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NOTISER

Vaccindebatt i SVT
Den 9 april handlade programmet SVT Debatt bl.a.
om vacciner: för eller emot?
Redan innan programmet
sändes fick det hård kritik
för att det gav det irrationella
vaccinmotståndet uppmärksamhet. Vaccinering och vaccinmotstånd är för komplicerade ämnen för att avhandlas
under tjugo stressade minuter.
Det formatet passar bara vaccinmotståndarna, eftersom de
snabbt kan lägga fram en rad
mer eller mindre oriktiga eller
vilseledande påståenden som
skulle ta betydligt längre tid
att reda ut och klargöra.
Till programmet hade
man bjudit in välkända vaccinmotståndare som Linda
Karlström och Ann-Charlotte
120

Stewart. Andra
deltagare var
statsepidemio
logen Anders
Tegnell, barnläkaren Margareta
Blennow och
Inger Attestam,
medicinreporter på Svenska
Dagbladet. Där
fanns även två
föräldrar från
PIO (Primär immunbristorganisationen) vars barn inte
kan vaccineras, och för vilka
det är extra viktigt att skyddet
i samhället är så gott som
möjligt.
Exempel på uttalande av
Ann-Charlotte Stewart: ”Jag
har massor av sprutor i mig
och jag upplevde att de skadade mig, att jag blev sjuk av de
vaccinerna själv. Det är min
egen erfarenhet, därför har jag
valt att inte vaccinera mina
barn.”
PO

Flygbolag 		
undkommer öde
Det brasilianska flygbolaget TAM mottog i november
2014 en varning från ett
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självutnämnt medium om att
en specificerad flygning på en
viss dag, JJ3720 från São Paulo till Brasilia, skulle få problem och störta på den stora
gatan Avenida Paulista i São
Paulo. Flygbolaget lät byta
beteckning på flighten till
JJ4732. Flygningen genomfördes därefter utan incidenter.
Man ska inte ta för givet
att TAM:s företrädare satte
tilltro till mediet. Kanske var
bytet snarare ett smidigt sätt
att blidka vidskepliga passagerare.
(Källa: Skeptical Inquirer
March/April 2015, s. 13.)
JJ

hang och
under premiärsändningen
trendade
#GoingClear
på Twitter.
Scientologerna har
inte legat på
latsidan. Man
har gjort sitt bästa för att förtala och misstänkliggöra alla
som har med filmen att göra.
Det visar samtidigt att man
inte har så mycket annat att
komma med. För en utomstående kan det te sig märkligt
att man inte träder fram offentligt och försöker utöva lite
skademinimering.
Men kyrkan är bunden av
en policy som säger att man
aldrig ska diskutera scientologi offentligt. Man ska bara
attackera de som kritiserar,
vilket i vår moderna IT-värld
är rena självmordet.

”Going clear”: dokumentär om scientologin
Den gångna veckan har
kantats av hypen runt HBO:s
dokumentär. Alla i filmen har
intervjuats i olika sammanFOLKVETT 2015:1–2
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Den vanligaste reaktionen
bland tittare är närmast att
likna med chock: många som
tror sig ha haft koll på scientologin chockas över den
galenskap och de övergrepp
som rapporteras.
Tony Ortega rapporterar
löpande om scientologrelaterade nyheter och
har hela
veckan
publicerat
intervjuer
med dem
som är
med i
filmen.
Bland
annat
Oscarsbelönade Paul Haggis, vars
uppmärksammade intervju
i The New Yorker för några
år sedan blev startskottet till
boken som sedermera ledde
fram till denna dokumentär.
Publiciteten har gjort att
många som tidigare varit rädda för repressalier och stämningar från kyrkan nu har
tagit modet till sig att tala ut.
Bland annat Tracy Ekstrand
som jobbade inom scientologernas elitorganisation i
122

många år. Förhoppningsvis
kommer detta att leda till att
fler och fler vågar träda fram.
Sammandrag ur Sektnytt #7,
ett nyhetsbrev av Håkan Järvå

Föreningen

Lokalt årsmöte
i Göteborg
Den 29 mars höll VoF Göteborg sitt årsmöte. Ca 25
medlemmar träffades i Lärandets hus, Chalmers. Avgående
ordförande Sofia Askegren
avtackades. Den nya styrelsen
utgörs av Peter Olausson
(ordförande), Daniel Bostedt,
Ulrik Fallström, Annika Müllern-Aspegren, Karin Noomi
Karlsson, Sofie Olausson och
Martina Olsson.
Efter själva mötet tog vi
en ordentligt titt på den fascinerande utställningen med
”fysikaliska leksaker” intill: en
omfattande samling med enk-
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la experiment, leksaker och
annat som demonstrerar fysikaliska principer. Därefter var
det dags för de traditionella
vofflorna (lokalavdelningens
årsmöten ligger alltid i närheten av Vårfrudagen), och till
sist den lika traditionella diskussionen om vår verksamhet,
våra planer och vår inriktning.
PO

VoF i debatter

godkända förmåner hittar
man aktiviteter som aerobics,
boule och cricket, men även
ovetenskapliga behandlingar
som zonterapi, hydroterapi
och homeopati (dock inte
”preparat och produkter”).
Inlägget var undertecknat
av sju personer, bl.a. Dan Larhammar, kiropraktor Hanna
Brus och VoF:s ordförande
Linda Strand Lundberg.
”Det är onekligen anmärkningsvärt att träning, som har
ett otvetydigt vetenskapligt
stöd för sin hälsofrämjande
effekt, får stå åt sidan för ett
antal pseudovetenskaper som
utöver sin avsaknad av effekt
rentav kan vara skadliga.”

