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Sveriges Interreligiösa Fredsråd har på senare tid fått motta rapporter om osakligheter i
skolans läroböcker i religionskunskap. Flera nämner också hur diffust religionsämnets
specifika identitet framställs i förhållande till de övriga ämnena i det samhällsorienterande
blocket. Denna negativa kritik framför också skolforskaren Jan-Olof Hellsten i Signum Nr
1/2009. Då det ligger inom Rådets stadgeenliga uppgift att vidta åtgärder, har styrelsen tillsatt
en arbetsgrupp bestående av f. d. skolledare Bertil Persson, lektor Peter Åkerbäck,
Stockholms Universitet, och undertecknad. Skrivelse har tillställts läromedelsförlagen enligt
Bilaga, i vilken Rådets ändamålsparagraf också anges. Av sex tillfrågade förlag har fyra ställt
upp och två har avböjt medverkan i projektet.
Rapporten är begränsad till de trossamfund från vilka det inkommit anmälningar.
Utifrån lärobokstexter och trossamfundens reaktioner har arbetsgruppen sammanställt
kommentarer.
Arbetsgruppens analys visar följande:
1. Lärobokstexterna utgår i varierande grad från en enda faktakälla, som har stora
vetenskapliga brister.
2. Officiella företrädare för respektive trossamfund har inte beretts möjlighet att delta i
författarprocessen eller att granska manus före tryckning.
3. Eleverna anammar - inför läxförhör och prov tvingas anamma - skenbara fakta som
absoluta fakta.
4. Trossamfunden behandlas respektlöst.
Utifrån arbetsgruppens utredning hemställer Styrelsen för Sveriges Interreligiösa Fredsråd att
Utbildningsdepartementet låter utarbeta riktlinjer för hur skolans läromedel ska garanteras
saklighet i fråga om religion, religioner och trossamfund i enlighet med FN:s konvention om
mänskliga rättigheter, bl. a. Artikel 17. (Ref. Skolverket, Överenskommet!, Stockholm 1994.)
För Styrelsen för
Sveriges Interreligiösa Fredsråd

Hans Karlsson
Ordförande
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Inledning
Mycket av den litteratur som idag används i undervisningen om olika religioner och religiösa
uttryck är inte bara opartisk utan håller även mycket hög kvalitet gällande saklighet. Det finns
dock ett mycket viktigt undantag från detta och det gäller framställningen av moderna
religionsbildningar, nya religiösa rörelser eller, som de ofta benämns, sekter.
En granskning av den litteratur som framställs för att användas i undervisningen avslöjar
stora brister när det gäller saklighet och opartiskhet rörande det nyreligiösa fältet. Särskilt
framställningen av de nya religiösa rörelserna måste anses vara undermålig.
I många framställningar av nya religiösa rörelser verkar kravet på opartiskhet och saklighet
vara undantaget. Att framställa dessa grupper som problematiska sker nästan alltid utan
undantag. Detta är i sin tur ett antagande som måste ifrågasättas om så alltid är fallet. Men
många framställningar går längre än så. Det finns många exempel på att de nya religiösa
rörelserna beskrivs som oärliga, manipulativa, farliga och destruktiva. Det går ibland så långt
att de till och med framstår som svekfulla och bedrägliga och som att dessa grupper inte är att
betrakta som några ”riktiga” religioner.
Detta är alarmerande. Här frångår man ständigt de regler och de principer som gäller för
opartiskhet och saklighet i andra sammanhang, det tycks inte vara några problem alls att
medvetet åsidosätta dessa grundregler när det gäller de nya religiösa rörelserna.
Det finns många förklaringar till att detta fenomen har uppstått men ett par huvudsakliga
anledningar förtjänar att lyftas fram. En förklaring till att framställningen av dessa grupper är
så bristfällig är den allmänna uppfattning som idag finns kring dessa grupper. Runt sekter
finns ett stort antal föreställningar och ”myter”. Dessa upprätthålls framförallt genom medier
som återkommande publicerar historier om individer som på något sätt kommit att ogilla den
religiösa grupp de tidigare tillhört och som vill beskriva den i ett allt annat än positivt ljus.
Denna bild upprätthålls även av att det finns ett antal sammanslutningar vars huvudsakliga
mål är att peka ut ett antal religiösa grupper som suspekta och ogiltigförklara dem.
En annan anledning är att när det gäller dessa grupper så får utrymmet inte vara allt för stort.
Detta faller sig naturligt eftersom dessa är minoritetsgrupper och inte stora världsreligioner.
Men detta är inte ett skäl till att behandla dessa nykomlingar på ett annat sätt än när andra
religioner skall beskrivas. När de nya religiösa rörelserna beskrivs så görs det med referens till
ovan nämnda kontext vilket medför att gammal information och föråldrade föreställningar
ges företräde före uppdaterad forskning.
Det verkar även som att när de traditionella religionerna skall beskrivas så ger man ett stort
utrymme åt att beskriva och lyfta fram dessas heliga texter. Men de nya religiösa rörelserna
verkar inte ens ha några texter som författarna tar del av eller refererar till. De nya religiösa
rörelsernas texter är fullständigt frånvarande vid beskrivningen av rörelserna vilket ger
uppfattningen att dessa inte alls har några heliga skrifter eller att dessa skulle vara av mindre
betydelse.
Men att förlita sig till journalistiskt material eller material från motståndare till dessa grupper
eller att inte ta hänsyn till deras texter skulle lätt kunna korrigeras med att låta grupperna
själva få ta del av och komma till tals när de skall beskrivas. Det är inte ovanligt utan snarare

önskvärt att exempelvis låta representanter från olika världsreligioner vävas in i beskrivningen
eller få komma med synpunkter på det som framställs. Men så är inte fallet när det gäller de
nya religiösa rörelserna. Man låter aldrig dess företrädare komma till tals med att presentera
sitt perspektiv. Att överhuvudtaget ta kontakt med dessa grupper verkar inte alls förekomma.
Inte heller verkar författarna våga närma sig dessa, till exempel genom att träffa dem.
Allt detta får en mängd oönskade konsekvenser. Dessa grupper kommer att betraktas med
misstänksamhet, eller i vissa fall uppfattas de inte ens som religiösa. Men tre effekter som har
direkt med eleverna att göra förtjänar här att sättas i fokus.
Den första berör de barn och ungdomar som växer upp inom dessa grupper. När dessa läser
och får veta att den religion, som inte bara deras föräldrar utan även deras närmsta vänner
tillhör, karaktäriseras som inte bara bedräglig utan även direkt farlig är det inte svårt att lista
ut att de kommer att känna sig utsatta och utpekade, ja till och med direkt stigmatiserade. Att
få veta att ens föräldrar tillhör en ”sekt som hjärntvättar och tar alla medlemmarna pengar” är
inte bara osant och fördomsfullt utan kan drabba ungdomar med existentiell problematik.
Detta är mycket allvarligt och inte något som kan förbises eftersom dessa utpekas i
undervisningen som annorlunda och avvikande.
En annan konsekvens är att elever som läser vidare vid högskola eller universitet tror att de
besitter korrekta kunskaper om de nya religiösa rörelserna. Denna uppfattning och
dessa ”kunskaper” överensstämmer inte alls med vad de möter på högre utbildning. När dessa
studenter fortsätter att beskriva nya religiösa rörelser på samma sätt som de lärt sig på
gymnasiet även på universitetet så leder detta tveklöst till ett underkänt resultat.
Undervisningen på exempelvis Stockholms universitet skiljer sig så pass mycket att elever
som presterat höga betyg på gymnasiet och anser sig vara väl pålästa om de nya religiösa
rörelserna helt och hållet måste omvärdera sina kunskaper. Detta leder även det till en mycket
oönskad problematik där i princip studenternas kunskaper om detta område måste påbörjas på
nytt.
En tredje och ytterst graverande konsekvens är att vi får ett samhälle där det utbildas elever
som riskerar att betrakta religiösa minoritetsgrupper med misstänksamhet och på ett
fördomsfullt sätt. De nya religiösa rörelserna har efter cirka fyra decennier av närvaro i det
svenska samhället kommit att få ett avspänt förhållande till sin omgivning. Förhållande till det
svenska samhället har efter år av samvaro kommit att avmattas och spänningen till
samhälleliga institutioner och myndigheter är i stort obefintliga idag. Att inte ta hänsyn till
dels till detta faktum och även likställa dessa grupper med många andra betydligt mer
radikaliserade grupper är både missvisande och inkorrekt.

