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Till Statsrådet och Chefen för

Socialdepartementet

I maj 1996 beslutade riksdagen tillkännagivande tillett regeringenom
med anledning motion l994/95:S0U4O6 Barbro Westerholm fp.av av
I motionen yrkas riksdagen sinatt mening regeringen till kännasom ger
vad i motionen anförts behovet utredning hur andligom av en om
kränkning med dess hälsomässiga följder skall kunna förebyggas och
åtgärdas hur människorsamt för sådan kränkningutsatts skallsom
kunna få hjälp.

Riksdagens tillkännagivande till regeringen, betänkandet
l995/96:SoU17, följde utskottets förslag utskottet sak-attsom angav
nade tillräckligt underlag för ställning tillatt deta svåra frågor som
aktualiserats i motionen. Utskottet ansåg därför regeringen på lämp-att
ligt bör kartläggasätt omfattningen dessa problem och de motreak-av
tioner de skapar. Vid kartläggningen måste yttrande- och religionsfri-
hetsfrågor beaktas. Vidare anfördes i sammanhangetatt bör utredas
dels hur problemen kan förebyggas, dels vilken hjälp och vård börsom
kunna erbjudas bör ocksåsamt hurövervägas kunskaper och erfaren-
heter på detta område kan spridas till alla berörda med bevarad respekt
för religions- och yttrandefriheten.

Vid första riksdagsbehandlingen detta ärende i 1996, åter-av mars
remitterades ärendet till Socialutskottet för inhämtande yttrandeettav
från konstitutionsutskottet anförde bl.a. följ ande:som

"Konstitutionsutskottet vill inledningsvis erinra i all-attom en
mänhet straffbar handling inte skyddad baraär därför denatt
förekommer i religiöstett sammanhang. Rent brottsliga förfaranden
kan således beivras inom för gällande rättsordning. Socialut-ramen
skottet har bedömt underlag för ställningstagandeatt till de frågor

aktualiseras i motionen bör införskaffassom åtgärdergenom av
regeringen. Konstitutionsutskottet har inte anledning in påatt
socialutskottets bedömning i den del handlar utredaattsom om
förutsättningarna för stärka sjukvårdensatt med avsikt attresurser
åstadkomma adekvat rehabilitering ifrågavarandeen patienter.av

Socialutskottet har också betonat vikten respekt förav
religions- och yttrandefriheten. Förslaget konstitutionsut-är, som



utredningsdirektivfullständigauppfattaintedet, att somskottet ser
fråganmedanutredningsbehov, omuttalande ettinnebär ett omutan

tillhänsynmedutredningsuppdragetavgränsningenden avnärmare
regeringen,tillöverlämnasrättigheternaochfri-grundläggandede

bedrivas.skalluppdragetformvilkenifråganliksom om
denunderlagdet avfrånutgår att somKonstitutionsutskottet

ochstöd-skallutredningen avserföreslagna geSocialutskottet
sjukvår-ochhälso-främstsamhällsorgan,olikainomhjälpinsatser

psykiskaisigbefinnerskälspeciellamänniskorförden, avsom
åtgärderinnebäraskallinteinsatserdessaattkrissituationer samt

Vidarefara.irättigheternaochfri-grundläggandedesättersom statligfrågablirdet intefrån enkonstitutionsutskottet omattutgår
rörelser.utpekadevissainforrnationskampanj motellerkartläggning

synpunkterdefrånkonstitutionsutskottetharanfördadetMed
socialutskottetserinran motnågonintebeaktaharutskottet att

tillkännagivande."förslag ettom

hälsomässigautredningmotionenbifallna omriksdagen enomDen av följdbl.a.verksamhet,rörelsers ennyandliga varvissakonsekvenser av
brist-socialtjänstemänochpsykologer ompsykiatrer,frånrapporterav kristillståndolikai sombemötandetvidkunskap personerfällig av

förekom ävenrörelser. Detnyandligaolikaimedlemskaptillrelaterats
oacceptablaanhörigaoch derasmedlemmar omtidigarefrånberättelser

således inte ettMotionenrörelser.religiösa varvissaiförhållanden
ochmissförhållandesynliggjort enpågrundades ettdenhugskott utan

kunna rättförkunskapfå attmåstesamhället geinsiktväxande attom
drabbats.till demstödochvård som

1990-underländerandraihändelsertragiskafruktansvärda,Några
finnaskandetvisatharterrordåd attochmordälvmord,massjmedtalet

kanomständighetersärskildaunderrörelsereligiösförrisk att enen
omvärlden.ochmedlemmar ävenför sinafarligblirdensåutvecklas att

kunnaskulleliknandenågothypotesenavfärda attbaraintegårDet att
påkravettillbidroghändelserskrämmandeland. Dessainträffa i vårt

före-olikarörelser,religiösakunskapöka sinmåstesamhället omatt
medlemskap.erfarenheterochställningar av

l993/94:SoU7betänkandenariksdagsbehandlingtidigareVid av
utbildningbehovetmotionsyrkanden avharl994/95:SOU2 avoch om

betän-dessaavstyrkts. Irörelserdestruktivayrkeskategorierolika om
kunskap ut-behövsdetanförtsocialutskottet omatthar merkanden

förutsatteUtskottetmotionernaproblem tardetbredningen upp.somav
arbetarfrivilligorganisationerberördaochmyndigheteransvarigadå att

frågor.med dessavidare



Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Margot Wallström, för-
ordnade den 20 1997 undertecknad särskildmars utredaresom av sam-
hällets stöd till människor särskilda skäl befinner sig i psykiskasom av
kristillstånd. Direktiven till utredningen återfinns bilaga.i

Den 20 augusti 1997 förordnades följande sakkunniga till utredning-
Sigrid Bolkéus, riksdagsledamot,en: Cecilia Carpelan, utredningssek-

Johnreterare, Evertsson, undervisningsråd, Inga Gustafsson, legitime-
rad psykolog, Peter Nobel, jur. dr, Gunilla Oltner, kommunal bamom-
budsman i Uppsala och Thor Leif Pettersson, professor i religionsso-
ciologi.

Till sekreterare förordnades Sonja Wallbom, kanslichef, fr.o.m. den
15 augusti 1997 och Lars Grip, journalist, fr.o.m. den 15 juni 1997.

Riksdagsdebatten och behandlingen ärendet visar på del deav en av
problem jag i arbetetmött med utredningen.som senare Det första pro-
blemet direktivens ordval "nyandliga rörelser".var Knappast några
andliga rörelser i vårt land betraktar sig själva De attsom nya. menar
deras läror har funnits mycket länge deäven inte spritts under detom

rörelsen i dag har i Sverige.namn Därtillsom kommer gamlaävenatt
etablerade rörelser förekommer i före detta medlemmars berättelser om
kristillstånd drabbat dem. Ett relativt fenomensom nytt intesom

i riksdagsdebattennämnts eller i utredningens direktiv de rörelserär
och kommersiella företag inriktar sig på ledarskaps- ochsom personlig-
hetsutveckling, psykoterapi och försäljningsverksamhet. Dessaren
verksamheter har mycket med de andligagemensamt rörelsemas meto-
der kan skapa psykiska problem försom vissa medlemmar, och utred-
ningens förslag omfattar till viss del dessaäven rörelser. Trots att
begreppet "nyandliga rörelser" inte täcker de områden utredningen be-

harrör jag ändå valt använda dettaatt begrepp och uttrycket nya
religiösa rörelser. Andra begrepp, såsom sekt, är sämre dengenom
negativa värdeladdningen tillskrivs ordet i vårt land.som

Vid behandling dessa frågor i Europaparlamentetav används ut-
trycket sekt då där eftersom sektbegreppetattman inteanser juri-är
diskt definierat så finns det ingen värdering i älva ordet.

Ett mycket och svårtstort problem för utredningen har varit den rå-
dande polariseringen i debatten. Detta tydliggjordes omedelbart redan i iförsta skedet kunskapsinsamlingen. Utrymmetav för ifrågasättande är
mycket litet båda hållen. De och organisationer före-personer som
träder dem råkat illa i olika "nyandligautsom rörelser" har liten förstå-

,else för människoratt fri vilja kan söka sig till ochav vilja kvar istanna
auktoritära religiösa rörelser. Företrädare för nyandliga rörelser och
även del företrädare för religionsvetenskapenen vill ibland inte medge

1religiösaatt rörelser faktiskt har skapat svåra psykiska problem hos ett jantal människor.



mineratuttrycket "ettledamotanvänderiksdagsdebatten om-I en
in-beredddiskuterades. Jag attärutredningenfråganråde" när om

komplicerade be-införställtsharUtredningenomdömet.detistämma
riksdags-föregåendeoch denDirektivenavgöranden.ochdömningar
innebärafårinteutredningenklargjorttydligtmycket atthardebatten

utred-rörelser. Ivissainformationskampanjeller motkartläggningen
finns4.5.5kap.omfattning""problemetsavsnitt upp-ningens enom

patientberättelser. Dettaiförekommerrörelserpåräkning somnamnav
tilllämnatsharUppgifternauppgift.begärdutredningeningenär av

dessasjukvården. Omochhälso-förföreträdare upp-utredningen av
utpekandeuppfattasdettaför etträdslaraderades bort attgifter somav

sorteringochöverhetsinställningtolkaskunnaskulle det även som en
lämpliga presenteras.uppgiftervilka attärsomav

dessatolkasomedelbartskall inteUppräkningen omsomnamnav
mångamedorganisationandra. Enskadligareskulle änrörelser vara

statistikenmed ifinnas överriskgivetvislöper större attmedlemmar
medlemmar. Enfåtalmedorganisationskador, ettpsykiska annanän en

medlemmarhar mångarörelsendenlokal, dvs.kanförklaring attvara
klinik finns.psykiatrisktillfrågaddärdenpåjust ort

tillharutredningvid irörelseendainteAtt somnämna ennamnen
illaråkatolikapåmänniskor sätthjälp tillföreslåhuvuduppgift att som

absurdframstårrörelser,religiösamedkontakter som enut nyagenom
förutsättning.

religions-mångaförtjänar"detsekterfår desamhälle"Ett menar
mellan detfinnssamspeldetuttryck förPåståendetforskare. är ett som

för-samhälletrörelser. Närreligiösaoch desssamhälletexisterande
organisationer.olikadessförändring iocksåtid skerändras över en

för-genomgårrörelserna intehävdarreligionsforskareFlera att enom
följer denochsamhället i övrigtmednågorlunda taktändring i

kanalternativöverlever de inte. Ett attsålagstiftningen,nationella vara
jorden.underoch gårheltsluter sigrörelsen

mångkulturelltbemärkelsereligiösi ettSverige ävenär numera
allainneburithittills intereligionsfrihet har tros-attvårsamhälle. Men

samhälletsdetvärde.lika Omtillskrivitspraktiken äriuppfattningar
hurdet svårtreligionsjämlikhet såskall ha attärvi ävensträvan att se

religionsbegreppet.definitiontydligaremöjligtblidetta kan utan aven
finnas idag kommerfinns irörelserde religiösa även attMånga somav
deltillkommer. Enoch rö-försvinnaAndra kommerframtiden. att nya

mångaAndra kommeroch förståelse.sympatier attrelser vinner ossav
avståndkanske heltvioch personligenfrämmande förkänna sig tar

rörelserkommer dessainställningpersonligadem. vår attfrån Oavsett
samhället be-viktigtdärför oerhörtdetsamhälle ochverka i vårt attär

förrisk stig-och därmedpolariseringstället förfrämjar dialog i enen



matisering det tycks främmande och märkligt. forsk-Denav som oss
ning finns, här hemma och utomlands, visar rörelseattsom om en upp-
fattar det omgivande samhället fientligt kan det leda till rörelsenattsom
isolerar sig från omvärlden. isolering frånEn samhället riskfaktor.är en

viktigEn förhindra oönskad utvecklingväg ökad kunskapatt ären om
olika religiösa rörelser. Det också viktigt med ökad kunskapär en om
vad religionsfriheten innebär och vad den inte innebär. Skolan måste ge
alla ungdomar kunskaper vad skiljer demokratisktettom som
handlingssätt ifrån odemokratiskt. Kunskaper hos ochett var en av oss

demokrati den bästa förgarantinär ingen sin vilja skallatt motom
hamna i auktoritär odemokratisk rörelse. En i sammanhanget genanten
omständighet vidskepelsen fortfarande frodasär att i vårt land.
Samhällets måste sina medborgare tillräcklig kun-attansvar vara ge
skap och upplysning så vi alla skall kunna så självständiga valatt göra

möjligt förskonasoch från vidskepelsens förtryck.som
förutsättningEn för olika religiösa rörelser verka fritt de-att är ett

mokratiskt samhällsskick där religionsfriheten, yttrandefriheten, infor-
mationsfriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten garanterade ochär
tryggade. den bakgrundenMot det viktigt fortlöpandeär diskuteraatt
samhällets förhållningssätt till rörelser har mål inskränkaattsom som
våra demokratiska friheter. frågaEn om/hur samhället kanär agera

samhället självt tillgriperutan odemokratiskaatt metoder.
Utredningen har i sitt arbete betonat barnens situation. Med barn-

perspektivet utgångspunkt har vi därför särskilt kapitel tillägnat ettsom
de fristående skolorna och den s.k. hemundervisningen då skolan är en
mycket viktig tid i och del barnens liv. Sakuppgiftema i detta avsnittav
härrör från Skolverket. Vi har också försökt belysa barnens liv och
villkor i de religiösa rörelserna. En samlad erfarenhet dettanya av
arbete samhället inte fårär glömma bortatt för barn inteansvaret som

i samhället. Kommunernas socialtjänst har för allasyns samma ansvar
barn vårdnadshavare bryter vad socialtjänstlagen och föräldra-motom
balken barns vård och välbefinnande. Det socialtjänstensanger ärom

ingripa barnetatt ochäven vårdnadshavama lever i reli-ansvar om en
giös rörelse. Kommunerna har för de barnäven får sin ut-ansvar som
bildning i s.k. hemundervisning.

Hittills finns ingen samlad kunskap religiösa rörelser, med-om nya
lemmamas livsbetingelser och eventuella konsekvenser för samhället. I
utredningen har inhämtatvi uppgifter och kunskaper intervjuergenom
och kontakter här hemma och utomlands. Vi har talat med forskare,
tidigare rörelsemedlemmar, anhöriga till rörelsemedlemmar, företrädare
för olika religiösa rörelser, nuvarande medlemmar, organisationer som
företräder tidigare medlemmar och andra organisationer harsom
kommit i kontakt med problem kring medlemskap i religiösa rörelser.



vårdpersonalochmyndighetsföreträdaremedtalathar vi somVidare
erfarenheterinhämtatocksåharUtredningenområdet.erfarenhethar av
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Sammanfattning1

och förslagövervägandenUtredningens

vad månbedöma iuppdraghaft sinaUtredningen har attett avsom
samhällets stöd.behovrörelser harlämnar nyandligamänniskor avsom

utred-delskall möjlig harbedömningsådanFör storatt en avvaraen
helhet;försöka förstå fenomenetbeståningsarbetet kommit i attatt som

akti-rörelsemasde religiösasamhället i övrigti vad mån berörs nyaav
trosföreställningama, vilkadeomfattning harvitet, vilken even-nya

för vilkade ochtuella problem skapar
forskare ochenskilda,från vårdgivare, organisationer,Erfarenheter

kunskap.tillfört utredningenrörelser harföreträdare för olika religiösa
jämförelseobjekt.betydelsefullaInternationella kontakter har varit som

balan-polariserat har det svårtområdet starkt varitEftersom är att
försöka förståuppgifter till utredningen ochde kommit par-somsera

demför därigenom kunna in istarka känslor, sätta ettattternas per-
kan ämkas.där olika intressen sammanjspektiv

Uppdraget1 1
.

undersöka iuppdrag, det uttrycks i direktiven,Utredningens attvarsom
medkristillstånd sambandpsykiska ivad mån människor hamnar i ut-

fall behöver.hjälp de i sådanaträde nyandliga rörelser vilkensamtur
uppmärksamhet barnens situation iVidare skulle särskild åtägnas

internationellaliksomforskningsläget skulle inventerasrörelserna, er-
skulle frågorfarenheter antal länder. Slutligeni angivnaett ompreven-

tion beaktas.

utgångspunkter1.2 Några

yttrandefriheten,demokratiskt samhällsskick där religionsfriheten,I ett
infonnationsfriheten, föreningsfriheten mötesfrihetenoch är garante-
rade och tryggade det inte samhällets uppgift ifrågasätta ochär vär-att
dera olika trosformer. däremot viktigt fortlöpande diskuteraDet är att
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samhällets förhållningssätt till rörelser har mål inom denattsom som
rörelsen inskränka de demokratiska frihetema. frågaEnegna på vil-är

ket samhället kansätt samhället självt tillgriperutan att odemo-agera
kratiska metoder.

Det finns internationella erfarenheter brottslighet skett iav grov som
nyandlig rörelse, giftspridning i Tokyost.ex. tunnelbana.namn av en

Massjälvmord, förekommit flerai länder, har i några fall inte skettsomi
enskildaE människor fattatatt beslut sina livgenom att ta utanom egnal någon bragt dematt livet. SverigeI har inget jämför-genom annan om

ligt skett. Givetvis spelar dessa erfarenheter roll, för allmänheten, poli-
tiker och media, och finns med mörk botten och ettsom en orosmo-

frågor nyandligament, när rörelser diskuteras.om
Historiskt har många religiösa rörelser kommit i konflikt mednya

majoritetssamhället. Vad vid given tidpunkt kan förefalla uddasom en
och avvikande, kan i skedeett och okontrover-accepteratsenare vara
siellt. Samspelet mellan samhället och rörelsen tid förefalleröver att
slipa kanterna från båda håll och dialog med ömsesidig respektav en
kan etableras. Grupper inte följer denna utveckling, fortsättersom utan

isolerat liv, överlever knappastett någon längre tid.
Å sidan kan därför rörelser borde lämnas därhänena attman mena

med sin interna utveckling Åetablering eller nedläggning.mot andra
sidan går det inte bortse ifrån detatt under gångatt kan finnasresans
företeelser oacceptablaär samhällets synpunkt. Vuxnasom männi-ur
skor har all vad derätt vill ochatt tro uttrycka sin på det detro sätt öns-

y kar. Detta dock under förutsättning det inte sker på andrasatt bekostnad
eller sig sådana formertar den enskildes fri-att och rättigheter kränks.

pi Det inte acceptabeltär människor för påtryckningarutsätts ochom ma-
nipulationer går föröver dengränsen viljan.som egna

Utredningen har haftinte sin uppgift kartlägga eller pekaattsom ut
enskilda rörelser eller Däremot har vissa företeelser ochpersoner. me-
toder inom olika rörelser varit angelägna belysa för förståatt att upp-
komsten krisreaktioner eller andra problemav människor kan få isom
samband med medlemskap i rörelser och samfund.
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perspektivinternationellt1.3 Ett

rörelsernyandligautredningarflera europeiska länder har statligaI om
innehållhuvudsakligade åren. Derasunder senastepresenterats pre-

huvudsakliga slutsatserutredningenssvenskai kap. Densenteras av
verkar inomandra länder,iflertal besök hos organisationerett om-som

ökade motsättningarbidra tillrörelser, interådet religiösa är attnya
med-samhälletböroch samhället i övrigt. Tvärtom,mellan rörelserna

berördastånd mellan allatilldialog kommerverka till parteratt en
diskussionenskäl: Polariteten ifleraDialogen behövsinom området. av

debattenOlika läger iellerförantingenär emot.stor; anses man vara
tillspetsat,någothar del länder,varandra. Vidaremisstänkliggör en

lederrörelserna, någotreligiösaförklarat krig de snarastmot somnya
utveckling.risk för destruktivoch därmedtill ökad isolering enen

Belgien harFrankrike ocholikaländer har på IOlika sätt.agerat
religiösadetydlig markeringgjortstatliga utredningar gentemot nyaen

såvälpotentiell faraaktiviteterrörelserna, motutgöraanses envars
Även Schweiz har gjortGenéves kanton iindividen. ut-staten ensom

belgiska ochstarkt defenomenet påminnerredning kring omsom
utredningarförhållningssätt dessautredningarna.franska De tresom

religiösa"hårda deförespråkar kan karakteriseras tag" mot nyasom
Italienförhållningssätt förespråkas irörelserna. Något ett motsattav

England, där någonoch Danmark och i någon mån inte störreman ser
för eller för samhället den florafara varken individen i trosupp-nya av

aktualise-brett statliga utredningar har intefattningar sig. Någrautsom
framländer. tyska förbundsdagen nyligen lagtdessa hari Däremotrats

psyk-grup-omfattande utredning såväl rörelserna de s.k.om somen
återfinns arbetar medinom Age-vågen ochNew sompema, som

terapeutiska tekniker olika slag. Tyskland förespråkasI en varsamav
flera olika förslag till skärpningarvaksamhet rörelserna ochgentemot

konsumenträttsliga området, därlagar läggs fram, på detinte minstav
från mindre nogräknadevill skydda individer demman man anser vara

kvasipsykologer Scientologirörelsenoch naturläkare. inteanses vara
någon Tyskland där tillämpar särskild observationreligion i man nu en

har det liberala religions-just scientologernas organisation. USAIav
klimatet givit upphov till mängd rörelser, verksamheteren myn-vars
digheterna inte vill lägga sig s.k. antikultrörelsen i USA harDen
utvecklat forskningsinriktad profil, till skillnad från kollegorna ien
Europa. Deras i diskussionen dock relativt till skillnad frånröst är svag,
motsvarigheten i Frankrike. harHär i gjortstaten stort sett gemensam
sak med antikultröelsen, bl.a. inrättandet fast utskott medettgenom av
uppgift vaka sektema den vedertagna i Frankrike. Iatt över termen-
Österrike har informationsmaterial,givit där förstaten ut ett man varnar
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just sekter begrepp används där.ett även Europaparlamentet harsom-
vid flera tillfällen tagit de religiösa rörelserna. resolutionIupp nya en
från februari 1996 avfärdas tanken på lisa alla s.k.att göra överen
sekter, samtidigt de nuvarande lagarna inteatt tillämpassom man anser
tillräckligt för bekämpa brott begåsatt inom religiösa rörelser.som nya
Några lagar behövs inte, prioriterar skyddetutannya menar man, man

individen och individen konsument på den andliga marknaden.av som
Den svenska utredningens strategi skapa dialog för ömsesidigatt-

förståelse får inte betyda samhället visar tlathet,att med hänvisning-
till tveksamma eller olagliga handlingaratt begåtts i religionsfrihetens

Den enda rimliga samhälleliga utgångspunkten för agerande,namn. ett
varken kränker religionsfriheten eller skyddet för individen,som är

kunskap de verkliga förhållandena, de verkliga proportionernaom om
och de involverade föreställningsvärldama. Våra slutsatser bl.a.om av
de internationella erfarenheterna, leder fram till det innehåll skis-som

för KULT, Kunskapscentrum för livsåskådnings- och trosfrågorseras
se kap. 1.5.

1 F orskningsläget

Det råder brist på sammanhållen forskning och kunskap inom området
nyandliga rörelser. Vid utredningens hearingar och vid de konferenser

utredningen närvarit vid, ständigt återkommandeärsom ett justtema
bristen på systematisk kunskap, inte minst det gäller barnensnär situa-
tion. Religionsforskama själva understryker detta besvärande faktum.
Forskningen karaktäriseras knapphändig och splittrad. Uttrycketsom
"spridda skurar" har för beskrivaanvänts situationen bådeatt detnär
gäller volym och teoretiskt innehåll. Någon systematisk granskning av
området förekommer inte. Det bara enskildaär studier, ofta detalj-
granskningar, då och då Ett övergripande forsknings-presenteras.som
mässigt efterlyses från flera håll.grepp

Eftersom den allmänna debatten religioner och trosuppfattningarom
ofta grundar sig på felaktigheter, föreställningar och rykten, framträder
behovet kritisk akademisk forskning destoav en reli-Nyastörre.som
giösa rörelser och det omgivande samhället på varandra påreagerar
olika utifrån densätt information finns. En saklig kunskap grundadsom
på kritisk forskning skulle situationengöra lättare handskas med föratt
alla inbegripna. Såväl religionsfriheten samhällets hjälpaattsom ansvar
människor och stävjaatt inom religionensavarter område, skulle gag-

satsning på utökad forskning.nas av en
Utredningen föreslår sådan medsatsning särskild betoning påen

barnens situation inom nyandliga rörelser. Forskningsmedlen bör för-
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ochlivsåskådnings-förföreslagna Kunskapscentretläggas till det tros-
fråg0r.Se kap. 1.5

Stödbehovl

inomundersökningar. Dengenomfört tvåharUtredningen större ena
andra inomoch densocialtjänst-ochoffentlig sektor landsting orga--

anled-vilkavad ochmånför kartlägga ioch kyrkor,nisationer att av
medsambandfå stöd iförtill dessamänniskor söker sig ut-ningar att

uppfattningfåvaritAvsikten harnyandlig rörelse.träde att omenur en
olikavadhjälp harsökerbehov denstorlek, vilkaproblemets samtsom

förkunskaperönskvärdauppfattathar attpersonalkategorier som
krisen.den uppkomnaenskilda ibiståkunna personer

ikrismottagningarbefintligaundersökning har inventerattredjeEn
utträdarehjälpafinns förkompetensmed avsiktlandet attutrönaatt om

kun-undersöka vilkenfallet,sårörelser och, intenyandligafrån ärom
organisationsfrågorochpå metod-få synpunktersaknasskap samtsom

denna kategori.krisstöd förför bygga ettatt upp
rörelsernanyandligademedlemmar inommajoritetenDen stora av

tillhar anslutit sigmedlemskap.erfarenheter sitt Dehar positiva enav
med-de flestabehov. Förlära äridé eller emot personenssom svarar

rörelsen.lämnattid. Efter två år harbegränsat ilemskapet merparten
ha be-och utträdama sighelt odramatiskt,allmänhetsker iDetta anser

godo.erfarenhet huvudsakirikats är avsomenav
reli-iför bedöma antalet berördasiffraAtt att nyapersonerange en

utredningenUtifrån sammanställningvanskligt. denrörelsergiösa är
kan,alla religiösa samfund i Sverigeinkluderarhar grän-gjort, omsom

Sverige"nyandlig vid dem etablerat sig irörelse" drasför un-somsen
uppskattashela landetmedlemmar ider decennierna, antaletde senaste

gränsandeingår intetill denna skattningmellan 50-60 000. I gruppe-
kommersiellapsyk-grupper ochAge-rörelsen, s.k.ringar inom New

påminnerorganisationsforrnerföretag metoder ochtillämpar somsom
dessanyandliga rörelser.finns vissa Omdem inom senareom som

skulle siffran bli flera gångerinkluderadesgrupperingar större.
för problemmänniskor söker årligen hjälpUppemot 100 som upp-

ennyandlig rörelse.kommit samband med medlemskap och utträdei ur
kunskapenfinns fler skulle söka hjälp,anledningDet att tro att omom

vårdgivarede problemen detta sammanhang kändaspeciella i var av
detlättare kunna upptäckaoch organisationer, bl.a. skulle attman

bakom eller "sömnlöshet" kan dölja sig problem"oro" som emanerar ur
bakomliggandemedlemskap nyandlig rörelse. oförståelse föri Enett en

orsaker för problemets avhåller troligen människor frånoch attnatur
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formulera problemets uppkomst. Människor avstår från söka hjälpatt
också andra skäl. För många har skamkänslorna "lurad"över attav vara

återhållande effekt, for andra kan oviljan sig till känna haatten ge
andra orsaker. Mörkertalen i sammanhanget kan ochantas stora,vara
många fler skulle förmodligen behöva någon form stödåtgärd denärav
lämnar nyandlig rörelse.en

Ibland anhöriga till finns eller har lämnat nyand-är personer som
liga rörelser de behöver hjälp. behöverDe hjälp förstå ochmest attsom

släkting eller har valt leva ochnära vänacceptera att sättett annat atten
kanske finna förhållningssätt till den vrede eller besvikelseett annat

kan uppstå. kanDet viktigt hela familjer får stödatt närsom vara en
lämnar rörelse for nätverket skall kunna bistå iattperson en processen.

Ibland det hela familjer behöver hjälp under utträdarfasen.är som
Problemen inte enbart psykiatriska, också andliga, sociala,är utan

medicinska, ekonomiska och juridiska. vissa kanFör socialise-en ny
ringsprocess krävas, de helt levt inom rörelsen och haftintet.ex. om
yrkesverksamhet utanför den.

Relativt få fall årligen kan så resurskrävande, eftersom detvara nog
ibland sig stödbehov för hela familjer och omfattar helarör om
livssituationen.

Utredningen föreslår inte specialresurser för rehabiliteringatt ut-av
trädare inrättas. Därtill antalet fall för få och problembilden förär allt
mångfacetterad: Varje kan förväntas behöva hjälp från fleraperson
olika vårdgivare eller stödpersoner. finnsDet omfattande kunskaps-ett
behov inom många personalkategorier inom bl.a. psykiatrin, social-
tjänsten och Skolhälsovården för regionalt kunna bistå människoratt

söker hjälp.som
Utredningen föreslår kompetenshöjningen området skallinomatt

åligga det föreslagna Kunskapscentret för Livsåskådnings- och Tros-
frågor.

1.6 Kunskapscentrum för Livsåskådnings-
och Trosfrågor

På många ställen landeti finns välutvecklade specialiserade krismot-
tagningar. Enligt utredningens bedömningar finns det, nämnts,som
inget underlag för utvecklandet särskilt krisstödsenhet för männi-av en
skor lämnar nyandlig rörelser. Däremot finns det behovsom ett stort av
kunskap andliga frågor och fenomenets komplexitet, för demom om

människor krismöter i i samband med medlemskap i nyandligsom en
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rörelse. handlarDet social tillhörighet, trosföreställningar,om om om
auktoritet, underordning och mycket annat.

allmännaDen debatten de religiösa rörelserna dominerasom nya av
missuppfattningar, överdrifter, och ibland desinformation frånav ren
olika Kontakter med forskare, vårdarbetare, medlemmar ochparter.
andra visar entydigt på behovet ökad dialog mellan samhället ochav en
de religiösa rörelserna och på behovet seriös kunskap detnya av en om

religiösa landskapet.nya
Behovet ökad kunskap bland människor avhopparemöterav en som

och andra med problem förknippade med slutat ellerär attsom man
blivit utesluten, eller för den delen anhörigs medlemskap i nyandligen
rörelse, inte bara psykologisk kunna handskasär För mednatur. attav
dessa mänskliga kriser, räcker det inte med individuellt perspektiv.ett

krävsHär också social, juridisk och teologisk kunskap.
Därför föreslår utredningen inrättandet stiftelse medav en

arbetsnamnet KULT Kunskapcentrum för Livsåskådnings- och Tros--
frågor.

Förutom fungera kunskapscentrum blir dennaatt ettsom en av
stiftelses huvuduppgifter bygga broar mellan rörelser och samhället,att
mellan minoriteterna och majoriteten. Stiftelsens mål blir skapaatt
dialog, minska polarisering, öka kunskap och förebygga kriser, såväl på
individ- på samhällsnivå. Vidare föreslås stiftelsen initiera ochsom
stimulera forskning förvaltandet särskilda medel för detta.genom av

Dialogskapandet motiveras det välgrundade antagandet rörel-attav
farligablivit för medlemmarnas liv och hälsa eller för samhäl-ser som

let i övrigt, har utvecklats i isolering sedan samhället dem ryggen.
delEn rörelser inte har kontakt med samhället i övrigt kan ut-som

veckla destruktiva drag. Alltså dialogen viktigt förär medel und-ett att
vika destruktiv utveckling. Religionsfriheten kan vidare baraen gagnas

den samlade kunskapen samhälletatt i religiösa rörelser ökar.av om
informeraAtt allmänheten, ordna konferenser blir några inslag iatt

stiftelsens verksamhet, liksom utbilda personal i sitt arbete kanatt som
tänkas människor hamnatmöta krisi i samband med medlemskap isom

rörelse. Vidare kan stiftelsen organisera medlingar i konfliktsituatio-en
mellan individer och rörelser. detI nätverk stiftelsen föreslåsner som

bygga skall alla intressen inom området representerade,upp, t.ex.vara
rörelserna själva, de kritiska frivilligorganisationerna, forskare, Rädda
Barnen och andra frivilligorganisationer mil. nätverketI bör in-även
ternationella kontakter ingå.

Brist på verklig kunskap och brist forskning,på inte minst inom om-
rådet barn och nyandliga rörelser, har artikulerats i varjenästan möte
mellan utredningen och involverade eller organisationer. Motpersoner
bakgrund den ryktesspridningen och dåligtystra grundade före-av av
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ställningar förhållandena i rörelserna, sprids i medier ochom som
andra sammanhang, föreslår utredningen stiftelsen med arbetsnam-att

KULT, skall initiera och följa forskningnet inom området stif-samt att
telsen erhåller medel, avsedda för forskningsprojekt inom området nya
religiösa rörelser i vid bemärkelse.

1.7 Ansvar för barn och unga

Särskild vikt har lagts vid försöka beskriva barnens situation iatt mer
eller mindre slutna rörelser. hinder dennaEtt i del det saknas kun-är att
skap forskningoch på området. Detta gäller såväl kvalitativt kvan-som
titativt, nationellt internationellt.som

Mot den bakgrunden föreslår utredningen såväl kort- långsik-som
forskningsinsatsertiga barns slutna samfund.situation iom

Föräldrars uppfostra sina barn enligheträtt i med sin ochatt tro
övertygelse oomtvistlig. Denna måste dockär balanserasrätt mot vet-
skapen det finns barn far illa inyandliga rörelser. Utred-attom som
ningen har både undersökningar och litteratur fåttgenom egna genom
kunskap förekomsten såväl psykiska fysiska övergrepp motom av som
barn i antal fall.ett

Utredningen det angeläget barn leverär i slutnaatt attmenar som
skall ha form stöd, skydd och rättigheter andragrupper samma av som

bam. Samtidigt det viktigt barnär rörelsernai inteatt växersom upp
stigmatiseras. Omvärlden måste betrakta deras tillhörighet i olika sam-
fund med respekt och kunskap. Paralleller kan dras till andra minori-

där integrationsperspektivtetsgrupper, kan tillämpasett också på dessa
bam. Detta skulle kunna innebära barn inom olikaatt växersom upp
samfund inte skulle försättas i konfliktsituationer mellan inormerna
hemmet och dem i omvärlden

Bristen på kunskap och erfarenhet barn från dessa rörel-mötaattav
ställer många personalkategorier inför svårbemästrade situationer.ser
Utredningen föreslår därför utarbetande råd och tillanvisningarav

olika personalkategorier skola, barnomsorg,inom socialtjänst och
sjukvård. Av anledning bör kursplaner för lärar- förskollärar-samma
och socionomutbildningar inkludera frågor religiösa minoriteter,om
liksom fortbildningar kulturmöten anordnas kommunerna.om som av

Utöver detta utredningen det bör ligga socialtjäns-inomattmenar
och skaffaintressetens kunskaper de rörelserattansvar om som ex.

förespråkar barnaga eller andra aktiviteter strider de lagarmotsom
och regler finns socialtjänstensinom intresseområde.som

Samhällets för alla barn i Sverige flera lagområden.ansvar styrs av
En förutsättning för kunna tillämpa dessa lagaratt samhället stårär iatt
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kontakt med alla bam. För vissa barn inom nyandligaväxersom upp
rörelser saknas denna kontakt. kan beroDet på de inte finns inomatt
den offentliga skolan, går i fristående, rörelsedrivna skolor ellerutan
får undervisning vadi kallas skolpliktens fullgörande på sätt,annatsom
s.k. hemundervisning.

Konfessionella fristående skolor, dvs. skolor grundar sig påsom en
religiös uppfattning, relativt andel alla friståendeutgör storen av
skolor, nämligen 60 av 298 verksamma fristående skolor. flestast De

dessa har kristet protestantisk inriktning. Inspektioner visarav atten
undervisningen här saklig och allsidig.är demokratiskaDe
värderingarna upprätthålls.

De fristående skolorna regleras enligt särskild lagstiftning med till-
hörande regelverk.

Utredningen har funnit det finns brister dessaiatt system som
Skolverket borde få uppgifti Det gäller reglerna föröver.att t.ex.se
fristående skolors förvaltning och beslutsfattande skolorna.inom Det
gäller krav på kompetens föräven den anställs rektor försom som en
fristående skola, för skolan skall nå till de gälleratt upp normer som
för den ojfentliga skolan liksom prövningsmöjlighet för Skolverketen
för undersöka jj/siska eller juridiska lämplighetatt drivaattpersoners

fristående skola.en
Vidare föreslås tillämpningenöversyn vad gäller kommunersen av

och Skolverketsinsyn tillsyn de fristående skolorna.av
Ansvaret för och tillsynen Skolhälsovårdenöver övergick nyligen till

Socialstyrelsen. Det angelägetär de fristående skolornasatt
Skolhälsovård så de nivåöver medär i andra skolor, bådeatt vadses
gäller regelsystem kvalitet.som

Utredningen har kunnat konstatera det finns brister i kommuner-att
handläggning, beslutsfattande och tillsyn skolpliktens fullgö-nas av

rande på s.k. hemundervisning. Tillämpningenannat sätt, skollagenav
för medgivande varierar starkt mellan olika kommuner.

Utredningen föreslår därför kommunerna på lämpligtatt sätt ges
tillräcklig kunskap regler och villkor för s.k. hemundervisning.om
Vidare föreslås socialnämnd skall yttrandeatt sådana ärendeniavge

kommunen förordnar kontaktpersonsamt att till den skolpliktige ochen
den eller dem bedriver undervisningen.som

Bakgrunden till dessa förslag kommunen harär att ett ansvar som
sträcker sig mätbara kunskapsmått.utöver Kommunen skall försvara

elevens socialaatt situation överensstämmer med skollagens övriga
målfonnuleringar.
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Lagstiftningsfrågorl

till,nyandliga rörelserföreteelserfinns inom vissaDet gränsarsom
bamaga,vad gällervad svensk lag stadgar,eller överskrider, t.ex.

skattelagstiftning.ocker, kvacksalveri och
användasflertal kanlagstiftning har instrumentNuvarande ett som

hand-uppstårProblem med tillämpningensådana handlingar. närmot
drabbarkännedom,till myndigheternaslingar inte kommer en-men

anställdaexempel påfinns ocksåslutnaskilda inom Det attgrupper.
eftersomeller tvekat ingripa,myndigheter avståttoffentligainom att

detbakgrundensamfund. denreligiöst Mothandlingen skett inom ärett
religionstillhörig-lag gäller,svenskangeläget oavsettpoängteraatt att

het.
ochvad helstnaturligtvis tillåtet på utövaDet attär att tro som

från-också tillåtetolika slag.ritualer Detdenna är atttro avgenom
ha visionfri- och rättigheter, liksomhända demokratiskasig sina att en

harReligionsfrihetensamhälle demokratiska institutioner.ett utanav
fri- ochandras demokratiskafår kränkadock intesina Mangränser.

medlagarnaoch får inte brytarättigheter religionensi motmannamn
till vad religion påbjuder.hänvisning en

internationellajuridiska se kap. 7 beskriverUtredningens avsnitt
rättigheter.gäller bl.a. fri- ochkonventioner detdeklarationer och när

antalgåsgrundlagen också och i kapitletsvenskaDen etttas upp
skola,områden bedrägeri,relevanta rättsliga igenom: testamente,

Lagskyddet för denfamiljerätt, för några.sociallagstiftning, nämnaatt
eftersomutvecklat, lagarna tillämpas inte,enskilde relativt välär men

lagförs. slutsatshändelser området sällan Utredningensinom är att
flesta fall. Dockindividens skyddsbehov relativt väl tillgodosett i deär

y det ilagstiftningen otillräckligt skydd det gällernärett somger
in-utredningen kallas "otillbörlig påverkan", eller manipulation. Ett

skulleförande "otillbörlig påverkan" lagstiftningenbegreppet iav
den personligasåväl seriösa religionsutövare integriteten.gagna somr

vilja avstånd från tidigareOm sin påverkas sinmot att ta troen personi
"avprogrammering", kan detta enligt denanvändes begreppet

föreslagna otillbörlig påverkan,lagen på sätt somanses som samma
manipulationer individ i religiös rörelse kan betraktas enav en en som
otillbörlig påverkan.

Därför föreslår utredningen straffbestämmelse vilkenBrB,ien ny
straffbelägger otillbörlig påverkan. bör särskild 0rd-utredasDetta i

ning.
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1.9 Konsekvenser utredningsarbetetav

Enligt direktiven skall denna, liksom andra statliga utredningar, göra en
bedömning vilka konsekvenser utredningens förslag kan få för någraav
angivna områden. detI följande några tänkbara effekterpresenteras av
utredningens förslag.

1.9.1 Regionalpolitiska aspekter

Förekomsten religiösa rörelser spridd landet.är Vissaöverav nya stor-
stadsområden och antal kommuner förefallerett ha högre andelatt rö-
relser andra. Orsakernaän till detta står bl.a. finna i religions-att att
utövning tradition har olika stark ställning i vissa städer och lands-av
delar.

Det nationella Kunskapscentrum för livsåskådnings- och trosfrågor,
föreslås utredningen, skall ha sina arbetsuppgiftersom av som atten av

sprida kunskap till vården, myndigheter, politiker, media och skolan.
Utbildningsinsatsema skall spridas till yrkesverksamma och andra in-
tresserade hela landet.över Vården bör kunna vid redan befintligages
enheter så den behöveratt psykiatrisk vård skall kunna få det isom sin

region.egen

1 .9.2 J ämställdhetsfrågor

När det gäller de jämställdhetspolitiska konsekvenserna det svårtär att
påvisa något kön skulleatt eller missgynnas utredningensgynnas av
förslag. Det finns inte någon statistik visar könsfördelningen hossom
dem får psykiska eller andra problem efter sittsom medlemskap.

1.9.3 Brottslighet och brottsförebyggande arbete

De förts under tidigareresonemang rubriker visarsom det finnsatt
handlingar ibland ochgränsar ibland överskridersom svensk lagstift-
ning inom vissa de nyandliga rörelserna. En ökadav öppenhet mot
samhället och dialog utanför slutna världen den metodärgruppemas

bäst förebygger brottslighet.som
Under förutsättning olika personalkategorieratt få ökad kunskapen
och ökad beredskap inför problemom kan finnas inomsom grupperna,

kan vaksamheten öka icke önskvärda handlingar.mot
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trosfrågorför livsåskådnings- ochKunskapscentrumföreslagnaDet
utbilda olikauppgift verka för dialog ochhar sin attatt perso-som

handlingar ochskulle motverka brottsliganalkategorier. Detta gynna
det brottsförebyggande arbetet.

utredningens förslagFinansiering1.9.4 av

livs-förKunskapscentruminstiftandetförslagUtredningens ettavom
Mkrkostnadmedför beräknad 5trosfrågor,åskådnings- och peromen

utredningen.har diskuterats ikostnadenfinansieringår. Frågan avom
omfördelninginnebärhar då berörts. DenTvå möjligheter avenena

frånutgårsamfund årligenverksamhetsbidrag tilldelar det somav
möjligheten diskute-2.7. andraKulturdepartementet se kap. Den som

medavgift sambandinrättandet särskild iutredningeni ärrats av en
samtligaförslag bidrartrossamfund. Enligt dettaregistrering senareav

all-lagen, till ökaenligt densamfund önskar registrera sig attnyasom
samhällets möj-förbättrakunskap religioner ochmänhetens attom nya

stöd samband med religions-dem i behov iligheter hjälpa äratt avsom
utövning.
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2 Nya religiösa rörelser en-

bakgrundsteckning

Samtiden kännetecknas mångfald. Nya religiösa rörelser detiärav
perspektivet något sammanfaller med andra företeelser. För vissasom

mångfalden möjlighet söka alternativatt medger denstämmeren som
personligheten. För andra skapar mångfalden förvirring ochegna man

önskar tillhörighet i sammanhang där valmöjligheternaett begränsas
eller utesluts. Det auktoritäraär strukturer och tydliga pågenom svar
livsfrågor och moral, ideologisk fasthet, klar identitet, ochengagemang
social gemenskap vissa nyandliga blir alternativ förettsom grupper

uppfattar omvärlden allt för svårgripbar. Gruppernapersoner som som
små. De flestaär engagerade dessaär i rörelser med underärsom en

kort period, oftast i ungdomen. Många fungerar psykiskt väl i dessasett
rörelser det finns kräver särskild uppmärksamhetmen en grupp som
och insatser, anhöriga upplever sig förlorat sina liksomnärmastesom
de varit inblandade och efteråt upplever problem medsom som
identitet. De då uppträdersymtom särskilt viktigaär i sittsom att se
religiöst/sociala sammanhang och inte blott i psykiatrins tenninologi.

l Sammanfattning
dennaI översikt inledningsvis samhällsorienterad bakgrund tillges en

den religiösa förändringen i Sverige, därefter ska vi kort beskriva några
drag i religiösa rörelser, deras innehåll, föreställningar ochnya struktur.
Vi berör frågan vilka sociala och psykologiska problem kanom som
finnas i anslutning till dem. Avslutningsvis kommer några synpunkter
på frågan relationen mellan psykiska störningar och religiösom ny
rörelse. Sist betonar behovetvi saklig forskning och information.av
Men redan här vill framhållavi fenomenet "sekter"att mycketär
mångsidigt. kortaDet leder till framställningssättutrymmet ett intesom
kan så försökernyanserat utan visa någravara övergripandesnarare
aspekter.

I detta kapitel finns också mycket kort kommentar kring denen
splittrade forskningssituationen inom området i Sverige. En genomgång
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dettaockså irörelseralla religiösaantalet medlemmar i presenterasav
statsbi-itablåform hurgenomgångavslutas medkapitel överensom

undersamfund fördelades 1997.draget till

hotandetillentydighetFrån2.2 trygg
mångfald

eller auktori-totalitärainföljande dragningendetiEn motär attpoäng
förvirradalltförrörelser kanandliga protest mottära enenses som

stimulerandemångfaldenuppfattarMedan somligasamtid. snarare som
konventionellalltför utslätad elleroch utmanande, protest mot enen

kanlivstollcningarandraenhetlighet söker sig sägasmot varasom
ochkarismatiskunderunderkastelsebygger påstarkt hierarkiska, en

detaljregle-livstolkning ochentydighänkraftull ledare, sig enger
förvirrade samtiden.från denslags flyktrade moralregler ett-

denpåomvälvningar1900-talet har inneburitDet stora sam-sena
århund-ireligiösa institutionerpolitiska ochhälleliga De somscenen.

svårigheteroch haridealraden burit attnormer nugemensammaupp
idébärande organisa-gamlaAllt fler tycks ignoreragällande.siggöra

rörelserreligiösa.politiska eller Mendetioner, sig ävenär ungavare
International harochLutherhjälpen, Röda AmnestyKorset pro-som

organiseratnyrekrytering. misstroblem med Samma mot engagemang
och privati-Individualismenoch frikyrkorörelsema.gäller nykterhets-

har blivit påtagliga.seringen
ideologiskarelativt få och stabilamedborgarna tidigare hadeOm

funktionärerlojaliteter både politiker och kyrkligaoch religiösa måste
försöka lojaliteter. Trolösheten partierstället oftarei erövra motattnu

livshåll-färdiga tycks öka. Allt fler vill byggaoch egnauppprogram
mellan höger och tycks suddasgamlaningar. De vänstergränserna ut.

plockar individer vad dedet idébuma rörelser "sänder",Ur ut upp-som
för och samhälle lik-fattar för dem själva. politikrimligt Intressensom

för livsåskådning/etik finns kvar. kollektiva solidaritetenDen motsom
hålls tycksidémässig kärna i sin i organisationtur samman enen som

däremot svikta.
detta det religiösa området kan iaktta liknandeFör påöverman man

tendenser; kan nedgång religiöstsuccessiv i organiseratman se en en-
officiella och svenskt samhälle legitimerade and-Dengagemang. av

ligheten den Svenska kyrkan, invandrarsamfund och frikyrkoma- -
har problem. Färre på Gud i kristen mening. mycket litet antalEtttror

den totala befolkningen regelbundetgår i den kristna gudstjänsten.av
tycks privatiseradDäremot och upplevelseorienterad andlighet öka,en
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oftast kopplad till och känslor. Mannaturen nyttjar kyrkomas tjänster,
på sina villkor.men egna

När till fasta värden faller, traditioner upplöses och idéersynes
längre har självklarhetens styrka, uppträder slags ideologisktett

Man kan kalla det relativismens yrsel eller mångfaldensvacuum. en en
svindel. Existentiella frågor tidigare fått sin tolkning via de stabilasom
kulturella former kyrkor och samfund tillhandahållit, flytersom nu mer
fritt. Intresset för etik och existentiella frågor därför påtagligt, liksomär
för andliga och filosofiska problem. Men sökandet förbehållslöstär mer
och respektlöst klassisk religion.gentemotmer

Förklaringarna till denna förändring flera. Låtär antyda några.oss
Man har talat ideologiers kollaps, de "stora berättelsema"att harom
svårt sig gällande.göra kanatt Det gälla såväl det moderna projektet
liksom tankemodeller marxism, socialism, liberalism Detnar-som etc.
cissistiska samhället har blivit individ- och upplevelseorienterat vilket
gjort den privata upplevelsensatt legitimitet värderingar och livs-av
hållningar tycks viktigare den institutionellaän och dogmatiskt renlä-
riga. Snabba sociala förändringar, teknikens framsteg, uppbrott från
givna värden och strukturer känslor främlingskap och förlust.ger av
Organisationstunga, intellektualiserande kyrkor och samfund upplevs
inte särskilt flexibla. kanDe sällan erbjudasom lekfull ochspontan, re-
spektlös hållning, där kan sig frampröva institutionell kon-utanman
troll eller krav på lära. Postmodemrätt filosofi har- i populär form -givit legitimitet åt tanken alla perspektiv haratt lika förklarings-stor
kraft. Men sannolikt vi i individualismen frukternaäven skolaser av en

betonat kritiskt förhållningssättettsom auktoritet ochgentemot etable-
rade sanningar. Den friaautonoma, människan blir samtidigt proble-
matisk för rörelser bygger på giuppsolidaritet.som

Denna glidning den religiösa idévärlden från entydighetav till
mångfald, från klarhet till diffusitet, från institutioner till ochvaga
kringflytande privata system är provocerande håll: dels förtre det
samhälle sig vid religionvant innehållsligtatt ärsom avgränsad fö-en
reteelse, dels för den kyrka har sig hatryggt andlighetentrott påsom
entreprenad, dels för de individer erfar sig slungade i friheten.utsom

dettaUr perspektiv kan kyrkors kritik nyandlighet förstås, föräldrarsav
förtvivlan barnenöver intresseradeatt är New Age, även attav men
fundamentalistiska rörelser kan erbjuda skydd förvirradmot samtid.en

Två tendenser kan urskiljas reaktioner på mångfalden, densom ena
tendensen: efter raka bud, dvs. dragningropen auktoritära rörel-moten

där den starka ledaren, de tydligaser reglerna och de enkla svaren ger
trygghet. En stark gruppkänsla, med klar bild fienden och profileradav
världsuppfattning då skyddutgör förvirringen.ett mot Det här viär ser

del men självfallet inte allaen fundamentalistiska ochnya grupper
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drag-tendensen:andrarörelser.hierarkiskt religiösa Denutpräglat en
andlighet "jagindividualiseraddärvärlden,den inrening inåt mot en -

tillit.upplevelsemättadslagssätt"religiös på mitt egetär ger en-
hotande relati-stimulansandlig itrygghet ellererbjuderOckså den en

värld.och statiskstillaståendealltförvistisk eller en
mångfaldidémässigamoraliska ochhotfullatill denåterkommerVi

förstreaktionuppfattaskanrörelserauktoritära mot; menensomsom
betydelse.individuellaochsamhälleligareligionensradernågra om

funktionerReligionens2.2.1

religionenhar Dettasociala funktioner ärochpsykologiskaVilka na-
religionenEnkeltkomplicerad fråga.oerhörtturligtvis sett engeren
Människantillhörighet.och ärlivsmeningsammanhang,känsla avav

hondärför försökerochmeningssökande varelse ävengenerellt sett en
människanreligiösaövergripande mening. Denhelhetentillskriva en

till-öde,slump,följderenbarttotalitetdesstillvaron iinte avsomser
världmångfaldensskenbaraavtäcker i den ettspelfälligheternas utan

råder". Deneller "karrnalagen"Allah vill"vill","Gudslags mönster;
påvärldentolkaroch riter etterbjuderkulturenreligiösa myter som

meningsfullt sätt.
dvs. kittardettatillvaron påuppfattarmänniska sätt,Att sammanen

dennaoch erfar ienhethändelser tillolikasinsemellan attstörre en-en
sinstrukturerarberor påoch intention,slags viljahet finns attett man

traditionenden religiösade glasögonvärldenupplevelse somgenomav
andligt högretillvarontillskrivalär alltsåtillhandahåller. sigMan ettatt

religiösadet meningssystemetc.syfte Gud, andar som ensgenom
struktureras vialivetoch undranTänkandettillhandahåller.kultur över

tolkningskollek-religiösadenlever ide mytiska förklaringar egnasom
värld.tivens

frånupplevelsen utgårreligiösaförstå denliknande attEtt sätt att
följdoch religiösasamhälleligasärskilt denverkligheten är aven--

individer byg-sociala kontrakt. Enspråkliga konventioner inom grupp
de harverklighetsuppfattningreligiös ettatt gemen-genomenger upp

kyrkorna,olikaosynliga realitet.för denna alternativa Despråksamt
församfunden sigsekter ochkulter,grupperingar, utgörNew Age var

medlemmarnadem stärker de enskildatolkningskulturer.sådana I en
dessindivider socialiseras in iverklighetsuppfattning. Nyagemensam

religiösa rörelseroch speciellföreställningar, riter. En ärtypmyter av
ochabsolut lydnad tolkningsramarde kräver mot somgruppenssom en

livstolkning.den omgivande världensstår stark konflikt medi
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Den enskilda människans andliga upplevelser bestäms således av
hennes behov mening, känslomässig trygghet, social tillhörig-av av av
het och grad Innehållet trosföreställningar,i symbolerav engagemang.
och riter däremot beroende specifikär rörelse.av en

Ur socialvetenskapligt perspektiv förmedlar således religionemasett
riter, och symboler grundläggande föreställningarmyter männi-om
skans plats i tillvaron. heligaDe skrifterna tillhandahåller något man
kan kalla perceptuella filter; de livsfrågor livet, tiden, ondska,gör som
lidande och död förståeliga.

Sagt på Erfarenheter helighet, vördnad och tack-ett sätt:annat av
samhet inför livsvillkoren tycks vanlig komponent i varjeutgöra en
människas liv. Mänsklig erfarenhet kontinuerligt flöde små,är ett av
mellanstora och vördnadserfarenheter. Däremot skiljer sigstora sam-
hällen och kulturer åt, det gäller vilkeni utsträckningnär desom
uppmärksammar, tolkar respektive "organiserar" och kontrollerar dessa
subjektiva upplevelser "delaktiga något Större". Kyrkor ochsom av
samfund kan sådana helighetsförmedlare.sägas vara

2.2.2 Om andlighetens legitimeringskris

I Sverige har Bibeln länge varit den officiella tolkningsram givitsom
på frågor livets mål och mening. Den har tillhandahållitsvar om mora-

lisk vägledning. Kristen tradition har legat socialt kitt deniettsom
svenska befolkningen. Katekesen, psalmbok och böner har givit en ge-

klangbotten i svensk litteratur och kultur. De idéer finns imensam som
den kristna omfattades förvisso tidigaretron många slentrianmässigt,av

konvention eller rädsla. likafulltMen utgjorde de kartorav av som
hjälpte individ och folk relativt riktningatt i tillvaronen gemensam
och Åtminstoneerfara andlig förankring det föränderliga.att i kundeen

spjäm religiös idékämata i sitt tvivel ellermot i sitt avståndsta-man en
gande. De religiösa ritema skapade sammanhållning kring folk ochen
nation. Inne i enhetskulturen uppträdde ibland motståndsfickor av
väckelsekaraktär, rörelser uppkom, förföljdes och försvann. Ockulta
strömningar doldes under enhetens klädnad de inte offentligenom av-
hånades eller förlöjligades "de lärarna" eller denrätta strängaav av
vetenskapen.