Några debattinlägg signerade VoF har fått uppmärksamhet i media.
DN Debatt publicerade
den 5 april ”Pseudovetenskap ska inte
accepteras som
friskvård”. Där
tog friskvårdsbidraget upp, att
arbetsgivare kan
betala friskvård
för sina anställda
(upp till ett visst
belopp) utan
att det behöver
Bilder: Pekka Strandroth
tas upp som en
Dagens ETC publicerade
skattepliktig förmån. I listan
den 2 april ”Vaccinera – för
över ej skattefria förmåner
hittar man ridning, biljard och barnens skull”. Det var en
reaktion mot artiklar och
kanotpaddling. I listan över
FOLKVETT 2015:1–2
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debattinlägg om vaccin där
motståndare fått stort utrymme. En rad tveksamma, missförstådda eller direkt felaktiga
påståenden hade förekommit,
som sammantaget kunde
ge en oinsatt läsare helt fel
intryck om effekter och säkerhet hos vacciner.
Inlägget var undertecknat
av nio medlemmar i VoF, bl.a.
Linda Strand Lundberg.
”Vi kan inte garantera att
våra barn aldrig kommer att
bli sjuka, göra sig illa i trafiken eller skada sig medan de
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leker. Men det finns faktiskt
risker vi kan minimera. Vi
kan använda bilbälte. Vi kan
lära våra barn att simma. Och
vi kan vaccinera barn mot
sjukdomar som annars skulle
riskera både deras och andra
barns hälsa på sikt.”
PO

Årsmötet 2015
Lördagen den 18 april 2015
hölls årsmöte i föreningen
Vetenskap och Folkbildning.
Detta gick av stapeln i Göteborg i anslutning till
Vetenskapsfestivalen,
där VoF också hade flera
uppskattade programpunkter.
Vid årsmötesförhandlingarna fattades beslut
gällande stadgeändring,
baserat på en proposition inkommen från
riksstyrelsen. Årsmötet
beslutade att bifalla styrelsens proposition gällande första att-satsen.
Detta innebär att föreningens stadgar inte kommer att föreskriva att
personval av kassör skall
göras. Årsmötet valde
dock, efter omröstning,
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Christine Öberg (t.h.) delar ut priset för Årets Folkbildare till Vi
ralgranskaren i form av Åsa Larsson (t.v.) och Linnéa Jonjons (i
mitten). Foto: Ulrik Fallström
att avslå andra att-satsen,
vilken föreskriver att styrelsen
skall bestå av ordförande, vice
ordförande och kassör. Detta
innebär att VoFs stadgars §7
även hädanefter kvarstår som
tidigare.
Under årsmötet valdes fyra
nya ledamöter in i riksstyrelsen: Adrian Lozano, ordförande i Stockholms lokalavdelning och en av arrangörerna
till de populära skeptikerpubbarna i Stockholm. Dan Katz
är legitimerad psykolog och

psykoterapeut och aktiv förespråkare för evidensbaserade
psykologiska behandlingar,
samt kunnig inom områden
som rör kvasivetenskapliga
psykologiska teorier. David
Björnfot driver tillsammans
med likasinnade Sveriges
största skeptiska poddcast,
Kvack, och är aktiv inom
skeptikerrörelsen, såväl som
nätdebattör som genom aktivt
bidragande till evenemang.
David valdes till föreningens
kassör. Eva Daskalaki är forsFOLKVETT 2015:1–2
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kare inom molekylärbiologi
och aktiv moderator i Vetenskap och Folkbildnings facebookgrupp.
Utöver de nyvalda ledamöterna består riksstyrelsen 2015
av Linda Strand Lundberg,
ordförande, Pontus Böckman,
vice ordförande, Christine
Öberg, Dan Larhammar, Gu
nilla Burell, Kjell Strömberg och
Mikael Ingemyr.
Efter föreningens årsmöte
delades pris ut till Årets folkbildare, Viralgranskaren. Linnéa Jonjons och Åsa Larsson
fanns på plats och tog emot
priset. Kiropraktorn Hanna
Brus erhöll ett hedersomnämnande.
Riksstyrelsen vill tacka alla
medverkande och rikta ett
särskilt tack till Göteborgs lokalavdelning för det utmärkta
arrangemanget.
LSL
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