Peter Åkerbäck

Lärobokstexter
Ny tid - Ny tro?, Gleerups Förlag, 1999
Sid. 20 Tolkar Bibeln annorlunda
Sid. 20-24 Jehovas vittnen
Sid. 29-30 Enighetskyrkan
Sid. 84-87 Scientologikyrkan
Religion A & B 2000, Interskol, 2006
Sid. 148-149 Jehovas vittnen
Sid. 152 Sekt
Sid. 156 Scientologi
Mittpunkt Religionskunskap, Studentlitteratur, 2006
Sid. 116-117 Jehovas vittnen
Sid. 120-121 Scientologikyrkan
SO Direkt RELIGION, Bonniers, 2008
Sid. 295 Vad är en sekt?
Sid. 296 FRI
Sid. 297 Moonsekten
Sid. 297 Scientologerna

Sidan 20 ”Ny rid ny tro”

Sidan 21 ”Ny rid ny tro”

Sidan 22 ”Ny rid ny tro”

Sidan 23 ”Ny rid ny tro”

Sidan 24 ”Ny rid ny tro”

Sidan 29 ”Ny rid ny tro”

Sidan 30 ”Ny rid ny tro”

Sidan 84 ”Ny rid ny tro”

Sidan 85 ”Ny rid ny tro”

Sidan 86 ”Ny rid ny tro”

Sidan 87 ”Ny rid ny tro”

Sidan 148-149 ”Religion A & B 2000”

Sidan 152 ”Religion A & B 2000”

Sidan 156 ”Religion A & B 2000”

Sidan 116-117 ”Religionskunskap A”

Sidan 120-121 ”Religionskunskap A”

Sidan 295 ”SO Direkt RELIGION”

Sidan 296 ”SO Direkt RELIGION”

Sidan 297 ”SO Direkt RELIGION”

Reaktioner från trossamfunden
Familjefederationen
Vi har tittat igenom de läroböcker där Familjefederationen nämns: Ny tid - Ny tro? och SO
Direkt RELIGION.
När vi läser dessa texter undrar vi vad det är som driver författarna. Deras utgångspunkt tycks
vara att den här rörelsen ska beskrivas som konstig, avvikande och isolerad. Det är uppenbart
att författarna aldrig varit i kontakt med vår rörelse utan hämtat informationen från annat (?)
håll. Väsentliga fakta härrör sig från 1970- och 80-talen men förmedlas som om de
fortfarande var aktuella.
De ord som infinner sig när vi ska beskriva författarskapet är illvilja, okunnighet och
ointresse.
För våra barn, som redan gått ut gymnasiet, blir sådana här texter svåra att ta till sig. De kan
jämföra vad som står i boken med sina egna upplevelser och finner att en stor del av
texten består av fördomar eller rena påhitt. Hur kan de känna någon respekt för skolans
läromedel? Om den här boken innehåller så många felaktigheter, hur är det med andra
läroböcker?
Utan att gräva alltför djupt i texten vill vi nämna ett par exempel som känns direkt sårande.
Det sägs att Moonkyrkan (någon sådan benämning existerar för övrigt inte) har en sträng
sexualsyn och uppmanar till sexuell avhållsamhet under långa perioder. Därmed blir
födelsetalet lågt och de få barnen tas om hand på rörelsens barnhem. Detta är ren lögn. Fakta
i fallet är att familjerna i Sverige har tre barn i genomsnitt. Det torde också vara väl
representativt för rörelsen globalt sett. Många familjer har 4 eller 5 barn. Snarast kan man
säga att man uppmuntrar till att ha stora familjer med många barn.
Att barnen skulle tas om hand på barnhem är rent nonsens. Några sådana finns inte. Senare i
texten nämns "de spartanska kollektiven" som om det skulle vara en norm inom rörelsen.
Kollektiven avskaffades för nästan 20 år sedan.
Alla dessa fakta hade författarna lätt kunnat kontrollera om de hade haft viljan att ge en
korrekt beskrivning av Familjefederationen (f. d. Enighetskyrkan). Men det låg tydligen inte i
deras intresse.
Saklighet och noggrannhet borde vara självklara ingredienser i den undervisning som den
svenska skolan erbjuder sina elever. Den här nämnda texten är ett avskräckande exempel som
i stället visar på motsatsen. Vi undrar om begreppet kvalitetskontroll existerar
överhuvudtaget.

Jehovas vittnen
(Kommentarerna är kursiverade.)
Religion A&B 2000
Russel ansåg att Jesus redan fanns på jorden och att världens slut var nära. Med hjälp av
Bibeln kunde man räkna ut tidpunkten för jordens undergång.
Russell trodde inte att jorden skall gå under eftersom Bibeln lär att den skall bestå för alltid
och vara bebodd. (Se Predikaren 1:4; Jes. 45:18; Psalm 78:69.) Russells uppfattning var att
den nuvarande världsordningen eller tingens ordning skall gå under. Russell ansåg också
att eftersom Jesus var en andevarelse skulle hans andra ankomst ske osynligt.

Flera gånger har Jehovas Vittnen, som rörelsen kallas sedan 1931, förutsagt undergången.
Eftersom dessa förutsägelser hittills visat sig vara felaktiga, anser nya tolkningar att
undergången kommer att ske år 2014.
Årtalet 2014 är helt gripet ur luften. Jehovas vittnen har inte gjort någon sådan
förutsägelse. Dessutom ger sig Jehovas vittnen numera inte in på att förutsäga något datum
för Guds ingripande, eftersom Jesus sade att ”om den dagen och timmen vet ingen något”.
(Matt. 24:36) Under vittnenas tidigare historia har det dock vid ett par tillfällen gjorts
misstaget att förutsäga vissa årtal. Detta kan kanske uppfattas som märkligt för den som
inte känner till Bibeln. Men Bibeln innehåller profetior, alltså förutsägelser om framtiden,
och ibland anges också en viss tid som skall förflyta till dess en viss händelse skall inträffa.
Tiden för Jesu första ankomst var t ex förutsagd i Daniels bibelbok ca 500 år i förväg. (Dan.
9:24, 25) Av samma anledning kunde Russell omkring 40 år i förväg se att året 1914 hade
profetisk betydelse. Även om man inte visste allt som skulle inträffa då, förstod man
att ”ändens tid” då skulle börja och att ”folk skall resa sig mot folk och rike mot rike”.
(Matt. 24:7, 8) Men när det gäller tiden för Guds slutliga ingripande finns inga
tidsprofetior angivna, eftersom den enligt Jesu ord inte skulle bli känd i förväg.
Medlemmarna är medborgare i ett himmelskt rike. De lyder den världsliga staten, men bara i
viss utsträckning och vägrar t ex att göra värnplikt. Detta gjorde att många avrättades i
Hitlertyskland under andra Världskriget.
Det är endast när staten begär något som står i strid med Bibeln som vittnena väljer
att ”lyda Gud mer än människor”. (Apg. 5:29) Som t ex när tyska staten under Andra
världskriget begärde att man skulle hälsa ”Heil Hitler”, vilket var detsamma som att
tillskriva Hitler en frälsarroll. Det enda problemet i det fallet här i landet har varit kravet
på värnplikt. Men eftersom vittnena befriats från den finns för nuvarande inte någon
konflikt med staten.
Enligt rörelsen har 144 000 människor fått eller får gudomlig natur och verkar osynliga
tillsammans med Jesus. Övriga medlemmar kommer att ingå i den stora grupp som inte blir
odödliga men som efter jordens undergång får leva ett paradisiskt evigt liv på jorden. Alla
andra kommer att förintas.
Hur är det möjligt att leva i ett paradis på jorden om jorden går under? Det faktum att
Jehovas vittnen förkunnar om ett sådant paradis visar att de inte tror på jordens undergång.
När det gäller vilka som skall förintas är det endast Gud som vet det. Jehovas vittnen är
förkunnare - inte domare. De söker delge människor vad Bibeln säger om Guds krav för att
få leva i hans nya värld. Men den slutliga domen tillhör Gud.
Fortfarande är blodmat förbjuden, men numera är restriktionerna mot blodtransfusioner och
vaccinationer inte så stränga.
Det finns inga restriktioner mot vaccinationer eller blodtransfusioner, utan dessa betraktas
som medlemmarnas privata samvetssak. Vanliga blodtransfusioner accepteras dock inte
eftersom Bibeln uppmanar de kristna att ”avhålla sig från blod”. (Apg. 15:29)
Mittpunkt Religionskunskap
Världen gick inte under 1914. Däremot bröt första världskriget ut. Sällskapet Vakttornet
menade att Jesus återkommit i osynlig gestalt och att den utlovade undergången snart skulle
komma. Denna väntar man ännu på.
Man förväntade för mycket av 1914. Men världsomfattande anarki uppstod dock i form av
ett världskrig.