Det har hänt de sista decennierna entydiga och självklaraär attsom
sociala strukturer kyrkorna vidmakthållit religiös tolkningsom en- -

sådana transcendensupplevelser har förändrats och ifrågasatts.av nu
Det gäller särskilt i Europa och i synnerhet i Sverige. De officiella och

samhället sanktionerade distributörerna för religiösa verkligheterav -frikyrkoma och Svenska kyrkan har fått konkurrens invand-av-

18-54242



1998:SOU l 13bakgrundsteckningreligiösa rörelser34 Nya en-

tyckstidensistaoch andlighetsentreprenörer. Denrarreligioner nya
uppenbartkristallkulor och ockulta insikter vinna viss Det äracceptans.

for-upplevelser,andligamänniskor fortfarande söker sig motatt men
helt annorlunda.ärmerna nu

legitimeringskris. Legiti-andlighetensslagshar uppkommitDet ett
från aukto-successivtreligiositet flyttasmeringsgrunden det gällernär

upplevelsevärldar,tilltroskollektiv privatafråntill autenticitet,ritet
"det berortill postmodemismensväntade "svar"från modemismens

Hpa . utomjordiskt",erfarenhet "någotmedvetande ochPersoners avom
Kyrkorna villeformer.ofta enligt givnaenhetssamhällettolkades av

entydigatillhandahållaoch under hotibland med maktspråk sättgärna
gick debondesamhälletsvenska"andra värld". detförstå denna Iatt

Årets jul,teologisk tolkning;fester anslöt tillflesta i högmässan. en
religiöskopplade tillLivscyklens riterpåsk, midsommar. över-envar

detjordfástning. Erfarenheterkonfirmation, vigsel ochtygelse: dop, av
klara strukturer.eftersom de kanaliserades iheliga förutsägbartvar

Folk-eller mindre här inte det primära.folk "trodde"Frågan ärom mer
folkligbruk medseder ochvisserligen religiösalorister har visat att en

kyr-sidan den officiella. Menförankring fanns vidoch icke-lcristen om
ochgudstjänster, skolundervisningenhade fall sinakan i varje genom

rituelladen andelenkonñnnationsundervisningen avgjort största av
färre valdet fanns och tillätsuttryck. det påFör säga sätt;annatatt av

hadekristna traditionenandliga verklighetsbeskrivningar. Den genom
rituellt tolkningsföreträde det gälldesin kulturellt och närstatus ett sva-

livsfrågorna.påren
gudomligaverklighetsbeskrivning vilken denhomogena iDen

självklarhet fortlevde därför relativt oemotsagdvärlden ingick som en
och relativt statiskt samhälle. Männi-funktion enhetligtettsom en av

skor den sociala gemenskapen och kontrollen tydligare.sällan,reste var
jämförelse nutidens splittrade idéflöde framstårVid enkel meden

Kyrkor-det klart den senmodema människan måste välja andlighet.att
barapå frågor livets mening, Gud, ondska och död ärnas svar om nu

Ävenflera. kommer från likriktade fri- reli-småett av personer som
giösa sub- samhällen och socialiserats inom sina sociala kuporsom av
likasinnade, ochtvingas radio andra religiösaTV mötaattnu genom

upptäcker förr eller det finns flera varandraDe ochsynsätt. attsenare
motsägelsefulla andliga verklighetskartor. dagligenNu enser man
mängd religiösa uttryck vid sidan varandra. Pluralismen och mång-av
kulturaliteten liksom livsfrågor flyter fritt självklara "svar"utansom nu
kan då somliga erfaras hotfulla vill ha klara lös-och rakaav som man-
ningar.
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De kyrkliga institutionerna upplevs många kulturella arte-av som
fakter från enhetssamhälle. Somligaett uppfattarsvunnet kyrkan som

slags livsåskådningamasett Skansen och har svårt dess relevans.att se
Man definierar kyrkornas roll i deras sociala eller psykolo-termer av
giska funktioner: "- Religion bra ha- denär blir lugn iatt gör att man
lciiser, olyckornär inträffar denstora mening i livet och denger en
skapar gemenskap i samhället. Men Gud skulle leva vilketatten en
kanske bör kyrkans centrala idéinnehåll verkar högst osannolikt."vara
Tilltron till de funktionärer präster upprätthåller tilliten till dennasom
överjordiska värld minskar i såväl Europa i USA. kristnaDesom ge-
menskapema börjar kognitiva minoriteter.utgöra Vad det bi-är som
dragit till detta

Mobiliteten, dvs. människor i detatt moderna samhället,reser mer
den enskildegör fritt kanatt sig mellan olikaröra religiösa ellerlivs-

åskådningsmässiga tolkningskollektiv på helt för någraett sätt änannat
årtionden sedan. Med nödvändighet tvingas därför lyssna tillattman
sådana befinner sig i andra ideologiska territorier. En period leversom

i andra sociala och tvingas då på sitt liv heltman att egetrum se ur
andra synvinklar. Detta betyder det tenderar blir allt fleratt sprickoratt

inne deniäven organiserade andligheten.
Privatiserade förhållningssätt alltså.växer Detta har sannolikt inte

bara med rimlighetengöraatt i den kristnaatt gudstron med ifrå-rätta
Ingmar Hedeniusgasattes och hans eftersägare medav utan att sam-

hället och differentieratär segmenterat på tidigare.ett sätt änannat
Människan lever i mångkulturellt samhälleett tvingas ständigtsom att
ifrågasätta sig själv. Social rörlighet och masskommunikationens utbud

livsstilar den religiöstgör att engagerade tvingasav konfronterasatt
med alternativa andligheter. Den entydiga och endimensionella gu-
domliga verkligheten har religiöstersatts smörgåsbord.ett kanManav
välja eller ignorera livsåskådning på väljersätt matsamma som man
eller kläder. Men det sker ofta förpliktelser.utan

Men vad sker samhället tillhandahållernär allt förvirratett ut-mer
bud religioner och livshållningar och de "jag" skallav när hanterasom
dessa ideologier i sin blivit allttur porösamer

2.2.3 Flykten från friheten två håll-

Tillsammans skapar ovanstående faktorer något vi kallat relativis-som
yrsel. När övergår från följa konvenansmens att eller auktoritetman till

att göra val blir den existentiella tydligare.egna Detta har be-oron
allt frånnämnts "dömd till frihet", "liberalisering" och "alienation", be-

roende på politisk och filosofisk hemvist. Det den religiösa erfa-som ur
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renhetens erfarenhe-synvinkel blir påtagligt "lita bara på dinaär: egna
börjar frågater". Individen bort från vad alla andratvingas Honsäger.

peka uppfattarsig: "Vad upplever just jag Vad kan jag på just jagsom
upplevelse lockande antingenpåtagliga kan dåsant" Dennasom vara

ibland starktden dresserats fram i den styrda spontanitet i ex-som ses
medita-lågmäldatatiska eller känner den ireligiösa avgrupper man

tionssammanhang.
gällermänniskor vid förhandlingar.1990-talets Det attär reso-vana

Överfört till religionen;fram lösning: ochsig att ta.mot att genera en
livsåskådning.fram till det verkar vettigt iförhandlar sig ensomman

MBL-förhandlar med Vårhela paket.Färre köper lydigt Man även
soci-livshållningar intesådana individuella "alternativa"Herre. Men är

oorganiserade. bekräftas intealt avgränsade. flyter omkring DeDe av
de rituellt förankrade religionerna.bestämda hellerInte är somgrupper.

deleller tillkopplade till socialtDe inte massmöten,är enengagemang
sidandessa kan finna andravi inom New Age. Den samma pro-avav

klar identitet,de starka sektliknande erbjuderär grupperna som encess
lärordensamma. får inte barastrikt struktur Manpoängen ären men-

upplevelser.utan
ochmoderna ideologiskatendenser blir alltså tydliga på detEtt par

erbjuder lättnadfältet: fundamentalism och relativism. Bådareligiösa
från det splittrade. den kanten finns de rörelseroch flykt Påen ena -

läseribland kallats sekter- och sig, de inteinte somsom som anpassar
hävdar be-trender i samtiden insisterar på strikta lärosatser,utanav

hjälper människor få social trygghet.stämda moraliska regler och att en
ökarSomliga dem dragningskraft och demvissautövarav en av

Sådana rörelser däremot tillåter osäkerhet ochnumerärt. vägersom
har svårare både behålla sina gamla ochargument att att nya

medlemmar. den auktoritära finns de den osäkerhetI gruppen som ser
pluralismen har fört med alltför bära. dåsig Det ärtung attsom som

skönt få vila. lyckas hän till enkel idé- religiösOm sigatt man ge en
eller profan kan glädjen bli tanke-så avsevärd alldeles detoavsett-
mässiga innehållet. fint bas- äntligen harDet iär att rasta ut tryggen

funnit livssitt mening.man
träda sådanMen in i starkt styrd kan ibland medföraatt en grupp

problem dels för de anhöriga uppfattar sig mista familjemedlemsom en
eller i stället hän försig till dem främmande, under-vänen som ger en
lig och krävande miljö, dels för medlemmar dessa rörelser, bådeinom
för dem inne i ibland under eller teologisktmindresom gruppen mer
motiverat "hot" tvingas till lydnad och underkastelse, framför alltmen

medlem lämnar och går från tydlig religiös identitet,när en en grupp en
med enkla och klara moraliska hållpunkter till sekulär och tillåtandeen
kultur. För bemöta dessa krävs särskild kunskap huratt personer om
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religiös kultur, ideologi och grupptryck kan samspela med psykolo-
giska faktorer och skapa ångest och stark förtvivlan. andraFör med-
lemmar kan det rik upplevelse under något år sitt liv haattvara en av
levt med starkt ideologisktett periodengagemang, en som man senare

på med tacksamhet eller med visst överseende. Många uppleverser ett
sig inte alls ha skadats berikats.tvärtom Så tycksutan den övervägande
majoriteten i dessa rörelser sällan behåller medlem-av personer som-

längre tre-fyra år uppfattaän sin tid. Livet i harmar varit ettgruppen-
led i sökandet efter andlig eller social identitet. Den övervägandeen
andelen i religiösa rörelser justärnya yngre.

denPå andra kanten finns reaktion. lederDen tilltypen annan av en
tillåtande mångfald; ingenting riktigt eller falskt.är Man misstrorsant

Ävenvarje auktoritet. denna lösning till viss gradär attraktiv. Ocksåen
den ifrån människan bördantar undringar. Den detgör attav genom
förneka det överhuvudatt skulle kunna finnastaget någon sanning "där
ute". Man inte längreväntar på Godot. Folk får tycka vad de vill.
Ingenting riktigt fast.är Samtidigt blir mellan individualismgränsen
och egoism/bristande solidaritet oklar.

Hur skall förstå de samfund totalitära ochär erbjuderman som som
starka känslor, gruppsammanhållning det med- förgörmen som sam-
hället i avvikande idéer,stort tankar absurdasig och främ-tersom-
mande Ett demsätt är indikatoreratt på social splittring. Dese som
undenninerar samhällets sammanhållning. Ett desätt;annat attgenom

plats åt avvikare så har de sammanhållande funktionger fören sam-
hället.

religiösa2.3 Nya rörelser några-
huvuddrag

Vi såg religionatt perspektiv kanett sägas meningssystemur ettvara
hjälper tolka existentiella frågorattsom livet, döden,personer li-som

dandet, framtiden och de eviga frågorna. Genom meningssystemett
talar inom tolkningskollektivett andlig realitetman och hävdarom en

denna "finns".att En tolkningssamfundtyp de reli-utgörsav av nya
giösa rörelserna och åter igen; vi talar här i mycket översiktliga termer

mycket mångfacetteratett fält.om
Ordet "sekt" eller kult har i det svenska språket blivit belastat med

många negativa eller mystifierande varförövertoner allt sällanman mer
använder det i religionsvetenskapliga sammanhang. Ofta benämns nå-

sektgot någon villnär definiera någotsom främmande eller awi-som
kande och bör misstänksamt på. Mensom allaman religionernästanse
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ellerhotandekristendomen islam har börjatoch justäven som en- -
Kyrkohis-tradition.underlig avvikelse, nytollcning från gammalenen

såledesfylld schismer mellan samfund. finnstorien Det ännuär av
dessa rörelser. Tidigarefast terminologi för kategoriseraingen att var

"kyrka" religiös institutiondet vanligt sägaatt att varsomen var en
Frälsnings-Svenska kyrkan ellersamhälle exempelvisintegrerad i ett
kyrkaetablerad"sekten" avknoppningarmén etc. att somur envar en

Ord.ellerexempelvis Livetsuppkommit schism Maranatasom en
saknadeavvikande religiössågs"Kult" däremot närasomen gruppsom

kultersamhället. Ikulturell kontinuitet med andra religiösa igrupper
traditionerfrån utomkristnafinns drag kulturell importdessutom av

och/eller kulturell innova-och buddhism draginte minst hinduism av
Krishna-rörelsen ellerexempelvistion, med helt element Harenya

Scientologi.
reli-ordetdet fram viss konsensus kringstället har vuxitI nyaen

ef-heller detta särskilt bragiösa rörelser NRR. inteMen är term,en
Ofta harsamlas kring ofta urgamla.de andliga idéer ärtersom som man

hinduiska förebilderenkelt byggt på kristna ellerhelt även omman
modernhänvisning tillibland legitimerat föreställningar medsinaman

ekosofi.holistisk fysik, hjämhalvor ellervetenskap minst tal-inte i om
och rörelse kan problematiseras.Så både orden religiösny,

nyandligaBeträffande kan dock de flesta de"ny" säga att avman
framvuxnarörelserna skall några exempel på-vi ärsnart un-som gem

sökerder 1960-talet. det kan bestå imitten Men även att manav nya
meditationsrörelserbekräftelse hållning vetenskapen,på sin via EEG i

eller tekniska-naturvetenskapliga begrepp i sinanvänder sigatt man av
ideologi clear, och "Religiös" kan ocksåsåsom energier. pro-engram
blematiseras eftersom alls- reli-somliga dessa rörelser inte iav som

andlig föreställningsvärld bortom dengionemas värld hänvisar till en-
personlighetsutveck-synliga. stället talar de terapi,I igärna termer av

ling, stresshantering och "healing". Somliga medlemmarinte minst ta-
lar vetenskap som exempelvis "Vetenskapen Kreativsnarare om om
Intelligens" rörelseni TM del dessaDessutomän ärtro.om en av

kommersiella, de betalt för vägledning, kurser och föredrag.targrupper
i ordet "rörelse" liggerMen åtminstone har viss avin-att typman en

stitutionalisering, kringorganisation vissa lärodokument och socialaen
aktörer.

det gällerNär grad i har skiljt mel-av engagemang grupperna man
lan audiens-, klient-f och kultrörelser. Audiensrörelser medsådanaär
lägst grad organisation. samlas de troende föredrag,Där ibland tillav

framför allt sker spridningen budskapet böcker, tid-men av genom
skrifter, band, videor och radio. En audiensrörelse kräver inte något
speciellt sina medlemmar, och dessa i desin så tolerantaär tur attav
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ofta deltar flerai rörelser samtidigt, sig exempelvis astrologiägnar
och UFO och A Course in Miracles. liknarDe minst traditionell reli-
gion och står därför i minsta spänningsförhållande till dem. Hit kan

föra mycket New Age Klientrörelserengagemanget. ärman av mer
organiserade och karaktäriseras relationen till ledaren kanattav snarare
beskrivas i terapeut-patient eller konsult-klient.termer Sådanaav
klientgrupper kräver bara deltidsengagemang medlemmar inteav som
befinner sig på ledande plats. De specifik och inte generell belö-ger
ning, dvs. de exempelvis hjälp för emotionella eller sociala problemger

ned det andligt existentiella budskapet.tonar Hit kan räknamen man
Ävenvissa meditationsgrupperingar. klientrörelser står i lågt spän-ett

ningsförhållande till det omgivande samhället.
Kultrörelsema, till sist, den organiseradeär oftast denmest typen, är

starkt hierarkisk där ledaren erfars profet- direktmed kunskapsom en
den andliga världen därför inte får/kan ifrågasättas. Misstroom som-
den andlige ledaren eller läranmot tolkas religiöst. Tvivel ellermot

misstro innebär inte bara neutralt ifrågasättandeett di-utan ses som en
rekt synd. Fullständigt krävs medlemmarna och spän-engagemang av
ningen till det omgivande samhället Hit kan föras detär ofta istort. som
dagligt tal kallas sekter.

2.3.1 Några religiösa rörelsernya

För några exempel på vad det helaatt kan sig kanröra nämnasge om
rörelser ISCON Hare Krishna-rörelsen från 1965, Transcenden-som
tal Meditation från 1959, Scientologikyrkan från 1950-talet samlade
kring sin ledare HubbardRon eller Osho-rörelsen tidigare kändmer

Bhagwan från 1960-talet. Andra, mindre rörelser Silva Mindsom är
Control, Landmark Education, Eckanckar och Sai Baba. Slår man

antalet aktiva i dessa rörelserär i Sverige deti 1990-samman som sena
talet det cirkarör 800-900 individer.om

Troende och aktiva i ISCON, cirka 1000är Detta ärpersoner. en
rörelse med stark social sammanhållning kring den hängivna dyrkan av
Krishnas det den troende upplevergör att signamn, som om upprepas
komma i kontakt med det gudsmedvetandet.stora I rörelsen finns
tydliga levnadsregler och ekologiskt tänkande.ett Man initieras in i
rörelsen har klar andligt hierarkisk struktur. Transcendentalsom en
Meditation bygger på spekulativtyp indisk enhets-en annan av mer
filosofi Krishna-rörelsen.än Genom mediteraatt specifiktöver ett

sig upplevamantra säger enhet, helhet och läkedom. Individensman en
meditation påverkar kosmos. Cirka 80 000 ha initieratssägs i dess
meditationsmetoder i Sverige. Delar rörelsen har de årensenasteav
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villochteologiska intressened sitt säger atttonat rent mansnarare
Intelligens. ManKreativVetenskapenförfördjupa förståelse VKI, om

mindresärskildaktiva i Sverige. Enmed 000räknar 3 äratt personer
levitationer.erfara s.k.försökaibland åtsiginom TM ägnar attgrupp

Medluften.bit iplötsligtmeditation hopparUnder intensiv upp enman
behärska materien.kanandliga krafterdå bevisadetta sägs attman

Även bok Dia-Hubbardsledaresin RonharScientologikyrkan genom
speciellskapatScientologi hartänkande.indisktpräglatsnetics enav

mognadandlighögreför nåsärskiltochterminologi attsystemett ge-
skall iandliga spårslagsmänniskansvilka ett renas enengramnom --

speciellkanfärdigheterAndligaspeciell mäta genom enmanprocess.
alltför nåerbjuds köpa kursertroendeoch atte-mätareapparat en --

ochmedlemmar aktivafinns cirka 1 000Sverige etthögre andlighet. I
tilltillbakaMoon-rörelsen gårrörelsensanställda itrettiotal centrum.

s.k.dedär hanuppenbarelsehade1930 mottogMoonpastor ensomen
i Sverige.cirka medlemmarhar 100Principles.Divine Man

dessa finnsvid sidankända rörelserna,deDessa är mest avmen
islamavknoppninga-rörelsenmuslimska Amadijden äräven avsom en

äldre grupperingellerHaili SelassiedyrkarRastafari däreller enman-
Tel Aviv.med sitt iBahái sätesom

den s.k.fogarvilka somligarörelser tilldessaVid sidan ävenav -
med hierar-pingstgrupperingOrd,exempelvistrosrörelsen, Livets en

fundamentalistiskverk ochAndensstark påkisk organisation, tro en
ochblandning New Ageårenbibelsyn så har de sista även or-aven-

UFO-troendeexempelvisuppkommit;andlighetganiserad alternativ
hemElvis PresleysMiracles.Course ineller kring ACIM, Agrupper

vallfartsort. AttMemphis har blivitutanförGraceland Tennessee, en
känt.kvalitetertillskrivs gudomligaavlidna idolerkända är mera

"Channe1ling"-med sådana viaha fått kontaktMånga sigsäger en mo-
slagsbefinner isigdern form spiritism. Man möter ettpersoner somav

framför allt avlidnasfanns tidigaremellantillstånd efter döden. Där an-
levande chan-kontakt med de viasådana avlidnadar. upplevsNu ta -

Fredericexempelvis Elvis Presley,framför budskap frånnellers och-
Andra sådanafarao Amenehotep denChopin eller IV. personer som

ellerHendrix Jimfrån de dödas värld artister Jimmiärtränger somupp
Morrisson.

för mängd tankeinriktningarövergripandeNew Age är tenn enen
gränsmarkerföreteelser andlighetensoch sig irör sommensom

därfrån religiösa rörelser eftersomsociologiskt skiljer sig nya man
villkoreftersträvar sig helt påmedvetet inte organiseraatt utan egna

smörgåsbordet. intresserade intefrån det andliga New Age äräter
olikainstitutionaliserade, de Väljer selektivt och älvsvåldigtsnarare ur

andligheter. Dock kan här urskilja klarare för psyko-intresseettman
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logi/terapi, för ekologi och feminism, folktro och folkmedicin. Histo-
riskt ansluter New Age till ockulta och teosofiska traditioner. finnsHär
intresse allt från slagrutor, döden upplevelser, spåkvinnannäraav
Saidas förutsägelser, Nostradamus filosofi, tarotkort och astrologi.
Innehållsligt finns här tydlig individualism, fokus inriktat påär atten
"utveckla sin inre/andliga potential". Råden ofta skall lyssnaär att man
på sitt inre. finnsDär lösningen. I denna andliga finnseget strömning

relativt utspädd populärpsykologi, tal holism, kvantfysik ochen om re-
lativitetsteori. lånarDe begrepp energier, vibrationer, kosmisksom
strålning dem i sinagör Vidare finns slagssystem. ettmen om egna-
helhetstänkande allt i kosmos hör och stark tillit tillatt samman en-
tankens kraft. Man kan tänka sig fri det ofta kallas positivagenom som
affirmationer: blir vad tänker. Detta hör i sin medturman man samman

ofta betonar Moder Gaia moderatt Jord och allt kosmosi hörattman
Genom spåsystem eller numerologi kan fåtarotorssamman. som man

kunskap tillvarons innersta kärna. I till fundamentalistemamotsatsom
här inklusivistiskaär och hävdarextremt det bortom allagärnaman att

religioner ligger dold kärna, uråldrig visdom och det äratten sann en
den vill komma åt. Alla religioner leda till mål.trossom man samma
Här skiljer sig totalt från många religiösa rörelser bådeman nya som
har avgränsad gemenskap, tydliga utanför- och innanförperspektiv,en

hierarkisk ordning och hänvisar till skarp skiljelinje mellan vaden en
och falsk lära.är rättsom

hittillsDe beskrivna rörelserna alltså starkt heterogena, bådeär till
krav på grad och vad gäller former och innehåll. Vissaav engagemang

drag kring slutna rörelser skall vi återkomma till.gemensamma mer
Ibland kopplas religiösa rörelser med starkt destruktivanya samman

rörelser. Både massmedia, tidigare "sektoffer", kyrkor, del forskareen
och antikultrörelser gällande allagör gärna religiösa rörelseratt nya
skulle potentiellt farliga eftersom de har strukturella likheter medvara
starkt destruktiva rörelser. Andra det skulle finnassäger särskildaatt
slag totalitära förför människor och därför skallav grupper som unga
fördömas. På har talat detsätt skulle finnasattsamma man om en spe-
ciell sektpersonlighettyp skulle särskilt känslig för inten-av som vara
siv ideologisk påtryckning och därför befinner sig farozonen.i
Destruktivitet och psykiskt lidande finns i alla Atttyper av grupper.
automatiskt likställa trevande intresse för auktoritärett rörelseen som
har västerländskt perspektiv ovanligt idéinnehåll med fanatiskur- en-
hängivenhet och underkastelse i liknande rörelse, förenklat.ären

Fyra tragiska händelser inträffat den sista perioden har emel-som
lertid klart dokumenterat några religiösa rörelsers starkt destruktivanya
makt psykiskaöver David Koresh sjålvutnämndprocesser. var en pro-
fet i den massmedialt väl bevakade olyckan i Waco, USA. Rörelsen
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hette medlemmar iBranch Davidian. 20 april dog dessDen 1993 74 av
lågoma federala fästning. Sannolikt dogden polisen stormade derasnär
dessa kollektivt självmord- lydnad den karisma-iett gentemotgenom
tiske Koresh uppfattade gudom Messias. Det-som man som en en-

kan de den oktober 1994 miste53 4-5sägassamma om personer som
schweizisk-kanadensiskalivet samband med deni sitt iengagemang

Även rituelltfanns kombinationrörelsen Soltempelorden. där en av
mord och självmord.

likenfann polisen efter telefonsamtal26 1997Den ett anonymtmars
kalla-efter medlemmar tillhöriga hittills halvt okänd rörelse39 somen

Califomien Alla låg sinades Gate i i USA. iHeavens sängarpersoner
hadeoch allt tycks väl förberett. Under period på dagar3-4vara en

medlemmarna hjälpt begå självmord- allt för föregripavarandra att att
världens undergång. The for Millenial Studies" i"Center Bostonsnara
uppskattar finns kiliastiska alla meddet cirka 1 200 organisationer-att

eller mindre spekulativt preciserade dagar för världsundergångenmer -
klassiskt kristen teologi. den föreställningeni Härett tema antog gro-

teska former.
Självmord tillräckligt tragiskt, det den 20är ännu värremen var

utfördes giftgasattack1995, då det i Tokyos tunnelbanamars en som
gjorde fick söka6 000 sjukhusvård. Shinri KyoEn Aumatt personer
låg bakom detta. 1994 hade mindre, liknande attack genomförts. Enen

lydnad grundaren Shoko Asharas bisarra ochextrem gentemot para-
noida föreställningar bakomlåg dåden.

Skall samband mellan de sistnämnda rörelserna finns härettman se
stark ledare, krav underkastelse,på rädsla, lydnad och ledarskiktetsen

eskalerande paranoida uppfattning omvärldens farlighet. dettaNärom
kombineras med gruppmedlemmars tillit till Ledarens på sintro egen
och kosmiska betydelse utvalda för räddaatt attgruppens vara-
världen och kontakten med omvärlden förbjudshelt leder det tillnär-

självvald död medlemmarnasi sågsögonen som egna nog som en
befrielse frälsning. Förkastandet från omvärlden och konfliktenen-
med det sekulära samhället ledde till allt grandiositet vilket istörreen
sin sågs tecken på själv utvald Gud.tur attsom man var av

2.3.2 Den auktoritära religiösa gruppen

Det självsig det inte gårsäger på enkelt jämföra allaatt att ett sätt
dessa hittills skildrade rörelser. endaDet deär att ärgemensamma nya
och de har vissa ideologiska drag liknar varandra,att liknandesom en
medlemsrekrytering och social struktur. Vad skall minnas är attman
det redovisas här nedan inte alls skall förstås art- utansom som sna-
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gradskillnader förhållandei till vad sker i "vanliga" kyrkorrare som
och samfund och hel del dessa finnsatt ävenen av processer men-
kanske något rörelseri accepterade samhället.utspätt Hurärsom av-
skall beskriva den starka religiösa förståoch dess psyko-man gruppen
logiska och sociala förutsättningar och funktioner

Ett tala auktoritära religiösa rörelser redovisa någrasätt att är attom
kriterier. frivilligDet därorganisation medlemskapet förtjänasär en av
individen. Vidare den exklusiv, det betyder med i rörelsenär äratt man
på grund sina meriter. Om inte uppfyller dessa så kanav man man
uteslutas. Vidare uppfattar sig elit har alldelesman som en som en
bestämd insikt i andliga ting. Grupper med anslutning till kristendomen
kompletterar därför ofta Bibeln med andra auktoritativa skrifter eller
profetior karismatisk ledare ha skriftertagit Dessasägs emot.som en

ha gudomlig och ibland så hemligasägs först efterärstatus att man
lång rening eller övning kan få del deras innehåll. Ofta uppleverta av
sig gruppmedlemmarna i konflikt denmed rådande religiösa eller poli-
tiska ordningen. De känslor denna konflikt väcker i "världen" tol-som
kas i sin bekräftelse på själv utvald. upplevaAtttur att ärsom en man
sig förföljd stärker därför tilltron till det meningssystemet. Manegna
verkar ofta för värderingar går dem råder samhället.iemotsom som
Till detta kommer etiskt ideal. Stimulantia, sexualitet,ett matvanor,

alkohol, kropp, nöjen, TV-tittande oftasömn, reglerade.är noggrant
Rörelsen vidare hierarkisk, dvs. kräverär totalt ochett engagemang
betonar lydnad övertygelse. försökerMan ofta helt indi-än styramer
videns vakna liv. finnsDet klara underordningssystem och klaren
auktoritär struktur i ledarskapet. oftastDetta endaär styrt av en person.
Denne profet uppfattas ha direkt kontakt med den osynliga världen.

ledarensJust makt och inflytande uppfattasatt helt omöjlig attsom
ifrågasätta, och underordninggör harÖver- teologisk innebördatt en
och därför del religiositeten.är en av

Vad det bidrar till dessaär attraktionskraft Uppen-som gruppers
barligen de har mycket tydliga och fastaatt medlemmensvar, ger en
skarp och många efterlängtad identitet. Man får socialav en sam-
manhållning kring påtaglig uppgift, exempelvis rädda världen.atten

fårMan klart mål med sitt liv. fårett Man andlig kompensation för en
eventuell social eller ekonomisk misär: "Vad spelar det för roll jagatt
inte har arbete eller ingen bryr sig vad jag eftersomatt jaggör vetom

jag tillhör den lyckliga skaraatt har sanningen, och kommersom som
få belöningen denatt förändringen kommer."när fårstora Man alltså
roll höjer istatusen den samhälleligtögon ävenen som ens egna om-

kanske trivial. Som ledär i identitetsprövningett tycks denna starkaen
roll viktig enligt många eller har varit med.är För andra ledervara som
perioder i rörelsen till kränkande underkastelse och känsla atten av
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hosparanoida tendenserbefinna fängelse det finnssig i ett som om-
kan föra med sigledaren och beroendedrag hos medlemmen stort-

psykiskt lidande och eventuell sjukdom.
uppfattasmångagår in i meningssystemOm ett somavsomman

reli-mekanism; ökar sitteller underligt så inträderavvikande en man
nämli-ifrågasätts utifrån. Omgiösa en personmanengagemang mer

haranhöriga ochhar bränt broar till sina störrevänner ten-man engen
det livtidigare liv och idealiserabåde svartmåla sittdens attatt man

föränd-motståndskraftigaSlutna rörelser alltsålever i är motgruppen.
individensexistentiella frågor, höjerde påring just attgenom ger svar
begripligtallt ifrågasättande. ingår isjälvtillit och stigmatiserar Hon ett

och lidande.sträcker långt bortom dödsymboliskt siguniversum som
ochsocialt med och anhörigasynbarligen har brutitOm vännerman

verkarför utanförståendetill föreställningsvärldbekänt sig en som
trosföreställningen resistentfrämmande och skrämmande, så änär mer

exempelvisfunderar "andliga frågor" ochbara på äranonymtom man
flygande tefatastrologi eller existerar. Juövertygad att mer enom om

och sig islutligt farväl tidigare livhar tagit sitt engageratettperson av
förneka eller ifråga-desto svårare har denneavvikande atten grupp,

fel,harsociala skammen, erkännasin Densätta att atttro. mannya
andligt "förförd" upplevelseeller varit svåräratt som manman en

till tvivelomedvetet slippa erkänna tendensenvärjer sig Föremot. att
starkare tillökar sitt och binds på så sätt än gruppen.engagemangman

Till kollektivt legitimerad bortträngning alltdetta kommer en av
ifrågasättande makt. ibland tecken påledarens Så tvivelav ses som

fömekelsensondska eller på besatt ande.äratt av enman
grupple-sådant ifrågasättande omvärlden och total tillit tillEtt av en

daren kan eskaleras leda till övertygelse.och sin Dettaatt utman agerar
skedde exempelvis i november 1978 913 dog i Guyanasnär personer
djungler sannolikt order rörelsens ledare,på Jim Jones.pastorav

kommer sådan rörelse predisponerande faktorerHur in i Ja,man en
tycks eller starkt efter ochspänning, sökande identitetettvara en oro en
trygghet. identifierar sökare. oftastMan sig Samtidigt harsom man re-
dan religiös eller teologisk tolkning sitt problem och det iinteen av ser

psykologi, politik eller samhälle. kommer situationsfak-Såtermer av
träffar från rörelsen bygger känslo-torer: man personer som man upp

mässiga relationer till. Banden till tidigare familj och tänjsvänner ut
eller ifrågasätts. enbart verbala bytetDet till den gruppidentitetennya

så småningom den totala konversionen. upplevsersätts Dettaav som
obegripligt och ångestladdat anhöriga, uppfattas kon-av men som
sekvenser frivilligt överlagt val individen själv.ettav av

del dessaI rörelser finns drag ideologisk totalism. Så snarten av av
medlem kommit med, eftersträvar aktiv kontroll all mänskligen man av
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kommunikation. ständigt individen, aldrigGenom påatt man passar
låter denne tillåter och gruppmed-inte insyn begränsarvara ensam,
lemmens kontakter med yttervärlden efter period medlem-så avtar en

förmåga till efter-inre kommunikation. hindras frånManävenmens
tänksamhet och reflexion.kritisk kan leda till polarisering.Det Deten

finns utanför osynliggöra, det mindretvingas ärsom gruppen man re-
ellt. sådant fömekande omvärlden perspektivEtt ratio-är ett ettav ur
nellt upprätthålla psykisk balans inne i totalitärsätt att en en gemen-
skap; förnekar eller svartmålar allt finns utanför.man som

"Mystisk manipulation" brukar företeelseden kallas inomnär man
skapar föreställning vissa intensiva upplevelsergruppen en om som

komma från andlig sfär. själva verket "planeradI dettasägs ären en
spontanitet", ledarskiktet dresserad eufori tungotal, mystiskaen av
upplevelser, kollektiv känsla lättnad etc.. sådana upplevelserNären av

eller efterlängtat bryter igenom så erfars gudomligtdeoväntat ettsom
ingrepp. Därmed bekräftas medlemmarnas självuppfattning; ärman
med något utomvärldsligt.om

Om inte längre tår/kan ifrågasätta ledaren emotionelltärutanman
eller socialt inlåst i leder det till övertygelse bliratt star-gruppen ens
kare. Eftersom kan fly ochinte eftersom underlägei såärman man
börjar identifiera medsig dem egentligen tyckerinteman som man om.

har i psykologin benämntsDetta försvarsmekanismen "identifi-som
kation med klassiskaaggressom". Det exemplet Norrmalms-är när
torgsdramats kidnapparoffer började tala överdrivet väl plå-sinaom

När journalister fick tillfälle fråga gisslan så idealiseradeatt utgare.
och berömde de förövarna de i älva verket livrädda för.som var

skallHur på "omvändelse" det gäller dessa grupper Ennärman se
tolkar livsitt religiöst förnekarperspektiv eller ring-ettperson som ur

aktar ibland sitt tidigare: "Förr levde jag i olycka och hade ångest, ärnu
jag lycklig äntligen har funnitjag meningen." själva verket kanskeI-
vederbörande trivdes bra med tillvaro.sinrätt

Gruppen bärare starkt meningssystem. Men skilda individerär ettav
kan ha helt olika relationer till den religiösa verklighetsuppfattningen.
Barn i nyandliga rörelser socialiserasväxer in i ett system,som upp
oftast Gruppens värden intemaliseras och då tillutan protester. görs
barnets blir derasDet egendom signifikanta andra be-attegna. genom
kräftar deras andliga och moraliska regelsystem. Trosföreställningama
framstår trovärdiga de sedan lång tid har varit delattsom genom en av

och socialt liv. heltumgänge En relation blir det närannan en ung per-
under kortare period religiös livshålling.prövar På återson en etten

blir detsätt med dåligannat när självkänsla attraherasen ensam person
social auktoritär Antingen mår denne mycket bra, fårav en men grupp.

livsmening och och kan därför fungeravänner adekvat eller såen
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tvingas vederbörande efter period förneka delar sig älv. Manatten av
känner fångadsig i fälla och hamnar därför i kris och kan behövaen en
hjälp och stöd.

Anslutningen till auktoritär rörelse religiösai "omvän-termeren -
delsen" kan alltså uppfattas socialisation in i menings-ett nyttsom-

få saklig kunskapMen in i och dessasystem. att utom processerna ur
rörelser metodiskt eftersomsvårt bara kan studera demär retro-man
spektivt. Sådana inne tenderar svartmåla tidi-i sinaär attsom en grupp

liv medan de eller mindre traumatiskt har hoppatgare som mer av- -
rörelse tenderar svartmåla perioden inne lång-i Deatten gruppen. som

glider tenderar idyllisera erfarenhet ochsinsamt ett attengagemangur
bortse från svåra eller traumatiska upplevelser.

kontaktenFörsta med rörelsen sker ofta och anhöriga.via vänner
Omvändelsen sker tidigare kontaktnät, sällangenom mer genom perso-

från själva rörelsen. s.k.Den gatumissionen viktig för medlem-ärner
identitet, inte många "troende", kanmarnas egen men ger nya snarare

den utlösande faktor för redan befintligt intresse.ettvara en
fortsattaDet bygger på medlemmen själv aktiv,engagemanget äratt

förnågot tid, kraftinvesteraratt attman ger upp gruppen, man pengar,
och disciplin. Det religiösa meningssystemet blir övertygande ävenmer
för själv tidigt får uppgift berätta sinatt tro.en om man som om egen
Vittnesbörd stärker på så den identiteten insätt motegna gruppen, men

omvärlden. offentligaDet ställningstagandet, liksomäven ut mot ge-
ritualer, skapar "vi" och "dom".ett ettmensamma

Liknande i utspädd form, finns självfallet allaiprocesser, men mer
mänskliga gruppsammanhang såväl inom kyrkorna.utomsom

2.3.3 och avprogrammeringämtvätt

klassiskEn teori länge omhuldades inom religiösaattsom var man nya
rörelser för "hjämtvätt" och människor där hjälplösautsattes att var
offer för sekters överfall. Tanken hjämtvätt går tillbaka till kine-ettom
siskt underkastelsesystem användes för få anslutaatt attsom personer
sig till totalitär ideologi. Man lät i fångenskap upplevaen personer en
skymfande behandling där kunde få till slut totaltattman en person
förneka sina åsikter för ställeti sina plågares före-attegna anamma
ställningar. Det skedde intrikat samspel mellan å sidanettgenom ena
hot, bestraffning och våld och å andra sidan kärlek, förlåtelse och öm-
het. Varje gång fånge visade sig eftergiven belönades denne. Fysiskten
eller ideologiskt motstånd ledde däremot till försämring livsvillko-av

Den massiva förnedring fången för innebar varjeutsattesren. attsom
gång mildare behandling upplevde fången sig stå i tack-en gavs,
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samhetsskuld. Tortyren genomfördes så brutalt minsta tecken påatt
medmänsklighet från väktamas sida kom oerhörd lättnad.som en
Fångama levde i fullständig isolering. gamlaDen identiteten bröts på så

ned och kornsätt älska dem foraktade. Inga saker, ingaattman man
relationer påminde den gamla tiden, fick finnas kvar. bety-Detsom om
der fångens upplevelse sig själv oskyldig,att systematiskt ifrå-av som

till slut ifrågasatte han sig själv. Ren självbevarelse-gasattes, skräck
för skymf och gjorde till slut accepterade väktamastortyr bildatt man-

sig själv: hade syndat den kommunistiska idén. Menmotav man en
bekännelse inte Man måste också lära sig älska sinaattvar nog.
bestraffare. Också denna "kärlek" utvecklas skydd. Förett rent attsom
slippa skräcken för sina plågare började idealisera dem plå-man man

Tog då straff för detta erforsgats så det nödvän-emotav. man som en
dig rening gjorde identitet fram. gälldeatt Dettaväxtesom en ny ame-
rikanska krigsfångar i underKorea l950-talet.

Liknande har sektkritiker och antikultrörelsen hävdat,processer,
finns inom alla nyandliga rörelser. Detta kraftig överdrift,är en men
flera enskilda fall finns dokumenterade. isolerarMan ibland med-nya
lemmar från omvärlden, dem mindre och för-sömnmat,man ger
nödenheter samtidigt de indoktrineras bryta med det gamla livetattsom
och uppfatta detta smutsigt, syndigt och farligt. Det strängasom
tidsschemat tydligt i flera rörelser.är Många sysselsatta inomär
rörelsen i hela dygnet. Detta istort sett korrektaär uppgifter.stort sett
Vissa inbjuder till särskilda religiösa läger, där tilldelasgrupper man en
personlig vakt hjälper och följer överallt. finnsDet alltså starkasom en
tendenser till tvång och isolering. Rörelserna självfallet avstånd fråntar
detta, berättelser flera,övergrepp inte bara frånär antikul-men om
trörelsemas medlemmar eller avhoppare.

Men analogin till regelrätt hjämtvätt eller s.k. infonnation disease
visar sig i forskningens ljus i de flesta fall långsökt. Det är tvärtomvara
inte särskilt vanligt kvar i rörelseatt längre tid.stannar Deman en en
flesta lämnar rörelserna efter mycket kort period. Det hellerinteären
särskilt svårt gå dessa rörelseratt repressalier,ut varförutanur
"snapping" eller kidnappning relativt ovanligt.är flestaDe lämnar rö-
relser och rikta särskiltspontant stark kritikutan att rörelsen.mot
Många säger tiden i rörelsentvärtom har varit berikandeatt ledettsom
i sökandet efter andlig identitet.en

Hjämtvättsteoriema uppkommer ofta slags frånettsom respons an-
höriga eller från samhällets sida inte kan förstånär eller accepteraman
de avvikande idéer medlemmar lever med eller reaktion påsom som
medlemmarnas levnadsförhållanden. Hjämtvättsstämpeln har då blivit

demoniserasätt dessaett att rörelser eller psykiatrisera dessatt med-
lemmar hävda de behöveratt vård iatt stället för derasgenom att sö-
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kande blir på allvar. upplever förfördaDe sigtaget ärpersoner som
alltså långt färre dem blivitsig berikade den kortaän sägersom av
period det ofta finns ochsig andligt misshandladerörsom om, men
dessa kräver uppmärksamhet och adekvat hjälp.personr

dem lämnatFör rörelsen blir ordet "hjämtvätt" också tennsom en
hjälper dem med sin profana identitet ungefär "densom nya me-som

ningslöshet jag upplevde i världen" blir metafor för det tidigare liveten
nyanländ använder för beskriva hur upplever detatt attsom en man

med i nyandlig rörelse. avhoppad oftaEn han varitsäger attvara en
"manipulerad" inom rörelsen och därför kunnat förinte ansvarigvara

handlingar.sina Många föräldrar får hjämtvättsteorin slagsettgenom
förklaring anhörigaspå sina ovanliga livsvägar och begrepp för sinett

försöka få barnet vända ellertill det normalt profanasträvan att att om
normalt religiösa livet.

Uppbrott från rörelse ungefärkan den kris kommeren ses som som
uppbruten förlovning eller efter skilsmässa, det ärav en en en sorge-

sker Efterstegvis. tid ha levt nyandlig rörelseiattprocess som en en
kanske får deinte andliga upplevelser har ochutlovats-man som man
då blir besviken. varierar hurDet avvikelser själv ellerstoraman man

tolererar innan väljer bryta förr ellerMenattgruppen man upp. senare
måste medlemmen beslut huruvida han eller hon fortsättaskall ita ett

eller inte. bestämmer beslutetDet hur mycket ochtidärgruppen som
prestige har investerat. kanDet svårare gåattpengar, man vara ur en

rörelse inte har något tillbaka till; arbete, hem,att vänner,om man
bostad. kan detDå lättare helt enkelt i rörelsen.att stannavara

Sådana sociala skäl till uppbrotten från rörelse måste docken speg-
las ideologiska skäl. Om det exempelvis finnsmot tror attmer man
flera till Gud det lättare lämna haft fun-vägar är änatt om man en mer
damentalistisk uppfattning och kanske hävdat alla utanför rörelsenatt

Djävulen.är av
Efter det gått rörelse kommer de flesta kris,in iatt utman ur en en

ungefär efter häftig kärleksrelation känner sig vilsen ochsom en man-
känner inte igen sig själv. Ofta leder detta till form flytandeman en av

identitet. Från ha varit inlemmad i enrigid och klar livstolkningatt med
klara roller och förväntningar går i ingenmansland. finnsHärut ettman
fall beskrivna med störningar psykiatrisk karaktär; suicidförsök ellerav
psykosliknande tillstånd de-realitetsupplevelser. dockDessa i mi-ärav
noritet och kan föruttryck den generella ångestett extremtses som mer

hör med andlig identitetskris. Mycket beror hurpåsom samman en
själv tolkar eller får hjälp tolka perioden inne i den religiösaattman

Om uppfattar varit helt ansvarslös förattgruppen. utsattman man -
hjämtvätt gått medetc. i och lämnatän attsnarare man en grupp av-
fri vilja, blirså det svårare sig liveti utanföratt anpassa gruppen.
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"Avprogrammering" ofta står för speciell teknikär termen som en
där anhörig eller släkting väljer kidnappa snappingatten en person i
och sedan tvångsmässigt eller mindre isolerar honom eller henne.mer
Det går på försöker övertala förstå hanut att att attman personen
handlar helt sin vilja, han eller hon manipulerad ochemot att äregen
utnyttjad rörelsen. Denna avprogrammering har utvecklats till iav en jlUSA delvis kommersiellt lönsam affär där inte bara kan beställaman
avprogrammering bestämma till vilket meningssystemutan som perso- i

ifråga skall omvändas. Sådan lyckas tredje-avprogrammering i tvånen
delar fallen. Men de varit med detta mår oftast eftersämre gav som om

tid i nyandlig rörelse, fri vilja lämnatänen en en som av egen en
rörelse. 1

ÄBåde hjämtvätt och avprogrammering väcker frågor religions-om
frihet. Från vad kan och bör och till vad När ärman avprogrammera l
det bestämma människas trosuppfattning gårrätt över Varatt en annan

mellan respekt för personligagränsen val och vär-en annan persons
nandet psykiskt hälsosamma miljöer Och hur det med radi-ärom en
kalt uppfattad judisk, muslimsk eller kristen trosföreställning Vem p

Ärvilket meningssystem inte får förekomma kriteriernaavgör som lsociala, politiska, psykiatriska, psykologiska eller teologiska
I Sverige har föräldrar dömts till Villkorlig dom och skadestånd för i
misslyckad kidnappning och avprogrammering sin 33-åriga dot-en av

ter.

2.4 religiösaNya rörelser och psykiska
störningar

I vissa enskilda fall finns klar dokumentation psykiska problem, inteav
minst i samband med bryter ifrån totalitär rörelse. Menatt man upp en
frågan dessa problem beror påär sådan, på individensom gruppen som
personlighet, kontexten kring specifika händelser elleri utanför grup-

eller på samspelet mellan alla faktorer.dessa Psykiska problem ipen
samband med religiositet mycket svåra vetenskapligtär studera. Detatt
har visat sig svårt vilka psykiska problematt avgränsa direktärsom
relaterade till upplevelser inom auktoritära och vilka hargrupper som
sin grund i tidigare störningar. Inte heller finns det enkla fråganpåsvar

psykisknär störning följd religiös tillhörighetär och dennären av en
förutsättning förutgör gått med i avvikandeattsnarare en man en

allaI avhållergrupper medlemmar från kontakt med dengrupp. som
världen och skapar intensivyttre bindning till stark finnsen en person

potentialer till psykisk misshandel. Sådant finns väl dokumenterat i det
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militära skolor,i i psykiatrin, i äktenskap ochsystemet, inteäretc.,
något speciellt för religion.

Det skrivits i populär s.k. "avhoppare" har oftasom mer press om
fárgats berättelser fåtal fall och har tendenser generaliseraett attav om
till hela rörelser. Likadant det med föreställningen det skulleär attom
finnas särskilda personlighetsdrag hos dem lätt kan "fångas upp"som
eller kvar i Det de företeelser därstanna ären grupp. senare en av
det finns kritisk forskning visar så inte fallet. Tanken detäratt attsom
skulle finnas speciella sektpersonligheter, har predispo-typsom en av
sition fastna i auktoritära rörelser har inte visatatt sig Tvärtomsanna.

de säkra resultaten medlemmarär i religiösa rörelseratten av nya
inte skiljer sig personlighetsmässigt från andra grupper.

Ur socialmedicinskt perspektiv harett delt.o.m. settman en av
dessa rörelser positiva. Människor får här tydlig identitet,som en man
får på existentiella frågor, kommer ofta från drogmissbruk, fårsvar en
fast moral och slipper ensamhet. Engagemanget i nyandlig rörelseen
kan stabiliserande. leder tillDet mindre drogkonsumtion ochvara ny
arbetsmotivation.

En vanlig föreställning varenda fångas i sektensär att person som
det sin vilja bli förförda.gör Så tycks inteatt motgarn genom vara

fallet. de kommerAv kontakti med de religiösa rörelserna ärsom nya
det endast försvinnande liten del faktiskt fortsätter. deAv l 017en som

med i introduktionsvecka inom den s.k. Moon-personer som var en
rörelsen i England det kvar7 efter år och efter två årprocent ettvar
endast 3,6 Beslutet med för det långdragenprocent. att är mesta en

och sker sällan plötsligt och oöverlagt. Men vissa drag ändåärprocess
det gäller dem får problemnär med igemensamma attsom genom vara

religiösa rörelser: idealistiska, deprimerade,nya yngre, ensamma,
sådana osäkra på framtiden, har beroendeproblem,är starka behovsom

känslor, söker sig till källor förgärna trygghet, söker meningexternaav
med livet och kritiska samhälleär eller familj. Men dettamot ett ären
allmänna karaktäristika. finnsDet inga särskilda personlighetsvariabler
eller socialdemografiska data indikerar särskilt premorbidattsom en
personlighet skulle dras till dessa rörelser eller rörelserna i sig skulleatt
skapa beroendepräglade personligheter.

Däremot föregås inträdet i oftast krisupplevelser, de-gruppen av
pression, förlust, ensamhet och saknad tolkningsramar eller ettav av
avvisande den eller båda föräldrarna. identitetVag kopplad tillav ena
intresse för existentiella frågor tillsammans med tillgång till reli-
giös/psykologisk eller filosofisk litteratur viktiga faktorer. Medlem-är
skapet ofta kortvarigt ochär tidigare medlemmar i ettlivscykel-ses av
perspektiv. Hälften alla i religiösa rörelser har lämnat dem inomav nya



SOU 1998:113 rörelser bakgrundsteckningNya religiösa 51en-

två år. Andra studier till 90 har lämnat dem inomvisar 2att procentupp
ar.

Avhoppet måste labiliserande krisupplevelse, ställerses som en som
frågor identitet och tankar, känslor och införannatom personens
nyorienteringen. dock beroendeDetta inte på i sig påutangruppen
upplevelser skarp rollförändring. kan gälla läkareDetsammaav en som

lämnar änkemänpensioneras, ordensliv, änkor ellerettnunnor som
förlorar sin älskade eller skilsmässoerfarenheter.som

Litteraturhänvisningar; kap. 8.2.se

2.5 Forskning och omfattning

På plats föreslås inrättande svenskt kunskapscentrum forettannan av
och livsåskådningsfrågor. Ett bakom förslagettros- argumenten ärav

den brist på sammanhållen forskning och kunskap råder inomsom
området. Vid utredningens hearingar och vid de konferenser som
utredningen vid,närvarit ständigt återkommande bristenjustär ett tema
på systematisk kunskap, framför allt det gäller barns situation. Intenär
minst religionsforskama själva understryker detta besvärande faktum.
Forskningen karaktäriseras knapphändig och splittrad. Uttrycketsom
"spridda skurar" har för beskriva situationen både detanvänts att när
gäller volym och teoretiskt innehåll. Någon systematisk granskning av
området förekommer inte. baraDet enskilda studier, ofta detalj-är
granskningar, då och då Ett övergripande forsknings-presenteras.som

efterlyses från fleramässigt håll.grepp
Eftersom diskussionen religioner och trosuppfattningar oftaom

grundar sig på felaktigheter, föreställningar och rykten, framträder be-
hovet kritisk akademisk forskning desto religiösaNyastörre.av en som
rörelser och det omgivande samhället på varandra olikapå sättreagerar
utifrån den information finns. saklig kunskapEn grundad kri-påsom
tisk forskning skulle situationen lättare handskas med förgöra allaatt
inbegripna. Såväl religionsfriheten samhällets hjälpaattsom ansvar
människor och stävja inom religionens område, skulleatt avarter gag-

satsning på utökad forskning.nas av en
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2.6 Kyrkor, samfund och rörelser i Sverige
1998

Föreliggande arbete redigerat och bearbetat utdrag Katalogär ett ur
kyrkor, samfund och rörelser i Sverige Materialet har1998.över

aktualitetsdatum främsta98-08-20. Dess syfte redogöra för olikaär att
samfunds och rörelsers utbredning formi antal församlingar ellerav
motsvarande antal medlemmar eller motsvarande.samt

Systematiseringen de samfund och rörelser ingår katalogeniav som
bygger på klassiñkationssystemet för svenska bibiotek, s.k.det SAB-

med vissa modifieringar.systemet, men
källaEn ibland åberopas i utdraget Arlebrand, Håkan, Detärsom

okända Arlebrand 1995. de fallen börI beakta uppgiften kanattman
datera sig till åren kring och1990 förhållandet 1998.avser

Vissa uppgifter, framför allt gäller det medlemstal, iblandär satta
inom innebärDet uppgiften frågai osäker, den kanparentes. att är vara
skattad eller beräknad. andra fall har detI inte varit möjligt allsatt ange

medlemstal eller motsvarande. denTrots bristen har rörelsen frågaett i
redovisats.

Svenska kyrkan och därmed relaterade samfund och rörelser

Svenska kyrkan
församlingar2 543

7 505 930 medlemmar,
84.8% befolkningenav
89% svenska medborgareav

Evangeliska osterlands-StifzelsenF
531 missionsföreningar
19 243 medlemmar

Laestadianer
10 000-15 000

Oasrörelsen
10 000 sympatisörerca

Östra Smålands Missionsförening "nordöstringama"
2 000 sympatisörer Kyrkans liv, 1993:74ca
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Ortodoxa och österländska kyrkor

Under utarbetande
kyrkor icke-kanoniskaTjugotal kanoniska och

100 000 medlemmarca

Katolska kyrkor

Romersk-katolska kyrkan
församlingar38

165 medlemmar691
finnsdrygt hälften i de s.k. nationella grupperna

Gammalkatolska kyrkan
Verksamhet på orter,sex
600 medlemmar Kyrkans liv, 1993:70ca

Protestantiska invandrarförsamlingar och ambassadkyrkor

Under utarbetande

frikyrkosamfund frikyrkoforsamlingar5. Särskilda och

frikyrkosamrådi Sverige FSR5.1 Medlemskyrkor

frikyrkosamfund finns församlingar valtBland dessa har attsom an-
till samfund, s.k.slutna sig församlingar. Enän ettmer gemensamma

följd detta blir medlemstalet för sådana församlingar redovisasatt avav
vilket resulteraroch de berörda samfunden, i sin ivart turett enav

dubbelredovisning. vill få fram antalet frikyrkomedlem-Omsorts man
Årmåste hänsyn till detta. beräknades det faktiska antalet1995tasmar

frikyrkomedlemmar korrigering de dubbelräknadetill 243 148 efter av
Skog 1997.

Adventistsamfundet SDA
församlingar46

3 046 medlemmar
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Frälsningsarmén
kårer176 inkl annexkårer

18 789 medlemmar varav 7309 soldater

Metodistkyrkan
67 församlingar
5 177 medlemmar

Nybygget kristen samverkan-
församlingar359

28 321 medlemmar

Pingströrelsen
församlingar492

90 815 medlemmar

Svenska Alliansmissionen SAM
församlingar235

12 895 medlemmar

Svenska Frälsningsarmén
20 kårer
706 medlemmar

Svenska Missionsförbundet SMF
871 församlingar
69 028 medlemmar

5.2. Andra kristna samfund, rörelser och församlingar

Bibeltrogna Vänner
församlingar39

4 302 medlemmar/betjänade

Brobyggarna Göteborg
" l00-tal ständigt återkommande"
hösten 1996

Evangelisk-Ortodoxa kyrkan,
Szt Petrus församling, Halmstad
50-tal medlemmar
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Centrumkyrkan
Stanley Öberg
470 medlemmar

Finlands förebedjare Folkets örebedjareF-
80-tal

His People, Stockholmskyrkan
50-tal medlemmar

örsamling/BostonKristi F Church of Christ/Churches of Christ
160 medlemmar

Lutherska konkordiekyrkan
20-tal medlemmar

Maranata
150-200

Nådens Mission/Greater Grace World Outreach
Två församlingar
100 medlemmarca

Pilgrimsfolket Skånei
Regelbunden mötesverksamhet på tre orter
25 medlemmar

Plymouthbröderna darbyister
Verksamhet sex-sju orter
250 medlemmar inkl barnca

Trosrörelsen i vid bemärkelse
församlingar55 hösten 1996ca

7 500 medlemmar hösten 1996ca

Trosrörelsen "Livets Ord"-f"örsamlingar
församlingar40 hösten 1996ca

6 000 medlemmar hösten 1996ca

Vineyard
10-tal församlingar och husgrupper
800-1 000 medlemmar
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Övriga samfund, rörelser församlingaroch Bibelnmed som
grund

Efraims budbärare
ZS-tal medlemmar

Familjen, fd Children of God/Guds
Barn/Kärlekens familj
"100 heltidsverksamma svenskar hela världen"över
10-15 i Sverige

Katolska kyrkanFria
10-25 medlemmar

Jehovas vittnen/Bibel- och raktatsällskapet VakttornetT
församlingar359

23 393 aktiva förkunnare
Åminnelsen39 431 närvarande vid

KyrkaJesu Kristi Sista HeligaDagars mormonerav
församlingar52

8 817 medlemmar

Vetenskap/Kristen Christian Science
Kristi Vetenskaparkyrkor i städertre
Medlemsantal uppges
100-150

Kristensamfundet
församlingar4 och filialförsamlingar5

350 medlemmarca

Liberala Katolska Kyrkan
församlingar8

600 medlemmarca

Nya kyrkan swedenborgare
församlingar3

150 medlemmarca
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Nyapostoliska kyrkan/nyirvingianerna
Tiotal församlingar
500 medlemmarca

Vännernas Samfund Sverige/Kväkarnai
100 medlemmarca

Religioner främreasiatisktav ursprung

7.1. Judendom

Judiska Centralrådet Sverigei
församlingar4

7 951 medlemmar

7.2. Islam och därmed relaterade riktningar

7.2.1 Muslimer

Några exakta siffror på antalet muslimer i Sverige finns inte. Det är
också högi grad definitionsfråga. Nedan lämnas två olika uppgifter,en

det finns säkert andra hantera dettasätt spörsmål på.attmen

1 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund SST beräk-
nade 1996.l2.31 antalet "betjänade" muslimer till 85 000.

