Bokens innehill bygger friimst
pA en serie enkdtundersokningar
blanduniversitetsstuderande
i olika
nordamerikanska
st[der.Undersokningarnavisar bland mycket annat
att en forskrlckandestor andel(ibland en majoritet)av respondenternatror pi mflngakreationistiskaoch
pseudoarkeologiska
pistAenden,att
riktad undervisningminskardenna
tro, men att den "tillnyktrande" effekten iir overgflendeoch miste
underhillas.

rymdfarkostereller inte. Det nyttar
foga att med en chic formulering
kalla vetenskapens
kritik mot folklig vidskepelse
for intellektuelltfortrvck.
Martin Rundkvist

INSANDARE:
En intressantegenhetrir attpseudoarkeologiskaid6er och kreationism tenderaratt uteslutavarandra
hos enskildarespondenter- sklilet
iir formodligenatt sammareligiosa
dogmer som fdresprflkar kreationism f6rkastartron pi andra"paranormala" fenomen med religiosa
fdrtecken. Respondenternatycks
forma sinauppfattningarom dessa
frigor utanf6r skolan, och nordamerikanskundervisningi naturvetenskap och kritiskt teinkandezir
uppenbarligen
inte tillriicklig fdr att
rubbauppfattningarna.

Forsdttbevakasekterna!
Jaghar underen tid tacksamtkunnatkonstatera
pi oliattmassmedia
ka siittbelystnutidensstorafarsotdestruktivasekterellerkulter.Aven
om man tycker att det bara rir ett
skrappi ytan, iir det oerhdrtviktigt
att det kommer till allmf,nhetens
kiinnedomvilka risker man tar nrir
manmoterdessasektersochkulters
vf,rvareav nya medlemmar.

Att man inom mflngasekterbarskrapasekonomisktiir en aspektpi
varfor man bdr avhflll.assig frin all
Bokensallmainnabudskapiir att
berdringmeddessa.An vrirreanser
vi som vetenskapareinte fir lita jag
det vara att man vid viirvning
pseudovetenskapliga
pflstiendensti
pfl alla utlovadelosningarpa
trott
- pseudovetenskapens
oemotsagda
eventuellaproblemman har. (Man
lockelseliggeri desssprinnande
och
s[ger sig inom sekternaha den abpistienden,och vi misintressanta
solutasanningen.)Dessaloften vite diirfor visa hur man med vetensar sig i l[ngden vara falska, men
skapligametoderkan ffl spdnnande
hur skalljagvilja ellerkunnaerkdnoch intressantkunskapom det fak- na
detefterattunderenlzigreperiod
tiskaforflutna.Redaktdrernapipeha varit delaktigi falskspelet?Det
kar i den avslutandeuppsatsenfavill till kuragefor att inf6r sig sjiilv
ran i dettasammanhang
meddenpfl
ochandratillstflattj aghargflttpi en
senareir sfl populzirapostmoder- nit jag art inbilla
alltsi fortszitter
nistiskarelativismen- endastmed
mig att allt iir fdrtrZiffligtinom sekhjalp av logik, rationalismoch kriten.Eller sflharjagkommit si djupt
tisk prdvningkan vi ju beddmaexin i rorelsenattjag fullstiindigtmaempelvis huruvida pyramiderna
nipuleratsoch frflntagitsett kritiskt
verkligen var landningsplatserfdr
tiinkande.
Folkvettnr 27997

Jag vet att minga fortsrittertrots
att de mflr viildigt diligt. Vissa har
haft kvar ett unsav kritiskt tiinkande
och med stod av utomstiendehaft
kraft att l[mna sektenoch dessdestruktiva innehill. Men minga alltfdr mflnga- harundersin sekttid
till slut rikat ut fdr en psykosmed
behovav lingvarig vird. Ett grymt
pris att betala for att man trott pi
sinamedmf,nniskor.
Gemensamtfor de destruktiva
sekterna eir deras odemola'atiska
uppbyggnad,derasvidriga mdnniskosynochderasintoleransmot oliktzinkande.
Till grundfdr minapistiendenkanjag hrinvisatill deraseget
skriftliga material.
En friga som ocks&mflstebevakas med skiirpa iir vad som dr orsakentill att sekterna2irangeleigna
om
att driva egna skolor. Sekternas
struktur pflverkar givetvis skolarbetet.Hur skalldessabarnnigonsin
kunnal;ira sig ett sjiilvstiindigtoch
kritiskt teinkande?Vilket enormt
ansvarfdr dessabarns utveckling
skolverkethartagit pi sig i ochmed
attdegodkiintdessaifrAgasatta
skolor.
Tack for det engagemangni hittills visat. Jag hoppasatt ni regelbundetteinkerAterkommamedupplysningartill allmdnheten
om dessa
sekteroch kulter.
Birgit Hansson
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