Människan skall lyda Gud. Guds organisation på jorden är Sällskapet Vakttornet. Därför ska
man följa allt som Sällskapet säger.
Sällskapet Vakttornet är inte Guds organisation, utan ett juridiskt redskap för att kunna
bedriva tryckeri- och förlagsverksamhet. Guds organisation är knuten till de smorda
kristna medlemmar som finns bland Jehovas vittnen. Vittnena uppmanas lyda Guds bud
som finns i Bibeln och som organisationen undervisar dem om.
Ny tid – Ny tro?
* Det låter som om författarna vill antyda att den styrande kretsen tolkar Bibeln efter eget
gottfinnande. Men texterna själva avgör i de flesta fall huruvida de har en bokstavlig eller
symbolisk innebörd. De flesta texter är till sin natur vanlig klartext och är inte avsedda att
tolkas, medan vissa andra utgörs av liknelser eller symboler och behöver därför uttolkas. När
det gäller sådana texter kan man i allmänhet finna antydningar till vad de symboliska
termerna betyder i andra delar av Bibeln.
*Det är fel att säga att ”den yttersta auktoriteten” för Jehovas vittnen är den styrande kretsens
tolkningar av Bibeln. Alla vittnen, inberäknat den styrande kretsen, har Bibeln som sin högsta
auktoritet. I varje fråga som är viktig för tron anordnar den styrande kretsen forskning i
Bibeln. Det forskningsmaterialet går sedan ut till medlemmarna via tidskriften Vakttornet, och
vittnena tar del av detta vid sina veckostudier. Förr kallade vi dessa studier för ”Bereastudier”.
Det berodde på att Paulus enligt Apostlagärningarna berömde invånarna i den grekiska staden
Berea för att de ”tog emot ordet med allra största villighet och forskade dagligen i Skrifterna
för att veta om det förhöll sig så med dessa ting”. (Apg. 17:11) Även om vi alltså har
förtroende för den undervisning som ges inom organisationen, är det ytterst viktigt för varje
vittne att det som de blir undervisade om stämmer med Bibeln.

*Det påstås att det är Sällskapet Vakttornet som ställer upp regler för Jehovas vittnen och som
de måste vara lojala mot. Men är t ex förmaningen att vara måttlig med alkohol, en regel som
Sällskapet Vakttornet ställt upp? Är inte det en av Bibelns tydligaste förmaningar? Och
samma sak gäller också andra moraliska läror som efterföljs av vittnena. Jehovas vittnens
ledning har samma inställning i dag som apostlarna hade i den första kristna tiden, nämligen
att inte ”lägga någon ytterligare börda” på de kristna utöver det ”nödvändiga” och att inte
gå ”utöver det som står skrivet”. (Apg. 15:28; 1 Kor. 4:6)
Här påstås att Jehovas vittnen betraktar staten som ”ond”, något som är fel. Däremot är staten
en del av ”världen” och Jesus uppmanade de kristna att ”inte vara någon del av världen”. Det
är därför som vittnena inte engagerar sig politiskt. De bidrar till samhällets bästa på annat sätt,
genom att t ex undervisa människor om att vara ärliga, sanningsenliga och fridsamma. De ser
på staten som en ”Guds ordning” för nutiden, och som de därför skall underordna sig. (Rom.
13:1, 2)
*När det gäller uteslutning görs i boken också felaktiga påståenden. Ingen utesluts för att
de ”opponerar sig” mot något, men däremot om de bedriver propaganda och bildar grupp och
inte vill ta reson. Ingen blir heller utesluten för att de ”anklagas för omoral”, utan på grund av
att de verkligen lever omoraliskt och inte vill ändra sig. Påståendet att en utesluten inte ens får
träffa sin familj är också felaktigt. Däremot är regeln att man inte bör ha någon andlig
gemenskap med en utesluten familjemedlem och att minska övrig gemenskap till det
nödvändigaste. Några ”obligatoriska domstolsförhandlingar” för den som vill lämna rörelsen

har aldrig funnits. Vem som helst av vittnena har alltid haft rätt att lämna rörelsen närhelst de
önskat.

*Påståendet att vittnena ”riktar in sig på invandrarkvinnor som är ensamma hemma … när
deras män arbetar, och att ”i flera fall äktenskap därför har spruckit”, är ett fult angrepp och
misstänkliggör vittnenas motiv för sin tjänst. För vittnena är familjen helig. När man råkar
träffa ensamma kvinnor ber de få återkomma när deras make är hemma. De strävar efter att
verka för familjens sammanhållning så långt det är möjligt. (Antalet vittnen i hela världen är i
dag ca 7 miljoner.)
*När det gäller frågan om blodtransfusion undviker boken att ta upp det viktigaste bibelstället
i ämnet, nämligen Apg. 15:29 där kristna uppmanas att ”avhålla sig från blod” och sägs vara
ett ”oeftergivligt krav”. (Bibel 2000) Genom tillgång till blodersättningsmedel brukar det i
dag i de flesta fall vara möjligt att bli behandlad utan blod.
*När det gäller namnet Jehova heter det att språkforskningen ”sedan länge slagit fast att det
rätta namnet är Jahve”. Men detta är inte korrekt. Vissa språkforskare föredrar visserligen
uttalet Jahve, medan andra menar att man inte med säkerhet kan veta vilket, eftersom namnet
ursprungligen skrevs endast med konsonanter, JHVH, och uttalet har gått förlorat.
*Huvudorsaken till att vittnena tar avstånd från treenighetsläran är inte enbart det att den är
oförnuftig utan därför att den är obiblisk. Jesu första lärjungar var judar och de trodde
att ”Gud är en”, och gör så än i dag. Jesus lärde aldrig något som fick lärjungarna att ändra
den uppfattningen. Treenighetsläran kom in i kristenheten först på 300-talet.
*Vittnena tror inte att Harmageddon skall utkämpas i Israel. Uppenbarelseboken är symbolisk
och Harmageddon syftar på en världssituation som gör att Gud behöver ingripa. I Upp. 16:14
heter det att kungarna på hela den bebodda jorden församlas till Harmageddon, vilket visar att
det är något internationellt och inte kan röra sig om en lokal plats i Israel.
*Här försöker man motsäga den betydelse som vittnena lägger vid årtalet 1914 – nämligen att
det året utgör en av historiens vändpunkter. Boken anger felaktigt att vittnenas uppfattning
inte delas av fackhistoriker. Vi skulle dock kunna citera åtskilliga historiker som har samma
syn. Arnold Toynbee skriver t ex: ”Alla våldsamma utbrott under det senaste halvseklet går
direkt eller indirekt tillbaka till åren 1914.” Vidare påstås att Russell aldrig hade förutsagt att
det skulle utbryta ”världskrig” 1914. Det är visserligen sant eftersom det ordet kom i bruk
först en tid efter kriget. Russell nämnde i stället Jesu ord att ”nation skall resa sig mot nation
och rike mot rike” och använde uttrycket ”global anarki”, vilket väl kan sägas vara synonymt
med världskrig. Att man 40 år i förväg genom Bibelns profetior kunde förutsäga detta, var
uppenbart inget misstag. Att man däremot förväntade mer av 1914 än vad som var befogat är
en annan sak.

Scientologi-kyrkan
Ny tid - Ny tro?
Angående "affärsdrivande kursverksamhet." - Det officiella uttalandet från
Skattemyndigheten i Stockholm från november 1999 lyder: ”Kyrkan är att anse som en
allmännyttig ideell förening med religiöst ändamål som bedrivs helt utan vinstsyfte slipper
betala inkomstskatt och moms."

Angående "Lever i ett spänt förhållande till samhället". - Det gäller alla religioner och
trossamfund då FN:s konvention om mänskliga rättigheter inte respekteras.
Angående ”Dianetik - Scientologins viktigaste skrift”.- Dianetik och scientologi är
vetenskapligt två vitt skilda begrepp. Påståendet visar på avsaknad av kunskap om dessa.
Angående ”scientologin blir psykoterapi". - Ordet scientologi har ingenting med psykoterapi
att göra.
Angående ordet "sakrament" om auditering. - Sakrament är ett kristet begrepp vars innehåll
inte har något gemensamt med auditering.
Angående kursavgifter: ”dyra". - I jämförelse med vad? Psykiatri kostar oss skattebetalare 50
miljarder per år. Scientologer behöver ingen psykiatri. Vi sparar således skattepengar.
Angående "Inte något bestämt gudomligt".- Vi talar om Det Högsta Väsendet därför att vi inte
vill utesluta några trosriktningar.
Religion A & B 2000
Angående "Känd sekt". - Fakta: Scientologi-kyrkan inregistrerades som trossamfund den 13
mars 2000 och har funnits i Sverige sedan år 1968, då den första verksamheten öppnades i
Lund. Grundaren heter L. Ron Hubbard och var science fictionförfattare fram till sin död.
Detta var ett av hans civila yrken.
Angående "man anser att det är en ideell förening". – ”Skattemyndigheten har gjort
bedömningen i skattehänseende i oktober 1999 att Scientologikyrkan är att anse som en
allmännyttig ideell förening som bedriver rörelse. Myndigheten anser vidare att den rörelse
som bedrivs är ett naturligt led i det allmännyttiga ändamålet och föreningen är därmed
undantagen från inkomstskatt enligt 7 § 5 mom. Lag om statlig inkomstskatt. Med det följer
även ett undantag från skattskyldighet till mervärdesskatt enligt 4 kap 8 §
Mervärdesskattelagen. Det kan härigenom konstateras att Scientologikyrkan inte kommer att
påföras inkomstskatt eller skattskyldighet för mervärdesskatt så som verksamheten bedrivs
idag. Skattemyndigheten i Stockholm den 23 november 1999.”
SO Direkt RELIGION
Angående fungerar som "affärsföretag". - Se ovan!
Mittpunkt Religionskunskap
Scientologi-kyrkan har ingen "bibel". Den person som publicerade delar av Scientologikyrkans copyrightskyddade material (ej publicerat) begick en brottslig handling och dömdes
att bestrida hela kostnaden för rättegångar.