2 Antalet "etniska" muslimer kan möjligen ligga 250 for000runt
definition "etniska" muslimer, Sander 1993:73.av se

7.2.2 Samfund och riktningar relaterade till islam

Under utarbetande; hit hör Ahmadiyya, alaviterna, Ismailis och suñrö-
relsen.
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8. Indiska religioner

8.1. Hinduiska/neohinduiska grupperingar och rörelser

giftermål, ambassadan-invandring,4 000-5 000, merparten genom
rörelserna och rörelser medknutna medlemmarna i de nyhinduiskaetc;
västerländska konvertiter.hinduisk bakgrund består huvudsakligen av

Hinduiska8.1. 1 grupperingar

Under utarbetande

bakgrundNyhinduiska rörelser och rörelser med hinduisk8.1.2

"Amma "
AmritanandamayiMata

25-tal anhängare

Ananda Marga
Örebro-trakten,verksamhet i Stockholm och i

internationellt utbildningscenter i Ydrefors
25-tal

Auroville SwedenInternational
viss verksamhet

Babaji, Föreningen
Haidakhan Center
30 medlemmarca

Brahma Kumaris
Ett center
10-tal lärare
IOO-tal regelbunden kontakt
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Divine Light Mission, Elan Vitalse
Elan Vital, f d Divine Light Mission
verksamhet i Stockholm och Göteborg
50-100

Gangaji
viss verksamhet i Stockholm

Krishnarörelsen, ISKCON
150-180 "heltids"-medlemmar
1 000-2 församlingsmedlemmar000
3 000 får regelbundna utskick

Sathya Sai-organisationen Sverigei
Aktiva på sju ortergrupper
60 aktiva medarbetare

Satyananda Yogaskola

Siddha Yoga
Verksamhet i Stockholm
50-tal

Skandinavisk Yoga och Meditationsskola
omfattande verksamhet i Stockholm och på Håå kursgården

Sri Chinmoy
Grupper i Uppsala och Stockholm

lärjungar10

Transcendental Meditation TM
80 000 initierade sedan början 1960av
3 000 aktivaca
30-tal djupare personligt engagemang
400 deltagare årca per

8.2. Buddhistiska samfund och grupperingar

4 000-5 000 aktiva buddhister i landet, invandring,merparten genom
giftermål, ambassadanknutna urvalet nedan beståretc; främst Väs-av
terländska konvertiter.
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Gakkai InternationalSvenska Soka
medlemmar200 ca

Stockholm Zen Center
medlemmar ca270

Svenska Soto-Zen-Föreningen
medlemmar75

GyaltsenKarme Tenpe
Linginkl ShedrupKarma Dargye

medlemmar 1993300 ca

Vipassana-gruppen
25-50

Västerländska Buddhistordens Vänner
FWBO

O-tal1

8.3 Jainism

Under utarbetande

8.4. Sikhism och därmed relaterad rörelse

Gurdwara Sangat Sahib
800-1000 medlemmar

Sant Mat-traditionen
Sant Kirpal Singh och Thakar SinghSant
Viss verksamhet Stockholmsområdeti

Iranska religioner Baháoch

9.1 Zoroastrism

Under utarbetande
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9.2. Mandeism

Under utarbetande

9.3 Bahá°i

Svenska Bahá i-samfundet
lokala29 samfund

900 medlemmarca

10. Nyhedendom modern nyshamanism,asatro, wicca, etc

Medlemskap i sammanslutning förekommerän både blandmer en
asatroende och bland wicca.

Court of CovenJoy wicca
Verksamhet på nio orter
52 medlemmar

varav tvâ översteprästinnor
och 2 överstepräster

Dear Tribe Metis Medicine Society/Regnbågsdrakens loge
60-70 deltagare/medlemmar

Häxagon
40-tal Skånby 1997

Pagan Federation wicca
Pubträffar på fyra orter
21 medlemmar associate and full members

Ratatosk
Stockholmsförankrat nätverk
70-tal

Svensk hedn isk front
Utbredning okänd

Svenska Vitkaförbundet
80-tal Skånby



1998:113SOU62 religiösa rörelser bakgrundsteckningNya en-

AsatrosamfundSveriges
medlemmar300 ca

Attunda GällochTör
för nordisk seddel Samfállighetennumera en av

Skånby 199750-100

Yggdrasil-gillet,
gille Merlinorden,numera inomett

religionsbildningarModerna11.2se
sedSamfälligheten för nordisk

paraplyorganisation
utövare/troendegäll, drygt 00015 1

religionsbildningar11. Moderna

religionsbildningar tillkomna före andra11.1 Moderna
världskriget

SällskapetAntroposofiska
1 medlemmar400

Krishnamurti Center
medlemmar90

Rosicrucianum/Lectorium
Internationella SkolaGylleneDet Korsets

Offentligt arbete Stockholm, Göteborgi
lärjungaroch Malmö 100 ca

kosmologiMartinus
Antal anhängare okänt

Rosenkorsorden AMORC
l00-tal Norden Arlebrand 189i 1995:

"Spiritism "
ett antal föreningar destort varav
flesta anslutna till någon riks-är av
organisationerna, nedan,se
totalt 1 000 medlemmarca
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Spiritualistiska Riksförbundet för Andlig
Utveckling SRA U

Sveriges Spiritualistiska Riksförbund SSR
60-tal föreningar

Teosofiska samfundet Adyar
loger5

200 medlemmarca

Teosofiska samfundet Pasadena
Verksamhet på flera orter

drygt100 Arlebrand 1995: 149

U.L. United Lodge of heosophistsT
lEn loge och några studiegrupper

Medlemtal ejuppges

White Eagle Lodge
300 medlemmar

11.2 Moderna religionsbildningar tillkomna efter andra
världskriget

A Course Miracles ACIA/Din
väletablerad med många kurs-
deltagare

"Ambres"
medium Sture Johansson
stort antal kursdeltagare/åhörare

"Amos "projektet
medium Ulla-Britt Johannson
okänt antal anhängare

E CKANKARs Svenska Satsang Samfund
församlingar5

150 medlemmarca
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FoundationEmin
södra Sverige,anhängare iliten grupp

1998:90Arlebrand

FamiljefederationenEnighetskyrkan, se

esoteriska VägenDen
Stockholmverksamhet iviss

världsfredoch enighet,förFamiljefederationen
Enighetskyrkanfd

medlemmar75-tal

Hylozoik
Skövdecentrum i

LightWorld Center"Konga-sekten", se

Linbusamfundet
medlemmar25 ca

Merlinorden
medlemmar200 ca

Raêliska Religionen
döptamedlemmar varav två10

Rastafari
sporadisk verksamhet

Rajneeshism/0sh0-rörelsen/Bhagwan-rörelsen
GöteborgStockholm ochCentra i

500-1 anhängare000

Scientologikyrkan
kyrkor/centraTre

aktiva medlemmar1 000 ca
medlemmar10 000 passivaca

Lighthouse/ChurchSummit
Universal and Triumphant CUT

församlingar9 och grupperingar
200 aktiva medlemmarca
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Universella Kristna Gnostiska Rörelsen,
Arlebrand 1998:90

World Light Center "Konga-sekten"
8-10 medlemmar

11.3 Mörkermagiker, thelemiska och satanismrelaterade
sammanslutningar

Church of Satan
få anhängare i Sverige
enl Arlebrand 1998:1 17

Dragon Rouge
350 betalande medlemmar

Ordo Templi Orientis OTI
har verksamhet flerai svenska
städer enl Arlebrand 1998:89

Svenska Satanistkyrkan
Church of Satan

Temple of Set
få anhängare i Sverige
enl Arlebrand 1998:1 17

Litteraturhänvisningar; kap. 8.2.1.se

2.7 Verksamhetsbidragets fördelning på
samfund och lokala församlingar 1997

Årligen fördelar kulturdepartementet sk verksamhetsbidrag till olikaett
samfund. Under 1997 fördelade sig enligt nedanståendepengarna

avsersammanställning. "Antal" lokala församlingar på vilka bidraget
fördelar sig.

18-54243
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JfrAntalBeloppSamfund
95/96

2360 000kyrkanAnglikanska
+234421 000Bibeltrogna Vänner

9 -l760 000evangelisk-lutherska kyr-Estniska
kan

11evangelisk-lutherska kyr- 240 000Lettiska
kan

+63000 167l 960EvangeliskaFosterlands-
stiftelsen

-13231 274 000Frälsningsarmén
församlingarIslamiska

+6500 281 069FIFS-
+47281 293 400SMuF-

21 +1099 400lIKUS-
661 000 4församlingarJudiska

+3620 000 17Metodistkyrkan
-32000 78samverkan 2 304Nybygget kristen-

österländska kyr-Ortodoxa och
kor

Grekisk-ortodoxa kyrkan +34724 000-
1kyrkan 300 000Finsk-ortodoxa-
lkyrkan 180 000Estniska ortodoxa-
1kyrkan 300 000Rysk-ortodoxa-
8 -1Serbisk-ortodoxa kyrkan 1 168 000-

180 000 2Svenska ortodoxa prosteriet-
3Rumänsk-ortodoxa kyrkan 461 000-
1Bulgarisk-ortodoxa kyrkan 180 000-
2Makedonisk-ortodoxa kyrkan 481 000-

+2Syrisk-ortodoxa kyrkan 1 189 737 33-
apostoliska kyrkan 300 000 2Anneniska-

kyrkanKoptisk-ortodoxa 180 000 1 --
Östems apostoliska katolska 300 000 6 +5-

assyriska kyrka
Etiopisk-ortodoxa kyrkan 240 000 1-

Sjundedags Adventistsamfundet 485 000 14
Stockholms katolska stift 6 877 000 38
Svenska Alliansmissionen 1 224 000 19 -17
Svenska Baptistsamfundet 1 786 000 65 +4
Svenska Missionsförbundet 6 583 000 -106152
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Ungerska protestantiska kyrkan 360 000 1
Gemensamma församlingar 513 000

Totalt 42 412 037 l 234 -71
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3 Internationella erfarenheter

Utredningen har gjort studiebesök i flertal länder. Vi har träffat före-ett
trädare för organisationer, statliga och kommunala inrättningar och pri-

initiativ. Enskilda forskare ochvata flertal människor med olikaett er-
farenheter området har kontaktats utredningen. Såväl avhoppareav av

verksamma i religiösa rörelser har vi Vi har också delta-mött.som nya
git i konferenser utomlands.

Följande länder har besökts:

Frankrike, Paris. Antikultorganisationer, företrädare för den statliga
utredningen och för "Observatoir", avhoppare,statens CESNUR, ADFI
m.fl.
England, London. INFORM, Eileen Barker mil.
Tyskland, Bonn, Berlin. Tyska statliga utredningen religiösaom nya
rörelser, Senatsförvaltningen i Berlin, två initiativ på religiös grund,
mil.
Italien, Turin. Forskaren Massimo Introvigne vid CESNUR
Schweiz, Zürich. INFOSECTA-organisationen
Österrike, Wien. Statlig förvaltning
USA, New York, Bonita Springs, Athens. Wellspring retreat center,
AF INTERFAITH, Philadelphia, konferens barn och religiösaom nya
rörelser
Danmark, Köpenhamn. Kyrkoministeriet, Mikael Rothstein Köpen-
hamns Universitet.

Samtliga ovannämnda organisationer nedan.presenteras

3.1 Sammanfattning och slutsatser

Utredningens slutsatser, efter ha träffat människoratt inom olika läger i
åtta länder, samhälletär att förklara krigän att motsnarare nya
religiösa rörelser, skall verka för dialog kommer till stånd.att Deten
kan intresse i sammanhanget knappastviatt noteravara av att mött
någon inte misstänkliggjort sina motståndare förperson som att vara
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köpta påstått skumma intressen. går vallgravar misstroDetav av
mellan läger detta försökeri starkt polariserade landskap. Forskare som
föra från rikain kunskap i debatten gödslade medanses vara pengar
religiösa rörelser. Olika rörelser misstror varandra. Olika aktörer inom
den s.k. antikultrörelsen baktalar varandra och sprider rykten om

områdetvarandras dunkla kraftigt polariserad inommotiv. En situation
naturligtvis undvikas. verkliga förhållandena döljer sigmåste De

bakom flora förtal, halvsanningar och överdrifter.rikhaltig aven
På håll har detta krig uppfattningar smått groteskasina tagit pro-om

frånportioner. Osanningar och överdrifter, överslätande omdömen ena
hållet och moralisk panik från hålletandra den sig in igör att som ger
denna infekterade förvirradmiljö antingen blir eller faller offer för den

eller andra sidans sanningspretentioner.ena
undvika sådan situation utvecklas och/eller förvärras iFör att att en

Sverige slutsatserna dialog såväl religions-är öppenatten av en gagnar
friheten och mångfalden på trosföreställningamas brokiga fält som
vaksamheten mot avaiter.

Å sidan får samhället naturligtvis flathet införinte visa miss-ena
tänkta brott skattelagstiftning, brottsbalken eller andra lagar,mot mot

falskt hänsynstagande till människors trosuppfattningar. La-ettgenom
och regler får naturligtvis inte överträdas i religionens Sve-gar namn.
fårrige inte bli land lockar till sig lycksökare eller mindreett som nog-

räknade organisationer skyddi trosuppfattning ekonomisktsom av en
exploaterar människors behov existentiellt sökande och andligettav en
hemvist.

Å andra sidan finns heller ingen anledning bedriva korstågatt mot
trosföreställningar kanske förefaller ovanliga eller märkliga isettsom
ljuset den tradition vidvi i Sverige. finnsDet ingenvantav som oss
anledning till "hårda tag" religiösa rörelser. finnsDetgentemot nya
däremot många skäl talar för mindre fördomsfull debatt,som en om
öppenhet och dialog mellan forskare, troende, antikultorganisatio-om

folkrörelser, myndigheter och andra involverade frågan.iärner, som
Några de slutsatser vi dragit studierna andra länderi återfinnsav av

i avsnittet behovet det vi i utredningen kallar KULTom av som
Kunskapscentrum för Livsåskådnings- och Trosfrågor, kap. 4. Ense

slutsats dra utifrån den mängd påståenden florerar iattannan som
förhållande till empirisk kunskap, forskning dettainom områdeär att
måste prioriteras, inte minst det gäller barns situation. endanär Den
grunden för samhälleligt agerande varken kränker religions-ett som
friheten eller skyddet för individens rättigheter, kunskap deär om
verkliga förhållandena, de verkliga proportionerna och före-om om
ställningsvärldarna.
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I flera europeiska länder diskuteras de religiösa rörelserna uti-nya
från perspektiv sinsemellan fullständigt olika. Liksomär i Sverigesom

frågan starktär polariserad. De dominerande religionerna har skapat
sina motrörelser, från katolskt eller lutherskt perspektiv.ett Anhöriga
till upplever hasig förlorat i olika nyreligiösa rörel-personer som man

har skapat organisationer. Besvikna, svikna och desillusione-ser egna
rade avhoppare och uteslutna återfinns också deni s.k. antikultrörelsen.
Oavsett ofta antikultorganisationerna-ärursprunget begripliga skälav

hatiska i sinnästan argumentering religiösa rörelser. Påmot nya-
andra sidan demarkationslinjen hamnar ofta religionsforskareav som
via forskningsin har perspektiv starkt modererarett och iblandsom
förlöjligar den kritik forskare uppfattar ogrundad och medsom som
starkt överdrivna föreställningar hur farliga rörelserna egentligenom

Forskare hänvisar tillär. alla religioner, kristendomen,att i börjanäven
för just sekt,ansetts aktiviteteratt farliga för indi-ansettsvara en vars

viden. Man också bara litet fåtalatt visarett intresse förmenar som en
rörelse slutligen blir medlem. Den vanligaste utvecklingen är att en

går med i rörelse, får erfarenheter ofta positiva ochperson ären attsom
efter lämnar rörelsen och därefterett tag problem fort-man utan större

liv utanförsätter rörelsen.ett
En generalisering tillståndet i några olika länder, i den mån denav

låter sig kan följer:göras, utse som
USA intar särställning något många religiösa rörel-en som av nya

ursprungsland. Forskare hävdar det finns olikasers att 5 000uppemot
s.k. kulter eller sekter i USA. Strikta bedömare hadeattmenar om man
tillämpat någon de många vetenskapliga definitionerna begreppetav av
"religion", så sjunker antalet i USA till mellan 1 500-2 000.grupper
ISAR Institute for the Study of American Religion har uppgifter om
totalt 667 olika1 religiösa i USA. Av dessa klassas 836grupper som
icke-konventionella.

Frankrike kanske det landär där polariteten uttaladär ochmestsom
där antikultrörelsen har sitt starkaste fäste. Som framgår nedan var
Frankrike det första landet genomförde statlig utredningsom en om
fenomenet. Denna har för mycket hård kritikutsatts från jurister, socio-
loger och religionsforskare. Den kritikerna beställ-ettanses av vara
ningsverk från ADFI och CCMM, de två tongivande antikultrörelsema.
Den franska underrättelsetjänsten undersökte 172 olika enligtgrupper
de farlighetskriterier presenterades den franska utredningen.som av
Totalt räknar med det finnsatt 800 olika sekter,man denärsom
vedertagna i såvältermen Frankrike i Europeiska unionen i övrigt,som
med medlemsantal kringett 160 000 och med cirka 100 000personer
sympatisörer.
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Även harhärdensamma.Belgien situationen iI stat-är settstort en
innehåll denmedutredning ilig settstortpresenterats, somsamma

ifrånantikultrörelsenliksomstatliga utredarna,franska. De avstamptar
och lu-utnyttjandeekonomisktsexuellapsykiska och rentövergrepp,

Enligtrörelserna.de religiösablandförekommitrendrejeri nyasom
övervakas"."måstei Belgienfinns det 150utredningen somgrupper

ocksåharlän i Schweizkanton ung:Genêves presenterat en
Utredningenoch Frankrike.Belgienliknande dem i ärutredning en

medjuridiska området,detfrämst inomskrivenantologi, experter,av
destruktiva sekter.kallarbekämpa detuttalade syftetdet är att man

här kanföljande, redandetutredningar berörs i sä-Alla dessa men
fram tillutredningen lettden franskabelgiskasåväl den attatt somgas

s.k.organisationsärskild statligbåda ländernade ettupprättat en
ochrörelsernareligiösauppgift vaka demed"observatoir", överatt nya

med religionkan tänkas begåsolagligheterbekämpaatt somsom
förtecken.täckmantel eller

Barkersociologiprofessom EileenEngland har upprättatI orga-en
samla kun-hjälpa ochuppgift informera,mednisation INFORM att--

helstnågonrörelser. INFORMskap religiösa vägrar att ta somom nya
bådeförtroendedärmedrörelser och åtnjuterställning till olika stort

uppgifterfårområdets olika aktörer. Omallmänheten ochbland man
kontaktarnågon såolagligheter begås ipekar på att mangrupp,som

dettahar samarbete,vilken för övrigtpolisen, med störutan attettman
skall påtalasolagligheter interörelse kan påstårörelserna. Vilken att
uppgifterhuvudsakligasinaoch utredas INFORM attser som en av

församhälletoch det övrigadialog mellan rörelsernaskapa atten
sådan isolerings-inträngda hörn.rörelserna blir i Enundvika ettatt

destruktiv utveckling.risken förpolitik ökaanses en
rörelsernade religiösaengelska samhället betraktar inteDet nya

föräldrarörelseråterfinns såvälhärproblem,något ävenstort omsom
1 000 000sekter andra organisationer. Uppemots.k.mot per-ensom

reli-kontakt medgång ha kommit iEngland någoni nyaansessoner
kanskehar långt derörelser. Hälften, alltså 000, gått sågiösa 500 att

andel blivithar litendeltagit seminarium. dessai något Av yttersten
exempel:aktiva rörelse.involverade medlemmar eller i någon Ettsom

kämmedlemmar i"Moon-rörelsen" beräknas haEnighetskyrkan 350
förklararunder formulär där deEngland, och 000 har skrivit8 ettsom

antaletBeräkningar England"associerade medlemmar". isig övervara
eller mindre utanför samhället i nyreligiöstlever ettpersoner mersom

aldrig har fler 000visar de under de åren varit 15änsenastecenter, att
harNågon statlig utredning inte diskuterats. Däremot över-personer.

utredning frimuramas inflytande i rättsvä-väger att startaman en om
sendet och i politiken.
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Den italienska polisen har skrivit på uppdrag inrikes-rapporten av
ministeriet, innehåll läckte till massmedia och därmed till all-utvars
mänheten. Några olagligheter bland de religiösa rörelserna kundenya

Överhuvudkonstaterainte enligt klimatet i Italienrapporten. ärman
betydligt mindre infekterat, kanske beroende på katolska kyrkan haratt

relativt stark ställning bland befolkningen. Några direkta ingripan-en
den från samhället har inte förekommit i Italien. denDet italienskevar
professorn i religionshistoria, Massimo Introvigne, initi-som var en av
ativtagarna till organisationen CESNUR för studierett centrum av-

religioner. CESNUR fungerar akademisk motkraft tillnya som en
antikultrörelsen. Härifrån hävdar religionsfrihetens principer ochman
studerar rörelserna vetenskapligt. Såväl italienska franskasom
CESNUR har samlat antal "tunga"ett ipersoner som anses re-
ligionsvärlden. FrankrikeI har inte bara sociologer och religionsvetare

sig i CESNUR, advokaterengagerat och andraäven juristerutan som
slåss samhällets och antikultrörelsens försökmot CESNURatt, som
uppfattar saken, inskränkningar i religionsfrihetengöra piskaattgenom

reaktion rörelserna med hjälp lögner ochmot överdrifter. Iupp en av
Italien beräknar 600 000 med i någon deatt 400ärman personer av
nyreligiösa rörelserna. Största religionen utanför katolska kyrkan, efter
muslimerna, Jehovas Vittnen.är

Muslimema räknar minst l 000 000 troende, följda 100 000av
Jehovas Vittnen och 40 000 Scientologerna räknarprotestanter. in cirka
10 000 i Italien, Hare Krishna räknar kanske in l 000personer personer
liksom Unification Church. Gruppen Familjen beräknas bestå 15-ettav
tal helai Italien.personer

I Danmark Holland och Grekland, liksom i Italien, tycks destaten ta
religiösa rörelserna med relativt lugn. Några statligaett aktiviteternya

inte aktuella Danmark,är i även har tvekat sci-att accepteraom man
entologin religion. Denna fråga utreds just kyrkodeparte-som nu av

i Köpenhamn. Eftersommentet Danmark har liberal har ocksåen syn
många rörelser etablerat regionala och internationella där.center
Scientologikyrkan har sina etableringar istörsta världen, just ien av
Köpenhamn, med 400 anställda eller heltidsengagerade medarbetare.
Den danske religionshistorikem Mikael Rothstein internationellär en
tungviktare med emfas försvarar religionsfriheten och kritiserarsom
det danska Dialogcentret, med Johannes Aagaard ledare. Dialog-som

har utifråncentret kristen grund varit de tongivandeen mesten av
kritikerna religiösa rörelser i Europa. Aagaards dominans i denav nya
danska debatten har under år avtagit. finnsNu forskare ochsenare
debattörer flera olika kulörer på den danska religionsfrihetligaav sce-
nen.
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omfattandeEtt informationsmaterial har det österrikiskagivits ut av
miljö-, ungdoms- och familjedepartementet. materialet främstI som
riktar till ungdomarsig försöker hålla tonfall. Iett nyanseratman en
folder finns uppgifter på skall vända sig behövervart man om man
hjälp. Informationsmaterialet har gått exemplar. förstai 270 000 Enut
tryckning skapade efterfrågan, inte från skolor. Utbild-minststoren
ningsdepartementet har också givit folder med teckningar ochut en

Österrikebildtexter mycket satiriska. diskuteras in-Iär ettsom nu
rättande statligt sekter. räknar medMan 50 000ett centrum mot attav

hör till olika och 200 000 på något invol-sätt ärattpersoner grupper
verade dei 600 finns. beräknar från statligtMantrorgrupper som man
håll cirka 20 kan fanatiska. Statliga informations-att grupper vara

Österrike,kampanjer har, förutom i också genomförts i Frankrike och
Tyskland.

ÖsterrikeDet diskuteras redani verklighet Tyskland, fastiärsom
på regional nivå. alla förbundsstater finnsI särskilda inompersoner
skol-, ungdoms- och sportförvaltningama, uppgift samlaär attvars
kunskap olika och informera allmänheten. Härifrån villattom grupper

inte ställning för eller rörelserna. deltarMan ita emot öppetman
rörelsemas och försöker inta medlande roll,möten ävenen om man
naturligtvis hjälper folk vill hoppa med kontakter, informationsom av
och annat.

ÖsterrikeTysklandI och delvis också i har mycket rikhaltig floraen
s.k. psykgrupper etablerat sig under år. Bara i Berlin räknarav senare

med det finns flera hundra sådana iatt New Age-man grupper som
anda arbetar med terapier olika slag. syfte skyddaI konsumentenattav
har den tyska statliga utredningen föreslagit konsument-översynen av
reglerna det gäller kommersiella tjänster dennär på s.k. kvasi-
psykologiska marknaden. marknadDenna beräknas omfatta cirkasom

olikal 000 grupper/företag/enskilda årligen miljarder18omsätter
tyska mark. Upplagoma för 40 esoteriska tidskrifter ligger kringstörre
2,9 miljoner exemplar.

Tyskland avviker från andra länder bl.a. däri den lutherska kyr-att
kan har på moteld densatsat religiositeten.stora Ettmotresurser nya
exempel det Evangeliska Centret förär Livsåskådningsfrågor i Berlin
där flertal på heltid arbetarett med informera ochattpersoner om varna
för olika slag.grupper av

Den tvekan omfattande statligautan utredningen bland demest eu-
ropeiska ländema har gjorts på uppdrag den tyska förbundsdagen.av
En mycket upplagd utredning med åtskilligastort undergrupper och
specialistundersökningar har arbetat under cirka två år. Den svenska
utredningen har tagit del flera delrapporter och slutrapporten. Ut-av av
redningen gås igenom i det kommande, här skall utredningens för-men
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slag kort sammanfattas: vill få fram lagstiftning detMan påen ny psy-
koterapeutiska området i syfte åstadkomma kvalitetssäkring.att en
Bakgrunden de ovannämnda cirka olika företagen1 000är ärsom
verksamma denpå s.k. kvasipsykologiska marknaden. vill ocksåMan
knyta legitimerad psykologisk verksamhet till socialförsäkringssyste-

Vidare efterlyses lagstiftning på det konsumenträttsligamet. en ny
området, detta bakgrund den psyk-marknadenexpansiva iäven mot av
landet. förändringarNågra i grundlagen, bakgrund nyreligiösamot av
rörelsers aktivitet inte motiverade. Vidare efterlyseranses vara man en
kraftfull forskningsatsning på inom området religiösa rörelser ochnya
s.k. psykgrupper. Utredningen föreslår lagförändringar inom barn-

Ävenlagstiftning, föreningsrätten och konsumentlagstiftningen. lagar
naturläkares verksamhet ska kompletteras. Utredningen vill fåstyrsom

fram lagändring innebär juridiska ska stå underatten som personer
straffansvar. Slutligen vill inrätta stiftelse för information ochman en
dialog inom området.

Enligt undersökningar den tyska utredningen låtit utföra ärsom
820 000 med nyreligiösi eller andlig rörelse i Tyskland. Ipersoner en

nationellt enkätrepresentativ 1,7 de någon gångprocent atten uppgav
deltagit nyreligiösai eller andliga rörelsers verksamhet. innebärDetta
uppskattningsvis 1 172 000 den befolkningen ipersoner av vuxna
Tyskland. Uppgifterna antalet medlemmar vilket tydervarierar, påom

definitionerosäkerhet i och underlagsmaterial. Andra undersökningar
pekar på 340 000 medlemmar i religiösa rörelseräratt personer nya
och 490 000 i Tyskland står olika rörelseratt nära.personer

Tyskland det specielltI scientologirörelsen kommit konfliktär isom
samhället.med rörelseDenna definieras den tyska utredningenav

såsom icke-religiös. beslutEtt särskilt scientologi-organisa-sättaattom
s.k.tionen under observation Beobachtung, fattades tyska för-som av

bundsdagen under 1998, välkomnades den tyska statligavarmt ut-av
redningen.

Sommaren 1998 publicerades slutbetänkandet utredningenav som
kringgärdats politiska motsättningar. harDe Grönastora opponeratav
sig delar innehållet. Härifrån hävdar utredningen imot stora attav man
alltför utsträckning misstänkliggör de nyreligiösa rörelserna.stor

Olika länder förhåller helt skildasig på till fenomenet med desätt
religiösa rörelserna. framstårI Europa Frankrike, Belgien, Schweiznya

och delvis Tyskland länder med relativt aggressiv attityd gent-som en
Även Österrikeden föreställningsvärld brederemot sig. harutnya som

sig på statlig nivå. Frankrike försI uttalat krig från statligaengagerat ett
myndigheter i samarbete med polisen sekter.gentemot

I Grekland erkänner inte de religiösa rörelserna ettman nya som
problem. gällerI sak för Holland och Danmark.stort Vis-sett samma
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sektkritiska rörelserna iserligen har Danmark haft de ledandeen av
kraftigt fåttdenna harDIALOGCENTRET, organisations synsättmen

Även diploma-England intarvika för mindre dramatiska synsätt. enge
inteuppståndelse i parlamentet stårtisk hållning till situationen. Någon

skapapåfinna. verksamhet går,INFORM:s nämnts, attutatt ensom
polariserade landskap.dialog mellan olika i dettaparter

gällapekar på religionsfriheten måstemindre oroade ländernaDe att
överträdsgälla alla. lagar griperalla, liksom lagarna måste Omatt sam-

hänvisningnaturligtvis lagöverträdelser medhället in och tolererar inga
föreställningsvärld. ocksåtill viss religion eller Man attmenar pro-en

och därför föranleder någonblemet kvantitativt mycket litet inteär
reaktion från samhället.

forskare finns det cirka olika minoritetsreligioner i Eu-Enligt 600
människor omfattasfå proportioner på hur mångaFör att som avropa.

den s.k.religiösa rörelser kan Uniñcation Churchnämnas attnya
kämmedlemmar Storbritannien.Moon-rörelsen ha cirka 300 ianses

har fåAntalet helt sin tid någon rörelse ochägnar sompersoner som
maximalteller kontakter med omvärlden uppskattas England tillinga i

har Hare-Krishna hängivna000 Sverige uppåt 20015 Ipersoner.
medlemmar, medan den s.k. Moon-rörelsen, bara för exempel,att ta ett
kan räkna sina medlemmar tiotal.i

har Europeiska denna brokigaHur unionen i situationreagerat av
helt olika förhållningssätt

och de3.2 religionernaEU nya

flera tillfällenVid har olika frågan deinom EU tagitorgan upp om nya
religiösa rörelserna. november arrangerade EuropaparlamentetsI 1996
generaldirektorat för forskning med företrädare för länder,11möteett
däribland Redan då fannsSverige. två resolutioner Europa-antagna av
parlamentet. denDen 22 maj och den andra den1984 29antogsena
februari 1996. Förarbetet till denna resolution hade pågått undersenare
1995. I resolutionen begärde parlamentet medlemsländer skulleatt ut-
byta information sekter i de olika länderna. "sekt"Begreppetom an-
vänds inom definierat begreppEU, helt varje värdeom-ett utansom
döme. betonarMan begreppet inte används diskriminerande efter-att

det inte juridiskt definierat. de båda resolutionemaI uppmanadeärsom
Europaparlamentet såväl Europarådet Europakommissionen attsom

i frågan. Något agerande från dessa instanser har dock inte skett.agera
Dock blev det resultat följandei avseende: på grundDet var av par-

lamentets begäran de ländernall samlades till förmöteett attsom
diskutera sekter, i den bemärkelse lägger ordeti inom EU.som man
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eller de enskildavisade total oenighet hurMötet EU staternaen om
också uppdragit åtskall Resolutionen februari hadefrån 1996agera.

inrikesfrågor fö-utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och att
nationellareslå utskotten vid de parlamenten ägna ett gemensamtatt

utskottetsekter. fem sammanträden enadessammanträde åt Efter ettom
betänkande, vilket föreslog till resolution. Dennai text reso-man en

från februariovannämnda resolutionlution vidareutvecklingär aven
1996.

från såväl den Europeiska konventionenResolutionen utgår om
från olika deklarationerskydd för de mänskliga rättigheterna FN:ssom

för barn och för religionsfrihet.och konventioner rättigheter I re-om
både franska och den belgiska utredningen ochsolutionen beaktas den

den tyska utredningens halvtidsrapport.
avfärdar lista sekter,resolutionen tanken påI göra överattman en

eftersom juridiskt definierat eftersom grundandetbegreppet inte ochär
sekter tillhör de grundläggande rättigheterna. Resolutionen hänvisarav

här till flera olika erkända friheter religions-, åsikts-,samvets-,som
förenings- och församlingsfrihet. lista dessutomAtt upprätta en vore

för-meningslöst, eftersom uppstår snabbt ochresonerar man, grupper
konstaterarsvinner lika snabbt. Man också de flesta medlemsstater-att

företrädare har betraktat sektfenomenet eller oproble-oviktigtnas som
matiskt länderna. handlari de Det marginellt fenomen,ettegna om
hävdar resolutionen oroväckande tendens tillI noteras attman. en
försvåra förbjuda offentligaeller anställningar sektmedlemmar.av
Tanken särskild lagstiftning sekter avslogs enhälligtgöraatt moten av
utskottet. Samtidigt noterades de nuvarande lagarna inte utnyttjadesatt
tillräckligt bekämpaför kriminell verksamhet och överträdelseratt av
skattelagstiftningen.

Varför folk med sektergår i Enligt utskottet författatsom
resolutionen, de kvasipsykologiskasektema ochmångaär grupperna

på "en djup social, moralisk och samhällelig kris ochett symptom en
längtan efter medmening livet och livsåskådning, vilken somligaen en
inte längre kan tillfredsställa i det nuvarande vetenskapligt och tekniskt
inriktade samhället kännetecknas individualism och desom av
traditionella sociala nätverkens förfall, eller i de traditionella kyrkorna".

Vilka farorna med sektema enligt resolutionen farorär De som
sekter eventuellt kan upphov till gäller inte så mycket samhället i singe
helhet, enskilda konventionenI medlems-som personer. uppmanas

inte vidta åtgärder sektema, sanktionerstaterna endastatt mot utan att
knyts till enskilda olagliga handlingar. Så länge den demokratiska
grunden stabil, kan inte heller sektema hotaär samhället.

Om avfärdar lagar, vad då Europaparlamentet attman nya anser en-
skilda medlemsstater kan göra Prioriteringen bör ligga på skyddet för
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individen och på individen konsument. Medlet upplysning, råd-ärsom
givning och information. informationDenna bör neutralages av organ.
Ytterligare sak kan och i den rekommendationen frångårgöraen man

skepsissin lagar: föreslårMan och komplette-mot översynerman nya
rande regler inom konsumentskyddslagstiftningen. Uppmaningen att
förstärka konsumentskyddet sin utgångspunkt den kvasipsykolo-itar
giska terapimarknaden.

socialpolitisk förEn utmaning politiska och för de etableradepartier
kyrkorna skapa dialog samhälleti och kritiska de-initieraär att atten
batter.

finnsDet ingen grund för inrätta särskilt för dessaEU-organatt ett
frågor och inte heller bör Europol den europeiska polissamarbetsorga-
nisationen få särskilda uppgifter med anledning sekter. Ingenav av
dessa idéer vinner gehör "för närvarande". Så det franska initiativet att

europeiskt "observatoir" fick stryka på foten. Anledningenupprätta ett
på problemen varierar mycket starkt mellan medlemssta-är att synen

konstaterar resolutionen.terna,
Medlemsstaterna slutligen samla in kvantitativaattuppmanas upp-

gifter sekter, dvs. vill helt enkelt medlemsstaterna och EU-attom man
parlamentet skall ha "koll på läget".

tyska statligaDen utredningens slutbetänkande presenterassom
nedan, rekommenderar forbundsdagen initiativ på europeisk nivåatt ta
med syfte skapa riktlinjer det gäller lagstiftningatt närgemensamma

barns rättigheter. rekommenderarMan också den tyska regeringenom
inom verka förEU informationsinsatser det gälleratt närgemensamma

religiösa eller ideologiska och k psykgrupper. Utredningengrupper s
också sin regering verka för ochatt ettuppmanar en gemensam syn

bemötande fenomenet med religiösa rörelser inomgemensamt av nya
EU.

3.3 Offentliga utredningar i Europa

Frankrike, Belgien och Tyskland har genomfört statliga utredningar i
religiösa rörelser. Genêves kanton Schweizämnet i har utförtnya en

utredning och i Italien har polisen tagit i särskildämnetegen upp en
utredning. Nedan följer genomgång huvuddragen i dessa olikaen av
utredningar kritiken riktats dem.samt motav som
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3.3.1 belgiska utredningenDen

Belgiska representanthuset presenterade parlamentarisk utred-1996 en
ning med syftet åstadkomma "en politik i kampen olagligtatt mot age-
rande sekter och den förfara samhället de utgör".av som

tjock volym redogörs för från olikaI intervjuer med avhoppareen
religiösa rörelser. klassificerasRörelserna och värderas på sättett som
förefaller subjektivt. farlighetNågra belägg för finns egentligen inte,
bara påståenden.

Någon uppfattning hur många människor Belgien deti sigrörom
har inte kommissionen. det handlar tusentalsMan säger attom om som

direkt inbegripna detta fenomen.iär
kommitténDäremot hävdar det finns 189 religiösa i Bel-att grupper

gien, kan hänföras till någon de kategoriertre presenteras.som av som
Enligt den första dessa sekt något helttreav anses en vara
"respektabelt", definierat organiserade individer de-som en grupp som
lar uppfattning inom den religiösa sfären. andra kategorinDen utgören

filosofiska eller religiösa böjelser leder till aktiviteteren grupp vars
våldför sig på lagen, skadar individen eller samhället och angripersom

mänsklig värdighet. den tredjeI talar brottsligarentgruppen man om
organisationer. Bland dessa finns del ochutnyttjar situationenen som

för sektersig eller nyreligiösa rörelser döljaför sinut att attger vara
kriminella verksamhet. kriminell verksamhetSom pedofili, drog-anges
handel, "tvättning" pengar.av

Den Belgiska kommissionen skriver helt övertygadäratt man om
tragedi den med Soltempelorden, mycket väl skulle kunnaatt en som

inträffa i Belgien. Kommissionen uttrycker också förvåningsin över att
sektfenomenet tidigareinte givit upphov till särskilda försiktighetsåt-
gärder.

Kommissionen åklagare, polis och underrättelsetjänst harattmenar
otillräcklig kunskap problemet och underskattar det. Speci-attom man
ella åtgärder behöver in på alla nivåer, utredningen.sättas menar
Samordning, infomationsinhämtning och utbyte information börav
samordnas mellan dessa enheter. Man kan överdrift påstå polisutan att
och underrättelsetjänst får sig rejäl utskällning utredarna.en av

lagranta"F brister i samordning", "dåligt intresse för fenomenet", "obe-
fintligt utbyte information" ord och inga visor från utredningen.av -

Även finans- och socialdepartementen får sin fiskar iVanna rap-
Sekter med internationella förgreningarporten. och finansiella till-

gångar på tusentals miljoner francs har etablerat sig Belgien,i skriver
utredningen. Bedrägeri och skattefusk har konstaterats i del fall ochen

sannolikt förekomma i andra fall.tros dettaTrots aktivitetingensyns
från samhället, förmodligen på grund sektaktivitetema inteattav
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förefaller tillräckligt onormala eller suspekta. Förmodligen beror detta i
sin utredningen, "de hycklande sektema" utnyttjartur, tror att
lagamas kryphål intill perfektion, vilket lett till bankerna inteatt
misstänkt något och därför inte sin rapporteringsskyldighet. Detanvänt
kan också bero på rörelserna konto underatt Öppnar ett namn som
innehåller begreppet "kyrka, vilket leder till skattemyndighetemaatt
inte intresserar med hänvisningsig till respekten för de konstitutionella
frihetema. Utredningen understryker skattemyndighetema fram tillatt
denna dag inte visat minsta intresse för sektproblematiken.

Tillfrågad utredningen har Socialdepartementet i Bryssel förklaratav
inte fått någon olagliga aktiviteter skulle pågå iatt rapport attman om

någon nyreligiös rörelse. utredningenDetta intäkt förtar attsom
ytterligare skälla myndigheterna för deras passivitet: "Sedär, detut är
den försiktigheten inför de konstitutionella rättigheternastora utansom
tvekan den huvudsakliga orsaken till den totala okunnighetenär om
fenomenet", utbrister utredningen.

olagligaDe terapeutiska teknikema också utredningen.i Härtas upp
pekar bl.a. på vissa "guruer" någon helst medicinskatt utanman som
kvalifikation påstår sig kunna bota, allvarliga sjukdomar. fö-Detäven
refaller kan läsa längre fram, dessa botare eller pseudo-attsom, man

skor sig på samhällets tolerans och de föremålinte förterapeuter äratt
myndigheternas intresse, de fara för samhället.trots att representerar en

sekterBarn i särskilt för risker. pekar problemär Man påutsatta
med avskildhet, med utbildning och hälsa. Särskilt det gäller försenare
barn i antal där använder allvarliga kroppsstraff. Ris-ett grupper man
ken för sexuella ökar också slutnaiövergrepp grupper.

Vidare konstaterar utredningen det finns jättelucka detatt nären
gäller information till allmänheten. Utbildningsprogram bör komma till
och föras på bred bas i skolorna.ut

Vilka rekommendationer då den belgiska utredningen i övrigtger
till parlamentet och regeringen

På den statliga nivån: Den existerande lagstiftningen lägger inga
hinder i för samhällelig kamp detvägen antal fördärvligamot storaen
aktiviteter kommer från sektgrupper. juridiskaDen arsenal ärsom som
tillgänglig i kampen dock föga utnyttjad, konstaterarär utredarna be-
sviket. insisterarMan på bättre tillämpning lagen, då måsteen av men
de olika departement inbegripna justitie-, social-, inrikes-, för-ärsom

arbets- och finansdepartementet på sig roll detta närsvars-, storen
gäller samordning och effektivitet. Syftet öka medvetenhetenär att om
problemen hos polis och myndigheter. Var och dessa skall, enligten av
utredningen, med mycket noggrannhet vaksamhet de-stor utöva över
struktiva sekter och skapa särskild organisation för övervakning.en

dettaI avsnitt fäster också uppmärksamhet på slå vaktattman om
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säkerhet, inte minst analysera information.statens Manattgenom
föreslår också tillskapandet särskild enhet cell underav en en
nationell domare, med deltagare från polismakten och
underrättelsetjänsten. efterlyserMan också intensiñerat samarbeteett
mellan europeiska och andra internationella instanser.

På den kommunala nivån: pekarHär utredningen behovetpå av
information till allmänheten och speciellt till människor. Kommu-unga

avkrävs också mycket strikt kontroll skolor med boendenerna en av
och olika privata institutioner. Vid behov skall med kraft ut-av man
nyttja alla förordningar finns.som

Sjukvårdspersonalen bör informeras de psykologiska skadorom
uppstår hos dem med i destruktiv sekt. medicinskaär Densom som en

personalen måste också utbildas i aldrig ha något samarbete medatt
eller adepter inte har någon medicinsk utbildning ochguruer som som

använder terapier, vilka kan liknas vid skojeriet.rena
Hjälpen till offer för destruktiva sekter kan via stödpersonerges som

kommunerna tillsätter. I övrigt inget konkret krisstödet.nämns om
En viktig slutsats från utredningen också lagstiftningen måsteär att

"för kunna farorde skadliga sekter utgör".att möta Häranpassas som
går igenom punkt efter punkt i lagstiftningen. Man vill bl.a. införaman

skrivning i de delar brottsbalken skyddar utövandeten ny av som av
konstitutionella rättigheter. Meningen förhindra attackerna påär att
mänskliga rättigheter våld och psykologiska manipulationer.genom
Här vänder alltså belgiskaden utredningen och ned på denupp argu-
mentation vanligtvis kommer från försvarare religiösa rö-som av nya
relser. Härifrån brukar inte skall lägga sig iatt staten trosupp-man anse
fattningar och religionsutövning, just med hänvisning till mänskliga
rättigheter eller konstitutionella friheter. Precis argumentsamma an-
vänder den belgiska utredningen rörelserna hävdarmot när attman en
del dessa våld på de konstitutionella frihetema.görav

Man föreslår också lagar har med "utnyttjandeöversynen av som
svaghet och beroende" villHär införa tydligt straff-göra.att ettav man

eftersom den nuvarande lagen, enligt utredningen, inte till-ansvar, ger
räckligt skydd intrång i den psykiska integriteten.mot

Slutligen föreslår den parlamentariska utredningen i Belgien inrät-
tandet nationell oberoende institut un observatoir för särskildettav
observation sekter, det heter i utredningen.av som

Resultaten den belgiska utredningen har visat sig under 1998 iav
form Infonnations- och Rådgivningscenter och i formettav av en
administrativ samordningsenhet statsförvaltningen.inom

Informationscentret under justitiedepartementet och har tillsorterar
uppgift studera fenomenet och informera allmänheten.att skaHär
sökande kunna få rådgivning och ska tillgängligt för all-centret vara
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mänheten. åliggerVartannat år det sincentret att rapportera om
verksamhet till det belgiska parlamentet.

Samordningsenheten har till uppgift samordna regeringsbeslutatt
och aktiviteter från lokala förvaltningar och utarbeta politisk ak-att en
tionsplan farliga sekter. Denna administrativa enhet skall ocksåmot

samarbeta med infonnations- och rådgivningscentret.nära

3.3.2 frånExpertrapporten Geneve

Rapporten egentligen antologi bestående inlägg från olikaär en av
Schweiziska skerAvstampet i den här liksom deniexperter. rapporten,
franska och belgiska, dei tragiska massjälvmord flera kändaskett isom
fall. Bakom står Justitiedepartementet och polisen i Genêvesrapporten
kanton. februari publiceradesI 1997 i Schweiz.rapporten

Även Geneverapporten lista sekter farliga.gör överen som anses
Rapporten slutar med rekommendationer det gäller barn, admi-när

nistrativa lagar och regler förvaltningsrätt och hur myndigheterom
kan "sekteristiska avvikelser" och slutligen på vilket la-mot sättagera

kan tillämpas för straffa sekterister.attgen
deI generella rekommendationerna påminner religions-attman om

friheten på intet hindrar myndigheterna från förebyg-sätt iatt agera
gande syfte eller efterhand,i från sekter. Reli-övertrampgentemot
gionsfriheten skyddar inte människor bedriver kommersiell verk-som
samhet under religiös täckrnantel. Rapporten slår också fast att vem

helst måste få lämna rörelse helst något hot frånnär utansom en som
rörelsen i fråga.

slutsatsEn dras dei generella rekommendationerna är attannan som
polisen harinte de behövs för förebygga och avslöjaattresurser som
den påstådda olagligheten försiggår dei rörelser karaktä-som som man
riserar "farliga sekter".som

Allmänheten måste också informeras, hävdar och pekarrapporten
på behovet särskilda kurser i skolorna. Man vill också initieraav en
oberoende organisation med information huvuduppgift. Dennasom
information skall rikta tillsig allmänheten och neutral och objek-vara
tiv.

Slutligen uppmärksammas behovet understöder de fri-att statenav
villigorganisationer finns inom området se vidare kap. 3.5.7.som

Barnskyddet till del beroendeär lokala och regionalastor av myn-
digheters och organisationers vaksamhet. skolanI bör hävdarman, rap-

eleverna medvetna faranporten, göra i blanda ihop rationalitetattom
och irrationalitet. villMan också aktualisera vissa kurser tarsom upp
den allmänna kulturens och mål. lagarsträvan De finns tillåter attsom
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utvecklar de ochmått "som visar sig nödvändiga inom dettastegman
område", skriver utredarna, utveckla vilka aktiviteterutan att tän-man
ker på. När det gäller privatundervisningen pekar utredarna behovetpå

olika aktörer inom hälsovård och ökar vak-inom rättsväsende sinattav
samhet för minska smygande infiltration hittills okända rörel-att en av
ser.

Förvaltningsrättsliga åtgärder rekommenderas utredningen:som av
måste förekomstenFörst konstatera olika samfund. dessaOmman av

existerar godkända enligt artikel 176 i Genêves konstitution,utan vara
bör konseljen regeringen rörelsen lämplig tidsfrist ansökaattge en

och komma in med sådant godkännande. Utredningenettom
aktualiserar stiftadeslag och fortfarande gäller och1872en som som

pekar på rörelsen inte kan elleruppvisa auktorisationattsom om en
godkännande, kan heltså det enkelt upplösas. detFör andra, säger utre-
darna, bör Genéves kanton komma fram till regler för vad skasom
gälla för begreppet kyrka, för undvika kommersiella lurendrejar-att att
organisationer kan kalla kyrka.sig just

En rekommendation samhället skall framarbetaär att ettannan
för offentliggöra uppgifter alla rörelser. Syftetsystem att är attom

förhindra utvecklas totali sådant offent-anonymitet. Ettatt grupperna
liggörande skulle också, enligt utredningen, underlätta för myndigheter

få kunskap olika rörelsers målsättningar och kunnaatt avgöraattom
rörelserna håller sig på sida lagen.rättom om

Utredningen konstaterar lagen inte hindrar rörelserna frånatt att
också punktåtgärder från myndigheternaattpropagera, men man menar

bör förekomma propagandan den allmänna ordningen.äventyrarom
gällerNär det arbetslagstiftningen föreslår utredningen mycketen

strikt kontroll sekter, framför allt för "undvika exploateringattav av
adepter". förändringNågon i lagstiftningen efterlyses inte, vilket man
däremot på det medicinska området. Lagen måste utvidgasgör så att
den kan tillämpas inom det terapeutiska området, oskyddati dag ärsom

lagen Schweiz.i Utredningen vill ha begränsning i definitionenav en
begreppet "terapeutisk verksamhet" inklusive begränsningar i rättenav

terapi. Lagen bör också definieraatt utöva vad räknas rentsom som
medicinska specialiteter.

Utredningen understryker vikten myndigheterna skaffar sigattav
informationer de olika rörelserna innan beviljarnoggranna om man

anslag. finnsDet många människor inom rörelserna mycketärsom
skickliga på få anslagsbevillning, hävdar utredningen.att ansök-Dessa
ningar måste bedömas strikt efter reglerna.

Enligt utredningen erbjuder de federala lagarna äldre- och ef-om
terlevandeförsäkringar bra redskap för kunna kontrollera de-ett att
struktiva sekter. Lagen möjliggör för de federala myndigheterna att
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skaffa kunskaper hur rörelserna fungerar arbetsrättsligt gentemotom
inforrnationer utredningen,sina anställda. kan i sinDessa tur, menar

därifrån.vidarebefordras till Skattemyndigheten, sådana efterlysesom
På det kan skapa samarbete mellan Skattemyndighetensättet ettman
och socialförsälqingsmyndigheten innebär effektiv kontroll ochsom en

bättre användande ochlag rätt.ett av
kan undersöka religiösa,Försäkringskassan i Geneve systematiskt

andliga och esoteriska för undersöka människor påattgrupper om som
åtgärder befinner de socialanågot underkastade rättsliga sig isätt är

fram uppfyller plikterstödsystemen. Om det då kommer de inte sinaatt
kan försäkringskassan följs särskilda åtgärder.till lagenattse genom

Utredningen går också igenom skattelagstiftningen och konstaterar
lagen bör ändras för möjlighet till bättre kontroll så deatt att attge en

vinster rörelserna beskattas.görsom
Slutligen rekommendationer hur strafflagen skall kunna till-ges av

lämpas farliga sekter.på
talar hjämtvätt förekommande fenomen,Här trotsettman om som

utredningen inte på något ställe konstaterat vad hjämtvätt ochär änatt
mindre sådan förekommer. medicinskt kan konstateraOmatt man
hjärntvätt eller psykisk påverkan, så bör lag straffar ansva-en ny som
riga för detta, stiftas. tillståndet medicinskt, såOm går påvisainte att
bör skapa riktar uppsåtet syftein sig på i attattman normer som agera
skapa psykisk instabilitet.

3.3.3 franska utredningenDen

1985 redigerade Alain Vivien dvs."Les France",rapport sectesen en
nuvarande utredning uppdrag premiärminis-samma namn som av

talasden det den farlighet sektema och behovetItern. utgörom om av
bekämpa dem.att
Vivien deltog också aktivt den statliga utredning publiceradesi som

slutet 1995, den under "Les Sectes France". Härävenmot namnetav en
konstaterar sektbegreppet svårt definiera och det inteatt är att attman
existerar i någon laglig mening, likväl definition därpresenterarmen en

bl.a. talar rörelser definition inte religiösa i denatt ärman om som per
bemärkelse utredarna lägger begreppet, maskerar filosofiska,i sig i re-
ligiösa eller terapeutiska för nå sitt mål få makt ochtermer att överatt
utnyttja adepter.sina Under tid har frångått begreppetsenare man
"sekt" inom den statliga förvaltningen och talar ställeti om groupe

tvingandecoersitive grupp.
hänvisar tillMan Säkerhetspolisen uppskattar antalet medlem-som

i sekter till 160 000 och sympatisörer till 100 000.mar
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Utredningen listar känner till uppskat-på alla sekter ochnamn man
antalet aktiva sådana till cirka 100.tar

beskrivsI avsnitt dynamiken och orsakerna till framväxtenett av
olika religiösa rörelser. också olikaMan tar tematanya upp som grup-

utvecklar, till exempel det ekologiska utbildning, sexuali-temat,perna
"för" eller "emot", transformation individen, medicinskateten te-av

mata etc.
Utredningen klassar också olika rörelser: alter-New Agegrupper,

nativgrupper ekonomi, produktion etc., evangeliska Moon-grupper
rörelsen m.f1., apokalyptiska undergångstemat, ny-hedniskagrupper
tillbaka till det gamla, för sataniska,i Sverige vurmeriet vikingatiden,
botande, orientalistiska, ockulta, psykoanalytiska, UFOlogiska, synkre-
tiska som samlar ihop olika religioner.

Sammanlagt har utredningen studerat olika alla173 grupper som
kategoriseras i någon ovanstående kategorier.av

"faranI kapitel talar för individen" och pekar barainteett man om
på psykisk ekonomiskoch exploatering också individenpåutan att
rycks sitt sociala sammanhang och de negativa konsekvenser dettaur
medför. Utredningen konstaterar bamvärvning förekommer i 28att

grupper-
Man listar också farligheter för kollektivet- antisociala strävanden,

lagbrott, förskingringar och skatteflykt, infiltration m.m.
Tonfallet ganska aggressivt, liksom de bådai efterföljande utred-är

ningarna och Geneve.i Belgien Som exempel på utredningens infalls-
vinkel kan kapitelrubrik lyder: "Nödvändighetennämnas etten som av
motanfall sektfaran". Här deklarationen demot tar man upp om
mänskliga rättigheterna, religionsfriheten m.m.

understrykerUtredningen det inte nödvändigt omstruktu-att är att
lagbygget med några radikala reformer för komma sektema.attrera

Alain Vivien se ovan i intervju i Figaro 1992: måste"Mansa en
inte skapa lagar framför allt för sekter då riskerar framställasatt attnya

Den arsenal disponerarvi i dag räcker långt, bara vimartyrer.som som
tillämpar den."

Utredningen föreslår övergripande mål för samhället:tre
Förbättrad kunskap sekter. Upprätta särskild enhet förettom

observation observatoir, med huvudsakliga uppgifter: studeraett tre
och följa fenomenet, informera regeringen och lämna förslag tillatt
premiärministern i syfte förbättra möjligheterna bekämpaatt att
farligheten hos sektema.

Under denna punkt lyfter också fram behovet informeraattman av
Skolungdomar via utbildningsdepartementet. Man föreslår också orga-
niserandet nationell inforrnationskampanj och kompetens-storav en
höjning hos folk i sitt arbete kommer kontakti med sektproblemet.som
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särskildaDet utskottet- "observatoir" fasthar inrättats. Det är ett-
utskott med från varje departement regeringskansliet.irepresentanten
Utskottet leds generalsekreterare. Utskottet följer utvecklingenav en
och har till uppgift lämna år till premiärministern. Iatt rapporten per
utskottet finns också psykiatrer, deputerade och senatorer.

statlig infonnationskampanj justitiede-En har igång och viasatts
information till högre statliga Informationtjänstemän.partementet ges

till skolelever får eftersom offentligainte de skolorna sekularise-ärges
rade i Frankrike. skolledning information detDäremot varje viages
fasta utskottet- observatoir.

En strikt tillämpning den lagstiftning finns, möjligenmer av som
med förstärkning vissa lagar. begångna brottProportionen inomav
sekter och utredningar brotten märkbart hävdarskev,är ut-om
redningen. Därför får gendarmeriet särskild information från utskottet
med jämna mellanrum. med denna särskilda informationPoängen är att
effektivisera kampen sektema med hjälp den lagstiftningmot av som
finns. utredningen pekarI också på det behovetstoraman av
internationellt samarbete för effektivisera den befintliga lagstift-att
ningen. harInom EU inte Frankrike fått något gehör för dettastörre
förslag se vidare kap. 3.2.

mycket bättreEn hjälp till dem hoppat Sedan arbe-1992som av.
inom Socialdepartementet med "action sociale". Ministeriettar man en

har givit "forskningskonvention" convention de recherche till-ut en
med lAssociation Recherche Interdisciplinairesammans pour une sur

l°Existence Santé ARIES. Denna organisation överlämnade 1996
utredningsrapport sekter.en om

3.3.4 Kritiken de statliga utredningarna imot

Frankrike och Belgien och Geneve-rapporten

De belgiska och franska utredningarna har mycket Dengemensamt.
franska utredningen den första i sitt slag. Under arbetet Belgienivar
inbjöds Alain Gest, ordförande den franskai utredningen och även en
hög säkerhetschef från franska till konferens med de belgiskastaten, en
utredarna.

