
Bokens innehill bygger friimst
pA en serie enkdtundersokningar
bland universitetsstuderande i olika
nordamerikanska st[der. Undersok-
ningarna visar bland mycket annat
att en forskrlckande stor andel (ib-
land en majoritet) av respondenter-
na tror pi mflnga kreationistiska och
pseudoarkeologiska pistAenden, att
riktad undervisning minskar denna
tro, men att den "tillnyktrande" ef-
fekten iir overgflende och miste
underhillas.

En intressant egenhet rir attpseu-
doarkeologiska id6er och kreatio-
nism tenderar att utesluta varandra
hos enskilda respondenter - sklilet
iir formodligen att samma religiosa
dogmer som fdresprflkar kreatio-
nism f6rkastar tron pi andra "para-

normala" fenomen med religiosa
fdrtecken. Respondenterna tycks
forma sina uppfattningar om dessa
frigor utanf6r skolan, och norda-
merikansk undervisning i naturve-
tenskap och kritiskt teinkande zir
uppenbarligen inte tillriicklig fdr att
rubba uppfattningarna.

Bokens allmainna budskap iir att
vi som vetenskapare inte fir lita
pseudovetenskapliga pfl stienden sti
oemotsagda - pseudovetenskapens
lockelse liggeri dess sprinnande och
intressanta pistienden, och vi mis-
te diirfor visa hur man med veten-
skapliga metoder kan ffl spdnnande
och intressant kunskap om det fak-
tiska forflutna. Redaktdrerna pipe-
kar i den avslutande uppsatsen fa-
ran i detta sammanhang med den pfl
senare ir sfl populzira postmoder-
nistiska relativismen - endast med
hjalp av logik, rationalism och kri-
tisk prdvning kan vi ju beddma ex-
empelvis huruvida pyramiderna
verkligen var landningsplatser fdr
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rymdfarkoster eller inte. Det nyttar
foga att med en chic formulering
kalla vetenskapens kritik mot folk-
lig vidskepelse for intellektuellt for-
trvck.

Martin Rundkvist

INSANDARE:

Forsdtt bevaka sekterna!

Jag har under en tid tacksamt kun-
nat konstatera att massmedia pi oli-
ka siitt belyst nutidens stora farsot -
destruktiva sekter eller kulter. Aven
om man tycker att det bara rir ett
skrap pi ytan, iir det oerhdrt viktigt
att det kommer till allmf,nhetens
kiinnedom vilka risker man tar nrir
man moter dessa sekters och kulters
vf,rvare av nya medlemmar.

Att man inom mflnga sekter bar-
skrapas ekonomiskt iir en aspekt pi
varfor man bdr avhflll.as sig frin all
berdring med dessa. An vrirre anser
jag det vara att man vid viirvning
trott pfl alla utlovade losningar pa
eventuella problem man har. (Man
s[ger sig inom sekterna ha den ab-
soluta sanningen.) Dessa loften vi-
sar sig i l[ngden vara falska, men
hur skalljag vilja eller kunnaerkdn-
na det efter att underen lzigre period
ha varit delaktig i falskspelet? Det
vill till kurage for att inf6r sig sjiilv
och andra tillstfl att j ag har gfltt pi en
nit - alltsi fortszitter jag art inbilla
mig att allt iir fdrtrZiffligt inom sek-
ten. Eller sfl harjag kommit si djupt
in i rorelsen att jag fullstiindigt ma-
nipulerats och frflntagits ett kritiskt
tiinkande.

Jag vet att minga fortsritter trots
att de mflr viildigt diligt. Vissa har
haft kvar ett uns av kritiskt tiinkande
och med stod av utomstiende haft
kraft att l[mna sekten och dess de-
struktiva innehill. Men minga -
alltfdr mflnga - har under sin sekttid
till slut rikat ut fdr en psykos med
behov av lingvarig vird. Ett grymt
pris att betala for att man trott pi
sina medmf,nniskor.

Gemensamt for de destruktiva
sekterna eir deras odemola'atiska
uppbyggnad, deras vidriga mdnnis-
kosyn och deras intolerans mot olik-
tzinkande. Till grund fdr minapisti-
enden kan jag hrinvisa till deras eget
skriftliga material.

En friga som ocks& mflste beva-
kas med skiirpa iir vad som dr orsa-
ken till att sekterna 2ir angeleigna om
att driva egna skolor. Sekternas
struktur pflverkar givetvis skolar-
betet. Hur skall dessabarn nigonsin
kunna l;ira sig ett sjiilvstiindigt och
kritiskt teinkande? Vilket enormt
ansvar fdr dessa barns utveckling
skolverket har tagit pi sig i och med
att de godkiint dessa ifrAgasatta sko-
lor.

Tack for det engagemang ni hit-
tills visat. Jag hoppas att ni regel-
bundet teinker Aterkomma med upp-
lysningar till allmdnheten om dessa
sekter och kulter.

Birgit Hansson
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