Sammanfattning
Lärobokstexter inleds med kapitlet Tolkar Bibeln annorlunda. Rubriken och den efterföljande
texten speglar ett synsätt som i varierande grad präglar de lärobokstexter som kommenterats.
Bakom dem döljer sig en flummig fix idé som ger innehåll åt framställningar vars
informationer eleverna förväntas ta intryck av eller ska anamma som fakta. Det är ett
oeftergivligt grundkrav att varje lärobokstext ska vara baserad på kunnande, dvs bred och
djup ämneskunskap, objektivitet och pedagogisk finkänslighet och precision. Följande två
anmärkningar må vara statuerande exempel på hur missledande det blir när detta grundkrav
inte uppfylls.
Rubriken Tolkar Bibeln annorlunda är inte objektiv. Annorlunda – jämfört med vad? Vilken
tolkning förutsätter texten? När lärobokstexten skrevs användes minst 13 olika svenska
översättningar av Bibeln, år 2009 finns minst 15.

Den följande texten ställer en odefinierad kristendom mot en detaljtecknad parakristendom
och de parakristna beskrivs med samma arroganta överton som trossamfunden i föreliggande
studie är föremål för. Det historiska faktumet är i sak det omvända. Enligt judendomshistorien
betraktas Jesusrörelsen som en andlig inomjudisk (fariseisk) förnyelserörelse, som redan i
slutet av 100-talet hade spridit sig både åt väster och öster om Palestina, primärt bland judar.
Vid början av 200-talet hade den antagit tre gestaltningar: en judisk-traditionell, en judisksynkretistisk och en grekisk-romersk. Den judisk-traditionella riktningen bevarade
hemspråket arameiska, höll fast vid judiska traditioner (Apg 2:42) och tog avstånd från tankar
från ”väst”. Enstaka traditioner lever vidare bland Främre Orientens kyrkor och riktningens
strikt monoteistiska gudsbild ligger till grund för bl. a. islam. Tankar från grekisk mytologi
och hellenism kom att ge den judisk-synkretistiska riktningen sin särprägel. Genom bl. a.
teologen Origenes (184-253) vinner tolkningen gehör att händelser och personer i Tanakh (i
kyrkans historia kallad Gamla Testamentet) är förutsägande förebilder som går i uppfyllelse i
evangelierna. Jesus blir en platonskt förandligad messiasgestalt och som följd härav utvecklas
föreställningen att Jesus är ”avlad av den helige Ande” (jungfrufödelse). Förhållandet till
judendomen blir svalt och för att hålla sig väl med kejsaren intar man en oftast judefientlig
hållning. Denna tolkning får sin radikala form i den grekisk-romerska riktningen. Jesus börjar
omges av legend, myt och politik. Inom de två sista riktningarna uppstod snart motstridiga
åsikter, framför allt om vem Jesus var. För att skapa enighet i Romerska riket sammankallade
kejsaren koncilier. På konciliet i Nikaia år 325 beslöts i enlighet med kejsarens förslag och
med 218 ja-röster och 4 nej-röster att Jesus är Gud. Jesus ”avjudnas” sin judiska identitet,
dogmatiseras, idoliseras, institutionaliseras, mytologiseras och politiseras. Han fråntas sin
mänskliga rättighet att bli beskriven på sina egna villkor och av dokumenten, de s. k.
trosbekännelserna, framgår det att det inte har förelegat något intresse för hans förkunnelse.
Koncilierna definierade en ny religion, kristendomen, och sakligt sett är Jesus inte kristen. De
som tar avstånd från denna vrångbild av Jesus är enligt lärobokstexten parakristna, en
diskriminerande värdering som drabbar bl. a. invandrare från de bibliska kärnländerna,
personer engagerade i väckelserörelserna i Sverige under 1700-1800-talen och flera av
nutidens nya religiösa rörelser.
Bertil Persson

Lärobokstexternas primärkälla akademiskt belyst
De läroböcker som idag framställs för grund- och gymnasieskolan där sekter, eller nya
religiösa rörelser, beskrivs innehåller ovanligt ofta liknande tematik när det gäller att beskriva
rörelserna och frågan uppstår vad detta beror på. Framförallt intressant är detta eftersom den
bild de framställer avviker så kraftigt från den forskning som produceras på detta område.
Läroboksförfattare är naturligtvis fria att använda en mängd olika källor och leta sig fram till
den information som bäst och mest sakligt beskriver det som skall beskrivas. Men det finns
några teman i dessa beskrivningar som oundvikligen visar att en källa är mycket viktig och
rent av central, nämligen Karl-Erik Nylunds verk Att leka med elden. Om livet på sektens
villkor (ursprungligen publicerad 1998). Här finns återkommande tematik i beskrivningen av
"sekterna" och deras funktion.
Några centrala teman är viktiga att lyfta fram och måste beskrivas som problematiska. Det
första är det sätt som Nylund använder sig av begreppet sekt. Nylund definierar detta begrepp
kortfattat med att om en grupp på något sätt avviker från den kulturella eller religiösa miljö
den befinner sig i eller inte fullt ut accepterar det omgivande samhället så kan den
klassificeras som en sekt. Detta är en besvärlig definition och skulle kunna innefatta i stort
vilka typer av sociala grupper som helst. Detta avviker även långt från begreppets
religionssociologiska ursprung som mer frekvent används inom forskningen och som främst
avser att åtskilja olika typer av religiösa grupper med utgångspunkt från deras
organisationsform. Detta skapar mer förvirring än det klargör ett redan mycket problematiskt
begrepp. Att begreppet är så pass belastat med värderingar och fördomar diskuteras
överhuvudtaget inte och således inte heller i de läroböcker som baserar sig på denna källa.
Hos Nylund finns även en precisering av begreppet med tillägget manipulativ och Nylund
använder återkommande begreppet manipulativa sekter. Enligt Nylund karaktäriseras dessa
grupper av att ett auktoritärt ledarskap, uppfattningen att det endast finns en lära och att de
terroriserar sin kritiker. Dessa kriterier menar Nylund, utan att empiriskt belägga detta, är
något som präglar ett mycket stort antal grupper i Sverige och han räknar upp över 50 stycken,
allt från Teosofiska sällskapet till Livets ord och Transcendental meditation.
Denna beskrivning ligger mycket långt från den aktuella forskning som finns rörande dessa
grupper som visar att spänningen mellan dessa grupper och det omgivande samhället med
åren allt mer avtagit och normaliseras. Att överhuvudtaget generalisera kring ett så pass stort
antal religiösa grupper och påstå att de skulle vara manipulativa sekter måste beskrivas som
fördomsfullt snarare än vetenskapligt.
Det fördomsfulla och respektlösa draget är i övrigt något som präglar det sätt som de olika
grupperna beskrivs på. Detta medför dock att framställningen lyckas uppnå sitt syfte,
nämligen att beskriva dessa grupper som extrema, manipulativa och farliga.
En tredje och sista problematik är bristen på källkritik. Nylund förlitar sig i stort sett till en
typ av källor och det är de som förhåller sig kritiskt till dessa grupper och främst olika kritiker
och avhoppare. Dessa källor är naturligtvis värdefulla, men de måste balanseras mot andra
typer av källor och framförallt så måste deras värde, utifrån att deras agenda är att kritisera,
bedömas på dessa grunder. Dessa källor måste kompletteras med mer objektiva
framställningar och det är även önskvärt att kontakt med den grupp som skall beskrivas för att
kunna korrigera olika grundläggande fakta.