De utredningarna har givit upphov tilltre jordskredett protesterav
från jurister, sociologer och religionsforskare i alla länderna. listaDen

"farliga sekter" förstöver publicerades i franska utredningen ochsom
upphov står finna i den franska antikultrörelsen,att återfannsvars se-
i såväl den belgiska och den schweiziska utredningen.nare som

Enligt jurister starkt på de borde intereagerat tre rapportema,som
länder sig tillämpa demokratiska värderingar och religiösasom anser
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friheter, tillåta publiceringen listor "farliga sekter". älvaIöverav ver-
ket sådana listor olagliga, hävdarär kanske framförDet alltärman.

dessa listor omvärlden harmot Massmedierna deireagerat. tresom
länderna har tacksamt vidarebefordrat tio-i-topp-listoma farlighet,över

någon farlighet huvudtrots inte styrksatt i någonöver taget av rappor-
tema.

"Det handlar obestridligen angiveri från den franska utred-om
ningen, begår våld på reglerna till ha övertygelse",rätten attsom om en
skrev Olivier-Louis Séguy, advokat i Paris, i skrift från CESNUR.en

Samtidigt den franska utredningen kommer fram till det inteattsom
finns någon definition på begreppet "sekt", visar flerapårapporten ex-
empel där försöker kompensera bristen på definitionman genom an-
tydningar, indicier och påståenden, hävdar Séguy,

Enligt kritikerna den franska ellerär mindre be-rapporten ettmer
ställningsverk från den i Frankrike starka antikultrörelsen se vidare
kap. och3.5.4 3.5.5.

Även i Genéverapporten lista farliga"13 särskiltpresenteras överen
sekter". Listan kommer från Groupement de deProtection Famille et
de l°Indvidue GPF, rörelse arbetar och stödjer avhoppare ochen som

kritisk religiösa rörelser.är Utredama i Geneve skriver demot attnya
har den franskagjort utredningens listning och kategorisering sekterav
till sin.

belgiskaDen utredningens lista farliga sekter åtföljsöver av en re-
servation i vilken det bara för rörelse finns listan,sägs på såatt att en
måste det inte nödvändigtvis innebära den farlig. Rapportenäratt
väckte mediauppståndelse och igång debatt parlamentet.stor isatte en
Flera tidningar betraktade utredningen "vitbok" kvalitetsom en vars
ifrågasattes. Dagstidningen SoirLe i Belgien menade den totalaatt
sammanblandningen fakta och tyckande förlängningeni inneburit attav

har motarbetat sitt syfte.rapporten
Religionsforskare och jurister har ord "omdömeslöst"använt som
alla franskaDen kom först och de två andra hartre rapporterna.om

följt dessi spår, där rörelser bevis bedömts farliga. Ingenutan som av
har velat avslöja på vilka källor de bygger omdömen.rapporterna sina

Man har sig vilka medel helst för nå målet ifråga-använt att attav som
religiösa rörelser, hävdarsätta kritiker.nya

diskussionenI dessa länders hantering frågan måstetreom av man
ha i minnet här har svårare erfarenheteratt vissa vadänman av grupper
Sverige har. Utredningstraditionen också olika den i Sverige. dessaär I
länder fungerar ibland statliga utredningar debattinlägg, änsom snarare

balanserad framställning problem.ettsom en av
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3.3.5 italienska polisrapportenDen

Även Italieni har fenomenet. Härstaten presenterat rapporten om
handlar det dock utredninginte i vanlig Inrikesministe-mening.om en
riet sände daterad februari 1998 från ledningen för före-rapporten
byggande polisiärt arbete till konstitutionsutskottet i italienska under-
huset. heter "Sekter ochRapporten mystiska rörelser Italien".inya
Nämnda polisorganisation samordnar underrättelsetjänstens polisiära
aktiviteter Italien.i damp ned konstitutionsutskottetsRapporten på
bord, samtidigt granskade mycket liberalt förslag till reli-ettsom man
gionslagstiftning, regeringen lagt fram. Det handlar alltsåsom enom

polisrapport egentligen skulle hemlig. Sedan några parla-ren som vara
mentsledamöter fått läckte dock innehållet till massmedia.rapporten ut

Rapporten fenomenets och de sociala bryderiertar rötterupp som
följt. I också typologi olika rörelser. Farlighet ochgörsrapporten en av
kriminella aktiviteter gås igenom, liksom medlemsantal. framLängre i

diskuterar vad religion konstaterar detrapporten, när är, attman man
inte går använda teistiska definitioner, dvs. det behöver finnasinteatt

gudsbegrepp med i bilden för rörelse skall få kallas "religiös".ett att en
hävdarI det italiensk lag framtvingarapporten äratt mot attman en

gudsdefinition och stödjer då på utslag i DomstolenHögstaettman
nyligen, vilketi Scientologin förklaras religion.vara en

I håller inte med de religiösa rörelsernarapporten attman om nya
skulle aggressiva och intoleranta andra i sin medlems-änvara mera
värvning. Man aggressivitet och intolerans också finns inoterar att
andra religioner. Utredningen avvisar också tanken på religiösaatt nya
rörelser har starkare band mellan och medlem i andra religiösaänguru
rörelser.

listar femMan olika problemområden:

a Hjämtvätt och "mind-control"
b Bedrägeri

c Omoraliska och olagliga aktiviteter under religiös fasaden
d Spridandet så irrationella doktriner de kan leda medlemmarnaattav

på farligt för denatt nationella säkerheten.ett sätt äragera som
e Subversiva politiska ambitioner

Överlag författarna till polisrapporten ingen skillnad mellan religiösser
kriminalitet och vanlig kriminalitet- det kan möjligen intressevara av

religiositeten har inspirerat till brottet.om
viktigEn slutsats i denna polisrapport ingen religiös ellerär att ma-

gisk rörelse har anklagats för kriminella aktiviteter något slag.av
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polisenDet sig för bedrägeri.ärmestoroar
Risken för obehagliga händelser inför 2000-talet kalkylerar man

Året"med. När "Det Heliga inträder så det inte uteslutet någonär att
individ eller medlem eller kan få för sig nå-göraattav en annan grupp

för sända meddelande till världen, Italien hargot extremt att ett när stor
internationell uppmärksamhet på sig. Men, rapportskrivamanoterar
från den italienska polisen, sådana risker inför internationellastora
händelser finns alltid. ochMytomaner störda finns också ochpersoner
de varken färre eller fler dei religiösaär rörelserna utanför dem.ännya

I uppskattar antalet religiösa rörelser tillrapporten man nya sam-
manlagt 76 med 78 medlemmar.500 magiskaNya rörelser Italienist
uppskattas till 61 med medlemmar.4 600 Någon listning, liknande dest

belgiska och franska utredningarna gjorde, finns inte i den itali-som
enska Sammanlagt 137 nyreligiösarapporten. antingengrupper anses
eller magiska.

En intressant detalj den italienska polisenär iatt rapporten, som
egentligen hemligstämplad, utgår frånär Massimo Introvignes bok i

Introvigne grundläggamaämnet. CESNURär har gjorten av av som
sig känt för försvara kritisera de religiösaatt rörelserna.änsnarare nya

Till skillnad från de belgiska och franska och den pågå-rapporterna
ende tyska, använder den italienska utredningen inte begreppet "sekt"

den språkligt neutrala benämningenutan "nya religiösa rörelser".mer
Rapporten också del det antikult-rörelsen föratt storanser en av som
fram mycket överdrivet.är

I sin kommentar rekommenderar Massimorapporten Introvigneav
övriga europeiska polisorganisationer lärdom den italienskaatt ta av

stället föri bara kopiera frånrapporten att antikultrörelsen.stereotyper
ÄvenDen italienska upphov till mediapådrag.rapporten ett stortgav

olagligheter inte påvisats i läsare intrycket detrapportenom attgavs
fanns farliga sekter hade "svartlistats" för polisen skulle in-attsom nu
leda "häxjakt". faraEn CESNUR med polisrapporten ljusetien som ser

mediapådraget och med de franska och belgiska statliga utredning-av
och den pågående tyska, vanliga laglydiga medborgareär attarna som

medlemmarär i någon rörelse kan utmålas "medlemmar i far-att vara
liga sekter".
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tyska utredningen3.3.6 Den

slutrapportsammanfattning den tyska utredningensföljerHär en av
Utredningenöverlämnades till förbundsdagen 1998. ärsommarensom

Åtskilliga hel-politiker har arbetatomfattande. ochoch tjänstemänstor
tid under två år.

klagomålliggerBakom den politiska diskussionen om grupperna
isoleringdet gäller manipulation,och bekymmer från medborgarna när

överträdelser, be-utbildningen, arbetsrättsligafrån familjer, avbrott i
problemUtredningen konstaterar i inledningen dedrägerier attm.m.

struktur ochmed bl.a. rörelsemas totalitärapå under 70-taletstötteman
själsligaför finansiella, arbetsrättsliga, sociala ochdess konsekvenser

problemetoförändrade dag. Eftersomproblem, faktiskt framstår isom
övergående, beslutade dentillfälligt eller såsåledes inte ansågs som
igång utredningen.tyska förbundsdagen i maj 1996 sättaatt

publiceramålunderstryker inte sittUtredningen attatt man ser som
ledasådan listning skulleolika religiösa rörelser. Enlista överen nya

ställetvill iför Mantill risk stigmatisering grupperna, menar man.av
intellektuell hanteringenha problemorienterad och iansats aven

spänningsfáltet mellanpåfrågan. Utredningen klart innegör äratt man
ochreligiösa och livsåskådningsgmpperoch bekännelsefrågor hostros-

religionsfrihet.författningsgaranterade grundskyddet för Dennade
rubba.frihetliga ordning tänker inteman

de anklagelservill analysera och konkretiseraDäremot somman
Inled-rörelser och s.k. psykgrupper.kastats fram religiösamot nya

svårig-reflekterar ocksåningskapitlet utredningens delrapporti över
emotionella di-medheterna handskas med diskussion så mångaatt en
och generalise-hamna svepande omdömenmensioner. lätt iDet är att

ringar grupperna.om
uppdragetVad gjorde då utredningen, vilket var

praktik hos de finns iAnalysera mål, aktiviteter och somgrupper
Tyskland.

individuellasamhälleliga, statliga ochanalys inbegriper deDenna-
leda till.farorna agerande kansom gruppemas

målen hos rörel-såväl de dolda samhällspolitiskaDe öppna som-
redovisas.serna

analyseras.Nationella och internationella nätverk hos rörelserna-
för det grundlagsskydd utnyttjar påvisas.Gränserna man-

bakomOrsakerna till med och orsakernagår i ut-att man en grupp
bredningen diskuteras.av grupperna
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dettaI avsnitt
undersöks vilka ingångsvägama och hur medlemskapet utvecklarär-
sig. Här detstår vi kallar dynamiken i vad händer,centrumsom -
vilka de olika allt fastareär bindning tillstegen etcmot gruppen
förklaras vilka möjligheter samhället har skärpa beredskap införatt-
och övervakning av grupperna
fastställs vilka rekxyteringsstrategier använder sigsom grupperna av-
utarbetas förslag hur kan förhindra medborgareatt utan attom man-

vad de går med i och kanskeveta gör, blir utnyttjade.grupperna
Problemen kring medlemskap och utträde.
Kommittén fick i uppdrag undersöka vilka problem kanatt man

med i och stiga denatt och vilka hjälp-attav vara en grupp ur
kan stå till förfogande.resurser som

Utarbeta handlingsrekommendationer under beaktande de hittills-av
varande samhällspolitiska dispyten.

besvarasHär också frågan huruvida den hittillsvarande behandlingen
och de svepande omdömen lcringgärdar demav grupperna motsva-som

behovet ingripande från samhället.ettrar av
Insamlandet information har till mycket del skett vidAnhör-storav

hearings. Dessa har handlat författningsskyddet, rådgiv-ungen om-
ning föräldrar,till s.k. sekter i yrkeslivet, psykgrupper och mycketom
annat.

Utredningen läggs fram i fem delar:

Deskriptiv del: Hur visar sig rörelserna die Erscheinungsformen,
på vilket blir det konflikter kring dem,sätt etc
Analytisk del: Konkretisering de hittillsvarande konflikterna, ettav
tvärsnitt gruppstrukturen och mål och aktiviteterav gruppernas
analyseras. Orsaker och betingelser för uppkomst och utveckling av

folkrättsligaanalyseras. Socialisatoriska, socialpolitiska,grupperna
och näringsrättsliga aspekter fram.tas
Förklaring eg. genomlysning sektbegreppet dessi religionsso-av
ciologiska, juridiska sociologiska och teologiska dimensioner.
Genomgång informations- och rådgivningsbehov, behovsana-av en
lys och bedömning professionaliteten i det utbud finns ien av som
dag.
Handlingsrekommendationer.

Vilka resultat redovisar den tyska utredningen
Av expertsamtalen författningsskyddet framkom det inteattom

finns behov åtgärda författningsprincipema.att Samhällsfientligaav
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förmål från räcker vanligtvis i sig inte till motiveraatt ge-grupperna
erbjudersärskild observation. tyska lagennomförandet Denav en

under särskild kontroll eller obser-möjligheter ställa organisationeratt
beobachtung.vation,

förräcker de hittillsvarande beläggen vissaEnligt experterna grup-
ordningen förifrågasättande den frihetliga och demokratiska attpers av

Artikel grundlagenrörelse under särskild observation. 4GGsätta en
detBeobachtung. Avgörande för dettasådaninte ärmotsäger en

skullefaktum ifrågasätter de demokratiska principerna. Detatt man
särskildscientologirörelsen ställdes under sådanvisa sig attsenare en

kontroll se nedan.
författningsrättsliga frågor blev grund-offentliga hearingenDen om

mellan-läggande för kommissionens fortsatta arbete, konstateras i
Efter författningsrättsliga frågeställningardiskussionenrapporten. om

markerade. Enligtblev kommissionens handlingsramar tydligt exper-
religi-förändring artikel 4GG grundlagen, därså ärterna en av

onsfriheten regleras behövlig. rådande författningsreglemainte De ger
lagstiftaren handlingsutrymme det gäller farlighet hos s.k. sekter.när

författningenresultat denna offentliga hearingEtt attannat av var
inte lägger hinder för reglering det möjligt föri vägen gör statenen som

främja informations- och rådgivningsinsatser.att
rådgivnings- syfteHearingen och informationsbehov hade somom

överblick ochsituationen den visade bl.a. det råderatt över att ettge en
mycket infonnationsunderskott områdeti landet. Kunskapstort om
saknas och dessutom behövs kraftig förstärkning antaleten av personer

kan fungera rådgivare. Handledning och fortbildning behövs.som som
Bland andra Evangelische Zentralstelle für Weltaschauungsfragen,
"provinsialprästeriet" för sekter och livsåskådningsfrågor i Berlin-
Brandenburg efterlyste sådana insatser, liksom det Katolska Socia-
letiska rådet, Aktion för Andlig och Psykisk Frihet och andra grupper

frågan.sig i Frågan handledning och fortbildningengageratsom om
står och faller dock med frågan finansiering, utredningen.om menar

lämnatDen bottenstår på psykiskt och fysiskt. Utöversom en grupp
ångest och skuldkänslor tillkommer mycket ekonomisksvår situa-en
tion. De närvarande kunde konstatera behovet rådgivning haratt av
ökat under tid. Erfarenheterna har menade förvisat, attsenare man,
dem söker hjälp det viktigt få kontaktperson. Rådgiv-är attsom en
ningsgmpper lika ofta föräldrarminst och anhöriga avhop-möter som

Mötet uttryckte önskan tillskapandet statliga rådgiv-pare. en om av
ningsbyråer.

Vid den första icke-offentliga hearingen barns och ungdomarsom
situation träffade utredningen själva upplevtpersoner som grupperna



SOU 1998:113 Internationella erfarenheter 93

och deras med bam. fannsumgänge Här f.d. medlemmar från Ananda
Marga, Sant Thakar Singh, Scientologikyrkan och Hare Krishna.

De båda andra konferensema barn psykologiska ochtogom upp pe-
dagogiska aspekter.

TysklandI räknar med mellan 100 000-200 barn000 ochattman nu
ungdomar under 18 år inom olikaväxer grupperingar.upp

Grundproblemet konstaterades vuxit iatt närsom var man upp en
rörelse och vill lämna den, så måste i regel vända sig fa-sinmotman

Ävenmilj och "svika" den. socialisationsproblem uppstår skallnär man
klivet in i det vanliga samhället. frånta Barn där användergrupper man

kroppsvåld uppfostringsmetod får ofta problem. kanDetstorasom
handla barn från Sant Thakar Singh eller Jehovas Vittnen. bar-Förom

från Guds Barn numera Familjen har det handlat sexuelltnen ut-om
nyttjande. Många också för demoner eller för tidens slutgrupper varnar
för dem lämnar sektEn menade de närvarande,är,som ettgruppen.
slutet med totalanspråk på individen, därsystem varje oliktänkande blir
sjukförklarad. Utredningen barn i förhållande till olikatar upp grup-
peringar, bl.a. delägnas scientologema. Enligt demutrymme ären

barn i liten kropp.ett Barn måste genomgåen vuxen person en
"auditering". Kärleksfull och saknas ofta helt undervärmerespons upp-

Sjuka barn lämnasväxten. och den bekymrar sigensamma som om
sjuka barn fram ytterligare sjukdomar. bris-Enanses provocera nya
tande social ansvarsförmåga tydligt drag hos barnettanses vara som
vuxit inom rörelsen. Föräldrar tid sina barn vid bestämda,ägnarupp
glest återkommande tidpunkter.

Kommissionen konstaterar det för barnär varjeatt smärtsamt att
uppleva kollisionen mellan det regelsystem vuxit inom och deman upp
måttstockar finns i övriga samhället. Forskningsläget dettainomsom
område otillfredsställande,mycketär konstaterar utredningen. Det
måste finnas bortom vilken ingripandegräns, från samhället måsteen

möjlig. För kunna dra sådan bortom vilken barnetsatt gräns,vara en
själsliga eller kroppsliga hälsa fara, krävsi det mycketär kun-större
skaper uppfostringsmetodema.om

En på familjerätt pekade påexpert 3 eller 20 600att procent av un-
dersökta bam familjerättsligai sammanhang korn från s.k. sekter och
de flesta dessa hade i Jehovas Vittnen.rötterav

Vid hearingen förespråkades också långsiktig forskning på barn som
vuxit i Långtidsstudier saknas helt.nästanupp grupperna.

Utredningen diskuterar i långt avsnitt olika juridiska möjligheterett
inom familjerättslig och bamskyddslagstiftning. Att använda hypnos,
sensorisk deprivation hålla barnet från ljud och ljus längreutestängt en
tid eller transtillstånd barn,på måste helt enkelt förbjudas, ut-menar
redningen.
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inledafastslår utredningen måsteRedan halvtidsrapporteni att man
ochparagraferöverläggningar komplettering två 1631avom en

barn-för uppmärksamma religiösl631a bamlagstiftningi BGB att
bamrättighetslagstiftningen.uppforstran i

Psychotech-psykteknikeroffentliga hearingen sogennanteDen om
straff-utredningentill långa iniken upphov resonemang omgav

aspekter.rättsliga och civilrättsliga
icke-offentlig hea-förS.k. sekter arbetsliveti ett annat temavar en

utred-behövs kunskap innandetring. konstaterarHär att merman
Dock kunde redan konstaterakan vidare med förslag.ningen gå attman

inflytandeförsöker få idet mestadels handlar scientologer somom
influe-specielltpekade följande områdennäringslivet. Experter ut som

databran-fastighetsmarknaden,rade scientologer: serviceföretag,av
management-branschen.schen och i

gruppernaenkäten medlemskap igick det med denHur stora om
eller 1,2dettillfrågade visade sig 133Bland de 11 000 att personer

nyreli-stod eller tillhördesvarade frågan detpå näraprocent enom
dessa ja-svarareeller livsåskådningsrörelse. 70giös Mer än procent av

Utifrån det statis-"vilken rörelse tillhör du"vägrade på frågansvara
cirka 000tiskt säkerställda materialet räknade undersökama 340ut att

stårTyskland medlemmar och 497 000i näraär personerpersoner
dessa grupperingar.

ställningstagandenUtredningens rekommendationer och

enstaka harsammanfattning konstaterar utredningenI sin att engrupper
mycket hög konfliktpotential samhället i övrigt. Fenomenetgentemot

kon-med religiösa rörelser och s.k. psyk-grupper medför ocksånya
gällerflikter familjenivå, mellan barn och föräldrar och detpå även när

kroppslig och själslig hälsa och privatekonomiska förhållanden. Många
dessa konflikter har rättsliga, sällsynta fall straffrättsligai även as-av

pekter.
finns "sektbio-Utredningen också det inte någon speciellattmenar

grafi", enhetligadvs. in i och uppvisar ingavägen ut ur grupper
det gäller barn utredningen inteNärmönster. ävenattmenar om man

får underskatta riskerna med socialisation","trång, rigid och slutenen
bör skydd förså akta sig för generaliserande omdömen. tillLagarman

barnen finns i tillräcklig utsträckning, de användas bättre,måstemen
konstaterar man.

Även neutralitet och tolerans för olika trosin-staten garanterarom
riktningar enligt grundlagens så åligger det samhället4 näratt agera,
grundläggande rättigheter för medborgarna skadas. utbudetdelEn av
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på den sk psykmarkanden terapier, healingar kanm.m. leda till psy-
kiska och fysiska skador för människor. latentaDen kriminalitet som
kan finnas i olika sekundär förhållandeiär till de konfliktergrupper
inom individen eller mellan individen och samhället kansom upp-
komma. Dock pekar utredningen på det bara handlar delatt om en av

inom religions- och psykmarknaden kraftigt kon-grupperna ärsom
fliktbenägna. Utredningen vill för helt odifferentierad fort-varna en
sättning utvecklingen inom området, i dagslägetäven inteav om man

religiösa, ideologiska elleratt psykoterapeutiskaanser nya grupper
någon fara för ochutgör samhälle.stat

Enligt utredningen inte scientologiorganisationenär betraktaatt som
religiös rörelse. Man denna rörelsepoängterar fortsätt-att ävenen

ningsvis bör stå under observation för skydda författningen. Enatt
sådan observation har utredningen redan tidigare starkt förespråkat.

Utredningen cirka konkreta25 förslag,presenterar vilka flestadeav
innebär beslut förbundsdagen.i Här följer några dem i kortav samman-
fattning:

Man föreslår inrättandet stiftelse, såväl regionalt centraltav en som
finansierad, med följande arbetsområden:

fram kvalificerade och innehåll till de rådgivningsställenramar-
finns idagsom

initiera eller genomföra foskningsprojekt-
samla material- uppgifter, skrifter, böcker -inom områdetetc.-
upplysa allmänheten olika publikationergenom-
utarbeta och genomföra fort- och vidareutbildningar för berörda-
personalgrupper
initiera socialpedagogiska eller psykologiska handböcker avsedda-
för de institutioner eller organisationer kommer i kontakt medsom
området
främja nationella och internationella konferenser inom orrnrådet-

kontaktlänk mellan olika rådgivningsenheter och privatper-vara en-
soner

En viktig uppgift för stiftelsen blir, enligt utredningen, minska kon-att
flikter mellan religiösa rörelser, ideologiska och s.k. psyk-nya grupper

å sidan och det omgivande samhället å andragmpper sidan.ena För att
sådan statligt finansierad stiftelse skall haen stödjarätt privataatt

initiativ krävs lag. Utredningen föreslår förbundsdagen stiftaen ny att
sådan lag.en
Vidare rekommenderar förbundsdagen stifta lag, enligtattman en

skisser redan finns, handlar det ska finnas konsument-som attsom om
rättsligt giltiga avtal mellan köpare och säljare kommersiell hjälp iav
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betraktaskanLebensbewältigungshilfe. Dettalivet"klara"att somav
s.k.på denköper tjänsterförkonsumenträttsligt skyddett personer som

psyk-marknaden.
stifta lagararbetet medinlederförbundsdagenvill också attMan att

andraochjuridiskaförmedför straffrättsligt sam-personeransvarsom
kriminellt.de arbetarmanslutningar, om

verksamhet efter-föreningarsrättsreglerFörändringar i de styrsom
föreningsrättenregler inomfinnsutredningen. Detlyses också somav

grundlagarna. Nuagerande får rikta siginteförenings motsäger att en
d.v.s.samfund,för religiösaska gällasakutredningenvill att samma

uttrycks ieller hota detfå rikta sigaktiviteter ska intederas mot som
grundlagen.

denläkekonst ibegreppetpreciseringefterlyserUtredningen aven
för begränsaverksamhet, alltnaturläkaresreglerarlagstiftning attsom

införa regelvillkvacksalveri.möjligheten till Man tar uppsomen
Heilschwindel, förnaturläkekonstenlurendrejeri inom attbegreppet

svindlandekan bevisasverksamhetkunna lagföra vara avpersoner vars
natur.

ochobjektivnödvändighetenhävdarutredningenEftersom av en
psyk-marknaden,s.k.denkonsumentupplysning pågenomlysande

skakonsumentrådgivareochkonsumentorganisationerföreslår attman
konsumentupplysning.förbättradfå fram sådanstatsbidrag förfå att en

för-uttalatfogafamiljerättslagstiftningen villTill barn- och ettman
sammanhangreligiösabarn iförnedrande behandlingbud ävenmot av
inverkan påbetydandebehandling medocheller för tekniker annan

hälsa.psykiska och fysiskabarnets
ordalydelse in-utvidgas medocker föreslås ävenLagen somenom

religiösa rörelser.ochs.k. psykgrupperbegriper nya
psykotera-särskildinförandetdiskuteratharUnder 20 år av enman

tyskadenskisserademellanrapportTyskland. sinpeutlagstiftning i I
enligt nedan:lagstiftningutredningen sådanen

definierasbehörighetpsykoterapeutisklagstiftning därframFå en
kvalitetssäkring.för åstadkommaoch garanteras, att en

s.k.erbjudnapsykoterapeutisk behandling,Garantikriterier över av
sekter och psykgrupper.

utbild-ochutbud fortbildningproblemspecificeratFramställa ett av
följandevill utredningenpsykoterapeuter.ning för Dessutom att

lagstiftningsarbetet:löpandeberäkningen i detfaktorer ska med itas
täcksbehandlingför psykoterapeutiskför kostnaderSörja att av

sjukförsäkringen.
och fysisk ohälsa.likställighet mellan psykiskförSörja

.
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När utredningen överlämnade slutbetänkandesitt välkomnade detman
faktum såväl förbundsdagen förbundsrådetatt slutbehandlat densom

lagen psykoterapeutisk verksamhet, alltså blivitnya om som nu
verklighet.

Ett i utredningens förslagsdelstort behovetutrymme åt kraf-ges en
tig satsning på forskning. Utredningen det tyska nationellauppmanar
forskningsförbundet der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG att
bilda särskilt forskningsråd inom områdetett religiösa och ideolo-nya
giska rörelser, s.k. psykgrupper och nutida esoteriska och spirituella

Under 20-tal punkter föreslås olika forskningsområden.ettgrupper.
De Grönas die Grünen i utredningen har långtrepresentanter ett

särskilt yttrande bifogas utredningen. De Gröna vill nedtonasom pro-
blematiken och pekar på såväl samhället rörelsernaatt iär partersom
konflikten. Man inte riskerna för individer detatt inomär störreanser
här området inom andra områden. Konflikterän uppkommer skasom
tolkas och behandlas alla andra konflikter inom familjeområdet.som
Det handlar konflikter mellan anhörigamest och medlem-om

Ävenmar/rörelser. de Gröna vill ned den upprörda fråntona tonenom
samhällets sida, det bra med statligär rådgivnings-attanser man en
organsiation. Att människor faller offer för olagligheter eller för bedrä-
gerier inom området, faktumär inte kan bortseett från,som man menar
de Gröna, detta händer lika ofta inom andra områden inommen som
det religiösa området eller på den s.k. psyk-marknaden.

3.4 Hjälp, stöd och information i några
länder

Så långt de statliga utredningarna förekommit i Europa. Desom nya
religiösa rörelserna har barainte givit upphov till statliga utredningar

också till flertalutan olika initiativ inomett rådgivnings- och
infonnationsområdet. I detta kapitel beskrivs verksamheten vid några
sådana initiativ. De har alla olika bakgrunder; kommunal Berlin.

Österrikestatlig eller enskild London. Gemensamt för dessa enheter
de inte ställtär sig på någon bestämdatt sida i konflikten, alla försöker

inta neutral position för få förtroende för verksamheten.att Dettaen
gäller dock inte fullt det gäller den nedannär beskrivnaut infor-

Österrikiskamationsinsatsen från det ungdomsdepartementet, vilken av
naturliga skäl kan uppfattas ha skeptisk klang, dennären uppmanar
ungdomar tänka kritiskt.att

18-54244
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ochungdomför skola,Senatsförvaltningen3.4.1

i Berlinsport

inkräktar påinteområdet,samhällsinsatser inomexempel påEtt som
inbland-kommunalför statlig ellermedför kritikellerreligionsfriheten

ochskola, ungdomsenatsförvalming förBerlinsden lilla byrå ining, är
Rühle.anställd,enda Annemedsport, en

detanalysera situationenmarknaden","kolla näruppgiftByråns är att
träffa de olikaråd ochpolitikernarörelser,gäller religiösa attatt genya

hon tyd-därpå olikaanställda och kommergårDen möten,grupperna.
flestaförtroende hos devunnitHittills har honhonligt berättar är.vem

någonhonvill lyssna och intehon baraförklarar ärrörelser. Hon attatt
motståndare.

medförbundsstater,samtligakollegor iRühle harAnne samma
fyra gånger år.träffas minstuppgift. De per

material,använder byrån sigkällorTre egnagruppemasav
berättelser.föräldrarsochavhopparesvetenskapliga samtrapporter

erhållit 12arbetet, haroch halvt år iHittills, efter tre ett man
till dussin"Rühle har besökt "tvåfrån olikaklagomål tre avgrupper.

meds.k. psykgrupper,mångaflera IOO-tals aktivaBerlins grupper,
schemat.olika former terapi påav

cirka 18kvasipsykologiska marknadens.k.Totalt denomsätter
olika kommer-med 000räknar minst 1miljarder mark år. Man attper

tyskadenerbjuder tjänster påkvasipsykologiska initiativ sinasiella
utred-statligafor den tyskaredogörelsenmarknaden. framgåttSom av

det konsu-och/eller regler påeventuellt lagarförberedsningen nyanu
den svåröver-skydda konsumentintresset imenträttsliga området för att

tidskrif-esoteriskaerbjuds.skådlig djungel olika terapier Barasomav
Tysklandmiljoner exemplar utgåva ihar total upplaga på 2,9ter peren

i dag.

Rühle.förklararfara med de här AnneingenJag grupperna nu,ser-
stabilt det sådemokratiska såSå länge det är,ärsystemet pass som

hot.de ingetutgör

aktiviteter arbete såbyrån på straffrättsligt relevanta i sittOm stöter
England.med polisen precis isamarbetar INFORMman som

informera och så liteviktigaste i arbetetDet är att att somagera
möjligt.

efter-det gäller barnens Tysklandingripa situation svårt iAtt när är
starkt skydd för föräldrarna.erbjuderrättssystemet ettsom
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Men vi vill förhindra barnen kommer in i slutenatt värld, därfören-
det viktigt med pluralitet.är

All religionsundervisning i tyska skolor frivillig, därför detär svårtär
bred bild olika religioner.att 30 skolelever i årskursge procenten av av

1-6 har religionsundervisning, återstående 70 har undervisningprocent
i värdelära, moral och etik. Generellt tyska barn okunnigaär detnär
gäller religion, hävdar Rühle.

Många använder sig media för få sitt budskap,att utgrupper av ge-
först överklaga och sedan tillbaka sin klagan,att tillpå exempeltanom

negativt beslut privat skola ellerett dagis.om
Inom senatsförvaltningama och motsvarande enheter finns isom

alla förbundsstater, hoppas den statliga utredningen inte lederattman
till några förslag restriktioner för religiösa rörelser.om nya
Senatsförvaltningamas tjänstemän vill däremot stärka möjligheterna att
informera allmänheten. Naturligtvis önskar också utredningenattman
skall resultera i dessa enheters position skall stärkas.att

Vi måste betrakta medborgarna myndiga och inte någotövertasom-
från dem. Att utfärda yrkesförbud för till exempel scientolo-ansvar

eller införa värvningsförbud på universiteten,att helt fel.ärger,

Anne Rühle tillhör inte själv någon religion. Hon det ärattanser upp
till och välja. arbetaAtt med dessa frågoratt i kyrklig regim le-var en
der till hårdare position rörelserna.att antar Detta skall vimotman en

exempel på längre fram se kap.3.5.se

Österrike3.4.2 Centralt departementsarbete i

Om tyskarna har tjänstemän bevakar religiösa rörelser i varjesom nya
Österrikeförbundsstat, så sker det arbetet i så länge enbart på centralän

nivå.
ÖsterrikeI finns alla schatteringar skalanpå inställningen tillöver

de religiösa rörelserna, alltifrån "förbud" till "inget problem". Mednya
religionsfrihetens principer ankare försöker navigera i denstatensom
polariserade debatten.

För bara några sedanår fanns det några kristna sällskap be-som
vakade den s.k. sektfrågan. Snart två privata initiativ framväxte fonni

föreningar. Detta på 80-talet. De religiösa rörelsernas kon-av var nya
sekvenser för individer diskuterades allt i samhället. frånRöstemamer
oroliga föräldrar och berättelser från avhoppare gjorde sig allt på-mer
minda.



100 Internationella erfarenheter SOU 1998:113

Undervisningsdepartementet tillsatte arbetsgrupp med juristeren
sanden.och psykologer. Resultatet blev broschyr iuten som rann

Under blev diskussionerna "sekter" allt starkare och1993 gavom nu
informationsbroschyr från det österrikiska miljö-,ånyo utman en

ungdoms- och familjedepartementet. Och inträffade något somnu
förutsett. efter broschyren blev kolossaltingen kunde ha Suget stort.

Efter flera nytryckningar har broschyren kommit i 270 000utnu
blandexemplar. infonnationsmaterialet spreds österrikiska skolor,När i

mellan telefonsamtalallmänheten och i media korn det 2 000 och 3 000
dag till departementet.varje

till det enligt departementet, detOrsaken stora gensvaret attvar,
information och presenteradestidigare bara fanns svartvit sekterom nu

ängslan hosnyanserad bild problemen. tillLäggeren mera av man
religiösa finnerföräldrar och okunskap rörelser såstor om nya manen

Jehovasorsaken bakom det exempellöst intresset för broschyren.stora
"motbroschyr".Vittnen har givit ut en

"Sekten Schütz" Så skyddar du digBroschyrens rubrik Wissenär -
inleds förord miljö-sekter, har vamande klang och medmot ett aven

ungdoms- och familjeministern. Därefter följer genomgång aven
beskrivningrättsläget det gäller religioner. avsnitt följsDettanär av en

handlar det pårörelsemas metoder och praktiker. Härav om synen
sexualitet, hälsa och sjukvård, barn, demokrati och politik.på på

fåfår också del vad det kanLäsaren ärta ett somav resonemang om
rörelse.människor fascinerade och hur för isteg stegman engageras en

kortvanligaste religiösa rörelserna medDe presenteras, ennya
information huvuddragen i trosföreställningama. Foldem, påärsomom

för hjälpa66 sidor, avslutas med avsnitt vad kan göra attett om man
meddem behöver hjälp och hur skyddar sig motstaten grupper,som

hjälp lagar, information och debatt.av
Även informationsbroschyr,utbildningsdepartementet har givit ut en

bestående skickligt liten folder- checklistagjorda teckningar iav en en
farlig". Teck-med punkter under rubriken "Gemenskap kan17 vara

nyreligiösningarna satiriska och driver med praktiskt allär taget
verksamhet. förmycket korta bredvid bilderna läsarnaI texter varnas

sig in i sexualitet, auktoritet och många andraPengar,att ge en grupp.
faktorer beledsagandei de bilderna med17tas text.upp

Några tillförlitliga siffror finns enligt miljö-, ungdoms-inte, men
och familjedepartementet beräknas ochmellan 100 000 150 000

Österrike, hai med befolkning på miljoner, eller7,8personer en vara,
varit kontakt med nyreligiös rörelse. Antalet uppgåi sägsen grupper
till cirka landet. siffra med600 i inkluderar s.k. psykgrupper,Denna
olika terapeutiska tekniker specialitet. dessa rörelser räknarAvsom
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med drygt 20 har hårdatt kärna mycket övertygademan ochen av
kanske fanatiska ledare.

Man efterlyser forskning barnenspå situation i olika rörelser. Det
finns faktaunderlag,ett inte entydigt, pekarän på scien-attom som
tologer använder E-meter, slags lögndetektor, på barnett i undervis-
ningen.

Eftersom marknaden lulcrativ, finnerär flera olika utbild-man nu
Österrike,ningar i bl.a. i astropsykologi. Efter fyra- fem kurser börjar

"terapeuter" behandla psykoser ochatt andra allvarliga psykiska till-
stånd. Detta bekymmersamt,är på miljö-, ungdoms ochmenar man
familjedepartementet och hänvisar till några rättsfall, föranledda av
bl.a. cancerbehandlingar med helt verkningslösa mystiska terapier. Men
det finns mycket tjäna på folks okunskapatt och hopppengar ettom
bättre liv, så tidningarna översvämmas de olikar-mestav annonser om
tade hävdarterapier,typer på ungdomsdepartementet.av man

Nu diskuteras inrättandet Bundesställe für Sektenett ettav
nationellt center med uppgift förebygga kriser ochatt psyko-att ge
logisk hjälp. Finansieringsfrågan Öster-har dock inte löst ännu.man
rikes liberala parti sådantär emot ett De Gröna, liksom social-center.
demokraterna för tillskapandetär nationellt forett centrumav
"sektfrågor".

Vi försöker låta bli värdera religioner,att ändå klagar folk, vad vi än-
skriver dessa saker. Man kan fråga sig: Vad får ochom staten göra
inte i dessa frågorgöra Under alla omständigheter föreligger ett

infonnationsbehov,stort densäger ansvarige på miljö-, ungdoms-
och familjedepartementet.

3.4.3 INFORM i London

Ett exempel på stödverksamhetannat inom området den omtaladeutgör
organisationen INFORM, ledd Eileen Barker, professor i sociologiav
vid London School of Economics. Denna organisation inte statlig,är

drivs delvis offentliga medel. INFORM skullemen lika kunnaav gärna
under rubrikenpresenteras Till försvar för religionsfriheten kap.

3.6, här eftersomtas den innehåller rådgivningsverksamhet.men upp
INFORM uttyds Information Network Focus Religious Move-on

Organisationenments. kunde bildas 1988 med stöd medel från inri-av
kesdepartementet, från Church of England och några andra etablerade
kyrkor. Organisationen definierar sig "incorporated charity",som en
med styrelse för policyfrågor.en Man håller sigsom ocksåansvarar
med beskyddare, såsom kungligheter och biskopar.
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ochmedel från inrikesdepaitementetsker delvis medFinansieringen
kommerolagligtbl.a. någotvilka samarbetarfrån polisen, med närman
betjäntarörelserna självakännedom.till DettaINFORM:s varaanses

olagligheter påkallasvill sigVem motsätta attav.
allmänhetochbistå samhällesyftehuvudsakligaINFORM:s är att

ochsamlar, analyserarrörelser.nyandliga Manmed information om
arbetar,hur detrosuppfattningar,olikapublicerar information omom

medlemskap och organisation.om
folk brytafått sedan honBarker haIdén till INFORM lär sett sam-

haftför de interörelse, bl.a.kontakt medsedan de varit i attenman
infor-följande brister isågvad de sig in Honkunskap gavom

fanns:mationen som

Avsaknad informationav
informationenFelaktigheter i

information.Selektiv

sammanhanget:informationskällor iidentifierar följandeBarker

Rörelserna själva.
värdefull.mycketansesdetta medlemmarFöre

nyandligainformationspecialiserar sig påOrganisationer omsom
också CESNUR,själv. Barker nät-rörelser, INFORM nämnersom

ofthe Studyforoch InstituteAarhus ISARverket RENNER i -
för-CalifornienMelton imed GordonReligionAmerican som

grundsfigur.
och dålig rapportering,finns både braMedia. Här man.anser

Vetenskaplig forskning.

vill ochrörelser såkontakt med dehar direktINFORM man sam-som
flygblad,artiklar,information, i formmängdlar ansenligpå sig aven

mycket striktupprätthållerskrifter, böcker, videor Man neu-enm.m.
föräldrar,Allmänhet,rörelser.informera olikatralitet i sitt sätt att om

förtill INFORMandra vänder sig"före detta" och mångaintresserade,
kan hamänniskorkoppla ihopförsöker ocksåinformation. Man som
föräld-låtahjälpa tillkanvarandras erfarenheter. Man attt.ex.nytta av
Än såträffar behandlare.avhoppareträffas eller tilloch bam attserar

kraftigtneutralitet,upprätthålla sinlänge har lyckats även ettomman
starkafår från någrarykte gällande organisationengör att pengar

utsänd ISKONBarker egentligenoch ledaren Eileenrörelser äratt av
eller Scientologema.Hare Krishna

"vålddebattkvällar påordnar seminarier ochINFORM tematt.ex.
ocksåvälbesökt "Nyarörelser". seminariumoch religiösa Ett varnya
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religiösa rörelser och medierna", med journalister, professorer,
företrädare för olika rörelser föreläsare och debattdeltagare.som

En INFORM:s ledstjärnor försöka komma bortär från allaattav
former generaliseringar, såväl religiösa rörelserav om nya som om
antikultrörelsen.

Vår uppgift inte bli populäraär i eller andra änden,att sigena- vare
bland antikultare eller bland rörelserna själva, de tvåsäger en av an-
ställda på INFORM. Det svårt hålla balansenär eftersomatt områ-
det så infekterat. Iblandär ringer folk bara för Deatt testa oss. upp-

sig någon den de där förän lockager attvara sägaattannan oss
fel saker och för på så kunna Visaatt sätt vi inte neutrala,att är

utsända det eller andrautan lägret inom ämnesområdet.av ena

Egentligen vill INFORM hålla sig borta från neutralitetsbegreppet och
definierar sig i stället i ha kritisk hållning,termer att i akade-av en en
misk bemärkelse ordet.av

Man vill, skapa sundsäger, plattform där folk kan delasom man en
erfarenheter och föra dialog.en

Öppenheten helig inom INFORM.är All information skall till-vara
gänglig för alla och saksäger till alla. Budskapet förändrasman samma
inte i förhållande till mottagaren.

Man vill inte fungera mottagning för folk med problem isom en
samband med ellertvivel utträde:

Vi kan jobba med folk, det finns dom bättre detpåär änmen som-
vi.

Barker formulerar fördelarna med INFORM:s dialogskapandeen av
arbete här:så

Ju kontroll och kritik, desto slutnare blir vilket ledermer gmppema,-
till eskalerande konflikter mellan samhället och dem.

3.5 Motrörelsen etablerade kyrkor,-

anhöriga och avhoppare
Den s.k. antikultrörelsen olika stark olikai länder.är En del organisa-
tioner sin utgångspunkt fråntar de etablerade lutherska eller katolska
kyrkorna och angriper de religionerna utifrån försvarspositionnya en
för den oftaäven förnekartron, detta. Andra s.k. anti-egna om man
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anhörigavanmäktigasekulära och frånkultorganisationer är emanerar
bedriveravhoppare. alla dessa organisationereller besvikna Inom man

antikultperspektiv, till skill-utifrån tydligtstöd och rådgivning, ettmen
senatsförvaltningamasLondon eller de tyskanad från iINFORM en-

heter.
från USAdenannorlunda i Europa. DetsituationenI USA äränär

harreligiösa rörelserna kommer. Det i USAde flesta är som mannya
detrörelser ochtill de religiösaliberala inställningenden ärmest nya

tragediema har inträffat.också de flestahär som
Moon-rörelsen och scientologer harden s.k.faktumDet stortettatt

skallsärskilt kontroversiellt. Vipolitiskt inflytande, inteanses som
antikultrörelsen i USA,den s.k.nedan skildra några olika initiativ inom

och behandlingshemhänger intimttvå organisationer ettsammansom
för avhoppare.

Familyden gestaltas i American Foun-Antikultrörelsen AFF,som
intellektu-och kan beskrivasvetenskapligt inriktaddation, är merasom

dessainställning också helt olik iFrankrike. Samhälletsell den i ärän
tillupphöjtFrankrike kult- eller sektbekämpningbåda länder. I är en

frånpraktiskt ingentingstatlig angelägenhet, i USA görs taget sam-
ekono-åtnjuter samhälleligthällets sida. Franska hjälporganisationer

förlitar sig organisatio-miskt stöd. situationen inte så. HärI USA är
fondansökningar. dem AFFhelt på donationer och En äregna avnerna

tongivande antikultorganisationerna i USA.också deärsom en av
antikultrörelsen, vilketfinner få iI USA ytterst svarta personerman

rela-avspeglar det faktum nyandliga attraherar vit,mestatt grupper en
befolkningen rörelservälutbildad medelklass. hartivt Den svarta egna

och lever bara socialt också religiöst.inte Detta ärutansegregerat, en
mellan ochklasskillnadema vita.avspegling svartaav

i3.5.1 AFF USA

startade s.k.AFF 1979, då olika föräldragrupper kring den Moon-rö-
relsen etablerades för leta efter försvunna barn för försökaelleratt att
få barn från rörelsen. försvarade då kidnappningarManut som genom-
fördes för daganhöriga. I AFFatt attavprogrammera anser man
tidigare överskattade de religiösa makt. arbetar medAFFgruppernas
vetenskapliga undersökningar, hjälpgrup-organiserar ocksåmen man

olika slag, har workshops för avhoppade medlemmarper av m.m.
Verksamheten finansieras donationer och fondmedel. säljerManav
också tidskriften Cultic Studies Journal, böcker och forskningsrap-

harAF rådgivande styrelseF med 12 ledamöter.porter. en
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Man sig den betydelsefulla sekulära organisationenmestanser vara
i USA och inom sig såväl konservativa liberaler. En assi-rymmer som

och Michael f1l.dr.Langone, psykologistent i och forskare, de endaär
anställda vid AFF:s centrala kontor Florida.i Runt i landet finnsom
några hundra volontärer.

AFF organiserat kooperativ,är vinstsyfte. Detett utan eget ärsom
inte egentlig medlemsorganisation, bygger mycket verksam-en men av
heten volontärer.

Styrelsen advisory board, vilketär innebär dess femtypen attav
directors inte juridiskt föransvariga verksamheten.är Poängen med att
ha rådgivande styrelser undgå de oerhörda kostnaderär kanatt som
följa stämning. styrelsenI återfinns läkare, utbildare, jurister ochav en
psykologer. Sammanlagt finns anställda och hundraettsex par
professionella volontärer i organisationen.

försökerMan nå och arbeta med olika såsom:grupper,

Lärare vid universiteten, socialarbetare och sjukvårdsan-präster
ställda.
Sekulära etniska kulturer kommuner.i
Människor blivit för rörelser. Man organiserar "Victimutsattasom
assistance tillsammansprograms" med terapeuter.

företrädareEn pekar på olika brister hos den professionella hjälpappa-
mentalhälsoarbetare:raten -

brist på kunskapI de inte rörelsens inverkan på patienten.ser
Patienten har älv svårt koppla ihop sin psykiska belägenhetatt
med rörelsens inverkan.
Hjälpsystemets ställer inga frågor religiösa rörel-terapeuter om nya

"Cult issues does up".ser never come-

Varför går med i nyandlig rörelse Michael Langone använder iman en
sin forskning olika modeller:tre

Frivilligmodellen: Man går med på grund det ochpå dettrorav man
"Jag får hjälp".trorman om gruppen:

Psykodynamisk modell: medMan går på grund vad tror attav man
kan för Gruppen förväntas därmedgöra pågruppen personen. svara

otillfredsställda psykologiska eller andliga behov.
Denna punkt handlar vad med dvs. hjäl-görom gruppen personen,

till skapa identitet.attper en
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Langone hävdar bestämt många rörelser inte har mednågontingatt
religion kan stället maktanspråkDet i handla psykologi,göra.att om
eller ekonomiska anspråk. Frågan ställa arbetarmåste sig närman man
i detta området, Langone och AFF, är:menar

kan skyddaHur sig fascister själv bli fascistisk imot utan attman-
sin metod

finns alltid denDet risk kritiska hållningen religiösaatt rö-moten nya
relser glider blint hati och önskan förgöra.över ett atten

Vikten sprida lcritiskt tänkande utbildning understryksviaatt ettav
det faktum bara någon liten andel de OOO-tals människor100attav av

lämnar nyandliga rörelser kontakt med AF F.tarsom
USA det vanligt religiösa försöker politiskI rörelserär utövaatt nya

makt och faktiskt också det. s.k. kon-Den Moon-rörelsen med sittgör
familjeideal, framgångarservativa har med få bud-sittrönt stora att ut

skap högt i de amerikanska politiska hierarkiema.upp
Rörelser med politiska ambitioner har tydligaåtminstone tre

särdrag, enligt AFF:

Ledaren efter politisk makt.är ute
Ledaren försöker bli dyrkad.
Rörelsen allt för få in till ledargestal-penningsummorgör att stora
ten.

diskuterar frågan rörelserNär med politiska ambitioner, kanman om
detta bara reduceras till frågainte "sektproblem". handlarDeten om

allvarligare saker hävdar och pekarså, AFF på den s.k. Moon-änom
rörelsens och scientologirörelsens politiska inflytande nationellpåstora
nivå i handlar detUSA. Här försvara demokratinatt motom angrepp,
enligt Langone.

del rörelserEn hannlösa, individenandra farliga förär är utan att
farliga för samhället, åter andra för samhället,farliga utanvara anses

nödvändigtvis farliga för individen. dag till-I inteatt ärvara grupperna
räckligt för samhällsfarliga egentlig bemärkelse.i Men,stora att vara

samhälletLangone, går in i djup ekonomisk depression,menar om en
skulle maktanspråk gällande.sig Så länge demokratingöragruppernas
försvaras och utvecklas inget akut hot samhället.utgör motgrupperna
Samma förs bland samhällsföreträdare i många europeiskaresonemang
länder. stabil förEn grund demokratisk utveckling och demokratiskten
beslutsfattande den bästa garantin olika religiösaär mot att gruppers
maktanspråk får genomslag.
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Anledningen till det amerikanska samhället inte deatt motreagerar
rörelser AFF destruktiva, ligger enligt Herbert Rosedale, ad-som anser
vokat i New York och ordförande i bl.a. det faktumAFF, i helaatt om-
rådet innehåller politisk falla. Från liberalervänster sägeren man:
Detta religion och det kan inte samhället läggaär sig i Från höger
republikaner flestaDe rörelserna har strikt konservativasäger man:

vilket sammanfaller med den ideologin, därför fallerprogram, egna
grunden för kritik och vaksamhet.

Vad bör enligt AFFgöra,man
Människor måste tidigt, helst redan skolan,i verktyg med vilkages

kan analysera budskapen från olika rörelser.man
bordeDet utvecklas metodologi för analyser rörelsergöraatten av

dramatiska saker händer. dag finnsnär I det ingen sådan, bara åsikter.
Med utvecklad metod kan handla på adekvat i krissitua-ett sätten man
tioner.

forskningMer kring begreppet påverkan borde genomföras. Däref-
borde utveckla och tillämpa etiskater regler för hur påverkan fårman

gå till, sätta gränser etc.upp
Ett återupprättande idealet: "det rationella resonerandet", ärav

också på plats,sin enligt FömuftetAFF. på lösas iär väg att upp en
situation där olika rörelser kan påstå vad helst och ändåsnart sagt som
finna skara anhängare.en

villAFF konsumentlagstiftning.gärna På sättse en ny samma som
cigaretter har vamingsmärken borde religiösa rörelser ha det. En sådan
varning hotar inte religionsfriheten, menar man.

viktigasteDet allt: opinionsbildning och utbildning Samtidigt ärav
det svårt med opinionsbildning massmedierna älskar naturligtvis
snaskiga historier, så fort på nyreligiös rörelse med inamnet ärmen en
artikeln så redaktöremavägrar in artikeln, Visa erfa-att ta smärtsamt av
renheten få betala skadeståndsbelopp efteratt ha blivitstora stämdaatt
för förtal kostarDet det smakar, tidning-änav grupperna. mer menar

och hänvisar till de riskerar bli stämda, hotade utifrån elleratt attarna
bli ifrågasatta andra joumliaster människor får påattav trosom menar
vad de vill.

Att på behandling offersatsa inte något börär prioritera,av man
inom AFF. Utbildning till några anställda i skolor ellermenar man

sjukhus effektivare på siktär behandlaän enda påatt etten person
behandlingshem.

En tendens i utvecklingen rörelsernaär utvecklas från någraatt
till många små. kommerstora De ständigt förändras för kunnaatt att

överleva. Nu rekryteras till och med framgångsrika, välutbildade och
professionella med god ekonomi. berorDetta på det in-personer stora
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hämtautveckling. finnsför personlig Det attstoratresset pengaregen
till detta förhållande.fler rörelser sigoch allt anpassar

erfarenheterpåpeka allasida vill ocksåFrån AFF:s att av ny-man
dåliga.behöverandliga rörelser inte vara

fyra dagarsarbetssätt kanexempel påSom AFF:s nämnasett en
rörelser.nyandligabarns situation i vissakonferens Philadelphiai om

marknaden kan påden andliga avspäntAktörerna på mötas ett mera
delta-samlade 170sedan. Konferensenför några åri dagsätt än som

från någradeltog medlemmaralla. Sålundaför ävenöppetgare, var
Scientologi-Enighetskyrkan ochKrishna,olika rörelser Haresom

kyrkan.
nyreligiösa rörelser ihar barn iuppgifter konferensen 172Enligt på

behövt döhadedem 140 inteperioden 1975 1995. Avdött underUSA -
sjukdomar.behandlingsbara Deteftersom de hademedicinska skälav

behandlaskäl låtareligiösarättsfall där föräldrarfinns vägratsom av
från vissa ifinns också exempelför mord.barn dömts Detsina stater

överordnadblivitså denreligionsfriheten tolkats pådärUSA sättett att
adekvat hjälp.barns fårätt att

korrektockså svårigheterna idiskuteradesVid konferensen att ge en
studietkontrollgrupper isaknareftersombild barnens situation manav

dessa minoritets-barn ihuruvida hotetfenomenet. Så är störremotav
vetenskap-påi bristbefolkningen det inte,i iän vetstort, mangrupper

ligt underlag.
fe-studerasvårighetendet gällerockså framkomVad attnärsom

förändringar iständigt skerdetoch dra slutsatser, är attnomenet att
den andra. Ex-dagen falskttid. Det ärär santöver enasomgrupperna

efter-studeravetenskapligtdetemplet visar på hur svårt är att grupper
förändras.de ständigtsom

inomvuxitmedverkadeVid konferensen upppersoner som
sammanfattas så här:erfarenheter kanrörelser.nyreligiösa Deras

isektliknande har svårtivuxitBarn att vuxengruppensom upp-
sociala signaler harrelationer, eftersomålder etablera fungerande en

utanför innanförbetydelse än gruppen.annan
eftersom levt itill samhälletfinns relateraingetDet ettsätt att man-
samhället utanför.människornaavståndstagande livet och imot

måsteeftersom i livetcentralt,Demokratiperspektivet sentär man-
fattar beslut, irationell varelselära blisig motsatsatt egnasomen

fostrad till.oreflekterad lydnadtill den ideologi ärmanav
iun-särskilt vuxitvända på alla begrepp,måsteMan uppom man-

apokalyptiskadergångsteoretiska grupper.- -
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lärMan sig överleva individ och socialiseras till med-inteatt som-
känsla och förmåga till förlåtelse. har med andra 0rd svårtMan att

hursig in i andra tänker och känner.sätta
Den kontrollen ledaren besitter makten sexuali-yttersta är när över-

båda bland barn ochteten, vuxna.

Orsakerna till konflikterna mellan samhället och många av grupperna,
enligt Taler medverkade konferensen,Margret Singer, vidär attsom

har moralkodex förenligt förväntningarnainte medärman en egen som
på människor skall kreativa och kritiska. Deatt vara egna
uppfattningama i moral innebär ibland också utanförställer sigatt man
den lag demokratiski ordning. regler gäller iDeaccepteratssom som
vanlig mänsklig enligt Singer, upphävs därför lätt slutenisamvaro, en

med helt regler. Många ledare efter kontrollerasträvar attgrupp egna
sexualiteten, eftersom den det starkaste bandet finns mellanär som
människor. Makten sexualiteten densamma maktenöver är översom
individen. ledares totalaEn makt individen visas i mångaöver att
föräldrar valet mellani ledaren och barnet, faktiskt väljer ledaren,
hävdar Singer.

