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16:th European Skeptics 
Congress, London, 

10-13 september 2015

 KONGRESSRAPPORT

Pontus Böckman rapporterar från en stor skeptiker-
konferens.

Två år efter den förra kongressen i Stockholm sam-
lades ett hundratal skeptiker från hela Europa på Gold-
smiths universitet i London för föredrag, debatter och 
idéutbyte. Arrangör var som tidigare European Council 
for Skeptical Organisations, förkortat ECSO. Ett full-
späckat program inkluderade även kvällsaktiviteter med 
inofficiella pubmöten och presentationer. Allvar blan-
dades med lättare ämnen såsom matematiken bakom en 
chokladfontän (med provsmakning!), en historisk inblick 
i tron på älvor och det lite udda ämnet pseudo-lingvis-
tik. Annars var parapsykologi och illusioner ett återkom-
mande tema, vilket var naturligt med tanke på att en av 
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våra värdar var Chris French, professor i anomalistisk 
psykologi vid just Goldsmiths.

Bland övriga talare, varav de flesta borde vara kända 
även i Sverige, märktes följande för att nämna några:

Simon Singh, brittisk populärvetenskaplig författare, i 
Sverige kanske mest känd som medförfattare (tillsammans 
med Edzard Ernst) till boken Salvekvick och kvacksalveri: 
alternativmedicinen under luppen. Han är även grundare av 
Good Thinking Society, en organisation som bekämpar 
pseudovetenskap i Storbritannien.

Edzard Ernst, läkare och författare och en ledande 
forskare angående alternativmedicin och dess verkningar 
eller brist på sådan. Ernst har skrivit flera böcker inklusive 
den ovannämnda tillsammans med Simon Singh. Senast 
utgiven är en självbiografi kallad A Scientist in Wonderland: 
A Memoir of Searching for Truth and Finding Trouble där 
Ernst beskriver sin resa från utbildad homeopat till kri-
tiker av alternativmedicin och den förföljelse från anhän-
gare av dessa behandlingar som drabbat honom på vägen.

Richard Wiseman, forskare i psykologi och parapsyko-
logi med flera böcker bakom sig. En mycket underhållande 
talare som med en stor dos humor demonstrerar och visar 
hur naturliga och enkla mänskliga och fysiska fenomen 
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kan förklara vår benägenhet att misstolka vår omgivning. 
Förutom genom hans böcker kan man följa Wiseman på 
YouTube-kanalen ”Quirkology”, där han löpande presen-
terar en mängd illusioner och psykologiska fenomen.

Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik, brittisk 
TV-personlighet och ordförande i British Humanist 
Association. En av Storbritanniens mest välkända veten-
skaps kommunikatörer.

Deborah Hyde, kulturantropolog och expert på folk-
lore, tillika chefredaktör för den brittiska tidskriften The 
Skeptic. En mycket flitig och intressant talare vars special-
områden inkluderar tron på övernaturliga väsen såsom 
älvor, varulvar och vampyrer. År 2013 stod hon bakom 
instiftandet av priset ”Ockham Awards” som årligen delas 
ut i flera kategorier till personer och organisationer som 
under året utmärkt sig inom skeptisk aktivism i Storbri-
tannien.

Trots det späckade programmet gavs gott om möj-
ligheter för mingel och inofficiella diskussioner på alla 
nivåer. Utanför själva föreläsningssalen hade man riggat 
upp bord där delegaterna kunde utsätta sig för diverse 
psykologiska experiment och illusioner. Alla talare och 
skeptiska kändisar deltog entusiastiskt och två välbesök-

Folkvett 154.indd   63 2016-06-12   21:13:58



64  FOLKVETT 2015:4

ta skeptikerpubar arrangerades utanför det officiella pro-
grammet.

Förutom möjligheten att lyssna till framstående talare 
och professorer är European Skeptics Congress en fantas-
tisk chans att umgås och diskutera. Många initiativ och 
nya idéer skapas i mötet mellan likasinnade från olika 
länder. För min egen del ledde en sådan diskussion till 
skapandet av en ny skeptisk podcast, European Skeptic 
Podcast (The ESP). I denna podcast kommer tre värdar 
från tre olika länder i Europa att diskutera skeptiska 
ämnen från Europa, varvat med intressanta intervjuer och 
andra nyheter.*

Det är genom att stimulera till sådana gräsrotsinitiativ 
som European Skeptic Congress visar sitt verkliga värde: 
att få aktivister från olika länder att samarbeta, inspirera 
och uppmuntra varandra till ökat engagemang.

Ett arbetsmöte för arrangörsorganisationen ECSO 
ägde också rum i samband med kongressen. Där dis-
kuterades fortsatt samarbete och platsen för nästa 
kongress. Planen är att den ska äga rum i september 2017 
i den polska universitetsstaden Wroclaw, inte långt ifrån 
den tjeckiska gränsen. Tanken är att den ska samarrang-
eras av de polska och tjeckiska skeptikerorganisationerna.

* Podcasten the European Skeptic Podcast (The ESP) hade 
premiär den 18 november 2015 och finns att ladda ner från 
iTunes, Stitcher eller Soundcloud. Mer information finns på 
www.theESP.eu. Man kan också följa den på Twitter under 
@espodcast_eu och på Facebookgruppen The European Skeptic 
Podcast.
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