Här finns stora brister och någon källkritisk balans finns inte. Detta medför att uppenbara
faktafel aldrig uppdagas utan får framstå som fakta och många av de rena faktafel som finns
hos Nylund är även lätta att återfinna i läroböcker som idag används på grundskolor och
gymnasier.
Peter Åkerbäck

Lärobokstexterna i idéhistoriskt perspektiv
I det föregående har Karl-Erik Nylunds författarskap fokuserats. Det har kunnat konstateras
att det har stora vetenskapliga brister. Därför är insikt i bakomliggande idéhistoriska
sammanhang av fundamental betydelse att känna till. Följande resumé bygger på autentiskt
källmaterial som redovisas i The Fight Against Sects. A Summarized Idea-historical Study,
utgiven av Sveriges Interreligiösa Fredsråd år 2008.
Georg Lanz von Liebensfels
Runt sekelskiftet 1900 börjar idéer från ett koncept att framträda vars huvuddrag har avsatt
spår i svensk politik under 1930-40-talen och som kan skönjas än i dag i inställning till vissa
religiösa rörelser. (1) Det är komponerat av österrikaren Georg Lanz von Liebenfels (18741954), känd som ”mannen som gav Hitler idéerna”. År 1900 grundar han en orden vars syfte
är att väcka intresse för ”karaktärsdaning och rashygienisk kroppsförädling”. Under de
följande åren ägnar han sig åt att som ”religionspolitisk sektexpert” - egen utsago manipulativt omvandla ett antal begrepp och idéer till en teori, som blir grundläggande för
nationalsocialismen. Idéerna spred han ut över Europa och Nord- och Sydamerika i
tidskriften Ostara. (2)
Lanz var ett snille. Hans omfattande beläsenhet inspirerade honom till visioner. Luthers
judehat, Darwins utvecklingslära, Gobineaus arierteori, (3) Mendels ärftlighetslagar,
Nietzsches vision om övermänniskan, (4) Jungs typlära (5), dessa element smälter han
samman till ideologin om den rashygieniskt ideala människan. Konceptet blev grundläggande
inslag i Nazi-Tysklands partiprogram. När det tillämpades på religionslagstiftningens område
blev formuleringen den här: ”Vi kräver frihet för alla religiösa trossamfund om de inte utgör
någon fara för nationen och inte motverkar den tyska rasens moraliska känslor. Partiet…
bekämpar den judisk-materialistiska andan inom oss och utom oss”. (6) Enligt Gestapochefen
Heinrich Himmler (1900-1945) innebar detta att nästan alla religiösa rörelser utom lutherska
statskyrkan Deutsche Christen var sekter och förbjöds, därför att de uppfattades som ”fara för
nationen” och skada för ”tyska rasens moraliska känslor”.
Friedrich-Wilhelm Haack
Ingen ska förledas tro att den religionspolitiken dog ut i och med Andra Världskrigets slut i
maj 1945. Den lever vidare som idégivare till efterkrigstidens sektjakt. Denna är designad den
lutherske prästen i München Friedrich-Wilhelm Haack (1935-1991). Han framträder som den
nutida sektjaktens chefideolog. Han anknyter till Evangelisk-lutherska Kyrkans
bekännelseskrifter och ser sin uppgift som präst att försvara dem. (7) Det gäller att ”företa
avgränsningar där man inom kyrkan har undervisat i strid med denna bekännelse eller där
kyrkans medlemmar har utsatts för läror som strider mot bekännelsen… Kyrkan handlar
apologetiskt för att stödja och öka sina medlemmars tro och för att försvara de människor,
som anförtrotts henne, mot villoläror”. (8) I sin mission använder han flitigt ordet sekt. Som
sekt definierar han sådan grupp som bedriver propaganda och mission mot de kyrkor som
grundar sig på bekännelseskrifterna, vidare sådana som påstår sig äga utombibliska sanningsoch uppenbarelsekällor. Han introducerar ett begrepp synonymt med nya religiösa rörelser:
Jugendreligionen. Med det avser han ”religiösa och parareligiösa rörelser som uppträtt i
Europa sedan slutet av 1960-talet, som tilltalar ungdomar och vuxna mellan 19 och 35 år och
som i lära och praktik har anhängarnas infantila regression som syfte… Hos
Jugendreligionens anhängare kan man om och om igen iaktta en drastisk och snabb
personlighetsförändring som ofta mynnar ut i eliminering av all kritik och en hängivenhet
som är total. De starka förändringarna i personligheten och den rigorösa etisk-moraliska

nyorienteringen leder till att man kommer i konflikt med lagen och till sociala och familjära
problem… Destruktiva kulter kännetecknas av den negativa effekt de har på de unga
anhängarna.” (9)
När Haack genomförde sin ideologi avvisade han alla slag av yttre auktoriteter såsom
universitet och FN:s konvention om mänskliga rättigheter. ”Förstår vi vår tro riktigt, då har vi
ingen rätt att låta ’de andra’ vara kvar i sin tro… Bekännelsegrundad apologetik måste vara
klart avskild från vetenskapliga intressen”. (10) ”Att tolerera likgiltighet – att var och en blir
salig på sin tro – är till sist trosvidrigt.” (11) I sin verksamhet använde han förtal, hjärntvätt,
kidnappning, lögn, manipulation som verktyg. (12) Kontakten med sina förtrogna
medarbetare upprätthöll han genom sina Persönlicher Informationsbrief märkta ”Strictly
confidential”.
Haacks apologetik har än idag sitt ideologiska centrum i Tyskland men den sprids också
vidare till andra länder. (13) Genren reflekteras i många handböcker, lexikon, läromedel,
uppslagsböcker och TV-program. I sak betyder detta att kunskapen som förmedlas om
religiösa rörelser anammas som sann men är i verkligheten förljugen religionskunskap.
Föreningen Rädda Individen (FRI)
Haacks närmaste medarbetare var Johannes Aagaard (1928-2007), missionsprofessor vid
Aarhus universitet i Danmark. Dennes nära samarbete med några präster i Svenska Kyrkan
medförde att sektjakten i Sverige tog fart under 1970-80-talen och genererade i bildandet av
Föreningen Rädda Individen (FRI). Den odlar och lanserar samma ideologi som Haack och
Aagaard. FRI har matat samhället med manipulativa klichéer och klyschor ända sedan
bildandet år 1984. FRI är medlem i en europeisk paraplyorganisation som samverkar med en
systerorganisation i USA, The International Cultic Studies Association. (14) Den senare
bygger sin verksamhet på ett antal psykiatrer med hjärntvätt som huvudintresse. En av dem
anser begreppet hjärntvätt vara för vardagligt och talar i stället om tankekorrigering och
tankereform. (15) En annan utgår från idén och utarbetar ett 6-punkts rehabiliteringsprogram.
(16) En tredje tillämpar programmet och förklarar att anhängarna till Jugendreligionen visar
tecken på schizofreni och är ”sinnessjuka”, något som endast beteendevetare och psykiatrer
kan upptäcka och behandla. Denne person har ofta medverkat som föreläsare i nynazistiska
kretsar i Europa. (17)
FRI motiverar sin sektjakt med att den vill hjälpa människor som utsatts för otillbörlig
påverkan eller vilseledande rekryteringsmetoder. (18) Detta förefaller inte gälla FRI självt
som ger ut skrifter och på annat sätt torgför vad den anser trossamfund lär och gör utan att
samverka med dem. FRI har rättsligt dömts för brott mot mänskliga rättigheter. (19)
Karl-Erik Nylund
I gränslandet till FRI:s ideologi har Karl-Erik Nylund omvandlat religionssociologiska
beskrivningar till talet om ”de farligaste sekterna” i världen och Sverige. Till grund ligger en
av vetenskapen icke erkänd bedömningsgrund. Scientologi-kyrkan toppar båda listorna med
motiveringen att den ”är den i särklass farligaste sekten, både i Sverige och övriga världen…
med ett manipulativt ledarskap och med en subversiv verksamhet försöker få total kontroll
över den enskilde medlemmen. Oliktänkande och kritiker förföljs”. På tredje plats i Sverige
och världen placeras Familjefederationen. ”Den strävar efter att skapa egna samhällen där
rörelsens ideologi är den härskande, med andra ord ett världsherravälde”. På femte plats i
Sverige finns Hare Krishnarörelsen om vilken det sägs att den ”i första hand värvar ungdomar
vilka man sedan avskärmar från det omgivande samhället”. Dessa förljugna konstateranden