Det kan intresse USA två länder iäratt notera att ettvara av av
världen ratificerat deklarationinte FN:s barns rättigheter. För-som om
äldrar har mycket stark ställning deni amerikanske lagstiftningen.en

3.5.2 The InterfaithICCC Coalition of Concern

Cults,About YorkNew

samarbetar medAFF INTERFAITH med bak-en grupp personer-
grund och aktivitet i olika etablerade religioner. finnsHär protestanter,
grekiskt ortodoxa, judar och katoliker. I INTERFAITH representeras
också styrelsen för Yorks kyrkor TheNew Council of Churches of the
City of York.New Syftet arbeta inflytande och skadeverk-är att mot
ningar religiösa rörelser.av nya

Målen bland andra återupprätta religiösa värden befräm-är att som
jar mänsklig värdighet, slå vakt varje människas till liv, fri-rättatt om
het och utveckling, slå vakt familjens integritet och bekämpaatt attom
all exploatering sårbara i samhället. Man vill också befästaav grupper
pluralism såväl kyrkans frånseparation staten.som

I USA betraktar religioner på Detrestaurang.man som en meny en-
bara välja, de tolv tillär samlatssägeratt etten av personer som

på INTERFAITH.möte
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början detI svårt samlas i tänkteINTERFAITH. Manatt attvar-
"Ska jag bekämpa andra religioner". förståttMen vi har att man
måste skilja religionpå och destruktiv sekt. gäller vad deDet att se
faktiskt inte vad de look the deed, the creed.gör, tror at not

andel dem rekryteras dagEn i studenter. Michael,ärstor av som unga
katolsk arbetar intensivt med information där hanpå universitetpräst,
bor. året förklaradeFörra 16 studenter de skulle ha medlemmarvaritatt
i olika Michaelinte dem.varnatgrupper om

Samuel Lockman,En närvarande på hänvisarärsenator, mötetsom
till rörelsemas ekonomiska och därmed politiska maktstora som en av
orsakerna till de svåråtkomliga lagstiftningsvägen. politiskaDeäratt
vinsterna med lägger sig helt enkelt inteäratt staten stora nog.
Grupperna bedriver internationella affärer, "de har kanochpengar
motstå försök bekämpavarje dem", Enligt Lockmansägeratt senatorn.

det speciellt Enighetskyrkan den s.k. Moonrörelsen och sciento-är
logirörelsen har musklerna.visat Speciellt Enighetskyrkan spridersom

omkring sig, påstår han.pengar
Rosedale tillgången till saknar alla proportionerattmenar pengar

jämför antikultrörelsens med många nyandliga rörelser. Deom man
förra har fragmentariskt stöd, från ofta villett ytterst sponsorer som

på grund rädsla för repressalier.vara anonyma av
Det den första paragrafen i USA:s grundlag, the first amendmentär

den religionsfrihet USA till växthus för olikagöra ettom som anses- -
religiösa rörelser. liberala tillämpningen religionsfrihetenDen av ger
upphov till den floran olika religiösa rörelser,enorma av menar sena-
torn:

vanliga förstårDe politikerna problemets omfattning. fortinte Så-
någon börjar tala lagstiftning kommer "Viryggmärgsresponsen:om
kan inte lagar begränsar religionsfriheten."acceptera som

Vad bör göras INTERFAITH och se kap.3.5.1 harAFF i stort sett
önskemål på åtgärdslista.sinsamma

Varje rörelse borde ha skyldighet tala förvägi vad förväntasatt om som
medlemmar. dettaI avseende delar ochAFF INTERFAITHav nya

uppfattning. handlar heltDet enkelt konsumentlagstiftning,om en
liknande den föreslagits den tyska statliga utredningen.som av

Kritiskt tänkande ochA O. den bästa förebyggandeDetta åt-är är
gärden: Att lära elever skolani tänka kritiskt.att
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Vid universiteten borde finnas cult-line-telefon, dit kan ringaen man
för få information rörelserna.att om

första-hjälpen-organisation,En bestående avhoppade medlemmarav
bör inrättas.

Eftersom religioner alla andra konkurrerandeär företag på mark-som
naden, har några rörelser just riktat in sig på relativt nisch-nu en ny

Ävennämligen äldre med god ekonomi. vissa handikapp-personer
har på tid blivit föremål för speciell bearbetning, hävdargrupper senare

ICCC-medlemmar.

3.5.3 Wellspring Retreat and Resource Center.

Albany, Ohio

Långt på landsbygden i Ohio, väl doltute i vacker skog ligger någraen
byggnader där behöver aktiv behandling för erfaren-sinapersoner, som
heter i slutna bor dygnet under loppet några veckorruntgrupper, av

till månad.upp en
Här finns veterligen det enda behandlingshemmet världeni för

människor befinner sig i kris följd utträde någonsom som en av ur ny-
religiös rörelse.

Syftet återupprätta känslaär att mening, föreståndarensägeren av-
Paul fildr.Martin, i psykologi.

När besökervi Wellspring hyser behandlingshemmet bara boende.en
Just har tolv möjliga klienter, ofta hinder.ärnu ettman men pengar
Wellspring har laglig till fem inskrivna klienter,rätt förgränsenmen
vad tål gången. Tolvär patienter aktuella förtre ärresurserna
inskrivning, ofta hinder.är ettmen pengar

Behandlingshemmet kooperativ, medägs Martin VD.ettav som
Behandlingskostnaden ligger på cirka 3 000 dollar veckasom per

täcks till 60 privata donationer och tillprocent 40 pati-procentav av
entavgifter.

Sedan 1986 har 400 klienter genomgått Wellsprings behandling.
Bland dessa finns drygt tiotal från Sverige, bekostadeett olikaav
kommuner. De flesta svenskarna lämnat Wellspring hade bak-som en
grund i Livets Ord.

I övrigt har merdel det totala antalet klienter tillhört Hareen av
Krishna, Enighetskyrkan den s.k. Moonrörelsen och Familjen.
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Man använder batteri formaliserade intervjuer och olikaett av
psykologiska inledning behandlingsperioden.test som en av

Behandlingen innehåller bl.a. två timmar terapi, dagar i veckan.sex
harMan också dagliga "workshops". Behandlingens syfte enkeltär,

uttryckt, klienterna skall förstå sina upplevelser och erfarenheter.att
klienterna lämnarNär Wellspring har de med sig särskild planeringen

för den framtiden.närmaste
religiösaErfarenheten medlemmar i rörelserär att stannarunga nya

i sin utveckling, ochMartin påpekar han i sitt arbete möttattmenar
många i trettioårsåldern fungerar på tonårings nivå.som en

här frågorna befinnerDe sig i dag på stadium kvinno-samma som-
frågoma befann försig på 30 år sedan, Martin ochsäger presenterar
dåtidens på kvinnor: de"Om så dumma de låter våld-sigär attsyn

så får de skylla sig själva." På förhåller det sig i dagtas, sättsamma
med samhällets på sekter och deras iskalla utnyttjande män-syn av
niskor under religiös förklädnad.

harMartin inget hopp lagstiftning skulle kunna förbättraattom en som
möjligheterna till samhällsingripande skall komma till stånd i USA.

Slaget sektema står och faller med faktavilka rörelsernasom om-
konsekvenser kanvi publicera.som

detMartin bästa kunde hända i USA skulleatt attmenar som vara pre-
sidentens dotter föll offer för religiös rörelse. Då hade politikernaen ny
plötsligt förstått vad det handlar om.

Wellsprings önskelista:

barnVarje i skall tvåUSA gånger innan det fyllt ha18 år genomgått
kortare utbildning via skolan. skall bl.a. handlaDen rekryte-en om

ring, rekryterar, och eleverna skall också ha möttvem som en av-
hoppad medlem kan berätta vad det handlarsom om.
Kampen kan bara vinnas med fredliga medel, vilket innebär pub-att
licitet och debatt rörelserna de viktigaste faktorerna. Enärom en av. gräsrotsrörelse borde fram.växa
Forskning och epidemiologiska undersökningar skadornasom
spridning kommamåste till stånd. Man borde också utveckla ade-
kvata diagnostiska instrument.
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Specialresurser bör utvecklas följandeinom områden:
rehabilitering-
eftervård-
särskild kompetens sjukhuspå-
särskilt boende för blir skadade för livet.dem som-

dag har de frihet, deI religionerna sin inte sitttarnya men ansvar.
Därför borde de "have de för dettheir day borde lagsökascourt",in

kriminellt. Då ska utgå från vad de för vad deinteär gör,som man
look the creed.på deed, thetror at not-

i Frankrike3.5.4 ADFI

framstår de franskaI Europa organisationerna Association deADFI
Defense des Familles de Plndividu, dess regionala del, UNADFIet
Union desNationale Associations de Défense des Familles deet
l°Individu och deras internationella samarbetsorganisation FECRIS
Federation desEuropeenne Centres de Recherche dInformationet sur

Sectarisme de och inflytelserika.största mestsom
Den svenska frivilligorganisationen grundvalar liknarFRI, vars

ADFlzs, medlem i den internationella samarbetsorganisationenär
FECRIS.

anhörig- och avhopparperspektivetDet tilldelvis liggerär som
grund för Utomstående hävdarADFI. ADFI sina utgångspunkteratt tar
i katolsk grundsyn. En grundarna Richard, fildr.Jacques iären av
psykologi. Richard blev frågornaengagerad i sedan hans gick medson
i rörelsen Familjen. nationella föreningenDen UNADFI har i dag 20
lokalföreningar och 25 verksamhetårs bakom sig.snart

syfte: undersökaADFI:s och informeraAtt "kultismens" praktikom
och dess effekter på individen, familjen och på det demokratiska sam-
hället. Syftet också förebygga skador och "stå på vakt".är Manatt att
vill hjälpa individer och familjer till nyorientering och vill på-en man
verka samhället stifta lagar religiösa rörelser, eller sekteratt mot nya

den vedertagna Frankrike.iär tennensom
ADFI ideell förening åtnjuter statliga bidrag.är Verksam-en som

heten finansieras donationer och medlemsavgifter. Försäljningav av
böcker och den tidskiften "Bulles", utgiven UNADFI,egna av ger
också inkomster till rörelsen.

Den franska statliga utredningen "Les Sectes användeFrance",en
sig till del ADFI:s perspektiv och hämtade mycket den bä-stor av av
rande informationen därifrån.
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Gruppen dr Richard det svårt uppställning frånrunt attanser psy-
kologer, eftersom dessa ofta bortser från religiösa rörelsernya som
orsak till problem.

Vid ADFI:s kansli Bellevillei finns mellan anställda.15-20 Här
finns olika handläggare för olika och specialiseradgrupper, var en
inom sitt område: scientologirörelsen, Jehovas Vittnen, den s.k.t.ex.
Moon-rörelsen, Familjen, Raêlrörelsen anställda förDeetc. ansvarar
insamling uppgifter, för information och hjälp till de mångaav som
ringer. telefonslussen finnsI volontärer oavbrutet samtalarsex som
med anhöriga, med medlemmar på eller med skolor och andraväg ut

söker infonnation. omfattandeEtt bibliotek och särskildsom en
avdelning för arkivering inhysta dei trånga lokalerna. finnsär Här
pressklipp, skrifter, foldrar, videoband, ljudband och allt har medsom
rörelserna avsändaren och syftet.att göra, oavsett

3.5.5 CCMM i Frankrike

inflytelserikEn fransk antikultorganisation CCMM Centre deärannan
Documentation, dEducation dAction Contre les Manipulationset
Mentales.

Organisationen startade 1981 och dess ordförande Alain Vivien an-
svarade för den första statliga religiösa rörelserrapporten om nya som
skrevs 1985. CCMM speciellt inriktad på juridiska frågor sambandiär
med missbruk religionsfriheten. FECRIS se kap. 3.5.4 medlem iärav
CCMM, vilken betraktas världslig organisation och harsom en
egentligen inget personligt medlemskap, det organisationerärsnarare
och institutioner står bakom CCMM.som

Staten med och finansierar CCMM "eftersomär vi jobbar med
frågor", Alain Vivien säger.samma som

Vivien FN:s deklaration mänskliga rättigheter inteatt ärmenar om
absolut. Enligt artikel får14 inte det föreskrivs religionn:r som av en

till"vara for andra". Deklarationen med andra ord begränsad,ärmen
Vivien.menar

Enligt CCMM respekterar många inte lagen de ställer siggrupper -
utanför. pekarMan på många rörelser har förlorat underatt processer

år. Enighetskyrkan den s.k. Moon-rörelsen, Krishna ochHaresenare
Transcendental Meditation alla har blivit dömda betalaatt stora-

i retroaktiv skatt. Hare Krishna håller på försvinna helt iattsummor
Frankrike, eftersom de ådömts så bötesbelopp.stora
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Rörelserna inför domslut ålägger demhögljutt attprotesterar som-
där reli-betala sociala avgifter och skatt. hänvisar till USAMan

automatiskt medför skattebefrielse.gionsstatus

Enligt Vivien hänvisas då rörelsen till sökaatt status som
för få skattebefrielse."congregation", dvs. samfund, se kap. 3.7.2 att

Eftersom full fransk lag,denna kräver öppenhet och insyn enligtstatus
fullvill inte rörelserna söka denna möjlighet, den kantrots att ge

skattebefrielse.
reli-Vivien och pekar områden därCCMM attut tre man anser nya

giösa rörelser attackerar friheten i samhället:

Skolan. rekryterar skolbarn medlemmar, byggerMan som egna
friskolor familjeroch stöd till lätta få med-attger som anses som
lemmar. också rörelserna infiltratörer tillVivien skickaratt utmenar
olika utbildningsväsendet.organisationer inom

ochMedicinsk terapeutisk verksamhet. Rörelserna har sig in i"tagit
medicinska sammanhang", LäkarförbundetCCMM. imenar
Frankrike uteslöt för sedanår några medlemmarett som var an-
slutna nyreligiöstill rörelse.en

Infiltration näringslivets utbildningar. företag ochsökerMani upp
deras föransvariga "human relations" och föreslår de anställdaatt

utvecklas.behöver scientologema flitiga. harHär Nuanses vara
företagen börjat kräva legitimation utbildningsföretagen, dvs.en av

auktoriseradede måste central bedömerinstansvara av en som
Utbildningskostnaderkursgivare. skall enligt finnaslag budgeterat

företagen,inom de därför marknaden både och in-ärstora stor
komstbringande.

Vivien har förgäves arbetat för inom religiösaEUtoppmöteett om nya
rörelser, där alla diskussionhan ville EU:s justitieministrar ise en om

handlingsplan dem.gentemoten

3.5.6 situation i TysklandAnnorlunda

I Tyskland finns 20-tal föräldrainitiativ, med målet hjälpaett att
avhoppare och kritisera problemrörelserna. de diskuterasEttatt av som
i Tyskland det främst behöver hjälpen: de anhöriga ellerär ärvem som
medlemmarna hoppat av likhet med franskaI och CCMMADFIsom

de evangeliska kyrkornas initiativ i Berlin främstär inriktat mot
opinionsbildning och information. Berlin finns evangeliskaI tvâ
initiativ arbetar med för religiösa rörelser. Thomasattsom varna nya
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Gandow och välkänd profil i Tyskland.är präst Han använder sigen av
personlighet och ochstor arbetar i principett enormten av engagemang
i enhet inom kyrkan faktiskt har sin upprinnelse så långtensam en som

tillbaka åren efter trettioåriga kriget. Gandow provinsialpräst iärsom
Sekten und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirschen in
Berlin. GandowMer längre fram.om

Ett genomorganiserat och upplagt initiativ detstort är centrummera
för livsåskådningsfrågor flera de evangeliska kyrkorna slagitsom av
sig Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungs-samman om -

fragen Berlin. Till skillnad från Thomas Gandow i arbetarstort settsom
har här flertal anställda välorganiseradi verksamhetettensam, man en

finansierad kyrkan.av
Man arbetar med

Rådgivning och infonnation till berörda.
Anordnande seminarier, konferenser.av
Utgivning publikationer och skrifter.av

Vi det här för befolkningen, inte för kyrkan,gör bedyrar förestånda--
för Evangelische Zentralstellefür Weltanschauungsfragen.ren

Oberoende vilken religion tillerkänner harsig till in-rättav man man
formation och stöd. viktigtDet samla erfarenheterär så folk kanatt att
välja. En del rörelser helt problemfria, andra upphovär till problemger
för individen, åter andra upphov till problem för samhället. Proble-ger

har inte med religionsfrihet de karaktär,göra, ärattmen av annan reso-
detpå evangeliska för livsåskådningsfrågor.centretnerar man

Vi vill inte dra alla kam. Målet fönnedlaöver sansadär atten en-
infonnation, alla vi skenbart objektiva.även ärvet attom

Information i tryckt form produceras i mängder. Skrifter medstora
rubriker "Nya religiösa rörelser i Japan", "Judamas eller lejonenssom
konung", "Kaosteorin", "Varför jag inte på reinkamation",tror
"Popstjämor postrnodema Gudar", "Mänskligheten och kosmos"som
och många fler, i stridpresenteras ström.en

Vid denna enhet kyrkaninom med minst heltidsanställda fors-sex
kare eller faster vikt vidpräster, inte blanda ihop den socia-stor attman

grunden för verksamheten med den religiösa. Eftersom organisatio-
har kyrkligt och har uppgift försvara dennen attursprung som evange-

liska traditionen religiösa rörelser, det rimligtmot dra slutsat-är attnya
de båda perspektiven detatt sociala och det religiösa defi-sen per- -

nition har gått i motiv.ettsamman
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leder kyrkligGandow,inte ThomasDet är utan att som en annan
evangeliska kyrkans enhet förenhet, med Dennästan samma namn:

Berlin-Brandenburg Sekten undlivsåskådningsfrågorsekter och i -
Berlin-Branden-evangelischen KircheWeltanschauungsfragen der in

kollegor på det evangeliskaburg, resursrikasneglar på sina centretmer
framgångsrika opinions-för livsåskådningsfrågor, han bedriver sittnär

kallas förTyskland sedan århundradendetbildande arbete imot som
just sekter.

tillkommitGandow har inteorganisationDen representerarsom
"sektdebatten", vilket kankonsekvens tro namnet.avsom av manen

förklarar uppkomsten1600-talet hanGandow går tillbaka till när av
bok, där allahuvudsakliga uppgiftorganisationen, är att utge envars

andraoch minst"sekter" listas. Flera krig på kontinenten inte
splittrad bild religionerna.världskriget ledde fram till Protestanteren av

Österrike, minoritetsreligionersfrån flera tyskasparkades utövareut
minoritets-vilsekomna. Frågan hur skulle integrerakände sig om man

50-talet ledde fram till helt enkelt kände sigreligioner på att an-man
begraver sinareda olika religioners ritualer.svarig Huratt ta man

Är såvälbröllopet, dopet ritualerna hosdöda Vilken på påär synen
livsåskådningar kompatibla medminoritetsreligioner hos andrasom

sektden gällde samfundenlutherska kyrkan Det avgöraatt var enom
definierades då samfund stod utanför den lu-eller sektej. Som som

Sedan myckettherska kyrkan och några andra majoritetsreligioner.
Religiösehandbok med titelnlång tid tillbaka utmanger en

utifrånGesellschaften", där varje religion gås igenom rigoröstett
finns Tyskland.detaljerat fonnulär. sammanställning bara iDenna

religion, väl världs-Scientologin definieras inte som en men som en
och finns därför med den tjocka boken.eller livsåskådning i

tillbringat mycket tid där han studerat olikaGandow har i Korea,
den s.k. Moon-rörelsen.orientaliska religioner. specialstuderatHan har

70-talet, tillhörande indisk-Sedan två munkar börjani enav
rörelse, döds Tysklandinspirerad bränt själva till i isig attprotest mot

uppgiftderas fängslats, kommission medtillsatte tyska statenguru en
Jugend-Religionen ungdomsreligionema.att överse -

Gandow och hans vill förknippas med den tyskaorganisation inte
statliga utredningen. de religiösa rörelsernavill inte hellerHan att nya
skall betrakta hans kyrkans de reli-organisation påettsom svar nya
gionema.

Nej, Gandow, dessa rörelser hotar kyrkan.inte i Dessasäger oss-
rörelser farliga för samhället och för individen. för kyrkan.Inteär

farligtDet däremot samhället och utredningen baraär om psy-
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kiatriserar fenomenet. Vi i kyrkan minns 30-talet då vi gjorde för
lite motstånd totalitära tankar. får vi inteNu misstaget.mot göra om

Flera rörelser har tydligt auktoritära och antidemokratiska förprogram
samhällsomvandling, Gandow. Scientologema egentligenärmenar
icke-religiösa fascister, slår han fast. Moon-rörelsen ingen skillnadgör
mellan politik och religion.

3.5.7 INFOSECTA i Zürich

utredning genomfördesDen Genéves kanton pekadeung: länsom av
Ändåpå mycket behov frånåtgärder samhällets sida. leverett stort av

INFOSECTA med mycket knappa till förfogande medsitt ochresurser
nedläggningshot hängande sig.över

ideell föreningINFOSECTA har projektbidrag från någraär en som
etablerade kyrkor frånoch kantonen i Zürich. Organisationen står helt
fri från religioner och i deras kontorslägenhet utanför Zürich arbetar två

på deltid. styrelseEn på åtta med bland andrapersoner personer
juridiska förestår verksamheten rådgivande ochexperter ärsom
informationssamlande. Ett imponerande arkiv med material olikaom
rörelser finns i lokalerna.

telefonsamtal frånMan allmänhet, föräldrar medlem-ochtar emot
60 rådgivningen handlar sociala frågor: tipsprocentmar. av om pengar,

hjälp och 40 samtalen förs äretc. procentom annan av som av mer
psykologisk kan det handla rådgivningHär ellernatur. annatom psy-
kologiskt stöd.

Den tiden för de båda deltidsanställda går till "jagamesta att
förpengar" överlevnaden. Regeringen Schweiz försiktigi medär att

aktivt bidra till organisationer vill motvikt motsom vara en nya
religiösa rörelser. gamlaDen år organisationen vill definiera sigsex

konsumentskyddande verksamhet.som en
hållerJust från motsvarigheten till Riskdagens revi-rapportnu en

i Schweiz på avslutas. innehåller förslagDen på vad samhälletattsorer
kan juridiskt och politiskt. Eschmann,Urs sitter igöra som
INFOSECTA:s styrelse, har i uppdrag regeringen denöverattav se
lagstiftning finns på området och komma med förslag tillattsom en
lagstiftning kan skydda konsumenten. grannlandetPrecis isom som
Tyskland diskuteras i Schweiz konsumentlagstiftning. skissarManen
på lag framför allt kan verksam på terapimarknaden ochen som vara

innebär den behandlar människa för någontingattsom som en annan
måste informera sina metoder och de risker förknippadeärom om som
med metoderna. måste ocksåMan redovisa metodens dessöppet namn,
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syfte fåroch inte reklam för metoden förrän den ärgöraman
godkänd,registrerad och enligt förslaget.

Enligt INFOSECTA borde lagstiftaren så här: "Jagresonera re-
spekterar din konsekvenserna den, till exempel detinte itro, men av
speciella hänseendet. konstitutionen härHär går gränsen."över,tar

Det den tiden för de två anställda, ärupptar mestasom nu en av
medverkan i arbetsgrupp skolan skall fram "sekt-inom taen som en
väska", dvs. väska full med materiel- videor, bilder, pedagogiskaen
hjälpmedel skall erbjudas skolorna landet. Väskani ärruntsom om-

för lärareavsedd bli attraktivt och roligt pedagogiskt hjälpmedelatt ett
vill lära eleverna tänka kritiskt religiösa rörelser.attsom om nya

har tidigare broschyr distribuerats tillINFOSECTA givit ut en som
skolorna. information finnsFörutom i broschyren 25-sidigämnetom en
dagbok, förd "Nadja" flicka kommer i kontakt medav en ung som en
påhittad får följa NadjasMan in i hennes konflik-väggrupp. gruppen,

och upplevelser. Dagboken avslutas med dilemma för fort-ter öppetett
diskussion: Skall hon lämna eller skall hon fortsättasatt

3.6 Till försvar för religionsfriheten

Religionsforskare och jurister i harEuropa på många håll reagerat
starkt antikultrörelsens inflytande i den offentliga debattenmot stora
och i de utredningar gjorts. antikultrörelsen bedragnaDärsom ser
människor och föräldrar barn,mist sitt forskarna legitimasom ser
trosuppfattningar med troende och frivilliga medlemmar. anti-Där
kultrörelsen rörelserna hot samhället, forskarna demett motser som ser

yttring religionsfriheten. Där antikultrörelsen försvararsom en av
individen, försvarar religionsforskama trosfriheten. Så kan situationen
sammanfattas på tillspetsat sätt.ett

Forskare Eileen London,Barker i organisation INFORMsom vars
kap.i 3.4.3, eller Massimo Italien, MichaelIntrovigne ipresenterats

Rothstein i Danmark eller Gordon Melton i USA, har reli-sett
gionsfriheten hotad det de uppfattar överdrifter frånsom av som som
antikultrörelsen och ogrundad reaktion från samhällets sida. Dessaen
forskare och många till, med i internationellt nätverk kallasär ett som

dEtudesCESNUR Centre de Nouvelles Religions eller forCenter-
Study of New Religions.
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3.6.1 CESNUR i Frankrike

ledandeDen personligheten i CESNUR juristen och professorn iär
religionshistoria Massimo lntrovigne i Turin. Organisationen, eller
forskamätverket så vill, bildades 1988. Introvigne VD iärom man

Årligenorganisationen har sitt högkvarter i Turin, Italien.som
organiserar internationella konferenser. CESNUR ocksåstoraman ger

böcker och skrifter i religiösa rörelser. Frankrike harut ämnet Inya
CESNUR tämligen omfattandeW/erksamhet.en

kanskeDen kända boken från CESNUR, "Pour finirmest en avec
les ungefär:sectes" Hur blir med sekterna, levererademan av en
mycket och så småningom avgörande kritik den franskatung mot
utredningen "Les Sectes France". bokenI nagelfar forskare12en
slutsatser och analys i den franska utredning istatens stort settsom
förklarar krig religiösa rörelser. bokenI medverkar professo-mot nya

jurister och forskare inom sociologi, religionshistoria, juridik,rer, psy-
kologi, socialantropologi och historia från hela västvärlden. Författarna
företräder religionsfrihetligt perspektiv, ocksåett kringmen resonerar

och för friheten.övergrepp gränser
Den franska delen det internationella forskamätverket CESNURav

försöker inta medlande position deni infekterade och polariseradeen
debatten religiösa rörelser i Frankrike. Någon framgång istörreom nya
denna profilering har inte, organisationutanman anses vara en som
enbart försvarar rörelserna och betalda dem. Något statsunderstödär av
åtnjuter inte, beskylls för från olikaattman men man pengar nya
religiösa rörelser, inte minst Jehovas Vittnen. På beskyllssättsamma
praktiskt alla aktörer inom fältet för "köpta" ellertaget att vara upp-
bundna till olika påstått subversiva eller politiska intressen.

FrankrikeI finns tradition intolerans, på den traditionen rideren av-
ADFI se kap.3.5.4 och antikultrörelsen,staten, Antoinmenar

Faivre, ledande inom CESNUR i Frankrike och professor i historia
vid Sorbonneuniversitetet i Paris. Vi måste arbeta på öka våratt
tolerans.

Inom CESNUR bekymradär ADFI har monopollik-över attman en
nande ställning i Frankrike det gäller information religiösanär om nya
rörelser. Samhällets institutioner tycks bara intresserade infor-vara av
mation kommer från dem lämnat rörelserna, ochsom som menar man
frågar sig varför det inte intressant med de aktivaär medlemmarnas
synpunkter.
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CESNUR vill få till mångfald informationenstånd i och debattenen
de religionerna. hävdar det finns tydligtMan att ettom nya

"demokratiunderskott" hela frågan.som genomsyrar
finnsDet ingen inom försvararCESNUR sekter i sig,som men

skakar på huvudet åt den för Frankrike så typiska emotionella to-man
debatten.i kampDen förs här, stårmotnen grupperna som menar man,

i strid med trosfriheten. klagarCESNUR iöver att personer
organisationen ensidigt blivit stämplade sektförsvarare bara för attsom
de sitt yrke advokater Jehovas Vittnen i några olikautövat som pro-
cesser.

CESNUR vill få till stånd öppenhet debatten, eftersomistörreen
attacker från samhällets sida bara leder till rörelserna sigstängeratt

och känner hotade.sig destruktivtännu Det listor påär göraattmer
sekter, vilket den franska utredningen gjort. Staten erkänner judar,

katoliker och buddhister, försöker begränsa frihetenprotestanter, men
för andra religioner.

Ledande inom CESNUR i Frankrike antikultrö-attpersoner menar
relsen diaboliserar de religiösa rörelserna och den använder sigattnya

ord "maffia", "droger" och har genomslagskraft iannat storav som som
opinionen. Det går inte radera 30 från40 OOO rörelser jordensatt ut -

han. bättre försökaDet förstå dem,är påyta, attmenar menar man
CESNUR.

Tillfrågad och andra olagligheter bevisligen be-övergreppom som
gås inom några religiösa rörelser, tveklöst det finnsattnya svarar man
farliga rörelser arbetar underjordiskt. Dessa rörelser verkar inter-som
nationellt och givetvis problemär samhället måste ituett stort tasom
med. hur, det frågan.Men Det finns inga i doktri-är sinagrupper som

vill"Vi döda bam". destruktivaDe effekterna oftast oför-säger: ärner
utsedda de fram, någon planeratväxer destruktiviteten frånutan att-
början.

Antoine Faivre bekymrad polariteten i debatten:är över

Om något religiösa rörelser dåsäger inte är emotman som nya-
stämplas omedelbart sektförsvarare. vill haVi bred de-man som en
batt. Tidigare det judarna, det sektema. Vi måste i be-är tavar nu
aktande såväl demokratins regler manipulationen människor.som av

Faivre och några andra professorer skrev till ordföranden i den franska
parlamentariska utredningen och erbjöd sina kunskaper, de fickmen
inget vilket förvånade dem.svar,
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3.6.2 i ItalienCESNUR

finns bibliotek medI CEsNURzs Turin-lokaler världens störstaett av
litteratur området religiösa rörelser. räknar cirka 000inom Man 10nya
volymer och cirka tidskrifter, början samlade200 olika i Massimoav

biblioteket deltidsarbetande volontärer.Introvigne. skötsNumera av
Böckerna medel, bl.a. statsunderstöd för biblioteket.köps in av egna
Även antikultlitteratur förekommer i biblioteket minst gång isom en

SÄPOveckan besöks jaktitalienska eller den vanliga polisen, påav av
efter information rörelser misstänks för kriminella aktiviteter.om som

år internationell konferens.Varje organiserar CESNUR störreen
Sålunda har forskare Recife ochi i Brasilien, i LondonRom,mötts
Amsterdam åren. internationella konferens gårCESNURzs 12:egenom

stapeln spirituali september 1998 under "Religious andtemat:av
minorities: Towards the 21st centry".

har också deltagitCESNUR i sociologiska undersökningarstora om
religiositet och trosföreställningar.

Problem förvisso förekommithar i det religionsliberala Italien,även
Introvigne och pekar på privatskolor blev hårtSaja Yoga,säger vars

kritiserade inspektörer för ha på tok för låg kvalitet under-påattav en
visningen. Kriminella aktiviteter har förts till rättegång, t.ex. attsom
företrädare för denna rörelse hällt iskallt på barn i uppfostrandevatten
syfte friskola.i en

Även skatteflykt har förekommit bland haftnågra rörelser som
kommersiell verksamhet. flesta rättsfallenDe kretsar kring Scientolo-
gikyrkan, Italiensi Domstol har år lång tvistHögsta vunnit 11som en

huruvida skallde betraktas religiös rörelse ellerom som en
Antikultrörelsens fallgropar, enligt Introvigne:

felaktigtDe det möjligt åtskillnad mellantror är göraatt att en
"religion" och "sekt". omöjligt; både katolska denDet kyrkan ochär
lutherska har sekter.varit

Hjämtvättsbegreppet och talet mind-control saknar grund. Anti-om
kultrörelsen påstår religion något fri vilja,äratt utövarman av me-
dan detta skulleinte fallet med sekter, vilket felaktigt.heltärvara
Självklart medlem fri vilja.är man av

Totalt New Age-rörelsen på nedgång, konstaterar Introvigne. Nusett är
formuleras "Next Age" påminner saknarNew Age, uto-som om men
piska formuleringar.

frapperande,Det Introvigne, de flesta går medär iattmenar som
med hög position i samhället, medärextrema grupper personer en

mycket och god utbildning.pengar
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Svårigheten förebygga tragedier massjälvmordatt ligger i detsom
faktum väldigt lite eller ingentingatt allsvet de riktigt farligaman om

Detta ligger i sakens eftersom farliga ljus-natur,gmppema. ärgrupper
skygga. viktigEn insats kan samla informationgöra, är ochatt attman
erbj uda den katastrofsituationer.i

kanMan urskilja element alla föreliggertre kan görasom- om en-
farlig på så mördar ellersätt suiciderar. Om allaattgrupp treman av

följande faktorer föreligger, läget lcritiskt:är

Världens ände sig eller infallernärmar enligt läror.nu, gruppens
2. Gruppen har begränsad eller ingen interaktion med omvärldenen -

lever alternativi verklighet.man en
Gruppens ledare allvarligt sjuk kroppsligtär eller sig all-tror vara
varligt sjuk.

Introvigne inte skall förhålla sigatt staten passiv till alla företeel-anser
Han det bör olagligtattser. att t.ex.menar vara pressa pengar av en

människa med hänvisning till vederbörande kommeratt brinna iatt
helvetet han inte sina till organisationen.om ger av pengar

Allmänheten bör skyddas för dem i religionens betalttarsom namn
för kurser, Överkonsumentskydd ochett utbildning.genom genom
huvud för lite i samhällettaget religionervet och trosuppfatt-man om
ningar, jämfört med ekonomi.t.ex.

De flesta rörelserna beredda kompromissaär de överlevtatt sinaom
första år. Jehovas Vittnen har förhandlat med italienska ochstaten
betalt förpris bli accepterade religion.ett att Mormonema har givitsom

kravet på mångifte Jehovas Vittnens och buddhistemas för-upp osv.
handlingar med italienska handlar bli erkändastaten reli-attom som
gioner för därmed komma med på deklarationsblankettenatt al-ettsom
ternativ kryssa för. Eftersom alla betalaratt skatt till samfunden i Ita-
lien, får varje deklarant kryssa för med på den rörelseruta namneten
han eller hon tycker skatten skall gå till. På den etableradeatt listan
finns i dag förutom katolicism, protestantism och judendom också
Assemblys of God och Sjundedagsadventistema.

Det gäller sig eller dö, hävdaratt Introvigne. En religionanpassa
kan inte existera hur länge helst i marginalen. Antingen dör densom
eller också överlever den. Och överleva alltsåett sätt att är att anpassa
sig.

Politiker och allmänhet bör lära sig fakta från fiktionatt närseparera
det gäller rörelserna. Det kanske viktigareär hur rörelseatt veta en
fungerar hur många deän är Det så många fantasierär och rykten i
gång, detså kanske inte konstigtär franska gjorde sin utred-att staten
ning. Men den byggde inte på fakta, hävdar Introvigne.
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3.6.3 Nätverket i DanmarkRENNER

harPå finns Italien, Frankrike och Belgien,CESNUR isättsamma som
Forskning och Information NyaSverige sitt FöreningenFINYAR om

forskamätverk, och Danmark relativtReligiösa Rörelser, sittett ny-
debildade Rothstein, medlemMikael i RENNERRENNER. är en av

religionsvetenskapen. egenskapinternationella tungviktama inom I av
"Gud Blå".religionshistoriker han för några år sedan boken ärutgav

religiösa rörel-Boken försvar för religionsfriheten och deär ett nya
kritikernaboken ganska polemisk och riktar sigiTonen är motserna.

följtoch den ofta ogrundade reaktion i rörelsernas spår.mot som
förekomstenDanmark tolerant land det gällernärett avanses vara

liberal religions-olika minoritetsreligioner. Orsaken kan sökas i att en
anledning tilllagstiftning förvaltas liberalt och tolerant.också En annan

religionsfors-det toleranta klimatet i Danmark, Rothstein, är attmenar
offentliga debatten heltkare under tid fått plats i den på annatettsenare

i Sverige.sätt än
reli-har bedrivits kampanj olikaUnder 25 år det massiv moten nya

ledare Johannesgiösa rörelser, organiserad Dialogcentret och dessav
sektAagaard. Enligt Rothstein Dialogcentret bildenmotsvarar av en
likamed karismatisk och auktoritär ledare. "religion" harDennaen

Moon-rörelsen ellerinflytande sina medlemmar den s.k.överstort som
harscientologirörelsen, hävdar Rothstein. Aagaard och Dialogcentret
tidunder lång tid dominerat debatten och haft Underöra.statens senare

platshar, religionsforskare fått allt framträdande inämnts,som en mer
rörelser.debatten kring religiösanya

Även rörelserna,Rothstein tillhör kritikerna deinte trornyaom av
frustreradehan det avhoppamas berättelser De äräratt mesta sant.av

efter-lämnat kärleksförhållande,på sätt ettsamma som en person som
det handlar kärleksförhållande, någon bemärkelseiett av or-som om

det. Orsakerna till rörelserna från utträdarens sida,på är attangreppen
han eller hon vill legitimera utträde också- viktigare le-sitt attmen -

andragitimera sitt utträde inför omvärlden och frånvinna sympati
människor "se vad de har gjort med mig".-

Rothstein också skillnad mellan de avhopparenoterar storen som
varit kontakt med Dialogcentret och andra. förra mycketi De är mera

gamla nyanseradaggressiva sina rörelser, medan andra harmot en mer
bild sina forna älavårdare.av

Enligt Rothstein råder religionsfrihet, religionslikhet. Olikaintemen
religioner behandlas olika. förstå poli-detta måste samhälle ochFör att
tik involveras i diskussionen. starkaste motståndet rörelserna iDet mot
Danmark kommer från den politiska högern.
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Även skolan i Danmark icke-konfessionell, fungerarär grund-om
skolan i praktiken kristet förkunnande. förväntasMan undervisasom

kristendomen, inte i kristendomen. Föräldrar harom rätt att tamen ur
sitt barn från religionsundervisningen. finnsDet flera kristna friskolor,

också friskolor med bakrund i Hare Krishna-rörelsen, det finnsmen
muslimska och judiska skolor och skolor enligt Steiner-pedagogiken.
Skolorna godkänds enligt särskild lag; friskolelagen. Enligt dennaen
kräver allmänna undervisningsmålstaten att upprätthålls. Självklart
tillkommer då huvudmannens föreställningar i undervisningen.egna

3.7 Lagstiftningen kring samfund i några
länder

Eftersom grundlagar religionsutövningen situationenstyr i de stude-är
rade ländema i princip densamma. Dock finns det relativt varia-stora
tioner i de lagar reglerar vilka religioner och samfund kansom som
registreras, vilka förvaltningsrättsliga fri- och rättigheter de skall åt-
njuta och vilken de har förrättarätt Vigslar, uppbära anslag ochatt att
benämna sig kyrka. Nedan följer kortfattad och på intet sätten
fullständig översikt reglerna i några de länder utredningenav av som
besökt.

3.7.1 Danmark

De nordiska länderna har samarbetat sedan slutet 1800-talet detnärav
gäller och religionen och har därförstaten rättskultur påen gemensam
området. I Danmark definierar dock lagen trossamfund ,och den danska

har godkänna ellerstaten underkänna religioneratt deni bemärkelsen
de blir föremål för diskussioneratt inför den registrering sker.som

Detta ingen lätt uppgift,är enligt det danska kyrkodepartementet.
Före 1969 kunde den danska religioner utanför statskyrkanstaten ge
formellt erkännandeett kyrka eller samfund. sådantEtt erkän-som

nande betydde samfundet fick vigselrätt och kyrkobokföringsrättatt
och dessutom åtnjöt vissa lättnader beskattningshänseende.i För-man

det judiskautom samfundet återfinns ll samfund fått sådantsom er-
kännande i den kristna huvudfåran.
Följande samfund erkända enligt denär gamla kungliga resolutionen:

Romersk katolska trossamfundet
Mosaiska trossamfundet
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menighed Fredericiareformerade iDen
franske-refonnerte menighed i KöpenhamnDen

Köpenhamntysk-refonnerte menighed iDen
trossamfundmetodistiskeDet

BaptistsamfunddanskeDet
menighed Köpenhamnortodokse russiske kirkes iDen

Köpenhamnnorske menighed ved Haakon kirken iKongDen
Svenska Gustafsförsamlingen Köpenhamni

Köpenhamn hörande menighettil Alban English Church iDen St.

erkän-religiös fått sådantSedan lagändringen 1969 har ingen ettgrupp
kanenskilda eller företrädarenande. fokuserar påNu präster somman
till-innefattar sådantgodkännas och erhålla vigselrätt. Samtidigt ett

samfund", detstånd "faktiskt religiöstatt representerar ett mengruppen
lagen fokuseras på.fortfarande inteär gruppen, sompersonen,

för skall föras på listankrav ställer på rörelser deDe att uppman
antalet medlemmar åtminstonetrossamfund med vigselrätt,över är att

också komma meduppgår till några hundra måste inMan enpersoner.
förklaring kyrkodepartementet harvad det på. välNärär trorav man

samfundet godkända för företaförklarat enskilda frånpräster attsom
Vigslar, skattemyndigheterna skattelättnader och inrikesministe-så tar

handläggandet. 70-tal harriet uppehållstillstånd Ettöver grupper
buddhistiskauppnått denna återfinns kristna, muslimska ochHärstatus.
Krishna ochockså BaháW-religionen, Sai Baba, Haregrupper, men

andra.
kan intresse hur vitt skilda harDet accepteratsatt gruppervara av se

stk.det danska samhället. Följande har vigselrätt enligt § 16av grupper
och därmed godkända trossamfund:l 3nr anses som

Apostoliske Kirke i DanmarkDen
Den Nyapostoliske Kirke i Danmark

Danske MissionsförbundDet
frimenighetemaDe evangelisk-lutherske

Machsike Hadas
Frälsarens Här
Islamiska Menigheder
Jehovas Vittnen

KyrkaJesu Kristi Sista HeligaDagarsav
Menigheder innanför Pingströrelsen
Sjundedagsadventisterna
Baha, i samhället
The International Church for Copenhagen
Kristent Center
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Sikh Foundation, Danmark
Siri Guru Singh Sabha, Köpenhamn
Kanna-Kadjypa Skolen
Karmapa-Trust buddhister
Nazaäerebs Kirke
Guds Menighed
Den Kristne F orsamling
Kristent Centrum
Livets Träd Bibelcenter
Rhema Bibelcenter
Köpenhamn Bibeltränings Center
Forklarelsens Kirke
The Brethren
Den makedonisk ortodoxa kirke
Den assyriske östkirke i Danmark
Troens Ord
Sunnataram Copenhagen buddhister
Wat Tahi Danmark buddhister
Amager Kristne Center
Kristent Center Heming
Aalborg Menighedsrörelser
Holstebro Frikirke
Bibel Missions Centret
Billund Frikirke
Dansk Teltmission menighed
Fonden Guds Verdensvide Kirke

koptisk-ortodokseDen Kirke
koreanskeDen kirke i Danmark

Kristne i Danmark
Yeshuat Tsion, Den Messianske Synagoge i Danmark
Livets Källa
Frikirken på havnen
Kristanostova
Sathy Sai Baba
Kristensamfundet
Krishna-rörelsen/ISKON
Den rumänsk-ortodokse meninghed i Danmark
Kristet Sällskap, Nordsjälland

ÅndeligeBrahama Kumaris Verdensuniversitet
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FörsamlingKristneDen
ChurchBaptistBethel Missionary

Kirke, HemingCity

Siddha Yoga,FamiljåterfinnsinteBland de accepterats en,grupper som
scientologemaUnder 1998scientologema.och ärasatroende gruppen

fåansökanmedinkommitsedan de attföremål för bedömning, omen
fåtttrossamfundlistanföras pådärmedoch övervigselrätt att somupp

Danmark.debatt iorsakakommeransökandenna Denna storattstatus.
erkän-kombinationerfyra olikafram minstfålagen kanUr avman

kanSkattedepartementetförhållande till t.ex.nande i status.gruppens
ideellaskatteplikt för organisationerreducerad ärsjälv besluta somom

ansöktharintedetfinnsSålundaallmännyttiga.och omgrupper som
kyrkodepartementet,vigselrätt eller inte accepterats sommenavsom

MeditationTranscendentalfinnsBland demskattereduktion.ändå har
Lighthouse.och Summitreligiösabetraktar sigvilka inte som

Kyrko-påUlf Jørgensenmed dem, JensproblemharVi inga säger-
rörelserna.religiösadeoch syftar pådepartementet nya

pådanska regeringenskorthet densammanfattar iHan yttersta syn
följ andesituationen, på sätt:

dem.tolereramåstedem, vimycketsärskilttycker inteVi menom-

Frankrike3.7.2

ochfrån 1901två lagar;kyrkoretablerandetFrankrikeI styrs enavav
reglerarlagkyrkan. 1901 årsskildes fråndåfrån 1905, staten orga-en

organi-bildaochhardenna lagnisationsfriheten. Enligt rätt attenvar
m.m. måsteansvarigasyfte och påuppgiftersationer. Vissa re-namn

dåblirlänsstyrelsen. Organisationentillmotsvarighetenhosgistreras
aktuellt.det blirunderstödtilloch åtnjuterjuridisk rätt ompersonen

kongregativakulturella ochorganisationer;finns tvåDet typer av
samfund.

kräverskattebefrielse,fåkan attförstnämndaDen typen manmen
publicl ordreordningenden allmännarespekterarorganisationen ---

På detoffentliga.skrifter måstematerial, alla mål,och allt etc.att vara
kritiker ilagen, enligtscientologemainterespekterarsättet t.ex.

kyrka.definitionenalltså iFrankrike. ingår inteMan av
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För kallas kyrka offentlighet.måste tillämpa reglerDessaatt man
infördes i lag, sedan från1905 års skilts kyrkan. Dennastaten typ av
religiös Inrikesministernorganisation måste godkännas. kan "nej"säga

något kan överklagas. enligt denna lag skattebefri-Statusensom ger-
else.

Jehovas Vittnen vill ha religiös organisation, efter-status som men
de inte följer lagen i det avseendet de värnplikt, blir detvägrarattsom

svårt för dem bli godkända.att
Samfund andra organisationer enligt lag. B1.a.1905 årsär typen av

finns Benediktinerrnunkamas denna be-organisation i kategori. Skatt
talas I gengäld måste allting för insyn, medlemsre-öppet ävenvara
gister, princip- och handlingsprogram Allt sker samfundeti0.s.v. som

föremål för allmän insyn. Organisationen godkänds konseljen.är av
Alla grupperingar faller utanför och1901 1905 års lagar betraktassom

sekter och finns förteckningmed i den den franska utred-som som
ningen innehåller.

3.7.3 USA

Situationen i USA helt olika den Frankrike.i helst kanVem iär som
princip definiera sin organisation kyrka och åtnjuter då skattefrihetsom
och andra friheter finns i grundlagen tanke- och religionsfrihet.som om

mycket liberaltUSA land det gäller religiösa rörelser.är närett nya
Det den första paragrafen den religionsfrihetär i USA:som- -

firstgrundlag, the amendment, till växthus förUSAgöra ettsom anses
olika religiösa rörelser. Den liberala tillämpningen religionsfrihetenav

upphov till rikhaltig flora olika religiösa rörelser. Detta ärger en av
problematiskt enligt vissa amerikanska politiker, eftersom varje
diskussion regler för vad får kallas religion bemöts medom som en

kan"Vi aldrig lagar eller reglerryggmärgsrespons: acceptera som
begränsar religionsfriheten". -

I förs kampenUSA de religiösa rörelserna till del istorom nya
domstolar. Domstolama blir här, utsträckningi i andra länder,större än

för den samhälleliga kontroversen kring de religiösascenen nya
rörelserna. mängd frågeställningarEn områdetinom har spelats upp
och avgjorts inför skranket i USA. möjlighetenDet vinnaär att en pro-

huruvida rörelse eller känner sig kränktavgörcess som en en som av
rörelse, vågar inlämna tillstämning domstolen. risken förDet ären en
behöva betala skadestånd lägger hinder föratt i delstora vägensom en

tidningar skriva saken.att om

18-54245
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Tyskland3 .7.4

tyska lagen erkänner katoliker och ungefär ytterli-Den tioprotestanter,
form Körperschaft Ojjfentlichensamfund religioner igare som av

Rechtes, d.v.s. offentliga sammanslutningar.
religiösa rörelser i formell bemärkelse dvs. ideellaNya Verein,är

föreningar. Enligt paragrafen i Grundlagen scientologi-4:e GG är
religion.organisationen inte en

tyska statliga utredningen religiösa rörelser har föresla-Den om nya
konsumentlagstiftning terapimarknaden skall konstrue-git inomatt en

lagstift-Utredningen har också föreslagit flera förändringar inomras.
se kap. 3.3.6ningen

författningen har ställa rörelseEnligt den tyska rättstaten att en un-
der särskild observation. sådan observation beobachtungEn är--
scientologema föremål för Tyskland.i

Österrike3.7.5

Österrike använder lag från Anerkänntnis,I sig 1874man av en om
dvs. godkännande eller erkännande religiösa rörelser. Enligt lagenav

Österrike.finns det erkända religioner har scientologer och12 i Nu
Jehovas ansökt bli erkända. erkänd fårVittnen rörelseEnattom
skattebefrielse och får undervisa sin religion i skolan.rätt att om

skattebefrielse åtnjuter redan de erkända efter-inte ärgrupper som
de dvs. ideella, icke vinstdrivandeVerein-grupper,som anses vara

föreningar.

3.7.6 Italien

italienskaDen Högsta Domstolen har under meddelat1998 sciento-att
login betrakta religion. avgörande föll sedanDetta Hov-är att som en

Milano rättsfalli i tidigare hävdat Scientologin kanrätten inteett att
definieras religion.som en

På italienska deklarationsblanketter står antal religioner och rö-ett
relser förtryckta. Deklaranten skall förkryssa den rörelse hanssom an-
del skatten, tillgår understöd för olika skallreligioner, gå.av som
Katolicismen får naturligtvis den övervägande andelen val bland
italienska deklaranter, blankettenpå finns Sjundedags-ävenmen
adventister. förhandlar JehovasNu Vittnen och buddhister med staten
för bli erkända religioner och därmed hamna deklara-påatt som
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tionsblanketten bland judendomenprotestantismen, m.fl. etablerade
religioner.

Problemet det formuleras Italien,i i till i Frankrike, ärmotsatssom
hur skall skydda religiösa minoriteter. Eftersom inte definie-man man

rörelserna och deras praktik socialt problem, finnerrat såettsom man
inte heller rapporteringen i medierna särskilt omfattande. Undersom
1998 pågår diskussion i det italienska parlamentet mycketetten om
liberalt förslag till religionslagstiftning.en ny

Litteraturhänvisninga; kap. 8.1.se
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4 Krisstöd för lämnatpersoner som

nyandliga rörelser problembild,-

stödbehov och resursinventering

utredningens huvuduppgifter harEn varit undersöka behovattav av
särskilda krisstödsinsatser för lämnat nyandliga rörelser.personer som

frågeställning har aldrig tidigare föremål för statligDenna varit någon
utredning, och samlade uppgifternågra eller någon samlad kunskap
inom området finns därför inte.

Sammanfattning4.1 och förslag

För få indikation problemets omfattning och få bild kun-att en av en av
skaper och kompetens hos vårdgivare, nuvarande och behövliga resur-

modeller för bättre utbildning och adekvat krisstödsamtser personer
lämnat nyandliga rörelser, har området inventerats antalettsom genom

undersökningar med berördaoch och organisationer.möten personer
detta kapitel kommer denna kunskapsinhämtningI redovisasatt

enligt följande:

Undersökning erfarenheter föreningarinom och kyrkor hjälp-av av-
sökande.
Undersökning antal kommuner och landsting vad gäller erfa-ettav-

"utträderenheter sökt hjälp sambandi medav personer som ur ny-
andliga rörelser baserade på enkät- och intervjuundersökning.en en
Undersökning befintliga krisstödsresurser inom antal län,ettav-
kommuner och organisationer.
Redovisning från hearingar medtre-
a med personlig erfarenhet utträde, förrepresentanterpersoner av

frivilligorganisationer vårdgivare,samt
b forskare med anknytning till religionsfrågor,
c företrädare för antal samfund och organisationer.ett
Redovisning från några konferenser och kontakter medmöten samt-
enskilda.
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Förslagsdelen till detta avsnitt återfinns i kap. 4.2.

Problemets omfattning4.1.1

antal söker hjälp hos offentliga vårdgivare kommu-Ett inompersoner
och landsting frivilligorganisationer, föreningar ochhossamtner

Svenska kyrkan och frikyrkosamfunden sedan de hamnat i kris i sam-
band med deltagande nyandligsitt i rörelse.en

omfattningen kan be-För hur många människorutrönaatt av som
harhöva någon form stöd i samband med lämnar rörelseatt enav man

landstingvi därför undersökt förekomsten hjälpsökande inom någraav
och kommuner antal organisationer och föreningar.samt ett

hjälpMörkertalen kan Dels inte alla söker istora.vara anger som
och medlem-krisstillstånd det finns samband mellan dennaatt ett ett

skap i nyandlig rörelse, dels det många inte söker hjälp;ären mansom
behöver den inte därför kan reda på hand,situationenatt ut egenman
eller känner, skilda anledningar, motstånd vidgå sittett mot attman av
tidigare medlemskap.

Eftersom omfattningen förhållandevis statistikförs deringa, inteär
sökande under rubrik eller diagnos, vilket kan innebära detattegen
dessutom finns antal den anledningen kan kän-inteett personer som av

igen för problem anslutning till utträde nyandlig rörelse.inas ur
finns lokala skillnader mellan sökerDet antaletstora personer som

hjälp, från vilka de kommer och vilken problemorganisationer typ av
de Orsaken finna det faktumuppvisar. står i vissa haratt att orter ett

antal rörelser etablerade andra, vilket i sin bl.a. hängerstörre än tur
med lokala traditioner, geografiskt läge och invånarantal.samman

undersökningen genomförtsI inom offentlig sektor attsom anges
knappt under femårsperiod för eller300 sökt hjälp socialapersoner en
psykiska kriser samband medi utträde nyandliga rörelser.ur

undersökningenI frivilligorganisationema från de flesta attav anges
det enstaka någon gång sökt kontakt för dennaär typpersoner som av
problem. Undantagen de frivilligorganisationer har hu-sinär som som
vuduppgift stödja människor lämnar nyandliga rörelser; Före-att som
ningen Rädda Individen FRI, Stödorganisationen Rådgivning om
Sekter ROS SESAM. årligenDessasamt att tar emotuppger man
cirka 3 000 telefonsamtal år och cirka brev från med600per personer
olika hjälpbehov.typer av

Flera de undersökta vårdgivama och organisationerna attav uppger
hänvisar till dessa frivilligrörelser, därför inte tycker sig haattman man
kompetens arbeta med frågan, vilket förmodligen ökat antaletattegen

sökande hos ochFRI, ROS SESAM.
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l Problembild

absolutEn majoritet de söker sig till nyandliga rörelserav personer som
det utifrån andligt och religiöstgör behov. Det med andra 0rdett är ett

positivt val inte åsamkar några problem. Många träder insom personen
i och, vid tillfälle, lämnar rörelserna helt odramatiskt och bärsenare
med sig i huvudsak positiv bild och berikade ytterligareären av en
livserfarenhet. Några inom samfundet för lång tid eller kanskestannar
för återstoden livet, eftersom trosföreställningama och sättet att ut-av

dem medöva vad självöverensstämmer tycker och blir medman man
tiden med rörelsen.ett

Skälen till vissa ändå får problem i samband med sitt medlem-att
skap och sitt utträde varierar från till och svårigheternaperson person

mångskiftande. olika allvarligaär De och djupgående.är För vissa går
det behövt sökaöver hjälp för sina problem.utan att man

Det i materialet inte möjligt utläsaär det finns generella lik-att om
heter i personlighetstyp, vissa rörelser skapar fler problem andra,änom
eller utbildning eller andra sociala förhållanden skulleom vara

och jämförbara. Kunskapen helt enkelt för liten ochärgemensamma
den finns inte samlad. Det går därförär inte dengöraatt typensom av
jämförelser och generaliseringar. förhållandeDetta understryker beho-

ökad forskning inom området. Internationellavet erfarenheterav ger
inte heller någon entydig bild, pekar på behovet mång-utan snarare av
fald i vårdutbud, behov ökad kunskap både hos behandlare och all-av
mänhet insamlande gjorda erfarenheter.samt av av

andra länderl har kommit fram till liknande slutsatser.man
De ändå söker hjälp uppvisar alltså mängd olikapersoner som en

och har mångskiftande behov. kansymtom Det allvarliga psykiskavara
kriser med tvångsföreställningar, hallucinationer, depressioner,
paranoida föreställningar eller skuldkänslor lamslårsom personens var-
dagsliv. Möjligheten få adekvat hjälp för dessa problem varieraratt
starkt, beroende på i landet befinner sig, vilken vårdgivarevar man

söker och vilken kompetens råkar finnas på plats. Problemenman som
känns inte alltid igen resultat medlemskapet i den nyandligasom av
rörelsen och risken för felbehandling feldiagnostiseringoch är uppen-
bar. Många behandlare uttalar själva de saknar kompetens inomatt om-
rådet och de andliga frågor patienten brottasatt t.ex. med kräver sär-
skild kunskap.

