den amerikanskapolisenfcir
misstankarom afi ha planeratett
mord pA CharlesTurner,denju_
rist som drev igenomufvisningen.
De bAdamisstiinkrabefinnersig i
Storbritannien,
och en domstols_
processpAgArfor att ffl clemutvi_
sadetill USA.
(CAN ilew,s,februari lgg4)
Livets ord och KDS
I FOLKVETT
nr l, Igg4, refere_
radevi en akademiskuppsatsav
Lars Sandberg,"Gud, Statenoch
Livet.qOrd" (statskunskap,
Stockirolmsuniverstitet,
HT
1993).Sandberg
menarsig ha vi_
satatt Livets Ord systernatiskt
fcir_
scikerskaffapolitisktinflyrande
genomatt engagerasig i kds.
Genomkds har Livets Orcl
suppleanter
i b6deUppsalaliins
landstingoch Uppsalakommun,
och man efterstrdvaratt ha med_
lemmari riksdagenoch i alla
kommunfullmiiktige. Infl ytanclet
skaanvdndastill att bekiimpa
aborter,hrigaskatter(somrir cljd
vulenspAfund)och EU-merJlern_
skap(somocksAiir dj[vulenspfl_
fund).
I SvenskeDagbtartet1313
1994 tillfrAga.des
Anders
Andersson,andrevice ordfcirande
i kds, om uppgifterna.Han kiin_
desinte vid att Livets Orclforso_
ker infiltrera partiet,och sadesig
inte ha settmer politiskaambitio_
ner diirifrAn 6n frAn andrakyrkor
eller sarnmanslutningar.
NAgon
uppfauning om Livets Ord ville
han inte heller ge till kiinna.,'Det
iir inte v6r uppgift som politiskt
parli att recenserakyrkor och
samfund- eller idrottsklubbarfor
den delen."

(O)laslis fiirfiitjetse
Cultawareness
networt(CAN)ar

en amerikanskorganisationsom
Sgnarsig Atkritisk granskningav
destruktivasekter.Sedaniggl
har scientologerna
l[mnat in mer
iin fyrtiofem sffimningsan
scik_
ningarmot CAN. I de fall sorn
hittills avgjor-ts
har-domstolen
cl6mttill CANs fcirdel,men
st.lmningarnaiir iindAmycketbe_
sviirligafcir organisationen,
som
tvingasiignaen tlimligenstordel
av sin tid och sinaresurserAt
domstolsiirenden
i stiilletf6r den
egentligaverksamheten.
Dettarir
naturligtvisvad scientologema
eftersnrivar'.
Nyligen har CAN
stiimtscientologema
for olaga
AtaLAterstfu-attseom manp[
dettasrittkan fA bukt med ofoget.
(CAN nev'sfebruari lg94)
LsRouche frisliippt
Lyndon LaRouche,gr-undzu.en
av
EAP, ddmcies
fu.1988rili femton
Arsfringelsefcir bed.rrigeri
och
skattebrou.I janu ari 1994
skippteshanvillkorligt. F-r.arn
till
den26.januarihr 2004.d6 hans
ursprungligastraffskulleha giitt
ut, ska hansfcirehavanden
kontrollerasav en civervakare.
(CAN neh,sfebruari lg94)
Landmark Education
FdreningenFRI har gettur ett liter
hdfte,"LandmarkEducationUtbildning eller hjiirnwdtt?"
(1994),som ger en god bild av en
av de mestfrantgAngsrika
sektemajust nu.
Ar 1971bildadeamerikanen
WernerErhardorganisationen
"est" (Erhard
SeminarsTraining)
som sysslademed ett slags
aggressivgruppterapi.Est innehcillmflngainslagfrAnscientologin. Niir est fick allt s6nre rykte
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introducerade
ErharcJ
en ny orga_
nisation,"Forum",rnedrnycket
snarlikverksamhet.l9g4 skeclde
en ny ombildning.Fdretager
Transformational
Technologies
bildadesmed syfte att bedriva
verksamhetinom fciretagsv
rirl_
den.Det har nu bytt narnntill
Landmarkeducation.
Satsningen
pAfOreraghar varit
mycketframgd.ngsrik.
I USA har
bl a Ford, Lockheed,General
IVlotorsoch NASA k6pt "kurser,,,
och i Sverigehar SAS,Telia,
ExportrAdetoch s tockholms
Landstingskickarsinaanstiillda
pA kurseranordnadeav Landmark
education.Undet senareAr hu.
verksamheten
expanderat,
och
under L994rdknarman med an ge
introdukrionskursen
till 200_300
personervarjernAnad.Kursendr
ett slagsauktoritiirtstyrcl"grupp_
terapi"i storgrupp.
est/Forum[. anclmar.k_
or sani _
sationenbedriverocksA,.C*un
1977det s k hungerpro.jektet
("The Hungerproject")som
samlalin pengarmot viirldssvil_
ten.Insamlade
pengargArtill
stdrstadelentill egenadministra_
tion och propaganda.
Avhopparehar gett skr.int_
mandeintericirerfrAn Erhardsor_
ganisationer.
Han srigersjiilv ofta
"Jag
dr Gud" och krdveritt be_
handlasdiirefter.Det auktoritiira
dragetgArocksAigen i kursverk_
samheten.Verksamheten
bedrivs
med hjalp av gratisarbetare.
sonr
ofta befinnersig i ett beroendefcir_
hAllandeliknandedet som dr.abbiu.
medlemmari meravanligasekter.
Vad har SAS,Telia,Exporl_
ridet och StockholmsLandsting
att vinnapA att skickasinaansuill_
da pA utbildningi est/Forum/
Landmark-regi?
SOH
t7