har till allra största delen övertagits från Haack och Aagaard. (20) Författarskapet vittnar om
avsaknad av kunskap om vad FN:s konvention om mänskliga rättigheter säger om respekten
för individens anseende (Artikel 17) samt att främjande av religiöst hat ”som innebär
uppvigling till diskriminering, fiendskap eller våld” är förbjudet (Artikel 20). En konvention
är rättsligt bindande!
Metodik
De metoder som används i sektjakten synes ha sitt ursprung i hur man under århundradena har
gett uttryck för hatet mot judarna.
Konspiration, sammansvärjning, är en av de vanligaste och mest inflytelserika metoderna.
Två exempel. I universitetet i Ingolstadt i Sydtyskland grundade en professor år 1776
Illuminatorden. (21) Han var en den tidens Jan Björklund, som insåg vikten av en ny
utbildningsform. För att undvika konflikt med Katolska Kyrkans inkvisition valde han
ordensmodellen, olyckligtvis Frimurarorden. Den ansågs nämligen vara allierad med judarna.
(22) En dag hände det att en hängiven reformpedagog råkade i ett offentligt sammanhang
antyda något om ordens pedagogiska utvecklingsarbete. När det kom till inkvisitorernas
kännedom uppfattades orden som att den sysslade med samhällsomstörtande verksamhet. Det
ledde till att orden omedelbart upplöstes. Hur presenteras Illuminatorden idag i
uppslagsböcker och på internet? Jo, illuminater är judar. De finns bakom de flesta
internationella nätverken - CIA, EU, FN, flygbolag, UNESCO, världsbanker - och arbetar för
att förverkliga sin plan att erövra världsherraväldet. (23)
En nutida parallell: begreppet scientologi. Nästan alla nutida beskrivningar förmedlar eller
utgörs av förtal och lögner. Ordet scientologi betyder läran om [hur man skaffar sig] kunskap.
Det användes bl. a. av reformpedagogen Johann Amos Comenius (1592-1670) vars
reformprogram ligger till grund för Sveriges första skolordning år 1649. När ordet sedan
början av 1960-talet brukas av sektbekämparna, står det för något som är farligt och
samhällsomstörtande och ska bemötas med förtal och skrämselpropaganda. Så har ännu ett
utbildningsrelaterat nyckelord totalförvrängts. (24)
I doktorsavhandlingen Åkerbäck, Peter, De obeständiga religionerna. Om kollektiva
självmord och frälsning i Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire och Heaven’s Gate,
Stockholm 2008, behandlas destruktiva religiösa rörelser som ofta tillgrips som
skrämselpropaganda. Ett typexempel är DVD:n Manipulativa sekter, utgiven år 2007 av
Kunskapsmedia AB, Hägersten. Avhoppare från ”Nylunds” trossamfund intervjuas. Som
sakkunniga kommentatorer medverkar beteendevetare, kriminolog och Nylund, förstärkta
med snapshots från avskräckande destruktiva religiösa rörelser. Det är för övrigt avslöjande
och signifikativt att kriminolog tillhör de medverkande. Åtskilliga TV-program har under de
senaste åren sänts med liknande upplägg. Nyutgivna böcker som Essén, Charlotte, Sektbarn.
Ett reportage om de utvalda för paradiset, Stockholm 2008, och Svahn, Clas, Sekter och
hemliga sällskap i Sverige och världen, Sundbyberg 2007, följer samma koncept.
Ytterligare en metod: fiktionen. Under 1800-talet bröt en våg av judehat ut i Europa. Den
ledde till den moderna zionismens uppkomst. Ett antal skrifter lanserade idén att enda
lösningen på ”judeproblemet” är att återskapa en självständig stat i Palestina. I augusti 1897
hölls den första zionistiska världskongressen i Basel i Schweiz. I omedelbar anslutning spred
judefientliga krafter en fiktion, en skrift med titeln Sion vises hemliga protokoll: Judarnas
plan att med lögn och list erövra världsherraväldet. Den utgörs av förmenta protokoll från
konferensen. Enligt protokollen skall judar och frimurare ha gjort upp planer för att ersätta

den kristna civilisationen med en judisk världsregering. Hitler refererade till skriften som stöd
för sin judeutrotning. På hans rekommendation var den lärobok i många skolor. Idag
förekommer den som argument för den judehatskampanj som Israelfientliga rörelser i den
muslimska världen och Radio Islam i Sverige bedriver och skymtar bakom nynazistiska
rörelser. (25) Protokoll nr 16 har rubriken Hjärntvätt.
Beskyllningar, fiktion, hat, hån, konspiration, lögn, manipulation, rasistiska attityder,
skrämselpropaganda är några av de metoder som används inom sektjakten. Det är viktigt att vi
känner igen dem, härskartekniken, irr- och virrlärorna, ”språket”, utlevelserna och har
kunskap att bemöta dem.
NOTER
(1) Följande urval av litteratur är ett försök att ge en överblick över konceptets
implementering i Sverige.
allmän politik
Almgren, Birgitta, Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933-45, Stockholm
2005; Larsmo, Ola, Djävulssonaten. Ur det svenska hatets historia, Stockholm 2007; Nilsson,
Karl N. A., Svensk överklassnazism 1930-1945, Stockholm 1996; Sahlin, Björn (red.),
Religionsfrihet – för vem? Nya religioner möter samhället, Stockholm 1979; Thulstrup, Åke,
Med lock och pock. Tyska försök att påverka svensk opinion 1933-1945, Stockholm 1962.
homosexualitet
Silverstolpe, Fredrik, Homosexualitet i Tredje riket, Stockholm/Stehag 2000.
rasbiologi
Anstrin, Peter, Ett sekel med psykiatrin. Psykiatrins inflytande på samhället. Del 2. Psykiatrin
i statens tjänst – behandling och resultat, Stockholm 2001; Broberg, Gunnar & Tydén,
Mattias, Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige, Stockholm 1991;
Broberg, Gunnar, Statlig Rasforskning, Lund 1995; Hagerman, Maja, Det rena landet. Om
konsten att uppfinna sina fäder, Stockholm 2006; Lundborg, Herman, Rasbiologi och
rashygien. Små populärvetenskapliga skisser, Stockholm 1914; -, Rasfrågor i modern
belysning med särskild hänsyn till svenska folket. Populär handledning, Stockholm 1919; -,
Svensk raskunskap. Folkupplaga med text, kartor, diagram och planscher, Uppsala 1927; -,
Västerlandet i fara. Befolkningsfrågor i biologisk och rashygienisk belysning, Göteborg 1934;
Lundman, Bertil, Nutidens människoraser, Uppsala 1946; Nordenstreng, Rolf,
Människoraserna och deras uppkomst enligt den nyaste biologins rön, Stockholm 1933;
Pedersen, Helge, ”Gud har skapat svarta och vita människor, jäfvulen derimot halfnegeren.”
En komparativ analyse av Jon Alfred Mjøen og Herman Lundborgs rashygieniske ideer i
Norge og Sverige, Oslo Universitet 2003; Saleeby, Caleb Williams, Föräldraskap och
raskultur. Ett utkast till eugenik, Stockholm 1910.
Lundborg (1868-1943) blev chefideolog för rasbiologin i Sverige. Han var verksam som
professor i rasbiologi och medicinsk ärftlighetsforskning vid Uppsala universitet och år 1909
grundare av Svenska sällskapet för rashygien, en gren av det år 1905 i Berlin etablerade
Gesellschaft für Rassenhygiene. Flera av Lundborgs böcker innehåller idéer och skisser
hämtade från publikationer som är signerade Lanz von Liebenfels. Lundborg var medlem i
den pro-nazistiska Riksföreningen Sverige – Tyskland. Lundman var Lundborgs lärjunge.

skolpolitik
Richardson, Gunnar, Hitler-Jugend i svensk skol- och ungdomspolitik. Beredskapspedagogik
och demokratifostran under andra världskriget, Stockholm 2003.
Svenska Kyrkan
Brodd, Birgitta, Var Sveriges sak också kyrkans? Svenska kyrkans utrikespolitiska aktivitet
1930-1945. En tidslägesorienterad analys, Skellefteå 2004; Gerdmar, Anders, En germansk
Jesus på svensk botten. Svensk-tyskt forskningssamarbete med rasistiska förtecken 1941-1945,
Uppsala 2004; Gunnarsson, Lars, Kyrkan, nazismen och demokratin. Åsiktsbildning kring
svensk kyrklighet 1919-1945, Stockholm 1995.
(2)
grundlägger…
arierdogm

Gud-dogm
judedogm

manipulationsdogm
moraldogm

Av Lanz skapade skenbara kunskaper som…
… som genererar i… som grundprincip i
nationalsocialismen/nynazismen
anti-demokrati
anti-FN
anti-internationalism
”Rasen är Gud, Gud den renade rasen”
anti-kapitalism
anti-kommunism
anti-semitism
anti-intellektualism
anti-esoterik
anti-homosexualitet
anti-nyreligiositet