Utöver de psykiska problemen har många svår social situation.en
Det kan sig ekonomiskaröra problem, ibland kräver juridiskom som
hjälp, delnär eller familjensstor har ien satsatsav personens pengar
rörelsen varit medlem kanDet bostadsproblem ellerman vara ar-
betslöshet, på heltid varit engagerad i och kansket.ex. bottom man



136 Krisstöd för lämnat nyandliga rörelser SOU 1998: l 13personer som

inom rörelsen. sådana fallI har inte haft inkomstnågon utöverman
naturaföimåner och kanske någon mindre för personliga behov.summa

demFör vuxit i sluten rörelse kan helt socialise-som upp en en ny
ring till samhälle och nödvändig. lever socialMånga inormer vara
isolering, eftersom förlorat kontakten med familj och vänner närman

gick in och relationsproblem till anhöriga kan hanäraman gruppen, en
omfattning kräver hjälp från utomstående.som

samhälleliga4.1.3 Behov insatser ochav resurser

framgåttSom antalet behöver formnågon hjälp iär personer som av
samband med sitt utträde nyandliga samfund svårt skatta. Erfa-attur
renheter från andra områden, kvinnomisshandel, pekar påt.ex. att
blotta förekomsten hjälperbjudande eller vårdresurser innebär attav
människor inte någon hjälp stått få, sig till kännatrott att attsom ger
och ber bistånd. Antalet hjälpsökande kan alltså visa sig bli störreom

det skattade antalet.än nu
Utredningen bedömer antalet hamnar i djup kris medpersoner som

hjälpbehov mellan 50 och 100 årligen. bör fåDestora vara personer
möjlighet till särskilda stödåtgärder.

finnsDet knappast anledning tillskapa särskilda regionalaatt resur-
däremot nationell enligt förslag beskrivs nedan. Uti-ser, en resurs som

från denna kan utbildningar anordnas, kunskap informationsamlas,
spridas och kontaktnät skapas effekterregionala såett attsom ger en-
skilda människor kan få den hjälp de söker inom län.sitt eget

Samverkan mellan olika vårdgivare, frivilligorganisationer fors-och
kare kommer krävas för mångfalden behov. Denatt att motsvara av
nationella enheten kommer ha avgörande betydelse föratt en sam-
ordningen dessaav resurser.

4.1.4 Kunskaps- och kompetensutveckling

Det religiösa landskapet och har ständigt föränderligt,varit kan-ochär
ske tidigare under de decennierna.än delDettasenaste ärmer en av en
demokratisk och uttryck för religionsfriheten. förståFörett attprocess
människors reaktioner i samband med medlemskap olika samfund,i
måste också förstå något dynamiken dem.iman om

kunskaperDe finns forskarsamhälletinom måste därför nåsom
flera: behandlare, allmänheten och myndigheter.

kunskaperDe finns krisbearbetning inom befintliga vårdre-som om
måste spridas till flera.surser
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kunskaperDe eller enskilda medorganisationersom personer egen
erfarenhet ha tillhört nyandliga rörelser har, måste till föratt tasav vara

öka förståelsen för problemet.att
Utöver vad enskilda och organisationer redan krävsvet,personer

fördjupning och utvecklande metoder för adekvat hjälp tillattav ge
vårdsökande. många områden särskilt vad gäller villkorInom barns- -
krävs brett upplagd tvärvetenskaplig forskning, eftersom hit-området
tills förhållandevis obearbetat.är

4.2 Förslag: Indirekt krisstöd via stiftelse

föreslårVi inrättandet nationellt Kunskapscentrum för Livs-ettav
åskådnings- och Trosfrågor med arbetsnamnet förslag tillKULT. Innan

innehållorganisation, och mål utvecklas, skall redogöra för bak-vi
grunden detta förslag.till

4.2.1 bara psykologiska behovInte

Något specialiserat krisstöd för människor lämnar religiösa rörel-som
finns inte i Sverige i dag. finnsDäremot välutvecklad specialise-ser en

rad kunskap kriser vid flera olika enheter, såväl offentliginomom som
Ävenprivat sektor. kriskunskapen kan relativt god vidsägasom vara

olika saknasmottagningar, så däremot kunskap religiösa trosföre-om
ställningar, ritualer och tankemönster och psykiska reaktionerom om

bäst kan förstås med kunskap trosuppfattningen och desssom om
praktik.

Enligt utredningens erfarenheter handlar det 100uppemotom perso-
hamnarvarje år psykisk kris efteri utträde religiösettner som ur en

rörelse. absolutDen vanligaste situationen går in i rörelse,är att man en
får någonting den därefteroch lämnar den, såut utan storaav man
problem behöver behandling eller stöd.att man

Att inrätta särskild behandlingsenhet för utträdare finner vi inteen
nödvändigt. Psykiska kriser har orsaksbakgrund mångfa-såären som
cetterad svårligen kan enhet endast fokuseraratt upprättaman en som
på den religiösa bakgrunden. kan krisen följerDessutom på ettsom
utträde likai utsträckning social arbetslöshet, ekono-stor artvara av
miska problem, familjejuridiska etc.. Att samhällets hjälp och stöd
skulle begränsas till gälla enbart den psykologiska krisreaktionenatt

betrakta problemet alltför synvinkel. problematt Desnävvore ur en
frågorna innehåller kan inte enbart betraktas individuelltettsom ur per-
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spektiv. denI mån hjälp behövs, måste den innehålla såväl psykolo-
giska, sociala teologiska aspekter. I krisstöd i denrapportensom om
offentliga sektorn betonas nätverksstrategi flera förmed aktöreren
hjälp och stöd. Frivilligorganisationer och vårdrepresentanter pekar
också på behovet juridisk rådgivning i sammanhanget.av

4.2.2 Kunskapsbehovet stort

Vi alltså den lcrisförebyggande delen måste betraktas inte baraattanser
individuellt också samhälleligt perspektiv.ett utan ettur ur

Vid de konferenser, s.k. hearingar, utredningen haft med- itre som
och ordning företrädare för anhörigorganisationer och vårdsam-tur -

hället, med företrädare för forskare inom området och med företrädare
för några olika religiösa rörelser, har det från alla håll olika skäloch av
framförts behov kunskap och dialog.ett av

framgickSom i avsnittet de internationella erfarenheterna seom
kap. 3 missuppfattningar, överdrifter och ibland desinformationär ren
från alla alltför vanliga inslag den offentliga politiskai ochparter,
debatten de religiösa rörelserna. folkrörelsemasI avsnittetom nya om

på fenomenet se kap. 4.4 framkom behovet informationsakligsyn av
i olika avseenden. betonades också behovetHär utbildning, kompe-av

och kunskap. efterlysningar gjordesSamma i kris-tens rapporten om
beredskap i den offentliga sektorn. Härifrån efterlystes forskning och
utveckling, information och utbildning/fortbildning. Vid hearingen med
forskarna betonades vikten balanserad information på veten-av en

Ävenskaplig grund. människortvå aldrig exakt uppfattar situa-om en
tion på så det eftersträvansvärt skapa objektivsåsätt, är attsamma en
kunskap möjligt dessa fenomen svårligen låter sig mätassom om som
objektivt, eftersom de subjektiva i ordets djupaste bemärkelse.är

Snart alla tillfrågade understryker kunskapstemat i olikasagt av-
seenden; det kan handla infonnation, fortbildning, utbildning ellerom
forskning och utveckling.

Problemen, såväl de individuella de sociala kanske kvantita-ärsom
tivt små, kvalitativt komplicerade och mångfacetterade. De inne-men
håller nämligen psykologiska, andliga, juridiska och aspekter.sociala
För kunna handskas med detta krävs inte bara kunskap ocksåatt utan

dialog.en
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4.2.3 Dialog

grundlagsskyddadDet rättighet på sådant andraär att troen som anser
bisarrt. också rättighet genomföraDet riter,är attvara en som av om-

världen kan betraktas främmande eller egendomliga. lagbrottIngasom
kan ursäktas de sker för religionsutövning.inom Hot,attav ramen en
tvång, våld och misshandel olagliga handlingar de sker.är änvar

Mellan dessa två poler den kan vi kalla religionsfriheten, denena-
andra kan vi kalla lagens generella giltighet- utspinner sig delarstora

konflikten mellan samhällsföreträdare och de religiösa rörel-av nya
konflikten harOm sitt i olagligheter den fullständigtärserna. ursprung

giltig och legitim den enkla anledningen fårinte brytaatt motav man
samhällets lagar med hänvisning till trosuppfattning. konflikten,Omen
vilket ofta fallet, har sitt i okunskap och fördomar blirär ursprung sa-
ken komplicerad. på rörelserna grundar iblandAngrepp sig påmera
rykten och halvsanningar. Om sådana ligger till grund för allmänhetens
attityder, kan detta förlängningenså i bli till för religionsfriheten,men

kan komma ifrågasättas.attsom
konstateratsSom balanserad information, grundad på empiriskär

kunskap oavvisligt krav konflikter mellan samhälle majoritetenett om
och religiösa rörelser minoriteter skall undvikas. svårtDet är attnya
nå verklig kunskap området, eftersom situationen starkt polarise-ärom
rad. "för"Antingen eller den"emot" eller andra sidan.är man ena

och informationKunskap nödvändiga tillräckligainte ingre-är men
dienser förslagi de här läggs fram. område där ofta,I attityderettsom

alltid, harinte sin grund alltifråni enkla missförstånd till heltmen
osakliga blirreaktioner, dialogen mycket viktig faktor. just iDet ären
dialogen kunskap kan utvecklas för kunna tillämpas iattsom senare
praktiken.

finnsDet rörelser demoniserar det omgivande samhället ochsom
beskriver det ondsint, illvilligt och hotfullt. sådan förhållnings-Ettsom

kan leda till isolering och allt förankringsätt i verkligheten.tunnareen
Om strukturen sådani rörelse bryter kan verkliga tragedieren samman,
utspelas kontakten med samhället har upphört. Medlemmar kanskeom
upphör känna sig del samhället, de känner förföljdasigatt som en av
och missförstådda. Ju aggressivare inställning från myndigheter, desto

avståndstagande från samhälletstörre hos de enskilda medlemmarna.
En sådant avståndstagande bäddar också för situation där tronen
överordnas lagen, vilket naturligtvis oacceptabelt. dialog medEnär
ömsesidig kunskapsinhämtning skulle kunna förebygga ochextrema
tragiska händelser, massjälvmord och mord, vilket vi exempelsettsom
på i några andra länder.
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På förekommer det sällanmajoritetssamhället- intesätt attsamma
de etablerade religionerna demoniserar rörelser olika slag. De ut-av-
pekas ondskefulla eller manipulativa. "den godaHotet motsom sma-
ken" eller "en sund kan leda till moralisk panik medtro" imot rötteren
rädsla för det okända eller försvarsinställning till normaliteten, dvs. det

uppfattningar sakemas naturliga tillstånd.systemetegna av om
medierDe har behov lyfta fram det och ellergoda ondaattsom av

det ovanliga och avvikande kan spela roll för den opi-stor typen av
nionsbildning sedan länge oacceptabel det gällernäransettssom
etniska minoriteter.

forskareFrån inom religions- och det socialpsykologiska området
och från såväl etablerade religiösa rörelser kommer starktettnya som
önskemål kan sammanfattas så här:som

broar mellanBygg rörelserna och samhället
Om medlemmar i religiösa rörelser har möjlighet sinutövaattnya
och samtidigt behålla sin identitet samhällsmedborgare, kantro som en

påfrestande, konfliktfylld och i fall destruktiv utveckling undvi-värsta
kas.

I situation där olika aktörer, forskare, medlemmar i religiösa rö-en
relser, antikultorganisationer och opinionsbildare ofta försöker miss-
kreditera varandra med eller mindre välgrundade påståenden,mer
framträder behovet öppenhet, kunskap och dialog nödvändigt.av som

Alternativen nätverk stället föri särskilda behandlingsenheter,är
kunskap i stället för rykten, integration i stället för social marginalise-
ring. Ett åstadkomma förgrund dessa faktorer skallsätt att att treen
kunna utvecklas inrättandet kunskapscentrum.är ettav

bakgrundMot ovanstående behov, vilka utredningen kon-kunnatav
föreligger, föreslås inrättandet kunskapscentrum livs-förstatera ettav

åskådnings- och trosfrågor. utredningensFörutom slutsatseregna om
detta behov har alla kommit till tals i utredningen på ellerparter ettsom

aktualiserat behovet forum, där behandlassättannat öppet ämnetettav
på problematiserande och balanseratett sätt.

4.2.4 Organisation

KULT Kunskapscentrum för Livsåskådnings- och Trosfrågor föreslås
organiseras stiftelse med huvudman. Som huvudmänstatensom en som
föreslås minst departement: Socialdepartementet eftersom avhopptre
ibland leder till problem psykisk och/eller social hjälp- ochEnnatur.av
stödaspekt finns med i bilden. Vidare bör Utbildningsdepartementet
finnas med huvudman eftersom just utbildning och forsknings-som
initiering föreslås bli centrala delar stiftelsens uppgifter, liksomav



nyandliga rörelserSOU 1998:113 för lämnat 141Krisstöd personer som

Kulturdepartementet religionsfrågor. betraktarhandhar Omsom man
frågor minoritetsfråga, bör detkring de religiösa rörelserna som ennya

Inrikesdeparte-departement handhar sådana frågor, nämligensom
Ävenhuvudman. Justitiedepartementets intresse-medmentet, vara som

religionsfrihet grundlags-område inbegrips eftersom frågor ärom
problemfältet.skyddade. finns det flera rättsliga aspekter påDessutom

stiftelsen finns alltså ovanstående huvudmän, dvs. IBakom staten.
den stiftelsestyrelse för arbetet bör, förutom statliga re-som ansvarar

folk-för forskarintresset, föringåävenpresentanter, representanter
rörelser, och från utbildnings-för konsumentintresset representation
världen.

kansliStiftelsen föreslås tillsätta och ha arbetsgivaransvar för ett
förmed kansli föreslås nätverkanställda handläggare. Detta upprätta ett

kommunikation med följ ande deltagare:

med barns skydd intresseområde, såsom BRIS,Organisationer som-
Rädda och Röda Korset.Barnen

Indi-Svenska frivilligorganisationer, såsom Föreningen RäddaFRI-
Stödorganisationen Sekter ochviden, ROS Rådgivning om

SESAM.
för religiösa rörelser.Representanter-

Forskare religionshistoria,inom ämnesområden religionspsy-som-
kologi, religionssociologi, religionsfilosofi, psykologi,teologi, so-

Särskilt kan föreningen forskamätverkciologi. FINYAR,nämnas ett
religiösa rörelser.om nya

Internationella organisationer inom området, såsom FECRIS den-
s.k. antikultrörelsens internationella inter-organisation, CESNUR
nationell sammanslutning forskare, FamilyAmericanAFFav
Foundation, England m.fl.INFORM i
Juridisk expertis.-
Befintliga kriscentra och sjukvårdsenheter.-

Kontakter med ovanstående bäddar förintressen bredast möjliga inrikt-
ning stiftelsen. Förtroende kan byggas från alla dessa olika in-av upp
tresseområden.

företrädareAtt för med barnsorganisationer situation särskiltsom
intresse ingår i nätverket, motiveras barn olikaiatt växerav som upp
rörelser kan ha problematisk ochsituation kunskapen barnsatten om
villkor inom området alltför liten.är

Självklart bör frivilligorganisationer fram anhörigasvuxitsom ur
och avhoppares behov och intressen ha plats deti nätverk påen som
olika bör ingå i finnsKULT. Här de anhörigas och de före dettasätt
medlemmarnas perspektiv.
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Vid hearingen med företrädare för och etablerade religiösa rö-nya
relser framkom det unika i situationen att möttes över trosgrän-man

haAtt aktiva olikai och etablerade reli-ärserna. personer som nya
giösa rörelser deltagare nätverki avgörande och kanske detärettsom
viktigaste med tanke på målsättningen skapa dialog.att

Mot bakgrund misstänksamheten, polariseringen deoch mångaav
ryktena florerar inom området det viktigt skapa intellek-är attsom en
tuell distans till de emotionella konflikterna varför det angelägetär att
involvera forskarvärlden stiftelsensi nätverk.

Frågor kring religiösa rörelser kan inte bara i nationelltettnya ses
perspektiv. orsaker ligger bakomDe den framväxtenstorasom av nya
trosuppfattningar internationell karaktär, liksom de allra flestaär av av
de rörelserna. Därför det också självklart från svenskär attnya man
sida följer utvecklingen internationellt och kontakter medupprättar
internationella organisationer.

Slutligen bör stiftelsen kontakter med på krishan-upprätta experter
tering. Krisresurser för människor utträder religiösa rörel-som ur nya

måste innefatta psykologiska, sociala, existentiella/teologiska ochser,
juridiska kunskaper. Några speciella enheter for hantera kriser iatt
samband med utträde, bedömer vi tidigare nödvän-intenämnts,som
diga. kan stiftelsenDäremot via utbildningar och seminarier till attse
specialkunniga finns inom den befintliga vården län.i varjepersoner
Den psykiatriska vården eller organisation kommer iannan som
kontakt med problemen, kan vända tillsig förKULT hänvisasatt re-
gionala med önskvärd kompetens.resurser

4.2.5 Mål

Målsättningarna för kanKULT sammanfattas sålunda:

skapa dialog-
minska polarisering-
öka kunskap-
anlägga kritiskt och problematiserande perspektivett-
förebygga kriser.-

Behovet dialog för ökad förståelse bland alla inbegripna har skisse-av
och motiverats Självklartrats måste handskas med försiktig-ovan. man

het med detta mål, så inte stiftelsens ambitioner framståratt attsom om
vill framtvinga dialog. viktigaDet blir skapa forum i vil-attman etten

ket dialog på olika kan komma till stånd.sätt Att erbjuda tiden rum,



SOU 1998:113 Krisstöd för lämnat nyandliga rörelser 143personer som

och plats för respektfullt utbyte erfarenheter ochömsesidigt ochett av
synpunkter med KULT.poängemaär en av

med det förstaandra mål intimt hängerEtt är attsom samman
tendensminska polariseringen mellan olika aktörer på området. En mot

religiösaminskad har kunnat skönjas takt med depolarisering i att nya
rörelserna etablerat och på många håll visat sigsig även öppnare mot

sedan etablerat stabilt liv organisationerna.omgivningen de inre iett
Ändå tillskrivas hög eftersom avståndmåste detta mål prioritet stora
mellan aktörer främjar kunskap balanserade bedömning-olika inte och

grogrund för ryktesspridning inteärutanar, som gagnarsnarare en
någon inblandade. skapa grund för dialog och minskade Att attenav

stark pola-polarisering egentligen två sidor Enär mynt.sammaav
driva fram oönskad slutenhet hos rörelser ochrisering kan ogenom-

minskadtänkta hos allmänhet och avhoppare.opinionsyttringar En
samhället ochpolarisering driver fram integration rörelserna i enav

sådan kan minska risken för konfrontationer mellanintegration sam-
hälle och rörelse.

rörelsernaMålsättningen öka kunskapen de religiösaatt om nya
omfattar kunskap teologiskt, sociologiskt, juridiskt och psykologisktur
perspektiv. offentliga debatt förs rörelserna dag grundariDen som om

ofta sällan kunskapsig alltför på åsikter grundade på verkligärsom om
fenomenet. bara rörelser ochhandlar inte öka kunskaperDet attom om

samhälleliga förhållanden leder fram till den rikhaltigadeom som
floran trosuppfattningar, kunskap hosockså ökautan attav nya om
rörelserna och deras företrädare de lagar, och konventio-principerom

samhället omfattar. bara god kunskapsgrundDet ärner som genom en
majoritetssamhället kan förhålla balanserat desig på sätt motettsom

rörelserna.nya
Eftersom området inbegriper integritetskänsliga ställningstaganden

och ochuppfattningar, blir ofta i diskussioner moraliserandetonen
emotionell. handlar livssyn, och fel,Det på rättom om synen om
meningen med tillvaron och val djupt dengriper in iom som egna

handskas med kunskap barns kräver mycketsituationAttpersonen. om
kunskap och säker grund stå på. Känsligare områden kanstor atten

knappast beträdas. Utredningens medverkande har upplevt hur svårt det
laddadenavigera i så spänningsfält. Svårigheten består inte minstär att

i inta kritisk distans till olika till olika sidor proble-att parter,en av
matiken. Bristen på kritisk distans leder lätt till hamnar iatt enman
fålla, eller omvärlden uppfattas partisk. Därför böratt man av som en

stiftelsens målsättningar förhålla enlighet medsig iatt ettav vara
kritiskt och problematiserande perspektiv. sådant perspektiv kanEtt

stiftelsen undviker uppfattas tillhörande det ellergöra att att som ena
andra lägret. Med problematiserande perspektiv nämiarattmenas man
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sig forskarens vända och vrida infallsvinklarpå ochsätt undvikaatt att
moraliserande eller fördomsfull attityd.en
Den målsättningen hänger med samtliga andrayttersta som samman

målsättningar förebygga kriser. Med dettaär majoritets-att attavses
samhället förhållningssätt enligt målen här minskarettgenom ovan,
risken för rörelser skall utvecklas till slutenhet kan bli de-att en som

Ökadstruktiv och leda till konfrontationer. kunskap bland allmänhet
och därmed presumtiva medlemmar såväl ökad dialog mellansom en
aktörer kan också medföra minskad risk för individer skallatten
hamna i personliga kriser effekt medlemskap i rörelse.som en av en
Att sådana risker föreligger uppenbart, enligt utredningens mening.är

finns verifieradeDet olika slag.övergrepprapporter om av

4.2.6 Uppgifter

Till varje mål skisserats knyts olika uppgifter enligt följandesom ovan
förslag:

forumVara för dialog:ett

Uppgift." Stiftelsen bör anordna konferenser och kring olikaseminarier
frågeställningar. Dessa konferenser/seminarier bör självklart öpp-vara

Överför alla inbegripna huvud bör stiftelsen utvecklats påparter. ettna
sådant den blir mötesplats forumsätt i ordets egentligaatt etten -
bemärkelse för debatt och kunskapsutbyte inom livsåskådningsområ--
det.

Målgrupp för dessa aktiviteter: forskare, företrädare för religiösa
rörelser, företrädare för olika frivilligorganisationer, joumalister/media.

Minska polarisering:

Uppgift: stiftelsensEn huvuduppgifter blir producera balan-attav en
serad information, grundad på fakta. Det kan handla skriftligt mate-om
rial eller information till enskilda eller organisationerom personer som
vänder sig till stiftelsen. Saklig infonnation, grundad på empirisk kun-
skap bidrar till minska polariseringen.att

Målgruppen för informationen allmänhet, skolor, politiker,är myn-
digheter och media.

Stiftelsens attityd bör strikt neutral i förhållande till de olikavara
intressentema. På INFORM:s verksamhetsätt i Londonsamma som
bör i sin kommunikation med omvärlden saksägaman samma om
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fenomen, oberoende frågar ellerdet ärsamma vem som vem manav
vänder till.sig

Öka kunskap:

Uppgift: Samla information, och fakta. kunnakunskap in-För att
formera stif-måste naturligtvis ha kunskap. Därför föreslåsman en av
telsens förhållandeuppgifter, i till målet ökad kunskap, bli attsamlaom
litteratur, pressklipp, informationsmaterial och Uppgiften blir attannat.
producera informationsmaterial,neutralt och sakligt såväl till svensken

internationell publik, efterfrågar information.som en som
Målgrupp/informationskällor: frivilligorga-religiösa rörelserna,De

nisationer, krismottagningar och andra stödorganisationer. börKULT
bli den naturliga till vilken förfrågningarorganisationen internationella
hänvisas.

stiftelsen arbete får kännedomOm i sitt olagligheter ellerom
oegentligheter åligger det naturligtvis den kontakta polis eller andraatt
berörda myndigheter. Målet generellt ökad kunskap reli-om en om nya
giösa rörelser och livsåskådningar, innefattar också kunskapatt om re-
ligionsfrihetens bör öka, hos religionsutövare.gränser även

uppgift knutenEn till målet ökad kunskap föreslåsärannan som om
anordna kurser och utbildningar krishantering,att t.ex.vara om om

innehåll i religiösa uppfattningar, lagar och regler områdetinomom
etc.

sådana kurser/utbildningar:Målgrupp för sjukvårdspersonal,Lärare,
folkrörelsersocialtjänstpersonal, och politiker.

Anlägga kritiskt och problematiserande perspektiv."ett

Uppgift: Till detta mål knyts uppgiften följa forskningen inomatt
området och initiera forskning, inte barnperspektiv.minstatt ettur

Målgruppen eller detta arbete bliri universitet, högskolorpartnern
och internationella forskningsorganisationer.

Förebygga kriser:

I avsnittet organisation föreslogs stiftelsen byggeratt ettom upp
nätverk, bl.a. bestående människor eller enheter arbetar medav som
krisstöd inom det psykologiska, sociala, juridiska eller existentiella om-
rådet. Dessa kontaktytor i kombination med infonnation på brettett
plan och, anordna utbildningar och kurser, stiftelsenatt gör attgenom
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på indirekt bidrar till krisstöd.sätt Det konkreta stöd-ett och vård-ett
arbetet kommer i befintliga organisationer. befattningshavareDeatt ges
eller enskilda vänder sig till stiftelsen kan snabbt få hänvisningsom en
till den eller de läneti har kunskap problemen.personer som om

Medverka till medling mellan enskilda och rörelser:

För vissa människor lämnar nyandliga rörelser kan det finnassom
behov reda vad har hänt tillsammans med den berördaatt utav som
rörelsen. Ibland finns oklarheter eller olika vad faktisktsynsätt om som
har inträffat, ibland finns skuldkänslor skulle kunna avlastas,som
ibland kan det nödvändigt försonas med sitt tidigare medlem-attvara
skap för kunna vidare. KULT skulle dettai sammanhang kunnaatt
medverka till medling mellan den lämnat och den aktuella rörelsen,som

skapa och förmedla kontakter medatt ägergenom personer som
kunskap andliga frågor själv ha sin tillhörighet i någonutan att rö-om
relse. Detta ytterligare arbeta med förebyggandeär lqisstöd,väg atten

vi såväl den enskilde rörelserna skulleattsom menar som gagnas av.

forskning:Initiera

Vidare föreslås fåKULT till uppgift förvalta fördelaoch forsk-att
ningsmedel inom området. Stiftelsens sammansättning med tydligen
representation från forskarintresset och Stiftelsens förväntade stora
kunskap området den särskild lämpadgör initiera forskning påattom
de områden nödvändiga. de flestaI kapitel i denna utredningsom anses
framträder bilden kunskaps- och forskningssituationen inom områ-av
det splittrad och sporadisk. Behovet kunskapsystematisksom av en
understryks, inte bara från forskarhäll, från vården, socialtjänsten,utan
politiska instanser och myndigheter. Forskamätverket harFINYAR
uppvaktat utredningen och framfört önskemål satsningom en sam-
lad kunskap och på systematisk forskning inom området.

föreslåsKULT därför få uppgiften insamla, förvalta och fördelaatt
forskningsmedel.



rörelserför lämnat nyandliga 147SOU 1998:113 Krisstöd personer som

Kostnad4.2.7

ovanstående förslag måsteTillskapandet stiftelse enlighet mediav en
föregås planeringsarbete de berörda departementen. Kost-inomettav

miljoner kronor år.nadsramen beräknas till storleksordningen 5 per
föreslåsför forskningde medelFinansieringen nämnts ovansomav

denmöjligen samband medutredas särskild ordning, ii närmare orga-
stiftelsen.och tillskapandetniseringen av

på förslagetEU-perspektiv4.2.8

religiösainternationella har frågorframgår det avsnittetSom nyaomav
tvåföremål för uppmärksamhet inom olika EU-organ. Irörelser varit

februari 1996, uttrycker Europa-resolutioner 22 maj 1984 och 29
åtgärdervidta särskildaparlamentet det inte behövligt någraär attatt

och Europakommissionennyreligiösa Europarådetgentemot grupper.
till enskilda olagligasanktioner bara skall knytasrekommenderar att

samhällshot, såhandlingar. nyreligiösainteMan är ettatt grupperanser
förblir rekom-länge demokratiska grunden stabil.den Däremot

rådgivning ochmedlemsstaterna initierar upplysning,menderar EU att
rekommendationinformation, förmedlad neutralt Dennaett organ.av

sålunda helthar flera EU-länder följt. Ovanstående förslagockså är
kompatibelt med rekommendationer.EU:s

för Uppkomst och4.3 Krisstöd vem-

verkningar

sökt flera frågor.Utredningen har sina undersökningar påsvargenom
samband medVi har velat reda på människor hamnar i kris i sittta om

nyandliga velatmedlemskap eller utträde rörelser. Vi har ocksåsitt ur
hur problemen Omfattningen hjälpsökande har varitsig.veta yttrar av

ytterligare fråga, befintliga vårdresurser till fyl-liksom huruvida ären
lest.

fördet följande kommer dessa undersökningar redovisasI att var
sig. Inledningsvis vad uppgiftslämnama beskrivit kri-presenteras som

uppkomst verkningar.ochsens
de hjälpsökande sina berättelser pekar de fe-Det är utsom genom

kan ha skadlig effekt enskilda individer.på Dennomen som en egna
Åupplevelsen alltidi viss mening hände andra si-Detta migär sann:

dan kan den inte anspråk på allmängiltig.göra att vara
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Samstämmigheten i berättelserna till utredningens uppgiftslämnare;
psykiarin, socialtjänsten, diakoner, föreningsaktiva, harpräster, 0.s.v.

återkommande likheter berättelserna emellan, ändå kunnat pekagenom
på vissa mönster.

drag4.3.1 Gemensamma hos de aktuella samfunden

drag framträder avgörande det här sammanhangetDe i är attsom som
rörelsen har auktoritär uppbyggnad, elitistiskt budskap ochetten
mycket höga krav på hängivenhet och identifikation med rörelsen från
medlemmarnas sida. Andra likheter inledande lockande erbju-är ett
dande lycka, frälsning, gemenskap, räddning och utvaldhet.om

speciella drag kan finnas andra and-Dessa i grupperingar deän rent
liga, exempelvis på den politiska skalan. företrädare förDe organisa-
tioner eller vårdgivare utredningen haft kontakt med dockhar intesom
blivit kontaktade avhoppare från den sfären undantagsfall.iänannatav

finnsDäremot paralleller i vissa kommersiella företag, kvasipsyko-
logiska eller några med anknytning till Age-rörelsen,Newgrupper som
har liknande hierarkisk uppbyggnad och slutenhet dessutomsamt
erbjudandet ekonomiska vinster och professionell framgångstoraom
för den företaget ellergår in i köper dess kurser.som

hälften alla vänder till den ideellt arbetandeNärmare sigav som
stödföreningen har haft kontakt med sådana företag.FRI Deras pro-
blem och krissymptom på väsentliga punkter medöverensstämmer
problemen hos dem medvarit i vissa religiösa rörelser. företagDesom
det gäller verkar utbildningsbranscheni och driver kursverksamhet i
ledarskapsutveckling, säljträning, personalutveckling och personlig-
hetsutveckling.

kan alltsåMan undersökningama kommit kontakt medisäga att rö-
relser och företag med religiösa, kvasipsykologiska eller kommersiella
mål, vilka utlovar personliga eller ekonomiska harvinster,stora en
auktoritär uppbyggnad, elitistiskt budskap, och kräver starktett ett en-

sina medlemmar och deltagare. företeelser beskrivsDessagagemang av
kap.inärmare
den kommersiellaInom sfären det främst företaget Landmarkär

Education de hjälpsökande har erfarenhet Men U-Manävensom av.
knutet till Scientologikyrkan, säljkoncemen DS och isa instituteMax
of self-actualization förekommer.

Uppgiftslämnare inom den religiösa sfären utträdaremöttsom
refererar till antal rörelser: Jehovas Vittnen, Livets Ord/Trosrörel-ett

Scientologikyrkan, ISKCON Hare Krishna, Unification Churchsen,
Moon-rörelsen och Kristi Församling de återkommandeär som
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Familjen-Morrnonkyrkan ochden s.k.förekommerDessutomnämns.
/Guds Barn.

Problembild4.3.2

socialautanför dehjälp ochframhåller de söker iproblemVilka som
illa sinaha faritför de sigsjukvårdandeoch instansema att avanser

sammanställningrörelse Följandereligiösupplevelser inom är enen
utredningen.yrkesroll återgivit tillutifrån harvad sinav personer

samstämmigamycketuppgiftslämnama har visat sigskildaDe vara
Berättelsema harsamtalen.fram ivad kommersinai rapporter somom

of-deninomde mottagitslikheterväsentliga oavsett personeravom
intresseorgani-samfund, olikaandraSvenska kyrkan,fentliga vården,

finnsdetuppenbartstödverksamhet.frivillig Detsationer eller är att
och deraserfarenheter inegativatydliga i avhopparesmönster person-

harkrisreaktionerproblem ochliga reaktioner. De rapporterassom
vilkendessutom utsträckning rö-i nämnare, oavsettstor gemensamen

inomhärör från upplevelsertalar derelse ägt ettrumsomman om:
starkt auktoritärt system.

be-trosuppfattningardeutkristalliserar sigDärigenom spontant som
likamänniskorssamfund med föreställningarochRörelserrörs. om

fallatankar visar sigjämbördigt utbytesamtal ochvärde, öppet ett av
grundhåll-auktoritäraframkommit.utanför de skildringar Densom

föreskrifter för relationertill specifika regelverk,lederningen i sin tur
för-ytterligareförhållningssätt,människor, olikamellan utgöretc. som

anhängama.hos delproblem uppkommerför deutsättningar avensom

Osj älvständighet

rörelsen,för medlemskapet inödvändigauktoritetstro, varitDen som
handlingsförlam-form osjälvständighet,efter avhoppet ispårsätter av

denintryck, påbeslutsångest, svårighet lita på sinaning, att egnaegna
bedömaförsämrad förmåga värdera ochkroppens signaler och atten

information.
sammanhang har hierar-flesta aktuella i dettarörelserDe är ensom

Ledarnainordnad strikt placering.kisk ordning, där medlemmen iär en
har extraordinär och kan lcritiseras.position Personer exem-somen

uppfattas det-0rd beskriver ordpelvis lämnat Livets att pastoms som
liktydigt medifrågasätta blir dåGuds Attröst. pastornsamma som egen

ifrågasätta Gud.att
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Jehovas Vittnen har formellt inte hierarkisk uppbyggnad,rent en
understryker allas likhet i betydelsen ingen skallutan förmeratt änvara

någon auktoritäraDen hållningen dock framträdande. Denärannan.
upprätthålls bl.a. kretstillsyningsmän och högsta råd beståendeettav av
församlingens äldste.

Scientologikyrkan har detaljerat med antal avgränsadeett system ett
nivåer där medlemmen och tillägna allt högresigavancerar anses en
grad fulländning. Den nivå uppnått skiljer den medlemmenav man ene
från den andre i rang.

Medlemmarna i Kristi Församling har daglig kontakt med och rap-
portskyldighet till sin handledare, fungerar erfaren vänegen som som
och lärare och kontrollerar och bedömer medlemmens arbetsinsats,som
kunskaper och förhållande till församlingens teser.

Beslutsångest och handlingsförlamning kan prägla rad situatio-en
vardagliga praktiska beslutäven och rutinhandlingar efter avhop-ner,

förhållningsreglerDe och givna ritualerpet. tidigare väglett harsom
upphört gälla och måste tolkning behov, prio-att ersättas av en egen av
riteringar och initiativ.

Här skala reaktioner från osäkerhet frågairapporteras om en av om
fatta beslut och tvekan inför för beslutatt tillatt ta ansvar egna grava

tillstånd där den identiteten delvis i upplösning. konkretEttäregna ex-
empel är mitt i handling hurstannar utan att vetaen person som upp en
han skall fullfölja den, lyssnar efter eller tecken skallröst etten som ge
instruktion hur handlingen skall slutföras. instruktionenNär uteblirom
uppfattar han bokstavligtsig falla eller i håll-sväva ett tomrum utan
punkter.

Föreningen FRI fenomen de har kanrapporterar ett mött,om som
tolkas identitetsförlust: tilltagande svårighetsorts att rentsom en en
tekniskt forma handskrivna 0rd eller sin namnteckning på ett papper.
Den personliga handstilen har blivit klumpig eller utslätad och svag.
Något liknande nytillkommen ofönnåga läsaär skriven Ettatt text.en
slags läshandikapp, uppstått samtidigt med deltagandet i någonsom av
de religiösa rörelsemas verksamhet. Personer tidigare inte haftsom
svårt tillgodogöra sig förmåganatt följa tankarna itext, tappar att ett
längre textavsnitt, hakar sig på enstaka ord och klarar inteupp en sam-
manhängande läsning eller bedöma innehållet.att

Dessa fenomen inte särskilt vanliga,sägs inom harFRIvara man
kommit kontakti med handfull sådana fall. företrädareFRI:sen menar

de exempel förekommer behöveratt studeras innannärmaresom man
kan sig den egentliga orsaken.yttra Möjligen det uttryck förärom en
förvärvad motvilja självständig bedömninggöra ellermot att värde-en
ring information, där tolkningen inte given.ärav
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Tudelning tillvaronav

Många medlemmar de aktuella rörelserna har attraherats budska-i av
entydighet och det världensgiven sanningpets att presenteras en om

beskaffenhet, med klart utpekande vad och vadär ärontav som som
blivit till problem för dem dockDet vissa justgott. ärsom senare av

denna uppdelning livet och världen och och fel.i vitt, rättsvartav
Problemen den världsbilden förenauppstår andliga inte går mednär att
den vardagliga verkligheten.

krissamtalI de älpsökande ofta problempresenterar typsamma av
många andra medlemmar de berördainte varit i någon rö-som som av

relserna. kanDet sig samlevnadsproblem, ensamhet ellerröra om
ohälsa. till detta kommer det allt överskuggande de,Men problemet att

de levt deras påbjöd, ändå drabbades dessa svårig-trots att trosom av
heter. den uppdelning mellan och för-I de bekänt sig till,gott ont som
väntades sådana probleminte uppstå. två delarna, den religiösaDe upp-
fattningen och det vanliga vardagslivet, går inte integrera.att

rörelserna definieras tvivelInom och konflikter denna typav som
uttryck för det onda fortfarande har makt fråga.i Iöveratt personen
olika ritualer försöker driva konfliktfyllda tankar, ocksåutman som
kan ha fört med ångest depressioner.sig och kan ske exempelvisDet

kollektiv bön, regelrättintensiv demonutdrivning eller ökaattgenom
kraven medlemmens för församlingen.på insatser

främlingskap kroppenEtt betecknande för tankebygg-ärgentemot
naden flesta dessai de rörelser. Flera dem sjuk-inteaccepterarav av
domar fysiologiskt faktum. Sjukdomstecken ställetiett ettsom ses som

för otrohetuttryck rörelsen eller Gud, tecken på svaghet imot ett tron
eller bett de ellerinte böner utfört de handlingar förväntasatt man som
av en.

Inom Livets harOrd demoner tagit den sjukes kropp iattmenar man
besittning. bekämpa sjukdomenEtt demonutdrivning, dåsätt äratt

och församlingen under särskilda ritualer befaller demonema,pastorn
eller Djävulen, lämna den sjukes kropp.att

Förnekandet kroppens signaler och behov kan inbegripaävenav
sexualiteten och fenomen fysisk trötthet, sömnbehov hunger.ochsom
Jehovas Vittnen Krishnaoch Hare starkt avstånd från sexualitettar som
lustupplevelse. Inom Krishna anbefallsHare endast syftei attsex pro-
ducera bam. Inom Jehovas förekommerVittnen det avråderatt man

från detta. Anledningenäven förutspår världenssägs att tron attvara
undergång Harmagedon och uppfostran och småär nära omsorg om- -
barn stjäl mycken dyrbar tid från församlingsarbetet.

Personer med homosexuell läggning drabbas dubbel belast-av en
ning. fördömandeDen på sexualitet i allmänhet och homosexua-synen
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litet i synnerhet dem, deti avseendet, i detgör utestängda frånnärmaste
någon form själavårdande samtal inom församlingen.av

Dessa uppfattningar skapar bristande tilltro till den krop-en egna
signaler och, för den känner tvivel, inre kluvenhet närpens som en

fundamentala behov och impulser kommer på kollisionskurs med den
övertygelsen. Sjukdomar, allt från förkylning till eller fy-egna cancer

siska handikapp, inte vikt undan stark intensiva böner ochtrots tro,som
självbekännelse, har lett till självanklagelser den otillräcklig-om egna
heten hos del medlemmar i rörelserna.en

Eftersom övertygelsen djup, och kan det efter självaär ävenvara
avhoppet, känslan skuld något ofta kommerär fram samtaleniav som
med utomstående rådgivare och själasörjare.

ängslanI inte hålla måttet inför deöver övriga inom sin försam-att
ling har det hänt förnekat den del sig själv inte låtit sigatt man av som
inordnas i bilden god medlem. detta harUr uppstått ångestav en en

ogripbar för individen och svårär identifiera föratt utom-som en
stående.

En andel hjälpsökande beskriver konflikter mellan krav påstor trons
renhet i och relationeri till närstående.umgänget En inte ovanlig situa-
tion maka, fästman, föräldrar, står utanförär och kanatt etc. även vara
kritiska till den i fråga gått in medlemmarOm integrupp personen
lyckas sina närstående till rörelsen kommervärva ibland kravet deatt
ska befria sig från med dem.umgänget

Ett genomgående drag i de refererade rörelserna uppfattningenär
de församlingsmedlemmama utvalda, och upphöjdaom egna som rena

de icke troende. Den strikta definitionenöver och placeraront gottav
icke-sympatisörer bland de förtappade, hos det onda. Härav följer
också eller mindre främlingskapskänslastark gentemot restenen mer

samhället och dess institutioner, vilket framkommeräven i stödsam-av
talen. Främlingskapet upplevs överlägsenhet,ömsom ömsomsom som
vilsenhet och bristande tillhörighet. I många fall berättar avhoppare att
de har ledarna inom sin församling för företeelservamats iav
samhället betraktas särskilt skadliga och ondo. Desom som av som
oftast Svenska kyrkan och andranämns är religiösa samfund, Före-
ningarna FRI, ROS och SESAM, familjerådgivningen och den psykiat-
riska vården.

Flera och diakoner utredningenpräster varit i kontakt med, görsom
iakttagelsen djupare på klyftan mellanatt entydigttron är ont re-
spektive desto djupare splittras personlighetengott, människan intenär
förmår slå bro mellan sin och sin verklighet. Bland människortroen

har stark upplevelse den tudelning verklighetensom en av av som
beskrivits här, förekommer psykiatriska dock,Det ärsymtom.rena
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enligt utredningens uppgiftslämnare, ganska sällan det förekommer
bland dem vänder till samfund och föreningar för råd och stöd.sigsom

Relationsstörningar

de auktoritära religiösaInom rörelserna människors relationer intestyrs
alltid förstai hand ömsesidiga känslomässiga val utifrån individuellaav
behov, sorterade enligt den hierarkiska ordningen. ocksåDeärutan är
detaljrikt reglerade. medSystemet noviser, erfarna medlemmar,mer
handledare, lärare, ledare, eller församlingens äldste,guru anger ra-

och formerna för de personliga kontakterna. uppleverVissamarna
trygghet och känner tillfredsställelsen ingå i plan för högreatt etten
mål. andra,Hos återigen, uppstår konflikt de impulsemanären egna
kommer i den vedertagna läran.opposition mot

Flertalet de aktuella rörelserna påbjuder kvinnor skall lydaattav
gäller Församling,Det Kristi Livets Ord och Jehovas Vitt-män. t.ex.

Inom Krishna fostra kvinnorHare sina ochmännen attnen. uppmanas
ledande innehas enbart Umgänget mellan ochposter män. mänav
kvinnor kan också präglas fördömande attityd Haremotav en sex.
Krishna-rörelsen betraktar den mänskliga kroppen med avsmak och
bara plats dendär eviga själen tillfälligt vistas.som en

Något många hjälpsökande plågas rörelsens krav på deär attav
skall bryta med den de har förevid tiden medlemskapet, såvidapartner

inte själv beredd församlingen.gå in ipartnern är att
flera fall har ledningen inom församlingenI klargjort föräldra-att

skap och äktenskap ska dem, inte individen. Särskilt svårastyras av av
försituationer har uppstått medlemmar i rörelser där med-trossatserna

för föräldrarskiljer barn och utifrånåt, inställningen barnenatt attman
tillhör församlingen föräldrarna. Utredningen har fåttänsnarare exem-
pel från anhöriga till medlemmar Enighetskyrkani där 12-årigt barnett

sin uttalade vilja placerats på rörelsens skola i Korea.mot
distinktionenDen mellan onda och goda människorstränga är

grundläggande i de flesta rörelserna och präglar relationerna inomav
liksom naturligtvis med dem står utanför. De rättrognasgruppen, som

utvaldhet kan i utsträckning utläsas de inte drabbas sjuk-stor attav av
dom eller personlig olycka, Jehovas Vittnen och Krishna.Haremenar
Detsamma gäller inom Scientologirörelsen och Livets Ord, vilka dess-

social och affärsmässig framgång uttryck förutom att är attanser man
valt den andligarätta vägen.

Ohälsa, lidande och problemprivata definieras därmed någotsom
individen förtjänar eller har valt själv. Scientologema attmenar en per-

blir sjuk eller misslyckas med det han företar farlig försig ärson som
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tillomgivningen, eftersom tillståndet kan föras vidare smittasom en
andra, hävdar intervjupersonerna.

rörelserhjälpsökande efter de lämnatproblemEtt attsom uppger,
förmåga till medkänsla,med denna attityd, derasär att omsorgegen

avtrubbad.och socialt blivitengagemang
och kroppslighet, påpå sexualitetKvinnosynen, synen per-synen

och vaksamhe-sonliga känsloband, de hierarkiska umgängesformema
svårigheterhos själv och andra, skapartecken på det onda, sigten mot

andra människor efter avhoppet.relatera tillatt
erfa-haravstånd till dem inteMycket vanlig upplevelsenär somav

tänker sig ingenrenhet den rörelse själv ingått Man att utan-av man
haft. Tankende upplevelserför kommer kunna förstå sig på attatt man

för fantisera, eller bli be-bli trodd, misstänktinte kommer attattman
fråganåterkommande. det gällertraktad tokig ständigt Närär omsom

fak-tillkommer för många detrelationer och socialt liv efter avhoppet
eller gamla kontakter döttbrutit med familj och vänner atttum att man

under tid medlem rörelsen.iut ens som

Religiösa kriser

baseradefall före detta medlemmar i de kristetmånga vänder sigI rö-
upplevel-för tala och sinarelserna till någon kyrka sinatt troomannan

ofta haruppgiftslämnare understryker dock det dåUtredningens attser.
sedan utträdet ägde vanligt delängre tid Det är attpasserat somen rum.

frånsöker samtalskontakt de tiden efter separationen sinattanger
helstgamla församling, vågat eller velat ha kontakt med någrainte som

religiösa företrädare.
ochOfta gäller tankarna motsägelsen de levti sig rättrogetatt anser

derasändå kunnat leva till de krav församlingen ställt, ellerinte attupp
påförhoppningar, det, har infriats. har behållitinte De trontrotsegna

form förGud, kan den förklaringsmodell och deninte inrätta sig imen
utövandet församlingen erbjudit. harDessa etttron,av som personer
starkt behov bearbeta andliga upplevelser. söker ocksåsina Deattav
stöd försök hitta förhålla till Gud ochi sina sig Bi-sättatt ett nytt att
beln. handlar ofta vånda inför duga inför Gud,Det inteattom en men
också besvikelse och vrede dem försvåratgentemotom som man anser
och förvirrat kontakt med den Gud på. Ibland ocksåtrorens man en
besvikelse Gud själv, frågorpå Guds eller tvivel hansmening påom
existens.
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Ofta förekommande psykiska problem

I alla berättelsernästan utträde någon de auktoritära rörel-om ur av
känslan ha blivitnämns kränkt och känslor ochattserna av av sorg

skuld.
Skuldkänsloma har flera sidor. Det handlar dels ha miss-attom

lyckats enligt församlingens definition, inte ha räckt till och haatt att
svikit församlingen. Dit hör också tvivel det riktigt lämnaatt attom var
rörelsen. Problem efteruppstår avhoppet kan tydas deattsom som som
förutspådde förbannelse och svårigheter hade Dels det självan-rätt. är
klagelser har låtit sig dras inöver i något visadeatt sigman som vara
negativt, vilket efterhandi tycker borde ha förståttattman man
tidigare, dels förekommer skuldkänslor andra, självgentemot som man
i sin lockat eller övertalat med.tur att

En del har skuldkänslor inför familj och andra, de har förloratom
mycket har kursverksamhet,i offer eller gåvorsatsatspengar som som
till församlingen. Särskilt påtagligt blir det ingick famil-iom pengarna
jens tillgångar.gemensamma

Att anhängare ochvärva sympatisörer viktig uppgiftärnya en som
läggs på församlingsmedlemmama. Tillvägagångssätten många ochär
kan innebära systematiskt bearbetande släkt och dörrknack-vänner,av
ning, offentliga och kontakt medmöten människor påatt ta gatan,
ibland tillsammans med försäljning litteratur och Säljföreta-annat.av

reklam, telefonförsäljningvärvar och introduktionsmöten.gen genom
Medlemmarna förutsätts med glädje utföra dessa uppdrag, ettmen

tydligt mått tvång ligger samtidigt arbetet. Säljföretagen ochöverav
exempelvis Jehovas Vittnen och Kristi Församling har utarbetade
scheman och förtidsplaner hur värvningen skall genomföras. Resulta-

skall regelbundet redovisas och otillräckligaten resultat medför kritik
och anklagelser för bristande eller felaktig värvningstek-engagemang
nik.

Många medlemmar lägger mycket kraft på inordna sig i dessaatt
arbetskrav. För del blir kraven dock övermäktiga och bidrar tillen
känslan misslyckande. avhoppareFör dessa erfarenheter oftaärav en
del bakgrunden till de känner sig utnyttjade och kränkta.attav

Ett vanligt fenomen den nyligenannat lämnatär auktori-att som en
växlartär mellan sina två identiteter, den gamla från tiden inne igrupp

rörelsen och den i samhället utanför. tillståndDe har rapporte-nya som
till denna del utredningenrats inte förstai hand psykotiskär ka-av av

raktär. Det sig upplevelserrör vilsenhet i frågasnarare om av om vem
egentligen finnerMan plötsligtsigär. glida in i gamla tankebanorman

och beteenden kan oftast med kraftfull viljeinsats återvända tillmen en
sitt nuvarande jag.
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tid efterlider långTvångstankar något mångaär även sepa-som av,
inteförekommer också hosrationen från rörelsen. Det sompersoner

medlemsskap. Ettandra skadeverkningar sittde har någraatt avanser
ochfortsätter mala i huvudetexempel är attmantran, mansomsom

ofrivilligt fortsätter att upprepa.
tecken visartendensen i omgivningen,Ett är attannat omsomse

kommereller föremålhändelserhandlar eller fel. Manrätt somserman
Mångahända.vad kommerfingervisningari attväg om somens som

dem.bortse fråntecken, har svårtförföljda dessakänner sig attmenav
omgivandeeller bekräftelser i denförutsägelserpå detta läsa inAtt sätt

rörelserna.flera de här berördamiljön vanligt inomär av
"demo-Djävulen elleronda, personiñeratTänkandet detatt av

djupt ioch måste avvisas integreratständigt aktivtnema", ärär
de-Känslanmedlemmar Ord.tankevärlden hos före detta i Livets av

sedan defrån för del,svår frigöra sig ävennärvaro är att enmonemas
demonema ingåravstånd från det tankesystemtagit som

ekonomiska problemPraktiska och

skänktharEkonomiska svårigheter uppstår när stora summorpersonen
harförsamling.värdeföremål till sin Deoch kanske privata sompengar

ekonomiska möjlig-också sinabanklån och privata lån hartagit uttömt
berörda rörelserMedlemmarna alla härheter för lång tid framåt. iäven

inkomstoffervilja och lämna delar sinförutsätts ha avsevärd stora av
till rörelsen.

kursermedlemmarna går igenomScientologikyrkan förväntar sig att
medvetenhet och allt högre nivåför högre graderuppnå ut-att avav

hundratusentals kronor.från femtontusen tillveckling. kostarKurserna
kan-före avhoppet ochmedlemmar i många årvaritPersoner som

speciell situation.sluten rörelse i Detske vuxit inom äräven enupp en
medmycket liten kontaktgäller synnerhet de levt i kollektiv medi om

grundläggande kunskaperdet omgivande samhället. saknarDe om
ansvarsförhållanden gäller.samhället och vilka rättigheter och somom
utanför eftersomde har arbetat inom rörelsen står deOm ATP-systemet

medicinskde formellt anställda. kan i behovinte varit De avvara
yrkeskunskaper eller har antalbehandling och tandvård. saknarDe ett

iår kan redovisas på godtas arbetsgivareinte sättettsom som av
allmänhet.

med fåtaldel utredningen har endast kommit i kontaktDenna ettav
exempel liknandepå i situation.personer
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Barn med anknytning till auktoritära andliga rörelser

Situationen för de barn via sina föräldrar kommer i kontakt med desom
religiösa rörelser behandlas här beskrivs utförligare på platssom annan
i utredningen se kap. 5.

I detta avsnitt skall dock redovisas vilka erfarenheter föreningar har
arbetar med frågor specifikt stöd till bam.rörsom utsattasom

De föreningar har kontaktats Barnens Rätt i Samhälletärsom
BRIS, Rädda Barnen, Röda Korset och Riksförbundet för Utveck-
lingsstörda Barn, ungdomar och FUB och Barnombudsmannenvuxna
i Uppsala. Frågan erfarenheter från detta område ställdes dessutomom
till myndigheten Barnombudsmannen BO.

Samtliga tillfrågade påpekar det fåtal alla samtal ochäratt ett av
kontakter fårde gäller barn i eller med anknytning till religiösasom
rörelser. Ingen föreningarna eller BO har företeelsen registreradav som

rubrik i sin statistik inkomna telefonsamtal.överen egen
Flest samtal får framförBRIS, allt via Barnens Hjälptelefon,

föreningens rikstäckande 020-nummer. Det sig räknatrör grovt om
mellan 10 och samtal15 år. Det sammanlagda antalet registreradeper
samtal till BRIS ll 000 år.är per

Längst erfarenhet denna kontakter har Bamombudsman-typav av
i Uppsala, ideell förening, arbetar med ekonomiskt stödnen en som

från kommunen.
Barnombudsmannen startade sin verksamhet 1987. Livets Ord, som

har sitt i Uppsala, har bidragit till den relativacentrum ansamling av
kontakter med eller för barn i religiösa rörelser där, lika ofta harmen

Ävensamtalen gällt barn i Jehovas Vittnen. Hare Krishna, Moon-rörel-
och den i Uppsala etablerade rörelsen Finlands Förbedjare har varitsen

aktuella. Till antalet det sig irör genomsnitt två fall år, därom per
problemen härletts till föräldrarnas medlemskap i religiös rörelse.en

Övriga tillfrågade, dvs. Rädda CentrumBarnen för barn och ung-
domar kris,i Röda Korset Ungdomsförbundet och rikstäckande tele-
fonlinje Jourhavande Kompis, ochFUB har alltBO, allt endastsom-
haft fåtal eller kontakteringa alls dettaett slagav

De vanligast förekommande samtalen till BRIS med problem av
denna barn ringerär angående kamratart, har anknytningsom en som
till religiös harBarnet uppfattat något de beskriveren grupp. som som
konstigt eller otäckt i kamratens familj. Ofta det inte familjens reli-är
giösa tillhörighet det uppringande barnet har fast sig vid, utansom
konkreta händelser och inslag i kamratens uppfostran. familjenAtt är
med i rörelse kan komma fram först långt in i samtalet,en genom en
sidokommentar och oftast det uppringande barnet inte vilken reli-vet
giös det fråga Det deär kan kamraten aldrigtargrupp attom. upp vara
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med vidföräldrar, fårfår efter skolan, blir slagen sina integå ut varaav
ochfödelsedagar, jul-skolan, firandefestliga händelser i såsom av

avvi-grund sittpåskförberedelser eller mobbad barngruppen påiär av
kande beteende.

medföräldrarsjälva via sinafår samtal från barnBRIS äräven som
och denskildaförekommer föräldrarnareligiös rörelse.i Det äratten
konfliktandra. lever irörelsen inte den Barnetmed iär enena men

olika ochmycketdär villkoren kanmellan de två hemmen, ävenvara
motstridiga.

engageradereligiösttillåtet hos denIfrågasättande eller tvivel inteär
sinhamnarfölja med påföräldern. måsteBarnet möten, genommen

förbjuden, till dennasamtidigtmotsatsställning,kluvenhet i ärsomen
bådasolidaritetskonfliktocksåförälder. kommer iBarnet gentemoten

föräldrar.sina
de delar sinade känner intetill förbarn ringer BRISDe attattsom

12-13-årsåldem.föräldrars oftast iärtro
avvi-iblandkommunala skolan framstårdengår iBarn somsom

undfallandeofta skygga ochtill klasskamratema,kande förhållandei är
mobbingoffer, BRIS.bli tacksammaden anledningenoch kan menarav

miljöfristående derasidet ofta hittagårDäremot att mansomvuxenen
skolsköterskan.kontakt med, exempelvisdemkan stödja i att ta

ellerhemundervisninghar s.k.tillhör rörelserbarnDe somsom
medtalatotal brist på någondäremot ifriskola lider attstort settegen

liknandeochsvårigheter. Sannolikt BRIStvivel andraellersina ärom
dem.okända för de flestainstanser av

från bar-krävts mycket planeringdet hardel samtal avslöjarEn att
med Livetspojke föräldrar ikunna Ensida för ringa.attnets varvars

menadehan med på HanOrd, fick ofta i huvudet när mötena.ont var
dåljudnivån vid sammankomstema,den högasjälv det berodde påatt

och med höga Närförsamlingen bad, ropade sjöngoch röster.pastorn
ringde hanfölja med påvid tillfälle för sjuk förhan mötetattett var

hemma.föräldrarna dit och han blivitsedan gåttBRIS ensam
Även påpekar ljudnivån på LivetsBarnombudsmannen Uppsalai att

ochslcrik, extatiska bönermycket hög emellanåt, medOrds möten är
ofta framförs medoch framför allt budskapettungomålstal, att aggres-

skrämmande för mångauppfordrande tonfall. detsiva, Hon ärattmenar
barn och åhöra detta.att se

problembild de barninledningsvisDen presenteras somsom av
helt annorlunda detsjälva ringer till jourtelefon ibland änut somen ser

sedan kan fram lyhörd lyssnare.nystas av en
för fråga han måsteexempel: tonårspojke ringerEtt En attung om

ville ha den.köpa bok någon honom, han integivit trots atten som
tillfrågad han villeBakgrunden pojken blivit på gatanatt om svaravar
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på enkät, skulle visa hans personlighetstyp. gickHan med påen som
det och frågeställarna, visade sig scientologer, ställde radsom vara en
ingående personliga frågor. Därefter erbjöd de honom köpa bok,att en
vilket han avböjde med förklaringen han inte hade Pojkenatt pengar.
beskrev det de då pressade honom boken,att tillsammansatt tasom
med inbetalningskort. Kort därefter fickett han flera telefonsamtal med
påminnelser betalning och uppmaning köpa flera böcker. Efter-attom

han uppfattade det han avslöjat för mycket självatt sig isom som om
enkäten och lämnat sina föräldraräven och sin delvis problematiskaut
relation till dem, vågade han inte be föräldrarna hjälp. Efter samtalom
med BRIS berättade han ändå historien för sin och för någramamma
kamrater, varvid det framkom flera i hans bekantskapskretsatt varit

för sak.utsatta samma
BO myndigheten har haft samtal från anhöriga velatett par som

förhindra barn i nedre tonåren skickatsatt till institutionerensamma
utomlands sina föräldrar och den rörelse föräldrarna ingått Social-av
tjänsten har inkoppladvarit i dessa fall, inte ingripit place-motmen
ringarna.