Kommentar till tablån. Anti-nyreligiositet inkluderar inte ockulta rörelser som asatro, astrologi,
fatalism, satanism, eftersom de är attraktiva i nazistiska och nynazistiska kretsar.
För vidare läsning: Daim, Wilfried, Der Mann, der Hitler die Ideen gab. Jörg Lanz von
Liebenfels, Wiesbaden 1994; Goodrick-Clarke, Nicholas, The Occult Roots of Nazism. Secret
Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology, New York 2005.
(3) Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) var fransk författare och diplomat. Han var en av
de inflytelserika föregångarna till nationalsocialismens raspolitik. Hans tes var denna: alla
raser är olika, anatomiskt, fysiskt och psykologiskt. Det finns tre raser: den gula, den svarta
och den vita. Ur den vita, den ariska rasen, har världens civilisationer bildats. Den har sedan
länge vansläktats genom rasblandning och måste som försäkran om mänsklighetens framtid
återställas. Efter en tid som diplomat i Stockholm tvingades han för sina åsikter att lämna
landet.
(4) Friedrich Nietzsche (1844-1900) var tysk filosof, en tid professor i språkvetenskap i Basel
i Schweiz. Nietzsche som filosof, författare och person framställs tvärvetenskapligt i Eriksen,
Trond Berg, Nietzsche & det moderna, Stockholm 2005.
(5) Carl Gustaf Jung (1875-1961), schweizisk psykolog, åren 1933-41 professor i psykologi i
Zürich. Jung definierar typ som ”ett exempel eller en mönsterbild som på ett betecknande sätt
återger karaktären hos en art eller ett allmänt förhållande. I den trängre mening som används i
vårt sammanhang är typen en karakteristisk mönsterbild av en allmän inställning som
förekommer i många individuella former”. Uttrycket i NSDAP:s partiprogram ”Partiet…
bekämpar den judisk-materialistiska andan inom oss och utom oss” är ett exempel på hur
ursprungligen Lanz har gjort bruk av Jungs typlära. Se (6) nedan.

För vidare läsning: Hark, Helmut, Jungianska grundbegrepp från A till Ö. Med originaltexter
av C. G. Jung, Stockholm 1997; Ramsay, Anders (red.), Jung och nazismen,
Stockholm/Stehag 1992.
(6) Partiprogram av 24.02.1920 för Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
§24.
(7) Evangelisk-lutherska Kyrkans bekännelseskrifter är de som i Sverige antogs på Uppsala
möte år 1593 och utgör bekännelsegrunden för Svenska Kyrkan, vilket ånyo bekräftades på
kyrkomötet 12.06.1999.
För vidare läsning: Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter, Stockholm 1957; Kyrkoordning –
med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan, Stockholm 1999.
(8) Haack, Friedrich-Wilhelm, Der Weg des Lebens nun ist dieser, Apologetik an der
Schwelle des 3. Jahrtausends, München 1988, sid. 34. I Grundlagen der Apologetik, München
1985, har Haack redogjort för motiven för sin apologetiska mission.
(9) Haack, Friedrich-Wilhelm, Neue Jugendreligionen, München 1974, sid. 52-53.
(10) Haack, Friedrich-Wilhelm, Übersicht über die Sekten und Weltanschauungsarbeit,
1. Halbjahr 1970.
(11) Haack, Friedrich-Wilhelm, Sekten, München 1974.
(12) Haacks bibliografi omfattar ett 50-tal skrifter. Sitt program för sektbekämpning har han
utförligt beskrivit i Ratschläge. Jugendreligionen –Bewegungen und Sekten. Was können
Betroffene und Verantwortliche tun?, München 1977, och Jugendreligionen. Ursachen.
Trends. Reaktionen, München 1979. Här lämnas riklig information om avprogrammering
(hjärntvätt), litteratur, nätverk och adresser.
(13) Haacks och Aagaards ideologiske arvtagare är den lutherske prästen Thomas Gandow,
Berlin. Han leder Dialog Zentrum. Det är främst informationer från hans internettidskrift
Berliner Dialog och från nynazistiskt orienterade antikultrörelser i stadsstaten Hamburg som
smyger sig in i Sverige.
(14) Den europeiska paraplyorganisationen är Fédération Européenne des Centres de
Recherche et d’Information sur le Sectarisme (FECRIS), bildad i Frankrike år 1994 och har
för närvarande sitt säte i Brest. Trots protester från universitet och högskolor i de flesta EUländer, inklusive Sverige, och trots över 20-talet fällande domar, har FECRIS erhållit status
som remissorgan åt Europarådet år 2005.
(15) Här avses Robert Jay Lifton, professor i psykologi och psykiatri vid John Jay College of
Criminal Justice och vid Graduate Center, City University of New York. Han har undersökt
den mentala processen hos fångar som under Koreakriget (1950-1953) konverterat till
kommunismen. I böckerna Brain-Washing in Red China. The Calculated Destruction of
Men’s Minds, New York 1951, och Thought Reform and the Psychology of Totalism. A Study
of ”Brainwashing” in China, London 1961, har han utförligt beskrivit hur hjärntvätt och
sinneskontroll gick till.

(16) Här avses en av de mest inflytelserika förespråkarna för hjärntvätt i USA Margaret
Thaler Singer (1921-2003), professor i psykiatri vid University of California, Berkeley & San
Francisco. En tid anlitades hon flitigt vid rättegångar. Sedan hon utfört en studie åt American
Psychological Association och i den lanserat hjärntvätt, betraktades hon inte längre som seriös.
Inspirerad av Lifton utarbetade hon rehabiliteringsprogrammet 6 Conditions for Thought
Reform.
(17) Här avses John G. Clark (1926-1999), professor i psykiatri vid Harvard Medical School,
Cambridge, USA. Metoder och vokabulär hos Clark, Lifton och Singer har omisskännliga
drag gemensamma med Sion vises hemliga protokoll, t. ex. protokoll nr 16 om hjärntvätt. Jfr
Lifton, Robert Jay, The Nazi doctors. Medical Killing and the Psychology of Genocide, New
York 1986. William Walters Sargant (1907-1988), brittisk psykiater och konsult åt British
Secret Service, har också spelat en betydande roll i avprogrammeringsrörelsen, bl. a. genom
sin bok Battle for the Mind. A Physiology of Conversion and Brain-Washing. (How
Evangelists, Psychiatrists, Politicians and Medicine Men can change your Belief and
Behaviour), New York 1957 (svensk övers. Kampen om själarna. Omvändelsens och
hjärntvättens fysiologi, Stockholm 1958).
För vidare läsning: Anstrin, Peter, Ett sekel med psykiatrin. Psykkulturens inflytande på
samhället. Del 1. Männen bakom Hitler, Stockholm 2000; Streatfeild, Dominic, Brainwash.
The secret history of mind control, London 2006.
(18) Utdrag ur riksorganisationen FRI:s senaste stadgar av 06.05.2000. ”FRI är en ideell
sammanslutning av människor som vill värna om individens frihet. FRI är partipolitiskt
fristående och oberoende av religiösa sammanslutningar och affärsintressen… FRI har som
mål att på grundval av FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, särskilt vad gäller
deklarationens artikel 30, bevaka den enskilda individens rättigheter i föreningar och religiösa
eller andra organisationer och företag, samt att verka för att deklarationens innebörd beaktas.
FRI vill hjälpa den enskilda människan samt anhöriga och vänner, som har utsatts för förtryck,
otillbörlig påverkan eller vilseledande rekryteringsmetoder… FRI vill arbeta för att avslöja
och förhindra missbruk av religiösa, psykologiska och vetenskapliga begrepp.”
(19) Angående FRI:s verksamhet kan följande citat vara motiverat, hämtat ur en artikel som
riksdagsmannen och hovpredikanten Mårten Werner (1918-1992) publicerat i Sydsvenska
Dagbladet:
”Ingens samvete tvinga eller tvinga låta.” Den gamla regeringsformens ord saknar förvisso
inte aktualitet. Den är demokratins magna carta. Kanske borde dagens frejdiga bekämpare av
nyandliga rörelser betänka detta, dessa s. k. ”avprogrammerare” som genom sitt handlande
ifrågasätter vuxna människors rätt att själva välja religiös eller politisk hemvist… FRI drar sig
inte för att använda våld och kidnappning. En ”avprogrammerare” anställd av Svenska
kyrkan har uttalat att ”i vissa fall är det nödvändigt att föra bort personen mot dennes vilja”.
Detta är verkligen att ta lagen i egna händer. I övrigt kan domstolsprotokoll vittna: ”Ju mer
man synar organisationen FRI, dess agerande, bakgrund och internationella förgreningar,
desto bättre förstår man att den rörelsen inte kan vara någon lämplig samarbetspartner för en
kyrka som vill föra ut det kristna kärleksbudskapet.”… Svenska kyrkans påkomna intresse att
bekämpa ”sekterna” röjer kyrkans behov att dölja sina egna sjunkande intressesiffror.
Misslyckas man själv kan man alltid hävda sig genom att kritisera andra. Det kostar dessutom
ingenting – tror man… De behandlingsmetoder FRI hänvisar till bygger på psykiatriska
teorier och terapier, som företräder en biologisk-materialistisk människosyn snarare än på en
andlig/religiös. Det stora frågetecknet rörande FRI är att man där uppenbarligen anser det
legitimt att söka beröva enskilda människor en religiös övertygelse… Då FRI-medlemmarnas