Inom FUB har vid några tillfällen haft kontakt med utveck-man
lingsstörda barn och ungdomar har kommit i beröring med religösasom
rörelser på för dem negativt Iett fall har det gälltsätt. olämpligaett par
placeringar socialförvaltningens försorg familjehemi respektivegenom
hem för vård eller boende.

andraI fall har det sig utvecklingsstördarört eller rörelsehind-om
rade ungdomar företrädare förmött Livets Ord påsom gatan, som

dem komma till församlingensuppmanat att för där frias frånmöten att
sin synd. Utvecklingsstömingen och rörelsehindret skulle bevisetvara
för de eller deras föräldrar syndat.att

Enligt företrädare för finnsFUB det inget belägg för detatt propor-
tionellt vanligareär utvecklingsstördasett söker tillatt sig eller värvas

de auktoritära religiösa rörelserna. De dock lindrigtav mer attmenar
utvecklingsstörda kan riskgrupp i sammanhanget. Mångases som en
lever självständigt i boende och med relativt godeget ekonomi. Ut-
vecklingsstömingen behöver inte uppenbar och vissa vill inte hel-vara
ler tillstå den. harDe dock svårigheter komma in deti vanligaatt socia-

livet och för lockandeär förslagextra utsatta gemenskap, efter-om
de oerfama och kanär ha svårt kritiskt ställning till olikasom att ta

budskap.
I undersökningen landsting och socialtjänst redovisas nedanav som

se kap. framkommer4.5 beskrivningar barn offentliga vård-av som
givare kommit kontakti med.
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närståendeanhöriga ochVuxna

andligdeltagitdrabbar ide problemdelEn enpersoner somav som
givetvis degällergrad deras Detomfattar i lika hög närmaste.grupp

har beskrivits.relationsstömingar som
det innebärockså den våndabeskriverochAnhöriga attnära vänner

Upplevelsenförändras.väl, radikaltkännermänniska attmanse en
vidråder liknaskraft denedbrytande intetillförlora henne översomen
kanNärståendebefinnermissbrukare siganhöriga tillden situation

skuld utveck-själva har ifrågor desjälvanklagelser,gripasäven omav
kanförhindra den.tid för Detillräckligt ilingen och de inte gjort attatt

andra släktingarmed problemetockså bli ganska attgenomensamma
Även med fenomenjämförelsenundan. härdrar sigeller görsvänner

väljeromgivningenalkoholmissbrukare: många iuppstår attruntsom
förneka problemen.blunda för och

Kommersiella företag4.3.3

gäller vissföreningenmed FRIdel de kontakterEn tasstor ensomav
arbete karaktäriserasföretagkommersiella företag. Det ärtyp varsav

attitydauktoritäroch medhierarkisk organisationstrikt ar-somav en
ochmed hjälp suggestionpersonlighetspåverkanbetar med grupp-av

dynamiska metoder.
starktmedarbetare,hjälp hängivnaAffärsidén medär att somav
förstaandra företag isälja kurser tillmed företaget,identifierar sig

ledarskapsutveckling och säljträning.personalutveckling,hand i
ochdel kursdeltagarnaeffekter drabbarnegativaDe an-avsom en

bland medlem-reaktionernalikheter medställda företagen hari stora
rörelserna.här berörda religiösaföre medlemmar i deoch dettamar

framförmed denna inriktning,tillsamtal kommer FRI,De ärsom
varitdessa kurser eller självafrån någonallt gått an-avpersoner som

utbildnings-kommer också frånföretaget. del samtalställda i Men en
personal tillanmäla sinhos arbetsgivareansvariga överväger attsom

det.kurserna, eller tidigare har gjortsom
Andraföretaget Landmark Education.flesta kontakterna gällerDe

säljmed liknande arbetssätt säljkoncernen DS U-Man,Max,är
knutet till Scientologikyrkan.formellt arbetar fristående ärsom men

och erbjuder kurser iAndra företag vänder första hand till enskildasig i
for self-actualizationpersonlighetsutveckling. isa instituteFöretaget

kontaktverksamhet lett till kursdeltagare tagitsådant,är ett attvars
med FRI.
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Alla dessa företag går med kraftfullt framgångsbudskap. Deut ett
kurser och liknande erbjuder utlovar radikalt ökad prestations-man en
förmåga, kommunikationsförrnåga, självkännedom och förmåga att
kontrollera situationer och påverka andra människor; kunder, anställda
eller privata relationer. De söker anställning företageni lockas isom
vissa fall löften med tiden kunna höga förtjäns-att göra extremtav om
ter.

Kurser och präglas intensiva kontaktövningar, konfronta-möten av
tioner, bekännelser gamla misstag, vittnesmål insikter ochav om nya
kraftfulla prestationer tack tidigare kursdeltagande. Provokativavare
utspel från ledarnas sida och mycket starkt grupptryck får deett närva-
rande delta aktivt och självutlämnande. förekommerDet kränk-att
ningar och skändande utpekanden den inte deltagit tillräckligtav som
aktivt, eller varit tillräckligt framgångsrik sedan förra Samtidigtmötet.
bemöts varje vittnesbörd insikter eller prestationer jubel ochom nya av
stormande applåder.

Tydliga likheter med de andliga rörelserna kritik och ifråga-är att
sättande fördöms eller förbjudet. Samtidigt liggerär allt på varjeansvar
enskild individ för i vilken grad lyckas bli bättre chef, bättreman en
säljare eller det påbjudna antalet kursdeltagare.värva Efter haattnya
gått igenom kurserna i stånd välja fritt villattanses man vara om man
lyckas eller inte. Misslyckas ligger skulden helt hos själv.man en

En tredje likhet med den auktoritära andligheten det elitistiskaär
tänkandet. nåttDe insikt och utveckling enligt dessa företags defi-som
nition upphöjda dem inte gjort det.över Ytterligareanses vara som en
likhet kravet på och viljaär lägga del sin tidatt storengagemang en av
och sina på företaget eller kursdeltagandet.pengar

Det uppenbart många, åtminstoneär tillfälligt, fåratt själv-ett stort
förtroende och ökar sin prestation efter genomgången kurs.avsevärt
Kursdeltagare berättar euforiska tillstånd, känsla osårbarhetom en av
och helt handlingskraft. Samma kan dock drabbasny personer senare

personlig kris och avstånd från verksamheten.taav
Deltagares krisreaktioner likhet med vad före dettautgör ännu en

medlemmar i religiösa redovisar. Det gäller känslor kränk-grupper av
ning, och skuld, allvarliga störningar i relationer till ochvännersorg
familj, upplevelser tudelning tillvaron, känslor främlingskap,av av av
identitetsproblem och ekonomiska svårigheter.

18-54246
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ochinom vårdproblem4.3.4 Ett omsorg

undersökning-offentliga vården har idenSåväl organisationerna som
vårdområdetkan uppstå inomsärskilt problemtagit ett somarna upp

och omsorg.
befogenheteröverträdandeibland direkttveksamheter ochEtiska av

personal anhängarevaritdär ansvarigsituationerhar iägt av enrum
Även social-såvälexempel frånorganisationernarörelse.viss tar upp

sammanhanggälltsjukvård harochoch hälso-barnomsorgtjänst, som
före dettatill påverkanförsökomhändertagande barn, av enavsom

svårlöstdettystnadsplikten. Manbrott ärmedlem och attmot enmenar
utred-förfåraktiv anhängarekomplikationoch allvarlig när ansvaren

därtill medlemmar,eller barnmedlemföre dettaeller vårdning av en
aktuella problemet.roll detspelar aktiv imedlemskapet en

kyrkor ochinomUndersökning4.4

ochomfattningangåendeföreningar
lämnatförbehov sompersoner

rörelsernyandliga

studera despecielltundersökning har varitdennaDirektiven för att er-
harföreningaroch relevantasamfundkyrkor ochfarenheter avsom

nyandliga rörelser.lämnatkontakter med personer som
erfa-och kyrkomasföreningarnasbelysasskullefrågorDe varsom

individernahurproblem sig,hjälpsökandeshur derenheter yttrarav
vilket dettaoch påkanvilket stöd sättsjälva upplever dem, gessom

försökskulleVidaresamhällets insatser.stöd komplettera göraskan ett
geografiskproblem,med dennaantaletuppskatta typatt avpersoner

påeller kompetensutökadebehovetspridning, liksom om-resurserav
samfunden.ochaktuella föreningarnarådet hos de

Metod4.4.1

stöd vänder sig ikontakt förmänniskor söker ut-De storattsom
liknandestöd till andra itidigare har givitsträckning till personer som

informationvidarebefordrasoch hänvisningartipssituationer. Genom
klarakunskapha förmåga ochvisat sigde attnogom personer som
i sig,individer institutionersamtal. alltsådenna Det änärtyp snarareav
docksökt. Arbetet harutredningen harde erfarenheterbesittersom

ochkontakter med organisationerutgångspunkt itagit sin personer
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inom samfunden med sannolikhet kan ha blivit uppsökta för dennasom
stöd. Det gäller stöd- ochtyp hjälporganisationer driver telefon-av som

rådgivning eller form förmottagning människor medannan av psy-
kiska eller sociala problem, Svenska kyrkans verksamhet ochöppna
rådgivningsverksamhet vissa frikyrkosamfund.samt

Underlaget till har främst samlats in telefoninter-rapporten genom
vjuer, intervjuer vidäven personliga medmötenmen genom upp-
giftslämnare. Ett fåtal intervjuer fyra har gjorts med avhoppareäven
och anhöriga till avhoppare från några de kommersiella företagav som
också berörs utredningen.av

Genomgående har enskilda individers personliga data eller igenkän-
ningstecken utelämnats redan vid intervjusituationen, eftersom syftet
har finnavarit återkommande bredareatt bildmönster, som ger en av
de effekter vissa metoder några nyandliga rörelser har.av som

Sammantaget har kyrkor och föreningar intervjuats enligt följ ande:

Svenska kyrkan och andra samfund:

Präster och diakoner i församlingsverksamheten-
Sjukhuspräster och diakoner Sjukhuskyrkani-
Studentpräster-
Jourhavande präst-
Pastorer inom Svenska Missionsförbundet-
Pastorer inom Pingstkyrkan-

Antal intervjuade inom kyrkor och samfund: 16 Med anled-personer.
ning utredningen har del intervjupersoner samlat erfarenheter ochav en
synpunkter från kolleger, vidarebefordrats till utredningen. Därförsom
tillkommer ytterligare cirka 20 personer.

Föreningar och organisationer:

Föreningen FRI Stockholm föreningen ROS Göteborg:samt An--
höriga och före detta medlemmar i religiösa rörelser och avhoppare
från kommersiella företag.
Svenska Röda Korset: Jourhavande medmänniska, Jourhavande-
kompis, RK ungdomsförbund
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH-
Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande RFSL-
Riksförbundet för Hjälp Läkemedelsmissbrukare RFHL-
Barnens Rätt i Samhället BRIS: Riksorganisationen, Region Mitt.-
Barnombudsmannen i Uppsala-
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ochungdomarför UtvecklingsstördaRiksförbundet Barn, vuxna-
FUB

iför och ungdomarbarnRädda i Sverige, CentrumBarnBarnen:-
kris

grund.ekumeniskkristenFörbund för psykoterapi påLukasSzt-

Myndighet:

BOBarnombudsmannen-

BO: 22samtoch organisationerföreningarAntal intervjuade inom

personer.
samlathar del intervjupersonerutredningenMed anledning er-enav

tillvidarebefordratskolleger,synpunkter frånfarenheter och ut-som
cirkaytterligare tioredningen. Tillkommer därav personer.

vid hea-deninformation inhämtatsintervjuer harvid dessaFörutom
antalföreträdare förarrangerade medutredningskanslietring ettsom

december 1997 im.fl. denenskilda behandlare 3organisationer samt
Stockholm.

ochkyrkorstöd frånExisterande former4.4.2 av

föreningar

anhöriga tillochför före detta medlemmarStödorganisationer
auktoritära rörelsermedlemmar i

bildadesföreningIndividen ideellRäddaFRI Föreningen är somen
anhö-tillreligiösa ochtill avhoppare frånför stöd1985 att grupperge

de mani-framhåller detdessatill medlemmar i FRIriga ärattgrupper.
kritiserar, intereligionsutövning deingår i visspulativa inslagen som

markantverksamhet påmänniskors På år har FRI:s sättetttro. senare
och anställda i vissaomfatta före detta deltagareutvidgats till ävenatt

företag.kommersiella
frivilliga krafter.bygger helt och hållet påVerksamheten

Sverigeaktiv sydvästrahar föreningen ROS, iUr FRI ärsomsenare
bildats.förening enbart för avhoppare,och SESAM, ärsom en

arbetar medlänkrörelser ochFöreningarna fungerar sortssom en
ochtelefonmottagningStödgrupper och älvhjälpsgrupper. harDe även

telefon. andra punktinsatser förekommerrådgivning Vissa attt.ex.per
stödavhoppare kan fungeraleta själva är somsomupp personer som
ochoch samtalspartner till nyligen lämnatnågon samma gruppsom
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drabbats allvarligare problem. Sådana insatser har förekommitävenav
i samarbete med personalen frågai varit intagen påom personen
sjukhus.

FRI har rehabiliteringsläger föräven avhoppare.arrangerat ett par
Därutöver försöker föreningarna verka förebyggande infor-attgenom

skolori och vid konñrmandundervisning. framsällert.ex. Manmera en
del studiematerial och infonnationshäften.

Ytterligare några mindre föreningar, delvis har karaktärensom av
församling, arbetar för stödja avhoppare från olika rörelser.attegen

Det Kristen Frihet i Göteborg, förär lämnat Jehovast.ex. personer som
Vittnen och Kristen Gemenskap i Uppsala, slags altema-utgör ettsom
tiv till Livets Ord.

påSamtal jourtelefon

Stödsamtal med barn oftastgår till så stödpersonen lyssnar aktivtatt
och bekräftar barnets berättelse och upplevelser. Man försöker i sam-
talet stärka barnet i det har till sina tankar; barn harrättatt rättattegna

tycka något föräldrar.sinaatt änannat
Man försöker också hjälpa barnen tänka någonatt ut vuxen person

utanför hemmet och församlingen de kan vända sig till.som
Ofta skolsköterskan sådanär BRIS skolskö-atten person. menar

terskoma har förtroende hos skolbarn. Det också odramatisktett stort är
söka henne i den meningenatt inte inför kamraternaattupp man av-

slöjar har något problem, vilket däremotatt besök hos skol-stortman
kurator eller psykolog kan betyda.

BRIS framhåller det ofta mycket för barnetatt är ett stort steg att
huvudtaget ringa hjälptelefonen.över Man också barnenupp uppmanar

ringa igen de inte hittaratt någon lösning.om
Jourhavande medmänniska Röda Korset, riksnummer har fått en-

staka samtal där det uttryckts problemet upplevelser i någon auk-att är
toritär religiös rörelse. Deras erfarenhet de hjälpsökande haftär att ett
mycket behov samtal och de ocksåstort fylldavarit aggressi-attav av
vitet den berörda rörelsen. Jourhavandemot medmänniska hänvisar

vidare till FRI.personerna
Samtalen till Jourhavande frågai problempräst, i auktoritära rö-om

relser, har karaktären själavårdssamtal och sig främströr tros-av om
frågor.

Omkring fjärdedel de mottagande hade erfarenhetprästernaen av av
denna samtal, detyp här sporadiskt förekommande.är ävenav men

Jourtelefonen knuten till respektiveär stift. Om den uppringande
behöver detta samtal rekommenderarän dem vända sig tillmer attman
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den församling församlingspräst.de bor för samtalskontakt med en
Jourhavande hänvisar också till FRI.präst

Svenska kyrkan och frikyrkosamfunden

till utred-sammanställning vad återgivitsDetta avsnitt är en av som
församling-studentpräster och de kyrkligafrån sjukhuspräster,ningen

dragde imottagningsverksamhet. situationerDe möter är storaamas
likartade, liksom deras arbetsmetoder.

samfundkyrkan ellervänder sig till SvenskaDe annatpersoner som
livsåskådning,frågor ochskäl gradnaturliga i högre trotar omuppav

exempelvis social stödorganisation.de sig tillän vänt ensom
de härde med någonAlla dock varit iberättar inte spontant att av

uttryckligkan komma påbehandlade rörelserna. informationenDen en
tillfällighet.samtal ellerförfrågan, efter eller flera långaett av en ren

kan ha sin iförs samtal svårigheter,Sannolikt många rot upp-somom
huvudrörelse, dettalevelser auktoritärinom över tagetattutanen

fram.kommer
har be-till stödorganisationemahjälpsökande sigMånga väntsom

skuld- och skam-kontakt med kyrkan,de tidigare tagiträttat att men av
dennaför svåruthärdliga, intekänslor, eller för minnena varit nämntatt

ochmed socialtjänstengäller för övrigt kontakterbakgrund. Detsamma
sjukvården.hälso- och

ställer fråganbekräftas också deFörhållandet präster om re-somav
hjälpsökandesdrag denligiös bakgrund, de känner igen vissa inär

förklara detkaraktär. kanhistoria från tidigare kontakter Detav samma
får samtal medanåterkommande dennafaktum vissa präster typatt av

har proble-församling, aldrig sigandra, inom säger möttäven samma
met.

klinik kommer isjukhuspräster psykiatriskskillnad påEn är att
mellan psykiat-gränsdragningsproblem finnaskontakt med de kansom

tudelning ochriska och den tillvaron i äront,symtom gott somav
dengällergrundläggande för medlemmar i dessa rörelser. Detsamma

skuldproblematik de kan uttryck för.ge
förekommer sjukhusprästen samarbete med denharDet näraatt ett

psykiatriska personalen och kompletterar varandras kompetens.deatt
leder tillömsesidigt avvaktande inställning vanlig, vilketMen är atten

arbetar nämnvärd kontakt med varandra.utanman
Studentprästema blir utsträckning andra uppsöktai större än av per-

med bakgrund rörelsei Kristi Församling, eftersom denna ut-soner
tryckligen vänder till studerandesig ungdomar.
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Samtalen har sin tyngdpunkt i frågor trosuppfattning och bibel-om
tolkning, de flesta de problem redovisats föräven utred-om av som
ningen framkommer här.även

Den lämnat kristet baserad rörelse allmänheti mycket välärsom en
insatt i vissa delar Bibelns Viktiga beslut, ställningstagandentexter.av
och förhållningssätt har sin förankring i särskilda bibelställen, som mo-
tiverar livsföring vilka citerar och hänvisar till. Anledningenens man
till de söker kontakt för samtal inte sällan bibeltextenatt är att 7tillämpad konkreta levnadsregler, skapat svåra problem för dem.som

De och diakoner blir uppsökta för stödsamtal får oftapräster som
anledning diskutera tolkning Bibeln. Enskilda kan tolkasatt texterav
på olika andra pekar på alternativa Enligt samtligasätt, texter synsätt.
intervjuade dock den och egentligen kärnan iär stötestenenstora pro--
blemet alternativa tolkningar till början förotänkbara denatt ären-
hjälpsökande. allmänhet harI de fundamentalistisk bokstavstolkningen

anbefallen ledningen deni rörelse de tillhört. själv-Entexten,av av
ständig, personlig tolkning dem främmande. kontaktenAttär är tagen

ändå föruttryck vilja bättre förståär innebörd och lederatt textensen
ibland till attityd och kanske fortsatta samtal.öppnareen

Flera och diakoner framhåller vikten de själva harpräster attav
kunskap den rörelse det gäller. kunnaFör frågaiattom ge personen
stöd måste känna till de grundläggande tankarna och dess konsek-man

och praktiki teori och förstå den tenninologi används.ävenvenser som
Sporadiskt förekommer samtal i för avhoppare liksom studie-grupp

diskuterar olika religiösa rörelser i samhället.grupper som
bedömsPersoner ha behov kontakter stödgruppi hänvi-som av en

till FRI.sas
Enstaka håller betydande antal lektioner och föredrag påpräster ett

begäran från exempelvis gymnasier och vårdskolor. gällerDet präster
haft omfattande kontakt med avhoppare och med de rörelserävensom
dessa har lämnat. informationen deI auktoritära rörelsemastassom

arbetsmetoder liksom frågor deras psykosociala roll ochupp om om
psykologisk påverkan. På gymnasienivå ingår lektionerna i ämnena
religionskunskap eller samhällskunskap och vårdutbildningi under

etik. På de där inlettämnet sådant samarbete medorter ett prästerman
efterfrågan mycketsägs såväl från skolledningens ele-stor,vara som

sida.vernas
Att döma den information utredningen fått det mycket ovanligtärav
före detta medlemmar dei österländsktatt inspirerade religionerna

vänder tillsig de kristna församlingarna.
FRI har haft tiotal kontakter sammanlagt föremed dettaett Hare

Krishna-anhängare. Sporadiska uppgifter vissa söker sigsäger att
vidare inom olika yttringar "New Age" och alternativa terapifonner.av
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hittaproblemScientologikyrkan harTidigare medlemmar attstoraav
ibådeScientologema pekar FRI,någon anförtro sig åt. prästerutatt

för allt detföreträdareframför allt psykiatrinallmänhet och somsom
vända sig tillmeddet liktydigtförkastar.scientologema Trots är attatt

avhoppadedethjälp, förekommerfienden för ävenattatt
kontakt.dennascientologer tar

S:t Lukas

spriddalokala föreningarbeståendeförbund 30 överLukasS:t är ett av
psykotera-ochmed psykologermottagningoch harlandet, som var en

grund och harekumeniskkristenFörbundet arbetar på terapeu-peuter.
vid mottagningarna.samfund verksammarad skilda kristnafrånter en

förbundet intevilket betyderkonfessionellt obundet,LukasS:t attär
självaavkrävs intekyrka.speciell Terapeuternaknutet till någonär en

andligakunskaprespekt för ochdäremotbekännelse,kristen ommen
krafters betydelse.

förbun-huvudverksamheten,vid mottagningarnaArbetet utgör men
legitimerad psykoterapeut. Där-utbildning tillfemårigdet har även en

föredragsverksamhet.och harkortare kurserutöver manger
ochStockholm, Göteborg Upp-finns imottagningarnaDe största

sala.
lämnatfått kontakt medårLukas har underS:t personer somsenare

fram-sökt hjälpoch Menandliga rörelserauktoritära terapeut. manav
sökande vidförhållande till det totala antalethåller de fâ i mot-äratt

bemötandesamlat erfarenhet och kunskap idockhartagningarna. Man
skiljer sigProblembilden hos dessabakgrund.människor med dennaav

totalitärtupplevelsermed avseende på derasframför allt systernettav
utvecklade manipulativa metoder.med
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4.4.3 Behov ytterligare stödåtgärder. Förslagav
från företrädare för kyrkor och föreningar

Barnens behov

reli-Flera intervjuade pekar förhållanden i de auktoritärapå vissaatt
kontra och frigiösa rörelserna ställer frågorna barns rätt vuxenrättom

antal förslag har framförts till utred-religionsutövning på sin Ettspets.
för kartlägga barnens villkor och säkra deras rättigheter.ningen att

framför behövs särskildBarnombudsmannen i Uppsala detatt en
rörel-de religiösa auktoritärastudie beskriver barns situation inomsom

bamperspektiv. Bamombudsman-bör därvid granskasDessaserna. ur
föreslår kartläggning rörelsernas på barn och bamupp-nen en av syn

deras skrifterfostran, vilket bl.a. kan innebära genomgång egnaen av
Barnombudsmannen framhåller också barn självaoch dokument. att

studie.bör få komma till tals i sådanen
Myndigheten efterlyser klarläggande socialtjänstens möj-BO ett av

ligheter omhänderta barn enligt föräldrarnaLVU i situationer näratt
vill skicka dem till institutioner utomlands, drivs den religiösasom av
rörelse de anslutna till. förutsett lagtexten,Fenomenet inte iärär men
bör höra hemma under föreskriftema för varaktig vård och fostran
utanför hemmet.

efterlyser informationsfolder barnenkel vänder sig tillBRIS en som
och exempelvis kunde finnas tillgänglig hos skolsköterskoma.som
Foldem skulle förslagsvis berätta innehållet barnkonventioni FN:som
och innehålla uppgifter kan vända själv ellersigvartom man om man

kamrat har problem.en
Övrig skolpersonal bör också informerad skolsköter-attvara om

skoma kan i dessa frågor. detta medförMen även ettvara en resurs
behov personalen Skolhälsovården beredskap och stödinomattav ge
för sådana problem. Dels krävs kunskap aktuella rörelseratt möta om
för förstå de upplevelser ligger bakom barnens reaktioner,rättatt som
dels behövs kunskap samtalsmetodik.i

Lukas föreslår krisstödsenhet för dennaSzt inrättandet centralenav
problembearbetning. skulle erbjuda terapeutiskt stöd förDennatyp av

människor råkat illa Förekomsten sådan krisstödsenhetut.som av en
skulle, förutom hjälp till enskilda blott sin exis-att ge personer, genom

berättigad uppmärksamhet de problem religiösa samfundtens ge som
kan åsamka. Finansieringen skulle kunna ske inrättandetgenom av en
skadefond analogt Trafikskadefonden,med Brottsoffermyndigheten-
m.fl. där alla samfund skulle förstå finansieringen inbetalninggenom-
till sådan fond. skulleDet då inte finnas ekonomiska förhinder fåatten
hjälp farit illa. Szt Lukas eventuella skador till-när inteattman menar
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fogas medlemmar avsiktligt, det finns samfundingen kyrka ellermen
kan sig fri från rimligtsådant ändå händer. Därför detsvära ärattsom

bidrar till rehabiliteringen tillde människor kommeratt man av som
skada.

framhåller föräld-FRI skolsköterskan skall kunna kompletteraatt
och barnet till för framtiden,visioner attuppmuntra utanrarna egna

grumla barnets till föräldrar. styrka leva itillit sina måsteBarnet attges
människa.sin dubbla värld bli kluvenattutan en

behöver stärkas alla kommer iBamkompetensen i instanser som
och be-kontakt med de auktoritära rörelserna. Utredare, stödpersoner

situation.handlare i utsträckning uppmärksamma barnensmåste större
barnens behovföräldrar får hjälp, för inte automatiskt med sigAtt att

blir tillgodosedda.
för vanvård,fenomen flera konstaterar barnEtt är när utsättsattsom

skulle resultera ingri-bristande eller misshandel, normalt isomomsorg
med detta detpande från socialtjänsten, finns tendens överse näratten

personal medsker religiös rörelse. finns riskinom Det atten ansvaren
missförhållandenför barns villkor skyldighetåsidosätter sin att ta upp

kunskap ochrädsla kränka religionsfriheten. Bristande stöd,attav
och käns-oklara riktlinjer bidrar till osäkerhet i dessa uppenbart svåra

liga frågor.
skolled-uppmärksamhet och kritisk blick krävs lärare ochStörre av

den det gäller gästande informatörerning i kommunala skolan inär
skolan, studiebesök och val praktikplatser för elevernas PRAO-peri-av
oder.

föreningar reli-Flera arbetar med barnfrågor vissanämner attsom
giösa samarbetar med den vanliga skolan i sitt värvnings-egetgrupper

före-arbete. rörelse oftast Krishna, andraDen Harenämns är mensom
kommer.

Företrädare för Krishna bjuds ibland till religionsundervis-Hare in
ningen på högstadiet med tanken skall hinduismen.deatt presentera

ifrågasätts flera enhetligDetta skäl. Dels hinduismen inteärav en
religion, flera, ofta oeniga och mycket olika. Detutan presenterassom
för eleverna blir alltså DelsHare Krishna-rörelsens speciella version.
sker informationen, på grund bristande kunskap,arrangörernasav
oftast förberedelser, debatt eller kompletterande diskussion.utan

På erbjuds skolan studiebesök rörelsenspåsättsamma an-
läggningar. Praktikplatser för elever förmedlas till exempelvis Hare
Krishnas vegetariska Skolan måste medvetenrestauranger. attvara om
dessa kontakter används rörelsen för medlemmar.värvaattav nya

Stödföreningama och stödpersoner inom Svenska kyrkan attanser
information värvningsteknik och manipulativa inslag i de auktori-om

verksamhet skall förmedlas i skolans undervisning.tära gruppemas
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Informationen skall knytas till samhällskunskap, till reli-inteämnet
gionsundervisningen.

Flertalet intervjuade framhåller det krävs betydligt bättre tillsynatt
från Skolverkets sida de fristående skolor finns inom de reli-av som
giösa rörelsema. detDe krävs tillsynsreglemaöversynattmenar en av
och inför oanmälda inspektioner friskolorna. bl.a.i Manatt man anser

det uppenbart skolor och hemundervisning inte följer skolpla-äratt att
exempelvis vad det gäller uppgiften demokratisk fostran ochnen, un-

dervisning samhällskunskapi och religionskunskap.ämnena
Utredningen har in dessa synpunkter ställningstagandeni sinavävt
krisstöd, vilket framgår förslaget inrättandet kunskaps-ettom av om av

center.
I övrigt det gäller barns situation de nyandliga rörelsernainär

hänvisas till kap. vad gäller de de fristående skolorna till kap.5 samt

Stödföreningarnas arbete

framgårSom tidigare detavsnitt vanligt många vårdgivareär attav
hänvisar till FRI. bedömer möjlighetenDe träffa andra individeratt
eller stödgrupp med liknande erfarenheter vik-en av personer som en
tig, ibland avgörande del rehabiliteringen för människor faritav som
illa auktoritärinom en grupp.

verksamhetFRI:s bygger dock helt och hållet på ideella insatser och
har bidrag elleringa anslag, sånär produktionsbidrag för fram-ettsom
ställning studiematerial. Medlemsavgifter och intäkter från informa-av
tions- och studiematerial bekostar utgifter för lokalhyra, framställning

informationsmaterial, Allt arbete obetalt.ärporto, etc.av
de skulle behövaFRI minst anställd, med erfa-attuppger en egen

renhet religiösa rörelser, på kansliet bl.a. skulle bemannaav som
hjälptelefon och för information. skulle också innebäraDet attansvara
stödföreningama aktivt skulle kunna informera de existerarattom som
hjälpmöjlighet. har behov ekonomisktDe stöd föräven attav genom-
föra denna information.

Trycket på föreningen från avhoppare. de uppleverDetär stort som
det de ofrånkomligen får för människor befinnertyngst är ansvar som

Ävensig i kris. Situationen bådehar praktisk och psykologisk sida.en
privattelefonen kan tendera bli jourlinje. förekommerDetatt atten
medlemmar föreningarnai perioderi upplåter sina hem för personer
med eller mindre svår ångest. gällerDet såväl avhopparemer som an-
höriga.
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ideella krafter ochligger påFRI attatt ett stort sam-ansvaranser
behand-förhuvudansvaretstödföreningama ochhället måste avlasta ta

ling de skador uppstått.somav

behandlingStöd och

vilkaenigautredningen iförintervjuats ärDe stort omsompersoner
för problemen.samhälletsaknas i mötaattresurser som

kli-psykiatriskmedsjukhus i landetnågraförslag innebärDeras att
medmänniskorrehabiliteraförkrävsfår den kunskapnik attsom

behovDels finnsauktoritärafrån upplevelser isymtom avgrupper.
rehabilitering.långsiktigomhändertagande,akut t.ex. mer

vårdavdelningar"säkra"instiftandeförts framförslagEtt är avsom
därinnebär avdelningaraktuella rörelserna. Detfrån deför avhoppare

hänsynkontrollerad, medtrosuppfattningochlojaliteterpersonalens är
specifika problem.till patienternas

därrehabiliteringshemföreslårStödföreningama öppnas,att ett man
möjlig-skullebland Häroch Stödgrupper, ävenerbjuder terapi annat.

personal fin-förintensivkurserfonnförmedla utbildning iheten att av
Wellspring Retreatför rehabiliteringenför framförebildEn ärmannas.

Ohio, USA.and Center iResource
såväloch diakoner ipekasverksamhet prästerDen ut avsom

utvecklagrund förmöjligfrikyrkornakyrkan ettSvenska attsomsom
Även för SztföreträdareLukas.förbundet Sztsvenskt ärresurscentrum,

lämpliga förutsätt-ochförbundet har kompetensLukas framför att
verksamhet.för sådanför bliningar ett centrumatt

behov efterlysestill efteranmäla sigkurser och seminarierKorta att
föruppgiftlämpligutredningen intervjuat. Dettamånga vore ensomav

dettasamlad kompetens påinneharcentraltett resurscentrum om-som
råde.

oftafall detderasuppmärksammas. lAnhörigas behov måste är
behövarörelsen. de kannärstående kvar Menfråga i ävenärattom
kontaktför byggafamiljemedlemmen hoppatstöd efter attatt uppav,

bearbeta de upplevelserförtroende och föroch ömsesidigt igen att som
såväl hjälp psykologbehovde har haft. Anhöriga kan i somavvara av

delar varandraskan där deltagarnadet stöd självhjälpsgrupp er-ge,en
farenhet.

förhållningssättrimligt och realistisktkan handla hittaDet att ettom
familjemedlemmenförlora kontakten medtill rörelsen för inte heltatt

familje-med sinlära möjliga konstruktiva umgåsoch sig sätt attatt
utnyttjad eller bortstött.medlem själv eller bliutan att provocera
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anhö-och förlustenIbland det gälla bearbeta separationenkan att av en
rig.

psykiatri ochUndersökning inom4.5

ochomfattningsocialtjänst angående
lämnatförbehov personer som

nyandliga rörelser

socialtjänstochpsykiatrimed undersökningarna inomAmbitionen var
bildoch fåomfattningpå problemetsfinna indikationer attatt aven

socialt arbete,respektivekliniska tillämpningarkunskaper, kompetens,
utbildningför bättremodelleroch behövliganuvarande samtresurser

och krisstöd åt avhoppare.
osäkra.kvantiñeringamahar kommit framIndikationer ärmen

redovisar resultaten.Denna rapport
under femårs-psykisk eller social krisavhoppare i300Knappt en

intervjuunder-enkät- ochperiod redovisas undersökningama,i enen
sökning.

undersökning-avhopparproblematik blir iNyandliga rörelser och
ochoffer- och skadeperspektivsedda från sammantagetett ger enarna

metoder, inreverksamhet vad gällernyandliga rörelsersbildsvart av
för avhoppare.sociala konsekvenser Detarbetssätt och psykiska samt

tillkamera vid utgångenjämföras med placerakan bildlikt ettatt en
ellerlandskapet utanför, vid ingångenoch bilder ihus intestängt ta

demBilder från utgångendet mystiskt stängda huset.inuti tas somav
helhetenverklighet skildras täcker intekris.i Denär är sann mensom

möjligsådan denspektrum verkligheten,och hela det ärutgör attsom
sociologiska eller teologiskaexempelvis vetenskapligtbeskriva med

problemorienterad, vilket utesluter alla deBilden ocksåinstrument. är
församlingstillhörighet.aldrig får problem med sinmänniskor som

verk-faktiska skador hos och individer visspåtalaAtt av engrupper
ska-kritik de verksamheter producerarsamhet innebär förvisso av som

trosuppfattningar eller religions-dorna. det inte påMen är ett angrepp
frihet.

och socialtjänstSamhällets offentliga vård och stöd inom psykiatri
för utträdares själsliga nöd, derasinte tillräckligt rustadeär mötaatt

existentiella problematik och ofta långvariga behov specifik be-av
handling och stöd. Frivilligorganisationer, präster/teologer, kunskaps-
och stödjande nätverk exempel på finns i dag och iär somresurser som
bättre för-organisatorisk samverkan skulle kunna tillföra väsentlig
stärkning till den offentliga vårdapparaten. förbättrad utbildning,En
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vidareutbildning och fortbildning rörelserna, respektive krisstödom
utträdare efterlyses majoritet de personalgrupper under-storav en av
sökningarna kommit kontakti med.

Barn och ungdom särskild uppmärksamhet Ska-iägnas rapporten.
Över-dorna djupare och svårbehandlade jämfört medär mera vuxna.

och misshandel socialtjänsten, enligt Lagrapporterasgrepp av omsom
Vård femårsperiodUnga LVU under omhändertagit ettav en
femtontal barn med bakgrund i nyandlig rörelse. fall redovisasDe som
speglar oacceptabla metoder inom rörelsen.

Särskilda svårigheter uppstår med patient/avhopparei mötet när per-
sonal offentligi tjänst själva medlemmar eller har starktär engagemang
i nyandlig rörelse. Arbetsgivare hälso- ochinom sjukvård har i någoten
fall tvingats inskrida med omplacering till skydd för inneliggande pa-
tienter eller för patienter öppenvård. Problemet finns därutöveri inom
socialtjänst, skola och förskola enligt redogörelser.intervjupersoners
Frågan känslig och balansgången delikat religionsfrihet,mellanär ar-
betsrätt, vårdansvar och integritetsskydd båda håll. vägledningIngen
finns på området, vilket efterlyses berörda arbetsgivare.av

Givet mörkertal och fönnodad underrapportering reelladetett är
antalet troligen redovisadede 300 skattningEnstörre än personerna.
kan hamna på minst 300, under fem år. Utöveröver ettusen personer
utträdama redovisats i undersökningama tillkommer anhörigasom som
också kan tänkas ha hjälpbehov.

Nyrekrytering och genomströmning medlemmar nyandligaiav
rörelser har studerats denna undersökning,i heller de avhoppare i
kris inte sökt hjälp.som

landsting,Kommuner, Skolhälsovård med flera offentliga vårdgivare
har inventerats. Metoden med valda delar bland dessa vårdgivareär att
skapa bild problemets omfattning, behov utbild-en av av resurser,
ningsbehov och kan förrelevant utredningen.annat som vara

Mot bakgrund fåtals- och mörkertalsproblematik har initial-av en
studie i två delar genomförts, dels riktad, explorativ intervjuunder-en
sökning och dels, i samarbete med Landstingsförbundet, enkät tillen
landstingens och medlemskommunemas kontaktpersoner psykiatri.i
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4.5. Utgångspunkter1

det följande problemets omfattning, hälso- ochI indikationer påges
sjukvårdens socialtjänsten,och kompetens inom psykiatrin ochresurser

Skolhälsovården, utbild-stickprovsvis berörs Studenthälsan ochäven
och stöd.ningsbehov och på behov särskilda resurserav

områdenfullständig kartläggning på angivnaDet inteär menen av
bör kunna grund för fortsattutgöra resonemang.

Få mångafall, berörda

behandlingsbehovpsykiska lcristillstånd ochAntalet utträdare med är
femårsperiod.hundratal underrelativt litet, det handlar några enom

perspektivomfattning kan betraktas flerproblemetsFrågan urom
det kvantitativa.än

automatiskt tolkas problemets omfattningfall bör inteFå ärattsom
familj kris finns många människorliten. enskild eller iRunt somenen

från flera huvudmän. binderberörs; anhöriga och behandlare Insatserna
förstone kanalltså och därför omfattande de imånga änärresurser mer

förefalla.
betraktas renodlat kvalitativt perspek-Omfattningen kan även ettur

delivskvaliteten för den berörda personentiv. FörHur t.ex. ut an-ser
individuella lidandet och särskilt för demhöriga svårtDet är mätaatt

socialt skilda skälstår familjeband och kontaktnät ochutan som avsom
desöker professionell hjälp. kan på goda grunderinte Man anta att

kanför lidande ensamhet. Obehandlade krisreaktioneriutsätts ett stort
tillinnebära problemet kan på djupet och kanske sigävenatt ge

känna skede, utlöst andra faktorer.i ett senare av
samhällsekono-bedömningen problemets omfattning kanI ävenav

socialtjänstensmiska effekter Hälso- och sjukvårdensin.vägas samt
fall lång-kopplas in och rehabiliteringsprocessen blir i mångaresurser

Sjukvårdande socialt stöd kostnader i för-varig. behandling och skapar
säkringssystemen. sjukskrivning och bortavaro från arbetsmarknaden
orsakar kostnader, dem försäkringssystemen, form kostna-i iutöver av
der för produktionsbortfall.

Målgrupper och mörkertal

fallDe redovisats från psykiatri och socialtjänst kansom grupperas
både familjerindivider, eller anhöriga utträdare.tillsom som som en

flestaDe utträdama har stödbehov,inget klarar övergångenutanav
synbara konflikter. Bland dem behöver hjälp, kan sche-utan som man
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matiskt vissa dem söker hjälp och får eftersöker.säga, vad deatt av
Andra får inte adekvata insatser, eftersom kunskap och saknas.resurser
Några kan förmodas få mindre bra stöd eller inadekvat bemötan-ett ett
de. bådaFör dessa kan förmoda obearbetadeattsenare grupper man
upplevelser leder till kvarvarande krisstillstånd.ett

Det finns flöde individer ansluter tillnyandlig rörelse,sigett av som
tillhör och/eller varit medlem inom sådan, under kortare eller längre tid,
och sedan fattar beslut lämna denna.attom

Här har inte flödet fokuserats enbart utträdare sökt vårdutan som
och stöd. Mörkertalen svårbemästrade, särskilt beträffande demär som
behöver, inte söker hjälp. studier borde kunna kartläggaFortsattamen
behoven också individnivå.på

Metoder svarsfrekvens4.5.2 och

faktumDet det redovisas få fall riket medföri år vissaatt per me-
todproblem. Enkelt uttryckt handlar det finna träffsäkerhet ochattom
representativitet datainsamlingen, dei nå läkare, psykologer, kurato-att

och socialsekreterare vilka givit vård eller stöd individerrer som
lämnat nyandlig rörelse.

rikstäckandeEn enkät till landstingsenheter psykiatrininom samt en
intervjuundersökning, där urvalet intervjupersoner bl.a. grundats påav
specialistkompetens, har genomförts.

Hälso- och sjukvårdsenheter har inskränkts till psykiatrin i öppen-
respektive slutenvård hos sjukvårdshuvudmännens offentliga utbud ett
undantag privatpraktiserande psykiater. Socialtjänsten täcks in iär en

utvalda primärkommuner. Båda verksamheternatre representeras
därutöver på central nivå chefstj ochänstemän experter.av

Intervjuundersökningen har genomförts bland urval 22ett om
professionella inom psykiatri och socialtjänst. Landstingsför-personer
bundet har förmedlat enkät till landstingens och medlemskom-en

sammanlagt kontaktpersoner26 i psykiatri.munemas

Enkätundersökningen 1997

huvudfrågorTre ställs i enkäten, nämligen kunskap/kännedom ut-om
trädare med psykiska problem, nuvarande respektive behövda resurser.
Preciseringar finns inom huvudfrågorna, diagnos, behandling,ex.
samband med nyandlig rörelse och kompetensaspekter.

Enkäterna tillställdes kontaktpersonema, i sin ombads för-tursom
medla dem till de olika enheterna i den psykiatriska vården. Enkäten
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speciella bakgrun-förutsattes bild patientförekomst med denge en av
den religiösa rörelser.i nya

lämnatsSkåne och Götaland, harbåda regionerna, VästraDe nya
dvs. enkätema har tillställts de tidigare 23därhän i sammanhanget,

landstingen och de medlemskommunema.tre
fördelar geografiskt välLandstingen besvarat enkäten sig översom

län glesbygd.riket och innehåller såväl befolkningstäta som
verksamhetererhållit på enkäten frånlandsting har12 19 svarav

Landstingsför-har bifogats tilllokalt respektive län och dessai svaret
ochVuxenpsykiatrin barn-bundet. materialet ingår såvälI ung-som

tilldet totala antalet enkätsvarBUP. Därmed uppgårdomspsykiatrin
tillräckligt för ändamålet.stycken. bedöms62 Detta som

vidfrågornachefer psykiatrin har dessutom tagitNågra inom upp
sammanfattning gjortsmotsvarande, varvidklinikchefsmöten och aven

StockholmsRespektive sjukvårdsornråde irundfrågningen på mötet.
sjuk-och förfrågningar har inomläns landsting har fått enkäten gjorts

psykiatriska verksamheterna. Uppskattningsvisvårdsornrådena till de
medverkande bakom de 62har 80-tal befattningshavare varitett en-

resterandeläkare psykiatrin,kätsvaren. fjärdedelar inomDrygt ärtre
klinikchefer.andel forvaltnings- respektiveär

föroch enkätsvaren representativaSvarsfrekvensen 73är ärprocent
sjukvårdshuvudmännen den regionala nivån kontaktpersonemapå som
företräder.

kliniker ochfinns för de tal redovisas; alla berördaReservation som
finns vidare mörkertal psykiatrin.mottagningar har inte nåtts. inomDet

fullständig bildindikation enkäten acceptabel inteSom änomger en
överväganden.riket och kan underlag för vidaretjänaöver som

Intervjuundersökningen 1997

kännedomIntervjuundersökningen riktades till med godpersoner om,
fall stödåtgärderoch i de flesta erfarenhet behandlings- ochegen av,

till centralt placerade nämligenvaldesTresamt experter. orter ut,
Stockholm, Uppsala och Vänersborg. Undersökningen förutsattes i
första hand kvalitativa data och information lämpliga ingångarge om
till hälso- och sjukvården för fortsatta, fördjupade studier. inteDen är
riksrepresentativ hygglig indikation dataoch kvalitativamen ger en
från psykiatrin och socialtjänsten.

Intervjuerna inriktades på frågor gällande kunskap avhoppareom
och krisstöd för denna vilken diagnos ställts på dem, vilkengrupp, som
behandling de fått fördelningen mellan antalet barn ochsamt vuxna

hjälp.sökt Vidare efterfrågades befintliga och önskvärda isom resurser
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verksamheterna för människor med denna problem, vilkatyp av
kunskaper och kompetens finna inom professionema och vadsom som
saknas. Frågor ställdes också det finns behov vård och stöd hosom av
avhoppama inte tillgodoses eventuella myndighets- ellersamtsom nu
övriga synpunkter.

Inom varje fanns preciseringar, diagnos och behandling.tema t.ex.
Namnet på de nyandliga rörelser från vilka de krisdrabbade patienter-
na/klientema hade så långt möjligt. och kompe-Resurs-utträtt angavs
tensfrågan återkom framtidsperspektivi under önskvärdaett temat
resurser.

De intervjupersonerna22 verksamma psykiatrer, psykologer,är som
socionomer, jurister och centrala befattningshavare/experter.

Intervjupersonernas verksamhetsområdenip fördelning över

verksamhetsområde antal
psykiatri 6
socialtjänst 4
central befann/experter 5
juridik 2
skol- och studenthälsovård 5

Intervjuerna har genomförts under november och december 1997 som
personliga intervjuer respektivepå arbetsplats. Undantag är tre
intervjuer, gjorts telefon.som per

Objektivitet, polarisering, värderingar

Problematiken med utträdare nyandliga rörelser endasti Sverige ärur
punktvis undersökt och överblick saknas.

Intervjuundersökningen och enkätundersökningen har lagts ochupp
redovisats så resultaten de båda undersökningama skall kunnaav
läggas till helhetsbild.samman en

Professionellt grundade synpunkter från i vård eller socialtpersoner
arbete, orsakssamband med vistelse ocht.ex. trosutövning i nyandliga
rörelser, har återgivits och kommenterats. professionellaUtöver kun-
skaper och erfarenheter finns bland intervjupersonerna naturlig pati-en
ent/klientorientering; professionens uppgift vårda, stödja och hjäl-är att

skadadepa personer.
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förebyggandeutvecklat synpunkter påhar ocksåIntervjupersonema
och stöd,kunskaper, vårdförbättringarinsatser och förslag till av

materialet.finns medvarför deras värderingar i

sjukvård/psykiatrin. ResultatochHälso-4.5.3 av

undersökningarna

Enkätundersökningen

patienter84femårsperioden 1992-1997,underEnkätmaterialet visar,
slutnafrån denfrån den och 9rörelse,nyandlig 75 öppnautträtt ursom

psykisk krisallvarlighamnat iharvården. patienterpsykiatriska Dessa
och behandlats.efter utträdet

enkäten.har besvaratmedlemskommunerochlandsting2619 av
med tioslutenvård,ochpsykiatriskfall inomAnsamlingar öppen-av

följ ande landsting:fler, finns iellerpatienter
rapporteradeVästernorrland. DenKristianstad ochStockholm, största

Ängelholm ilandstingetinomfinns ipatienterkoncentrationen av
öppenvården.fem inommed fall på årKristianstads län 25

landstingen ifrånoch patienterMellan fem tio rapporteras
Älvsborg, Gävleborg.Uppsala ochMalmöhus,Sörmland, Kronoberg,

Örebro-, Bohuslands-ochJönköping-fall har ifyraHögst noterats
noll patienter.sjutingen, övriga anger

Intervjuundersökningen

femårs-denfunnits inom psykiatrinfinns eller har87 patienter senaste
relateratsfallVänersborg.Uppsala och AvStockholm,perioden i som

behandlats också inomhar majoritetenstycken,centrala 40experter,av
ochpsykiatrinpatienter/klienter inomTotalt återges 208psykiatrin.

ungdom.barn ochsocialtj 19 ärprocentänsten, varav

Symtom och diagnoser

trosutövningenmed former försammanhängeroch diagnoserSymptom
enligtvilkennyandliga rörelse patientenoch vistelsen i den utträtt,ur

svaranden enkätenav 62 itredjedel dem 12cirka svarat.av somen
Ävenlämnat. i övrigade rörelser patienterna svarsomnamnger

tydligt mellandock kopplas likasambandet, vilket inteframgår indirekt
finns heller intesymtombilden.rörelsen, utträdet och Detvistelsen i

med någonställa diagnoser på sambandetbland psykiatremarutin att
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form psykisk påverkan och medlemskap i nyandlig rörelse. enstakaIav
fall har patienten haft disposition för psykisk labilitet eller manifesten
sjukdom före inträdet rörelsen.i

Diagnosema i enkätsvaren omfattar b1.a. personlighetsstöming, sui-
cidbenägenhet, ångest, skuldkomplex, psykoser eller psykoslilcnande
tillstånd, känslomässiga och sociala störningar.

I intervjumaterialet återfinns diagnoser även posttrau-samma men
matiskt stressyndrom, traumatisk respektive existentiell kris, tvångs-
tankar och förvirringstillstånd.

Diagnosema väl med andra undersök-stämmer överenssom anges
ningar och på området.rapporter

Psykiatrisk diagnostik måste dock tillämpas med försiktighet,stor
framhåller psykiatrikema. Två och lä-någraexperternaen av av av
karna påpekar rörelsernas symbolfyllda språk kan få till följdatt att en
avhoppare tolkas förvirrad då detta symbolspråk används. Vadsom

behövs i de första med vårdapparaten kompe-mötena är extrasom en
tolk, förmår språket och helst relatera tilltens, översättaatt teo-en som

logisk kunskap. Förvirringstillstånd och psykoslilcnande tillstånd kan
exempelvis i del fall återspegla den lämnade "sektmiljöns" logikinreen
och språkliga verktyg, tolkas inte adekvat kulturkrockeni medmen
samhället utanför.

Behandling

tycks finnasDet två huvudfaser i utträdares lcris. Dels den första,en
ibland kraftfulla, akuta krisen kräver sin speciella behandling, delssom
den därefter följande, långvariga återhämtnings- och nyuppbygg-mera
nadsfasen, ställer krav på kontinuerlig behandling eller stöd frånsom
vården. naturligtvisDetta schematiskt, sammanfattar vadär grovt men
specialistläkare framhållit. Med nyuppbyggnad barainte attmenas
bearbeta krisen och upplevelserna bakom. Många patienternaav
uppvisar förlorad identitet eller rörelseni påbjuden identitet ochen en
behöver hjälp orientera tillbakasig till livet före medlemskapet.att

Patienterna har fått samtalsbehandling olikai former; psykoterapi i
några fall, psykofannaka i kombination med andra insatser och stöd
från, psykiatrin, socialtjänsten, Svenska kyrkansutöver kurativa verk-
samhet och frivilligorganisationer på området ochFRI SESAM.som
Svarandena framhåller värdet med andra avhoppare erfa-imöten ettav
renhetsutbyte.

fall harI 9 patienten behövt slutenvård under period.en
Flera psykiatriker efter familjeterapi, eftersom avhopparensträvar

oftast har familj djupt involverad i konsekvensernaär deten som av
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delarfall däraktuella avhoppet.och det Imedlemskapettidigare av
denofta pålagringarrörelsen uppstårkvar ieller hela familjen är ur-av

dubbla separationer.drabbasavhopparen,hossprungliga krisen avsom
beträffandebildenkätundersökningenochBåde intervju- ger samma

intervjuundersök-majoritet idominerar. Enbehandling. Samtalsterapi
frånspecialistkompetens,bristallvarligdetningen är attatt enanser

drabbade.för definns tillgådiscipliner, intesamverkandeolika attmen
mednuvarandehävdatdockpsykiatriker harantalEtt att ex-resurser

förtillfyllesti övrigtbehandlingsresurserochempelvis kristeam är
rörelser.nyandligafrånkrisdrabbade personer

särskildavhopparnahävdarintervjupersonerna ärflesta attDe enav
utformadspecielltochproblematikbeträffande samt attsymtomgrupp

påkallad.behandling är
kon-exklusivt iSkolhälsovården kommerochStudenthälsovården

stickprovgjordesintervjuundersökningenmed I etttakt unga personer.
Stockholm.i

avhop-fall medenstakanågothaftSkolhälsovården har inte änmer
tiotalsammanlagtkännedomskolor har ettPå några ung-ommanpare.

imedlemmarfamiljersinavilkalägre tonåren ärdomar i ny-genom
gäl-vadfrämstsvårigheter i skolan,harUngdomarnaandliga rörelser.

berörda ungdomarnamed deKontakten sig är vär-samspel. iler socialt
defull och ömtålig.

befinnerelev i gymnasietskolkuratorema berättarEn somenomav
träffar hjärte-Eleveninför avhopp.ambivalensoch djupsig i kris ett en

förbindel-tillåter "fria"rörelseneftersom intepå gymnasiet ivän smyg,
ser.

önsk-Beträffandeefterlyses kuratom.goda rådHandledning och av
efterlyserkrisdrabbade avhoppareför bättre klaravärda attresurser

jourtelefon och kontaktnät.kuratom
rund-Läkarförbundet gjordeSvenskaSkolläkarföreningen inom en

tillkändestyrelsenistyrelsemöte i januari -98. Ingenfrågning vid sitt
skolhälsovården.fall med avhoppare inomnågot

årkrishögst avhoppare iStockholm harStudenthälsovården i peren
psykisk kris,allvarligstudenter ibesök årligen. Treav cirka 0003

fem åren.förekommit denyandlig rörelse, harmed koppling till senaste
demUppsala kan lyssna påStockholm ochiMottagningama som

stöd och vidkristillstånd,allvarlighetsgraden ikommer, bedöma ett ge
behov till psykiatrin.remittera

avhoppare iuppgift för tidig upptäckthar viktigStudenthälsan aven
denmöjlighet till korttidsinläggning inomkris. efterlyser öppnaMan

föroch metodernyandliga rörelserkunskaperpsykiatrin. Mer om
önskvärdaingår blandkrisstöd handbok i ämnetsamt resurser.en



182 Krisstäd för lämnat nyandliga rörelser SOU 1998:113personer som

Resurser i dag

Resursema står till buds de flestai fall psykiatrinsär be-gängsesom
handlingar för patienter i allvarlig kris och med psykiska Desymptom.

in och eventuellt mobiliseras utanförsätts psykiatrin berorresurser som
på vilken kompetens och vilket läkaren och vårdpersonalsynsätt annan
har.

Få psykiatriker har behandlingserfarenhet utträdare kris, vilketiav
framkommer i intervjuerna. Generellt finns mörkertal inomett psy-
kiatrin. Ibland missar signalerna det kan finnas speciellattman om en
bakgrund till den psykiska krisen.