förehavande och gruppens internationella kontakter präglas av en mängd olaga övergrepp och
klammeri med rättvisan, borde det vara en självklarhet att Svenska kyrkans namn under inga
omständigheter bör sammankopplas med eller användas för att på något sätt legitimera FRI:s
tvivelaktiga verksamhet…
Malmö den 18 augusti 1992.
Mot en sådan bakgrund är det djupt ohederligt att författare och förlag framställer FRI som
kunskapskälla och nonchalerar företrädare för trossamfund och universitet och högskolor.
För vidare läsning: Frisk, Liselotte, De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen?, Nora
2007; Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.), Religion i Sverige, Stockholm 2008.
(20) Samtliga citat är från Nylund, Karl-Erik, Att leka med elden. Sekternas värld, Stockholm
2004, sid. 301-302. Under rubriken För den som vill hjälpa någon ur en sekt sid. 317
rekommenderas litteratur med direkt anknytning till USA-organisationen. Nylund har också
med statliga medel (!) sänt ungdomar till nätverket i USA för att rehabiliteras från sekter.
Lärobokstexter om Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (”Hare Krishnarörelsen”)
har inte behandlats i förhandenvarande Tro på villovägar eftersom sådana är akademiskt
bemötta i Karlsen, Tore, Krishnarörelsen – en religiös minoritet i Sverige. En granskning av
hur Krishnarörelsen framställs i 25 läromedel, Stockholm 1999.
(21) Ordens filosofi och program beskrivs av grundaren Johann Adam Weishaupt (1748-1830)
i Das Verbesserte System der Illuminaten mit allen seinen Graden und Einrichtungen,
Frankfurt & Leipzig 1787: ”Våra läror är inga nya läror eller okända; men de åtgärder som
behöver vidtas för deras förverkligande och den brinnande, varma längtan att bli allt detta, de
är nya och helt och hållet vår egen”. För detta ska orden vara det genomförande organet och
därvid utveckla tidens behov av upplysning: ”Upplysning är att förstå vad det är jag ser, vad
det är som andra ser, vad det är som andra begär och som jag begär; att veta, att jag ensam
inte räcker till, att jag inget är utan andras medverkan; att se mina medmänniskor som en
viktig del av min egen lycksalighet, att söka deras bekräftelse och ynnest, samt att förstå att
jag endast kan få allt detta när jag gör det som är dem till nytta.”
(22) En av ordens mest hängivna medlemmar var Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827),
välkänd schweizisk reformpedagog. Han visar i ord och handling ordens didaktik.
Undervisningen ska gå från det bekanta till det obekanta, från det enkla till det sammansatta,
från åskådliga och konkreta iakttagelser till begrepp och helhet; en allsidig pedagogik där
handen, hjärtat och huvudet är med i lärandeprocessen. Den ska fostra till ett personligt
harmoniskt liv och till medmänsklighet. Pestalozzi, liksom Weishaupt, har utvecklat de
pedagogiska grundtankar som den engelske filosofen och statsmannen Francis Bacon (15611626) och sedan Comenius har formulerat.
För vidare läsning: Bacon, Francis, Det nya Atlantis, Stockholm 1995; Kroksmark, Tomas
(red.), Den tidlösa pedagogiken, Lund 2003.
(23) Denna fixa idé härrör från främst två judefientliga ”standardverk”: Barruel, Augustin de,
Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme, I-IV, London 1797-1799; Robinson, John,
Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Governments of Europe, carried on in
the Secret Meetings of Free-Masons, Illuminati, and Reading Societies, etc., collected from
good authorities, Edinburgh 1797. Observera att i den sistnämnda boken anses läscentra vara
uttryck för judisk konspiration.

(24) Begreppet scientologi finns bl. a. i flera Comeniusmanuskript. När det i Läroplaner för
det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94, Lpf 94,
Utbildningsdepartementet 1994, sid. 8 står ”Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med
varandra” är detta en beskrivning av vad scientologi står för.
A. läran om

B. kunnande om

Begreppet scientologi omfattar
1. hur vi skaffar oss kunskap
bl.a. genom erfarenhet, forskning,
läsning, resor, samtal, studieteknik
2. vad kunskap innebär
det vardagliga samspelet mellan
faktakunskap (kunskap som information),
färdighetskunskap (kunskap som
utförande),
förståelsekunskap (kunskap som
meningsskapande),
förtrogenhetskunskap (kunskap som
omdöme),
dvs = personligt kunnande
1. vad som är faktisk kunskap
kunskap som bygger på faktaunderlag
2. vad som är skenbar kunskap
kunskap som saknar faktaunderlag

Comeniuś pedagogiska huvudarbete är kursbok i lärarutbildningen: Kroksmark, Tomas,
Johann Amos Comenius: Didactica Magna. Stora undervisningsläran, Lund 1999.
För vidare läsning: Persson, Bertil, Applied Scholastics. Nyckeln till effektiv utbildning,
Stockholm 2006.
(25) Nynazistiska rörelser bl. a. Blood & Honour (enligt egen uppgift ”en pan-arisk rörelse
med divisioner över hela Europa, Amerika, Sydafrika och Australien”), Nationalsocialistisk
front (dess internetbutik Arminius.se saluför Sion vises hemliga protokoll),
Nationalsocialistisk webbplats, Skånepartiet (konsekvent antisemitiskt parti i begreppets
bokstavliga mening), Svenska Motståndsrörelsen (saluför Mein Kampf, historierevisionistisk
och rasbiologisk litteratur), Sverigedemokraterna.
För vidare läsning: Eriksen, Trond Berg & Harket, Håkon & Lorenz, Einhart, Judehatets
svarta bok. Antisemitismens historia från antiken till idag, Stockholm 2008; Larsson, Stieg &
Ekman, Mikael, Sverigedemokraterna. Den nationella rörelsen, Stockholm 2002; Lodenius,
Anna-Lena & Larsson, Stieg, Extremhögern, Stockholm 1994; Lodenius, Anna-Lena, Gatans
parlament. Om politiska våldsverkare i Sverige, Stockholm 2006; Lööw, Heléne, Nazismen i
Sverige 1980-1999. Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna,
Stockholm 2000; Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924-1979. Pionjärerna, partierna,
propagandan, Stockholm 2004; Schmidt, Michael, Nynazismens ansikten, Falun 1993.
Bertil Persson

Sveriges Interreligiösa Fredsråd
Box 45 447, 104 31 STOCKHOLM
Org. nr 802417-6847
Stockholm 2008-10-01

Granskning av läromedel i religionskunskap för grundskolans högstadium
och gymnasium
Vid styrelsemöte 2008-09-16 beslöts att hos aktuella läromedelsförlag
anhålla om ett exemplar av de läroböcker som utkommit sedan år 2005 i
ämnet religionskunskap för grundskolan från årskurs 6 och för
gymnasieskolan.
Anledningen härtill är de uppvaktningar Fredsrådet fått från föräldrar och
lärare som anser att vissa presentationer av trossamfund inte är sakligt
förankrade.
Granskningen kommer att genomföras av företrädare för trossamfunden och
representanter för den religionshistoriska disciplinen. Rapport ska före 31
december 2008 vara förlaget, Skolministern och Föreningen Lärare i
Religionskunskap tillhanda.
Fredsrådets styrelse ser fram emot ett förtroendefullt samarbete kring
uppdraget.
Sveriges Interreligiösa Fredsråd grundades egentligen år 1972, då under
namnet Religiöst Forum, och har sedan dess periodvis tjänat som
remissorgan, bland annat i kyrka-stat-utredningen på 1990-talet och
dessförinnan inför avskaffandet av den statliga granskningsnämnden av
läromedel ibland annat religionskunskap och införandet av objektiv
religionskunskap. Mer info finns på hemsidan www.religionsfred.nu
www.religionsfred.nu
Fredsrådets stadgar §1 beskriver dess ändamål, bland annat dessa:
”1. Att verka för fred genom förståelse, integration och samförstånd mellan kulturer……
5. Att sprida saklig information och kunskap om religiösa företeelser.
6. Att utgöra ett forum för interreligiös dialog och kommunikation mellan trossamfund och
samhälle.”

För tids vinnande är det önskvärt att de ifrågavarande läroböckerna sänds
direkt till undertecknad som också tar emot frågor via e-postadress
hakar@swipnet.se
Med på förhand varmt tack!

Hans Karlsson, Ordförande
Sotingeplan 60, 163 61 Spånga