Majoriteten de intervjuade har klinisk erfarenhetav genom egen
med tiden tillägnat kunskapersig och erfarenheter bättrenya som ger
förutsättningar för adekvat bemötande och behandling de avhoppareav

söker hjälp något också minskar risken för missaattsom som-
"sektbakgrund" hos den drabbade.

Några de erfarna psykiatrikerna samarbetar medmest externav ex-
pertis, exempelvis teologer också frivilligorganisationer.men

Psykiatrins för avhoppare krisi bedöms i intervjusvarenresurser av
majoritet generellt otillräckliga. finns,Nyanseringarstoren som exem-

pelvis "ibland tillräckliga samarbetei medatt är externresurserna ex-
pertis".

enkätsvarenI landsting har hyggliga förnämner ett att man resurser
den speciella eftersom vidareremitterar till psykiater ochgruppen man
psykolog med specialistkunskap i Man i de flesta lands-ämnet. anser
ting och beredskap för avhoppare i psykisk kris finns inomatt resurser
psykiatrin, i några dem specialiserad krisbehandling inteattav anges
behövs. dettaTrots önskvärda går denutöveranger man resurser som

tillgängliga arsenalen.nu

4.5.4 Socialtjänst. Resultat

mångaHur

81 klienter och skildras översiktligtnämns intervjupersonerna inomav
socialtjänsten. relateradeAv 40 barn och ungdomar i intervjumaterialet
av totalt har208 majoriteten kommit i kontakt med socialtjänsten som
tillsynsärenden och/eller åtgärdsärenden inom för Lagenramen om
Vård Unga LVU.av
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åtgärderStöd behandlingoch samt

enskilde fältarbe-eller denlokal nivå, socialkontoretSocialtjänsten på
för avhop-primärkontakthar sigtaren/socialsekreteraren visat vara en

behandlas psykiatrin. Samar-fall inomi många de ävenparen av som
detVälutvecklatgenerellt kanske inte såbetet med psykiatrin är som

där dethar delvis valtspå undersökningsortema. Ortemavisat sig vara
Relativt mångarörelser etablerade.finns flera, religiösa settstörre nya

skaffa sigsocialarbetarekris har tvingatfall med avhoppare i att nya
bakgrund, finnaklientensde frågornakunskaper, ställa rätta nyaom

ochmed psykiatrinsamarbetedäriblandrutiner, närmareett annan
teologisk expertis.juridisksåsomkompetens samtextern

intervjuundersökningen framhålleri utöverSocialarbetarna att sam-
nätverksbyggelokaltarbetar medfamiljeterapiochtalsbehandling man

upprätthållaellerhandlartill avhopparen. Detstöd upprättaattom
medkontakterpsykiatrin, knytasamarbete medkontinuerligt attett

ioch SESAM,frivilligorganisationer FRI prästeratt engagerasom
fåtaligadevid behov konsulteramöjligt,kyrkan ochSvenska att, om

området.påexperterna
Stödperson, någonfamiljeterapi och insatsSamtalsbehandling, attav

och stödenbehandlingarnade frekventadet krisar,ringa till då är mest
harbarn enligt LVUTvångsomhändertagandefrån socialtjänsten. av

kap.5och ungdom beskrivs iBarntillämpats för 12 bam.
bedömer nuvarandeSocialtjänstens intervjupersoner resurser som

metoderförslag bättreVäl utarbetade utträ-otillräckliga. mötaattom
efterfrågas.dare krisi

från de bådaresultatGemensamma4.5.5

undersökningarna

nyandlig rörelsekris ochSamband mellan psykisk

rörelsenoch den nyandligapsykiska krisSamband mellan avhopparens
diagnostiserade Detantal dekonstateras bakom stortett personerna.av

redo-nämnda endastfinns nedananledning äratt notera att engrupper
alltsåskall intevad uppgiftslämnama angivit. Devisning ses somav

rörelser fallande skalavilka nyandliga inågot änannat upp-som - -
giftslämnama träffat på.
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Summering från enkät- och intervjuundersökning, totalt 6 7 personer

Rörelse Antal omnämnanden

Livets Ord 12
Jehovas Vittnen 10
Hare KrishnaISKCON
Scientologema
Finlands förbedj are
World Light Center
Familjen Guds Barn
Kristi Församling
Sataniströrelsen
Moon-rörelsen
New ospec.Age
Twindrörelsen
Ananda Marga
Plymouthbröderna
Rastakultur ospec.
Bhaghwan
häxkult
tarökort ospec.
Nicheren
Solsekten
Linbusamfundet
Mellan himmel och jord
Maranata

tonåringarBarn och särskilt utsatta

såvälI enkät- intervjusvaren framstår generellt barns och ungdo-som
problem barn vuxit inom nyandlig rörelse och sedanmars som upp

utträtt betydligt svårare, psykiska skador djupare och be-som som
handlingar långvariga jämfört medsom mera vuxna.

Barn och ungdom lever inom rörelsemiljö och lämnarsom en som
sådan uppväxtmiljö, särskilt visarär utsattaen svaren.
I del fallen sker brytning i familjen mellan dem stan-en av en som
i rörelsen och avhopparen. Svårigheten med dubbel frånseparation,nar

uppväxtrniljön och från anhöriga kvar, blir särskilt tydlig förärsom
barn och tonåringar.
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rörelsemed-den andra generationensPsykiatrikema framhåller att
bestraf-ofta ochlemmar skada den auktoritärabarnen tagit stor av

fande miljön.
har tvångsomhän-relaterade barnen intervjumaterialetTolv de iav

frånfemårsperioden. Tvångsingripandetdertagits enligt underLVU
misshandel, sexuellafall fysisksocialtjänsten har skett efter belagda av

uppväxtmiljö.starkt destruktivoch för barnens utvecklingövergrepp en
foster-harkunnat majoritetennågra fall har släktingarI engageras,

hemsplacerats.
rörelsebamandra generationensfinns forskning påingenDet nästan

barn frånpåbampsykiatrisk undersökning har gjortsi Sverige. En tre
fack-iartiklar har publiceratsSmåland. NågraWorld Light iCenter

bampsykiatrikernVäxjö 1993gjordes på BUP iUtredningen avpress.
Östensson. föräldrar levt imed sinahar tillsammansStig Barnen ett

efterhar sigFöräldrarnadestruktivt och slutet rättatsystem. normer
förbarnenandliga ledare. harDennadikterats utsattav gruppenssom

botgö-form hot,kränkande behandling ibestraffning ochpsykisk av
berö-förhållningsregler. harinkonsekvens Barnenförbud och iringar,
rädslahar de berättat sinsamtal med psykologintegritet.sin Ivats om

För ledaren.
vadväl med intervjupersonernaUndersökningen överensstämmer

upplevelser,tvångsomhändertagna tolv barnensnämndadeåtergav om
fallen.tillkom i någragrövre övergreppäven ännu avom

Flermaterial finns tonåringar.enkätundersökningens 9 nämns,I
tidigaretonåringar har viförbigående, till exempel "någrabara imen

tydligt: Tvåredovisasmed". tonåringars situationhaft kontakt Fyra
harpojkarbehandlingstillfället år, och två 15-årigaflickor, båda vid 14

rörelse lämnatpsykiska skador respektiveådragit svåra isig mansom
ifrån.eller hjälpts ut

klinikchefsmöten ochfrågor påklinikchefer enkätensdelEn tog upp
december 1997gjordes idessa rundfrågningarmotsvarande. En av

följandelandstingen, varvidungdomspsykiatrininom barn- och i ett av
aktuella framkom.fall

Krishna.Tonårig pojke gått med Hareisom
och familjen.avstånd från föräldrar. FörtvivlanTar isina oro

0rd.Två minderåriga barn, barnmisshandelsärende, Livets
gått med Jeho-Två barn mår dåligt, familjeproblem efter iatt mamman

Vittnen.vas
Två från örbedjare. kvar.flickor bröt loss Finlands LVU-F Pappansig
ärende.

koncentrationssvårigheter.barn med inlärnings- ochEtt
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Utredning och behandling väsentligt försvårad på grund föräld-attav
tillhör Ord.Livetsrarna

Tonårsflicka hoppar Jehovas Vittnen plus föräldern. Familje-av ena
problem; flickan mår dåligt samband med föräldern kvari iäratt ena

Ätstörningsproblematik.Jehovas Vittnen.
Flicka med från 0rd. Möjlig säker koppling.Livetsätstörning men

harDet inte varit möjligt följa dessa barn och tonåringaratt upp
ytterligare och för få fullständig dockbild. undantag harEttatt en mer
gjorts, nämligen beträffande 8 barn behandlas landstingi inomettsom
psykiatrin. Uppföljningen följande bild en del uppgifter hargav av
sekretesskäl måst utgå:

Från föreFamilj detta Guds Barn hoppade familjgruppen en en av.
undgå återvärvningsförsök, familjenFör alternativt repressalier,att var

flytta. har blivit fysiskt misshandlade, "slagnaBarnentvungen att ge-
Guds hand", sannolikt har incestuösa handlingar förekommitnom un-

der ledares Tecken mellan syskon har konstate-på incestuppmuntran.
dock "bevis" bemärkelse. fåttinga i 8 barnen har inteDesträngarerats,

fira denjul eller andra högtider, vilket orsakar svårigheter istoranu
sociala återanpassningen. Konflikter med andra ungdomar vardags-i
miljön påtagliga. "Klimatet rörelsen fanatiskt och intolerant.inomär är
Orsakssambandet mellan rörelsen och barnens psykiska och sociala
ohälsa belagt", den behandlande läkaren.är menar

Psykiatrins adekvat vård och stöd till samtliga barn ärattresurser ge
otillräckliga. Behandlande läkare utgår från bampsykiatrisk kunskap
och erfarenhet frånvaron specifik kunskap nyandliga rörel-men av om

avhopparsymtom och krisbehandling upplevsi samband därmedser,
brist.som en

Samma läkare erinrar sig också tiotal andra ungdomarett som ge-
familjersina tillhör Jehovas Vittnen. Ungdomarna dåligt.mår Lä-nom

karen eftersträvar få familji gång eterapi i dessa fall.att
finnsDet önskemål fler fakta från svenska fall böratt presente-om

vilket kräver särskild barnstudie uppföljningmed enskildaras, en av
fall och inventering och studier gjorts. Läkarenrapporterav som menar

det finns svenska erfarenheter från kompetensområdenmånga ochatt
dessa borde samlas för samlad kunskap till allaatt att stöterge en som

på denna problem.typ av
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4.5.6 Jämförelse mellan enkät- och

intervjuundersökningen

Enkäten redovisar 84 psykiatripatienter riket och intervjuunder-över
sökningen 87 från städer under femårsperiod. Dettre personer samma

anledning misstänka faktisk överrepresentation patienterattger en av
med aktuell kris på urvalsortema. Samtidigt kan det finnsanta attman

underrapportering från landet i enkäten. Viss dubbelrapportering kanen
dock förekomma från de städerna.tre

Olikheter finns nuvarandei bedömningarna psykiatrinsäven om re-
enkätsvaren positiva till nuvarandeärsurser; mer resurser.

den samstämmigheten materialenMest intressant mellanär stora av-
behandling, önskvärda mellanseende diagnos, kopplingenresurser,

psykisk nyandlig erfarenheternalqis och rörelse barn ochsamt av ung-
dom.

Önskvärda4.5.7 intervjupersonemas ochresurser -
enkätbesvararnas uppfattning

respektive enkätundersökningen frågor vilkaI intervju- ställdes om
befintliga, förde bedömde skulle behövasutöver attresurser, man

bättre och stödkunna vård utträdare nyandliga rörelser under-ge ur
förstått icke tillgodoseddaför tackla behov hos patienter/klienteratt

överensstämmelseinom psykiatri och socialtjänst. undersök-mellan
ningarna finns och därför redovisas här det sammanförda resultatet.

behövdaFrågan i enkätundersökningen har besvaratsresurserom
med förslagsynpunkter och landsting noll fall.även rapporterarav som
Utbildning fortbildning domineraroch helt. Kunskap efterlyses ak-om
tuella rörelser, deras verksamhet och konsekvenser, medicinskt och
samhälleligt. Specialistkunskap behövs samband mellan psykiskaom
sjukdomstillstånd och kriser för medlemmar i slutna grupper.

Möjligheter till behandlingremittera specialister på upplevsatt som
behövd liksom nätverk med kunskaps- och informa-externaen resurs

tionscentra, inklusive frivilligorganisationema.
samordningBättre framhålls, det gäller samordning psykiatrinsav

med socialtjänst, teologisk expertis och- vilket mycketnämnsresurser
frekvent- frivilligorganisationema stöder avhoppare.som

frånI intervjuundersökningen finns antal genomgåendeettsvaren
och konkreta förslag. Förslagen utvecklade enkätenstemata är änmer

ligger inom område. förekommandeDe mest är:men samma
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central forskning, informationresurs,-
kunskapscentrum dokumentation,och

korttidsbehandling,
rådgivning, samarbeten

regional expertpanel,team,resurs-
samordnare

nätverk centralt nätverkskansli,-
den finnssamordna kompetens som

utbildning läkare, MVC-BVC-personal,-
förskolepersonal, gymnasie-
skolan, högskolan

finns professionellt förankrad bedömningDet att:en

berördadet dag finns behov tillgodoses vården hosi intesom av-
psykiatri ochpatienter/klienter och icke helt adekvata inomresurser

socialtjänst,
regionala och lo-antal konkreta förslag läggs fram centrala,ett om-

kala och utbildningsförstärkningar.resurs-

Särskilt problem i offentlig verksamhet med4.5.8

rörelsepersonal medlemmar i nyandligärsom

Personal offentligarbetar inom verksamhet och harsom en egen
tillhörighet till någon nyandlig rörelse har förekommit i psykiatrin,
skolan och förskolan. Exempel bl.a. läkare, psykolog,nämnts ärsom
Skolkurator, förskollärare och personal arbetar med nattvak påsom
sjukhus.

Problemet i sig mycket svårlöst och blir känsligt dåär än mer en ar-
betsgivare bedömer åtgärder måste vidtas. Balansgången mellanatt
arbetsrätten, åsikts- och religionsfriheten, läkaretiken och patienternas
integritet och huvudmannens vårdansvar delikat vägled-och ingenär
ning eller modell har utarbetats i Sverige.

Intervjupersonema förhar sin del betonat tillpatienternas rätt trygg-
het inom vården och arbetsgivarens beträffande personals lämp-ansvar
lighet.

något enstaka fallI inom psykiatrin har arbetsgivaren inskridit och
omplacerat personal under hänvisning till lämplighetslcriteriet. I en re-
gion vill eller vågar avhoppare anlita deinte mottagningar eller sjukhus
där rörelseansluten personal finns. harDessa patienter sigansett

åka långväga för uppsöka vård.tvungna att att
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psykiatrichef framhållerEn "Det uppstår oetisk situation näratt en
läkare medlem i nyreligiös rörelse eller sekt och skall behandlaären en

avhoppare, och kanske dennes familj, i kris. Arbetsgivarenen
klinikchef, förvaltningsledning kan inte undgå påta sig iatt ett ansvar
dessa lägen".

Denna konflikt i arbetssituationer, med anställda tillhörtyp av som
nyandlig rörelse, har påtalats i undersökningen kyrkor ochäven av
föreningar. Bland dessa, liksom från offentlig sektor,personal inom
konstateras riktlinjer på området saknas.att

4.6 Krisstöd i offentlig och enskild sektor

de redovisade undersökningarna har utredningen låtitUtöver ovan
genomföra undersökning befintliga krisstödsresurser vad gälleren av
organisatoriska lösningar och vårdinnehåll. Avsikten med studeraatt ett
antal krismottagningar har dels fältet forvarit inventeraatt att se om
också avhoppare från nyandliga rörelser ingår bland de målgrupper de
olika verksamheterna arbetar med. har också varit fåDet sätt attett
underlag till hur specialinriktat krisstöd skulle kunna utformas.ett

Psykiatriska verksamheter med specialinriktat krisstöd har studerats
och därtill organisatoriska lösningar för specifika målgruppernågra

psykospatienter, för traumatiska situationerutsattssom personer som
våld och hot, suicidprevention/självmordsnära Cent-genom grupper,

för Kriskunskap Psykiatriska/psykologiskaoch KrisLedningsgrup-rum
PKL-gruppema.per

Avhoppare från4.6.1 nyreligiös rörelse och krisstöd

Krisstöd för avhoppare i psykisk kris finns specifikinte i organisa-en
tion. Några enstaka behandlingsenheter och individer har tillägnat sig
kompetens området. Andrapå individer psykisk kris däremot har till-i
gång till stöd och behandling utformad utifrån problemsituation, diag-

och vårdbehov. Några dessa modeller för vård och stöd har stu-nos av
derats och analyserats i perspektiv till viss del, överförbara lös-av,
ningar och idéunderlag till ställningstaganden förbättrat kris-som om
stöd för avhoppare från nyreligiös rörelse.

Behoven stöd och behandling uppenbaras ofta psykiatriskpåav en
akutmottagning. Individen söker sällan hjälp förrän krisen faktumär ett
och situationen ohanterlig. Psykiatrin därför den instans harär som

erfarenhet krissymtom hos avhoppare frånstörst nyreligiös rörelse.av
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Kunskaper erfarenheter hos frivilligorga-och finns självfallet även
och deras anhöriganisationema, arbetar med stöd för avhopparesom

socialtjänsten någraoch bland del teologer anlitas och i på or-en som
öka effektivi-och andra kunskapsöar skulleSamordning dessater. av

krisstödet.det nuvarande och framtidaiteten
från religiösaför avhoppare i krisProblembild och lösningar rö-nya

Utvecklingkompetensområden.omfattar emellertid andrarelse även av
psykiatrinstånd såvälkrisstöd bör därför komma till inomförbättratett

avpsykiatriserande riktning.utanför isom
arbete, socio-psykologi, socialtAndra kompetensområden utgörs av

stöd-juridik,religionsvetenskap,arbetsfält, samhällsvetenskap,nomers
och samfund.frivilligorganisationer, kyrkorarbete i

krissymtomerfarenhetharPsykiatrin den instans störstär avsom
rörelser.från religiösahos avhoppare nya

metoderoch nyorienteringorganisationernamoderniseringEn avav
haroch utvecklingsarbetenForsknings-psykiatrin.pågår inom gett pa-

behandlingsalterna-stigmatiserandemindremöjligheter ochtienter nya
vården.psykiatriskai dentiv öppna

Organisatoriska lösningar4.6.2

ande-målgruppkrisstödsmodellema har allastuderade änDe störreen
Över misshand-ellerhotadebefolkningen. l 000len avhoppare i kris i

psykos-Rikskvinnocentrum år 1997,hjälp vidlade kvinnor sökte
brottsoffrencirka stycken,Fallskärmsprojektet 250 ärpatienterna i är

förprofessionell hjälp,behövdehundraflera några atttusen varav
exempelnågranämna .

ledning,funktion;centralKrisstödsmodellema karaktäriseras enav
ochoch informationforskning, utbildningsamordning, nätett psy-av

vidträderlandet, inpsykologer och kuratorer ikiatriker, ute som
påSkandias krismottagningUppsala ochbehov. Rikskvinnocentrum i

behand-enheter inrättatSophiahemmet Stockholm centralai är ensom
spridda imed psykologerlingsverksamhet. Skandia har nätverk 160ett

våld, hot ochförriket, Vilka träder i funktion då utsattsperson somen
förutsättning dennesyrkeslivet behöver hjälp, underi atttrauma

hartecknat särskild försäkring. Hansaarbetsgivare har Trygg enen
liknande modell.

organisatoriskadeNätverksstrategin finns således bakom flera av
regel psykiatrer,modellerna. Kontaktpersonerna i nätverken iär psy-

huvudarbetsuppgifter det speci-kologer eller kuratorer med andra än
fika krisstödet.
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Centrum i organisationen oftast mindre enhet med fåtalär etten
tjänster, stöd och vård ligger periferin.i

Ett drag också konsekventaden satsningen på utbild-ärgemensamt
ning och fortbildning nätverkens yrkesgrupper för utveckla kun-attav
skap och behandlingsmetoder och för tillföra kunskap.att ny

Frivilligorganisationer finns samarbetspartners exempelvis isom
fråga brottsoffer, nämligen Brottsofferjouremas riksförbund, BOJ,om
med 105 brottsofferjourer riket. Beträffande hot och sexualiseratöver
våld kvinnor finns kvinnojourer landet med riksorganisa-155 i tvåmot
tioner.

Vad krisstödsmodellernalär oss

Vårdinnehåll och för krisbearbetning skälmetoder givnaär av
beroende vilka organisatoriska lösningar Modellernaväljs.av som som
beskrivs det följande levererar färdigt elleri inte något bemötande-
vårdmönster överföra till avhoppare psykisk kris,iatt gruppen men
delar tillämpbara. gälleri Slutsatser kan också dras vadärprocesserna
struktur och organisation för med dennaöverenstämmaatt grupps
vårdbehov.

Varaktigheten och kontinuiteten krisstödet för den drabbade in-av
dividen faktor modellerna, tillämpbar förbättrati iär etten gemensam
krisstöd för avhoppare.

Familjeinriktning tillämpning vårdinnehålletåterfinns i iär en som
flera modellerna, också den användbar i behandlingsarbetet förav av-
hoppare. kan också gällaDet psykiska och praktiskagemensamma
problem verklighetsuppfattning, identitet, existentiella frågort.ex.som
och sociala frågor, juridik och terapeutiska strategier.

Paralleller kan dras mellan tänkt nätverk med förbättrat krisstödett
för avhoppare till de refererade modellemas nätverk med beredskap hos
professionella behandlare rycka vid behov. yrkesverksammain iDeatt
nätverket har andra huvudarbetsuppgifter därföroch inteärsystemet
särskilt kostnadsdrivande.

Vårdinnehåll och tillämpningar kan således överförbarai delar vara
det handlar, framgår, lägga kalkerbladinte att överettmen som om

modellerna. religiösaDen eller existentiella dimensionen ställer också
särskilda krav på tvärvetenskaplig kompetens.

Frivilligorganisationerna FRI, ROS och SESAM, i någon månär
motsvarigheter till nämnda brottsoffer- och kvinnojourer, ehuru mindre

volym.i de refereradeI modellerna har frivilligorganisationema en
viktig roll olikai strategier.
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för krisstödFörslag till organisation förbättrat

psykisk kris bör i sinförbättrat krisstöd för avhoppare iEtt orga-
ochsnabbtden drabbadenisatoriska form kunna betjäna personen

socialtochpsykiatrineffektivt, behov adekvat behandling inomvid ge
för dialog i existen-med socialtjänsten.stöd samarbete Kompetensi

tiella frågor skall kunna anlitas.
4.2se kap.modell skisseratsenligt denkunskapscentrumEtt som

landetibred kompetenskunna byggaskulle successivt runt omenupp
professionellfåönskareventuell vård för avhoppareför stöd och som

socialtjänstpsykiatri ochBefintliga krisstödsresurser inomhjälp. samt
problemområdetkunskapermed ökadekanfrivilligorganisationer om

nyandlig rörelse.lämnatmänniskorbättre bemöta ensom

krisstödsresurserUndersökta4.6.3

modeller har studerats:Följande

suicid, våldförspecialinriktat krisstödmedverksamheterPsykiatriska
organisatoriskasärskilda teamlandstingnågraoch i samttrauman

nämligenspecifika målgrupper,lösningar för

prevention,läns landstingStockholmsför kriskunskap iCentrum-
kunskapsområdenm.fl.forskning/traumatisk krisutbildning,

diagnosenmedförstagångsvårdade patienterFallskäimsprojekt för-
landetspriddalokala verksamheter iåldern 18-45 år, 19psykos i

Skel-Göteborg ochStockholm, Malmö,fallskärmsenheterLokala i-
lefteå

landsting Psy-Stockholms länsfokus påmedPKL-gruppema-
ocholyckorvidkiatriska/psykologiska KrisLedningsgiupper större

katastrofer
kvinnorsexualiserat våldRikskvinnocentrum i Uppsala mot-

Kvinnojourerna-
riksförbund,Brottsofferjourema, Brottsofferjouremas BOJ-

yrkes-för våld- och hotutsatta inomFörsäkringsbranschens krisstöd-
livet

Skandias modell, krisscentrum på Sophiahemmeta.
motsvarighet.Trygg Hansas

enheterna iVidare har FoU-nätverket psykiatrin kontaktats vidinom
Västerås och Göteborg.
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Några huvuddrag de studerade krisstädsmodellerna;organisation,i
problemområde, målgruppens omfattning

Stockholms läns landsting, Centrum för Kriskunskap

Organisation

Centrum för Kriskunskap under Samhällsmedicin sjuk-inomsorterar
vårdsorganisationen i Stockholms läns landsting. har regionaltMan ett

kunskapscentrum för hela Stockholms läns landsting. En-ansvar som
heten bygger vidare på erfarenhet kunskapoch från krismottagningen
vid Huddinge sjukhus verksamheten inriktad på prevention,ärmen mer
utbildning och forskning. övergripandeDet målet få till ståndär att ett
förbättrat omhändertagande förmänniskor för traumatise-utsattssom
rande händelser.

Grundbemanningen psykiater, psykolog, sjukgymnast och assi-är
tillfälligt föranställda olika projekt. arbetslaget finns bl.a.Istent samt

med psykoterapi- och handledarutbildning, lång klinisk erfa-personer
renhet, och forskarkompetens.utbildningsvana

Centrumet verkar inom kunskapsområdena traumatisk kris, sorg,
posttraumatiskt stressyndrom PTSS. ochMan erbjuder psykologisk
social katastrofberedskap och suicidprevention egenreaktioner hossamt
"hjälpare". Psykiatrisk och psykologisk konsultation och psykosomatik,
speciellt kroppsliga uttryck för traumatisk andra arbetsom-ärstress,
råden.

Information

informationCentrumet sprider krisreaktioner och hur bäst tarom man
hand krisdrabbade riktade informationsinsatser till primäraom genom
vårdgivare, politiker beslutsfattare.och andra massmedia ochVia
särskilda informationsblad förmedlas information till allmänheten.även

bibliotekI samlas aktuell litteratur inom området traumatiskett stress.
Förslag till utbildningsmaterial, filmer, artiklar ochäven t.ex.ges
böcker.

18-54247
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Utbildningar

kurserflerdagarsutbildningarellergenomför samtCentrumet en-egna
tyngd harSärskildkunskapsområden.samtligainomoch seminarier

psyko-debrieñnghändelser,vidpersonalstödlagts vid t.ex.extrema
upplägg-Kriskunskap ifördeltar CentrumVidaregenomgång.logisk

uppdragsutbildning.genomförochövningarning av
påläkarutbildningdeltar iAndra utbildningar är t.ex.centrumetsom

kontaktrnannautbildningar,ochpsykoterapi-specialistnivå,grund- och
inomyrkesgrupperolikavidareutbildningarsjukgymnastutbildning, av

brandförsva-ochpolisenskolan,socialtjänsten,sjukvården,ochhälso-
handledning.ochkonsultationermedarbetarPersonalen ävenret.

metodutvecklingochForskning

kunska-ökasyftemedforskningKriskunskap bedriver attförCentrum
negativsåväl positivikrisförloppetpåverkarfaktorer somsompen om

förmetoderutvecklinginriktad påForskningenriktning. är t.ex. nyaav
för kun-metoderpersonal. Nyadrabbadedirektsåvälstöd till som

område.ytterligareskapsförmedling är ett

Norrlandsvidklinikenpsykiatriskalandsting,länsVästerbottens
UmeåUniversitetssjukhus,

ovanlig. Väster-intepatienterbakgrund hosreligiöspsykiatrinInom är
län"."religiöstbeteclmatsbotten har ettsom

har inrättatUniversitetssjukhusNorrlandsvidPsykiatriska kliniken
specifika målgrupper.förspecialteamantalett

med patienterarbetar utsattsöppenvårdsteamASTA är ett somsom
medarbetar ASTA-teametKonkrettraumatisering.sexuellför personer

barndomsexuella iföljdtillproblem övergreppmed psykiska av
inomspecialsektionendelvuxenålder. Teametoch/eller är psy-aven

kliniken.kiatriska
ASTA-teametoch ambitionenstartade år 1996 ärVerksamheten att

psykiatrin.enhetermed alla inomsamarbeteskall utveckla näraett
tillhöran-och äldre,ålder 18 åriföreträdesvis kvinnorMålgrupp är

sjukvårdsområde.de Umeå
sjuk-psykolog,kurator,arbetsterapeut,Personalgruppen består av

överläkare.sjuksköterska,gymnast,
Universitetssjukhus har inrättatsNorrlandsvidpsykiatrinInom en

råkatpersonal vårdenför inomavsedddebriefinggrupp,s.k.intern som
självmordsför-allvarligasjälvmord,händelser, dvs.traumatiskaförut
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sök och övriga allvarliga incidenter på avdelning, behandlingscen-
ter/behandlingshem och i öppenvård. Alla akutmottagningar har dess-

beredskap för krisomhändertagande.utom Debrieñnggruppen arbetar
med anhöriga. Personalgruppenäven består koordinator och cirkaav en

sju medarbetare, kuratorer, psykologer, skötare.
1996 gjorde debriefinggxuppen 11 insatser, 1997 gjordes sju.
Vid posttraumatiska stressyndrom debrieñngmetoden användbar,är

särskilt i akuta skeden. Snabb insats viktig.är
flyktingteamEtt arbetar med flyktingars problem och behov.

TIPS-teamet ingår i "fallskärmsprojektet", inriktat på människor
för första gången insjuknat i psykos. arbetarTeamet med krispers-som

pektiv. Cirka 2 000 vårdande behandlingar har utförts inom TIPS-tea-
sedan 1997.met

Mobilt inrättades i april 1998. tidigareEtt jourteam bildade detteam
mobila Teamet stödorganisation till akutmottag-teamet. utgörnya, en

ningen, slags "gate-keeper". Målet tidigare kunna skrivaett är att ut
patienter med hjälp akuta, tidiga insatser.av

PKL, Psykiatrisk/psykologisk KrisLedningsgrupp finns också vid
Universitetssjukhuset.

Skånelänet,Psykiatrin i Sydvästra delen Malmö

Krisstöd inbyggt i den reguljära verksamheten.är Strävan så långtär att
möjligt undvika speciallösningar för olika målgrupper. Psykiatrins
uppdrag trefaldigt:är

krisintervention-
behandling-
rehabilitering-

Vissa specialresurser finns i Sydvästskåne, exempelvis:

enhet för posttraumatisk stress-
nattpatrull, den s.k. "röda bilen"-

Psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett

I Skellefteå psykiatriska verksamhet finns specialiseringar på vissa
målgrupper och behov:
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kvinnoprojekt-
suicidpreventionsgrupp-
missbruksprojekt-

sluten-ochVuxenpsykiatrinöppenvård finns inombasteam iFyra en
öppenvårdsverk-slags konsultrollfungerar ivårdsavdelning, ensom

samheten.
akutmottagning, integre-klinikensdagitidigare jourteamEtt utgör

rad de fyra basteamen.i
Öppenvårdsenheten Fallskärmsprojek-ingår till del iKlockarberget

psykos.nyinsjulcnade itet
för ungdomarkrisbehandlingsenhetfinnsenhetVid denna även en

anställda.består tioPersonalgruppendiagnos.16-25 år, oavsett av
dygnet-runt-vård.harKlockarberget

Alla invol-långtidssjukdom.undvikamåletövergripandeDet är att
effek-lägstaStrateginbehandlingen. ärverade måste överens omvara

omhändertagandenivå.tiva

PKL-grupperna

KatastrofLednings-Psykologisk/psykiatriskförförkortningPKL är en
grupp-

ochhälso-speciella krav påställerkatastroferolyckor ochStora
vadocksåmedicinska insatserbeträffandebarasjukvården inte utan

landstingStockholms länshjälpen.socialapsykologiska ochgäller den
akutsjuk-från samtliganyckelpersonerförgenomfört utbildninghar en

riktadekunskapsnivån.och Denmedvetenhets-bådehus syfte höjai att
ledakatastrof harhändelsepersonalgrupper i atttill desig av ensom

Utbildningensocialapsykologiska och insatserna.deoch organisera av
och hargod investeringhar visat sig gettledningsgrupper envara

utbildningsinsatser.ledningsgruppemasspridningseffekt via egna

landstingenPKL-grupperna i

förhåller beredskaplandsting ochinrättade de flestafinns iGrupperna
landsting-katastrofer.olyckor och Inomfunktion vidträda i störreatt

katastrofkom-medicinskacentralasjukvård finns ocksåhälso- ochens
ingår.från PKL-gruppenmittéer, i vilka oftast representanten

social, psyko-med medicinsk,ledningsgruppPKL-gruppen är en
förfo-till sittkompetenslogisk och psykiatrisk administrativsamt som

antalgande har ett resurspersoner.
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PKL-giuppema förutsätts etablera samverkan med instanser utanför
hälso- och sjukvården, exempelvis kommunala organ.

Socialstyrelsen har utfärdat allmänt råd PKL-gruppensett om upp-
gifter Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och ka-stora
tastrofer, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:2, reviderad år 1996.

PKL-modellen i Stockholms läns landsting

Organisation

Organisationsmodellen innebär på varje akutsjukhus bildaratt enman
för vidledningsgrupp med psykologiska och sociala insatseransvar

katastrofer.olyckor ochstörre
finns utspridd på olika kliniker och organisationerKompetensen

sjukvårdsområdet. deinom sjukhuset och kunnaFör att motsvara psy-
därför medkologiska hjälpbehoven behövs organisationseparat enen

medlemmar, förutom ledningsvana, måste ha godledning,egen vars
kunskap katastrofpsykologi och -psykiatrii

åvilaorganisationsförslaget preciserades de uppgifter börI som
för-efter katastrof. innebärföre, under och DetPKL-gruppema atten

komma fråga vid katastrof, ledabereda de hjälpinsatser kan i attsom en
katastrof inträffar och följa gjordaoch samordna arbetet då atten upp

insatser.

Utbildning

utbildning katastrofpsykologi erbjöds berörd personal.i Förutsätt-En
ingick respektive sjukhus. Måletning i PKL-grupp påattvar man en

med få värdet ochutbildningen låta kursdeltagarna prövaatt avvar
meningsfullheten organisationen.i

Utbildningen innehöll följ ande huvudmoment:

normala reaktioner och krisi sorg-
psykiska reaktioner vid livshändelser hos direkt drabbadeextrema-
vuxna och barn hos sjukvårds- och räddningspersonalsamt
psykologiska hjälpinsatser kan aktualiseras vid katastrofsom en-
organisatoriska aspekter katastrofarbetetpå-
praktiska övningsmoment, framför allt form ledningsspel ochi av-
"debriefing"-träning
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och organisation. PKL-utbildningen förankrades arbetssättGenom
genomförd.läns landsting såledesmodellen i Stockholms är numera

befintligabygger påOrganisationen resurser

föreller tjänster PKL-anslagit driftsbudget inrättatLandstinget har inte
medhar ställetakutsjukhusen. Organisationen ipå upprättatsgrupperna

hälso- ochhuvuduppgifter den ordinarieandra ibefintlig personal med
fungerarför beredskapenförutsättningsjukvården. sigDetta iär atten

då larmet går.
för-beredskapenorganisationsplan krävergenomtänktUtöver enen

satsningenanspråk har varititagitändringsprocess. Det resursersom
utbildningen. Sombl.a.kunskapsintegrering,attitydförändring ochpå

för Kris-och Centrumhar varitkunskapsprocessenslags i ärett motor
kunskap.

landstingVästmanlands läns

Västeråsiälvmordsförebyggande projektet

självmord ellertill följdcirka 700dör i Sverige 1Varje år personer av
in-med 000Västmanlands län 250Siffran förskador.självförvållade

medVästeråscirka 20 isjälvmord år,cirkavånare 45är varavper
självmord den vanligasteSverigeoch Hallstahammar. ISurahammar är

drabbar anhörigaSjälvmordentill år.för 65dödsorsaken personer upp
och närstående hårt.

förkliniska riktlinjerhar utarbetatföreningenSvenska psykiatriska
används försjälvmordsnärabehandling, där begreppetutredning och

i riskzonen.grupper
självmordsförebyggandesjukvården Västerås haroch iVid hälso-

psykiatrin, VITAE-gruppen.bedrivits arbetsgrupp inomarbete av en
Fråntill 1997.projektform åren 1993har arbetat iVITAE-gruppen

självmordsförebyggandeerfarenheterframåt finns1970-talet och av
självmordsförebyg-Västerås.hälso- och sjukvården i Denarbete vid
Basenhet Psykiatriknuten tillorganisatorisktgande VITAE-gruppen är

iVästerås.
utvecklingarbete i Västeråsviktig punkt i VITAE-gruppensEn är

anhörigstöd.hemmiljö ochstödet iav
självmordsjälvmordsförsök ochgenomfördaRegistrering utgörav

kunskapsutveckling.datainsamling ochbas för fortsatt arbete, dvs.en
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Även samarbetet med polismyndigheten i Västmanlands län, beträf-
fande självmord, har utvecklats till länsövergripande rutin i projekt-en
arbetet.

Efterlevande till avlidit självmord kontaktasen person som genom
och erbjuds stöd.

Rikskvinnocentrum i Uppsala

År 1997 anmäldes våldtäkterl 600 och fall15 000än nästanmer av
misshandel kvinnor där offret och gärningsmannen bekantamot var
med varandra. relativtEtt mörkertal finns, dvs. antal kvinnorstort ett
anmäler inte förövama och söker hjälp.inte Antalet Riks-patienter
kvinnocentrum ökar årligen, l 000 besök noterades år 1997.över

Generellt ökar antalet anmälda fall. faktorEn ökad anmälnings-är
benägenhet, det kan finnas andra bakomliggande orsaker. Forsk-men
ning pågår sambanden.om

Verksamheten vid Rikskvinnocentrum består delar; akuttreav om-
händertagande, rehabilitering, rådgivning och stöd, utbildning av per-
sonal forskning. flesta patienterna kommer frånDe Uppsala ochsamt
kringliggande län rådgivningen betjänar hela riket.men

Bemanningen nio anställda hel- och deltid plus särskild nattjourär
och viss tillkommande expertis. deAv nio anställda två läkare,är tre
kuratorer, informatör, utbildaretvå och vårdadministratör.en en

särskildEn kvinnlig jourläkarlinje har bakjour förupprättats som
den akuta verksamheten. Kvinnliga gynekologer vid Akademiska sjuk-
huset har fått utbildning Rikskvinnocentrums försorg och be-genom

jourlinjen vecka i vårdplatserFyra på kvinnoklinikentaget.mannar en
finns till Rikskvinnocentrums förfogande för akuta inläggningar ut-av

kvinnor. finns alltid särskiltDär utbildad personal handsatta tarsom
patienterna.om

Inrättandet Rikskvinnocentrum har erbjudit den berörda rnål-ettav
viktig reella behovetDet vård och stöd har visatgruppen en resurs. av

sig efter det tillkom.att resursen

Fallskärmsprojektet

Fallskärrnsprojektet flerårigt projekt inom psykiatrin med inrikt-är ett
ning på avgränsad målgrupp, med särskilt uppbyggda enhe-en
ter/mottagningar och med spridning i riket. ledsDetteam samt av pro-
fessor Johan Cullberg, psykolog Sonja Levander och docent Claes-
Göran Stefansson. 19 psykiatriska sektorer deltar, vilka omfattar cirka
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förstagångsvårdadebefolkning. Omkring 250landets20 procent av
projektet.psykotiska patienter ingår i

lands-respektiveSocialstyrelsen ochProjektet finansieras genom
december år 2002.den 31januari 1996från denpågår 1ting. Det t.o.m.
inriktning påmedforskningvårdutvecklingsåvälSyftet är psy-som

kotiska patienter.
enhetensektor därpsykiatriskaden ärfallskärrnsenhet ingår iVarje

denfinnsanlitas inomibland måsteslutenvårdsenhetbelägen. Den som
kliniken.psykiatriska

mentalskötare,sjuksköterskor,regelbestår iPersonalgruppen av
respektiveinformationsmaterial frånläkare.och Ipsykolog, kurator

beskrivits. Dettapsykostecken påmetoder ochmål,harmottagning
ikommerandraochanhörigatill patienter,material vänder sig som

verksamheten.medkontakt
söder.Malmö itillSkellefteå ifrånspridda i riketEnheterna är norr

psykiatriskaÅtta länsStockholmsbelägna imottagningar är
Övriga medlandetifördelar sig mot-mottagningarelvasektorer. en

Sundsvall,Umeå,Skellefteå,följande:enligtrespektivepåtagning ort
VästervikMark,Östersund, Göteborg,Motala,Eskilstuna,Västerås,

Malmö.och
psyko-förfrån EnhetenFallskännsprojektetCentralt administreras

isamhällsmedicinCPFU inomutvecklingochforskningsocial
förlagd.forskningsdelendit ocksåStockholm, är

projektetklinikerna inomförtillämpasbehandlingsprinciperSex
vårdinnehållet ioch beskriver stort:

inriktningpsykoterapeutiskochKris--
det finnsinställningenmed ettfamiljen bemötsoch attPatienten

ochpsykosreaktionenochlivssituationenmellansammanhang pa-
personligabeaktas. Densituationenuppfattningtientens omegen

betonas.psykologiskt,ochbiologisktroll,sårbarhetens
Familjeinriktning-

stöd. I prin-och erbjudsmöjligtmycketmedverkar såFamiljen som
24 timmar.med familj inomha etableratsskall kontaktcip en

tillgänglighetochKontinuitet-
personellt.ochorganisatorisktfem år,erbjuds underKontinuitet

finnas iskallpatientenkunskapen teamet.innebärDetta att om
neuroleptikadoseffektivaLägsta-

bensodiazepiner. Neuro-handförstaanvänds iochVid ångest oro
ipsykotiskalångvarigabesvärande ellervid symtomleptika op-ges

kontakt.veckorsefter till tvåhelst förstlägsta dos,timalt en
dygnet-runt-vårdAnpassad-
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liten enhet stimusluslåg, belägen utanför sjukhus-En är gärnasom
området, med hemlik miljö och personlig atmosfär. Sedvanligen
slutenvård blir aktuell endast undantagsfall och kortvarigt.i

Fallskämisprojektets lokala enheter arbetar efter dessa principer men
med lokal profilering.viss

tillroll har diskuterats i relationpersonliga sårbarhetensDen även
avhoppare från nyreligiös rörelse.

Brottsofferjourerna

Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ

organiserade Brottsof-riket finns brottsofferjourer 1998. De iI 105 är
brottsofferjour-ferjourernas riksförbund. Lokalt och regionalt arbetar

Nacka,föreningar. förening kan täcka område exempelvisEn ett som
familjden enskilde, liksom föroch Värmdö kommuner.Tyresö För en

årsavgift cirkaeller företag finns stödjande medlemskap med påett en
kronor.100

både skrämmandebli offer för brott för många människorAtt är en
starkoch kränkande upplevelse. Känslan otrygghet ofta mycketärav

och kan leda till personlig kris. kan gälla inbrott bostaden lika-Det ien
väl väskryckning, rån, hot eller misshandel.som

BOJ framhåller det sociala skyddsnätet och hjälpsamma männi-att
skor betyder mycket för brottsoffer. viktigt brottsoffret fårDet är att en
medmänniska tala med, har förståelse för den drabbadesnågonatt som
situation till medoch kan Visa medmänsklig omtanke och hjälpasom
det praktiska.

Kvinno- och mansjourer

155 Kvinnojourer med riksorganisationer erbjuder stöd, skyddategna
boende och juridisk rådgivning. Samarbete finns med Rikskvinnocent-

rum.
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En mansjour i Stockholm erbjuder dels blivit brottsoffermän som
hjälp, dels hjälp till har misshandlat kvinnor, bearbetamän, sinaattsom
beteenden.

Försäkringsbranschen

Bakgrund och uppbyggnad krisstödav

de försäkringsbolagenAv det Skandiastörre och Trygg Hansaär som
utvecklat olika former krisstöd försäkringstagare.av

samarbeteI med Skandia öppnades 1986 landets första Kriscentrum
för brottsoffer Sophiahemmetpå i Stockholm. Samtidigt hade brotts-
fferourema fram landet ochi riksförbund inrättats.växt ett

Organisation

Under 1990-talet byggdes organisation inom Skandia för påatten upp
försäkringsbasis hantera stödverksamhet brottsoffer och i övrigten

i yrkeslivet genomgått traumatiska ham-situationer ochpersoner som
i kris.nat
Ett nätverk med psykologer160 spridda i riket, från Malmö söderi

till Arjeplog hari med Skandia huvudman byggts framnorr, som upp
till i dag. Arbetsgivama tecknar försäkring hos bolaget inomen ramen
för den s.k. Skandia Lifeline, korttidsterapi tillgaranterarsom an-
ställda råkar akuti psykisk kris, med tio konsultationer hossom psy-
kolog vid traumatiska händelser och personliga kriser. Under årsenare
har dessutom tilläggsmoment införts, nämligen till 30 minutersett rätt
juridisk konsultation. stället för betalaI skadeersättning leve-att ut en

tjänst till den försäkrade. Verksamheten leds och samordnasreras en
från Kriscentrum på Sophiahemmet.

Försäkringen gäller under den försäkrades arbetstid då föl-någon av
jande händelser inträffat:

rån, hot eller överfall-
brand/explosion/inbrott-
olycksfall-
dödsfall till följd ovanstående händelserav-

drabbadeDen individen eller arbetsgivaren kan den första kontaktenta
med bolaget. praktikenI det oftast arbetsgivaren denär kon-tarsom
takten. Huvudinriktningen snabba insatser baseradeär på medmänsk-
lighet och terapeutisk kompetens.
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regleratArbetsgivarens för anställda yrken i Ar-i ärutsattaansvar
och hot arbets-betarskyddsstyrelsens författning "Våld iAFS 1993:2,

möjlighetmiljön". beskrivna försäkringen arbetsgivarenDen attger
leva till direktiven.upp

Utbildning, fortbildning

utbildningsdagpsykologer erhållerspecialkompetentaNätverket enav
delges kun-vid liv, dels förhålla kunskaperdels förår, attatt nyper

bådenätverket harmellan iskap och dels för ettmötetatt personerna
inomanordnas seminarierprofessionellt värde.socialt och Därutöver

verksamma kan deltaprofessionelltbrottsofferrörelsen, desom

krisstödsmodellemaAnalys4.6.4 av

problembildiLikheter-olikheter

Vårdinnehåll

undersöktademellanproblembild kan konstaterasdel likheter iEn
frånkrisavhoppare iochkrisstödsmodellemas målgrupper gruppen

enkätundersök-ochframgått intervju-rörelser. Somreligiösa avnya
avhopparekrisbilder blandochåterkommande diagnoserfinnsingama

verklighetsuppfatt-stördexempelvisoch behandling,fått diagnossom
psykosliknandestressreaktion,posttraumatiskidentitetsproblem,ning,

skampålagring.ochtillstånd, skuld-
likheter ivissaFallskännsprojektet uppvisarPsykotiska patienter i

dethandlarbehandlande psykiatremadeproblembild. Enligt omen av
upplevtIbland sker det"verkligheten". yttregräns,att avenpassera

outhärdlig el-skyddsreaktion införlogiskandra falltvång, i ensom en
stödja åter-bl.a.Krisstödet bestårhotande situation.ler starkt att enav

mobiliseraoch familj ochverklighet, vardagslivgång till att personens
familjens i dennaoch process.egna resurser

el-symbolbemängtofta annorlunda,hos psykospatienterSpråket är
rörelse.från religiös Iför avhoppareler förvrängt, har noteratssamma

behov "tolk",behandlingssituationerdet fallet finns i t.ex.avsenare
teologisk kompetens.med

traumatiska händel-för hot, våld ochvaritDe utsattapersoner som
tillbakavändaord på händelsen ocherbjuds "debrieñng"i sättaattser
och in irehabiliterande fas framåtför sedantill sina känslor iatt en

fall samtalsterapiVårdinnehållet flertaletnonnaliserad tillvaro. iären
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med tillkommande ochvisst ytterligare stöd, socialt, existentielltt.ex.
juridiskt.

Sexualiserat våld kvinnor och våldsbrott yrkesverksammamot mot
psykiskamän eller kvinnor innehåller fysiska sår, denutöveräven

till kvinnoroch andliga kränkningen, juridisk del. Stödettungsamt en
Rikskvinnocentrum sträcker fram under och efter rättegång.på sig en

finns helt bemötande- eller vård-dessa krisstödsmodeller ingetI
elementöverföra till avhoppare i psykisk krismönster att mengruppen

bör gälla verklighetsuppfattning,i tillämpbara. Detärprocesserna
och terapeutiskaexistentiella frågor och sociala frågor, juridikidentitet,

strategier.
drabbade in-krisstödet för denVaraktigheten och kontinuiteten av

iakttagitsfaktor modellerna. hardividen i Detär en annan gemensam
ochfordrar varaktighetavhoppare i kris ocksårehabiliteringatt av

varak-tillämpningrefererade modellemas konkretakontinuitet. De av
för-perspektivdärför ioch kontinuerligt stöd intressantatigt ettär av

bättrat krisstöd för avhoppare.
vårdinnehållet iåterfinns iFamiljeinriktning tillämpningär somen

psykosbehandling, suicidprevention, jourtea-flera modellerna, t.ex.av
sedanharöppenvården. Socialtjänstenarbete den psykiatriskaimens

verksamheter.familj einriktning i sinalänge tillämpat
detöverförbarakan delarVårdinnehåll och tillämpningar i menvara

modellerna.kalkerbladläggahandlar, framgår, inte överatt ettsom om
förförstärkt krisstödunderlaget tillockså del iOlikheterna är av-en

opare.
mål-volymen i frågakonstaterats,olikhetenDen största är, omsom

stödappa-vård- ochföljande dimensioneringenoch den därav avgrupp
problembe-ellertydligheten i diagnosolikhetEn ärraten. annan

våldMisshandel,modellemas målgrupper.för de refereradestämning
och de diagnosersuicidförsök tydligare karaktär ieller i sinär som

identiñerbar traumatisk händelseställs; orsak och verkan blir klarare
inträdetdär kanskefall avhoppare från religiösa rörelser,i medän nya

konsekvenserna oförutsägbara ochvarit frivilligt processenmen
brett de fallutdragen. också iDiagnospanoramat är rapporterats,som

komplex ochorsak-verkan-bilden otydligare. Problembilden är mer
behandlings-ställer särskilda tvärvetenskaplig kompetens ikrav på

situation och rehabiliteringsprocess.

Organisation, strategier

studerade lcrisstödsmodellema har ande-De alla målgruppstörre änen
Överlen avhoppare kris befolkningen. misshand-i i l 000 hotade eller
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psykospatien-år 1997,Rikskvinnocentrumhjälp vidlade kvinnor sökte
flerabrottsoffrenstycken,cirka 250 ärFallskännsprojekteti ärterna

hjälp, förprofessionellbehövde nämnahundranågra atttusen varav
KrisLedningsgruppemaPsykiatriska/psykologiskaexempel.några De

funk-träder iberedskapsorganisation,katastroferförPKL är somen
inträffat.olyckor/katastroferdåtion större

ledning,funktion;centralkaraktäriserasKrisstödsmodellerna enav
nätverk iochoch informationutbildningforskning, ettsamordning,

och kuratorer,psykologer trä-psykiatrer,bestålandet. kanDet somav
Även nätverkharkrisstödenlandstingsbaseradedebehov.der vidin

medflera fallhar iSamverkan upprättatslänet.samverkan inomoch
kyrkan.Svenskaoftastkyrkor/samfundpolis ochsocialtjänst,

pålcrismottagningSkandiasochUppsalaiRikskvinnocentrum
be-inrättatcentrala enheterdeStockholmSophiahemmet i är ensom

lokalavid sinabehandlingstöd ochharövrigahandlingsverksamhet,
riket,spridda ipsykologermed 160nätverkharSkandiaenheter. ett

ochvåld, hotfördå traumafunktionträder i utsattsvilka sompersonen
arbetsgivaredennesförutsättningunderhjälp,behöver attyrkesliveti

modell.liknandeharförsäkring. TryggHansasärskildhar tecknat enen
model-organisatoriskadebakomsåledesfinnsNätverksstrategin

psykologerpsykiatrer,regelnätverken iiKontaktpersonerna ärlerna.
specifika kris-huvudarbetsuppgifter detandra änmedeller kuratorer

organisa-tydligtsärskiltsynliggörlandstingenistödet. PKL-grupperna
beredskapskaraktär.tionens/nätverkets

utbild-påsatsningenkonsekventadendragEtt ärgemensamtannat
utvecklafördelsyrkesgrupper,nätverkens attfortbildningning och av

Kris-kunskap.tillföraförbehandlingsmetoder, delskunskap och att ny
årtion-underutvecklats starkthartraumaforskningenstöds- och senare

utveckling.dynamiskområdet iden och är
fåtalmedenhetmindreoftast ettorganisationeniCentrum är en

periferin.ligger ioch vårdstödtjänster,
exempelvis isamarbetspartnersfinnsFrivilligorganisationer som

riksförbund, BOJ,Brottsofferjourernasnämligenbrottsoffer,fråga om
sexualiseratochBeträffande hotriket.brottsofferjourermed 105 över

riksorganisa-medlandet tvåifinns kvinnojourerkvinnor 155våld mot
motsvarig-ochROS SESAMFRI,Frivilligorganisationema, ärtioner.

ellerreligiösfrånavhoppareförmindre i volym,heter, ehuru gruppen
kunskaps-kan på basisFrivilligorganisationerkommersiell rörelse. av

erfarenhetermedlemmars/klientersochuppbyggnad varagemensamma
professionell vård.sluss tillfungeratill stöd samtstort mersom
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4.6.5 Organisation för förbättrat krisstöd

förbättrat krisstödEtt för avhoppare i psykisk kris skall adekvat be-ge
handling inom psykiatrin och socialt stöd i samarbete med socialtjänst.

för dialogKompetens i existentiella frågor skall kunna anlitas.
delundersökningDenna finner den föreslagna organisationen,att

KULT se kap. 4.2.4 skulle kunna de behov finnsmotsvara som ge-
verksamheti sin erbjuda slags indirekt krisstöd. kunskaps-Iatt ettnom

uppgifter ingår väsentlig del tillutbildningcentrums attsom en ge
berörd personal och andra intressegiupper. kommer därmedSuccessivt

kompetens byggas föri landet för stöd och eventuell vårdatten upp
avhoppare önskar få professionell hjälp. Stödet kan principisom
integreras inom befintliga krisstödsresurser ochinom psykiatri so-
cialtjånst.

Praktiskt varje intervjuperson undersökningen krisstöds-itaget om
modeller efterlyser "kunskapscentrum" i diskussioner bättre stödett om

Ävenför avhoppare. tidigare enkät- ochi intervjuundersökning inom
hälso- och sjukvård socialtjänst önskemålet kunskapscent-samt var om

högfrekvent.rum
ochSamma önskemål har framställts i undersökningen inom kyrkor

har pekat på kunskapscentrum medorganisationer. Intervjupersonema
varierande innehåll förstärkt utbildning området.och på

4.7 Hearingar och konferenser

viktigt led utredningens kunskapsinhämtande arrangeradesSom iett
endagskonferenser, s.k. hearingar, med antal medett representanter
olika huvudintressen. hearingar leddes utredningens ord-Dessa av
förande. Kommittéledamöter också vidoch kanslipersonal närvarade
utfrågningama, liksom några de konsulter anlitats utred-av som av
ningen.

första fokuseradeDen hearingen på ochorganisationer personer
anlagt kritiskt perspektiv fenomenet.påettsom

Frivilligorganisationema FRI Föreningen Rädda Individen med
Harriet Svenhard, Agneta Anderberg och Waldemar Kristiansen som

ÅhlundLindbladhMarianne och representeradeLarsrepresentanter.
föreningen ROS Stödorganisationen Rådgivning Sekter. Anhörig-om
föreningen SESAM:s synpunkter framfördes Edelstam ochAnneav
Elisabeth Sahlén. Vidare inbjöds BRIS Barnens Samhället,Rätt I re-

Bodil Långberg, Szt Lukasstiftelsen, psykoterapi-presenterat ettav
institut på kristen grund Torbjörn Borggârd. Frånrepresenterat av
Svenska Psykoanalytiska föreningen kom Gunnel Jacobsson, och från



nyandliga rörelser 207Krisstöd för lämnatSOU 1998:113 personer som

Psykoanalys komPsykoterapi ochSvenska för HolistiskFöreningen
Ömer representeradesPsykologförbundoch SverigesEva Anna Kranz.

Örjan olika sammanhangiprivatpersoner,Salling. Några ageratsomav
till denna hearing;inbj öds ocksårörelse,kritiskt frågor nyreligiösai om

hjälp till avhopparejuridiskbred erfarenhetmedLeif Eriksson, jurist av
Gudrun och PerSvenska kyrkan,Nylund,Erik ioch barn, Karl präst

undersökningochanhörigerfarenhetermedSwartling, av-omen
stödarbete tillsammanserfarenhethar långBådahoppare bakom sig. av

Socialstyrel-och anställd vidläkareSwartlingmed avhoppare. Per är

sen.
föraochsigfick tillfälleorganisation/person attVarje presenteraatt

deställdes fråganVidaresynpunkter. närva-fram viktigastesina om
vilkarörelser ochreligiösaomfattningenrandes på even-nyaavsyn

ombadsnärvarandemed dem.förknippade Detuella problem ärsom
människorförbehövaskanvilka insatserpåsinockså att somsynge

olikaisituationbarnsrörelser. Frågorreligiösalämnar omnyasom
också.rörelser ställdes

forskare inomförinbjödsandra hearingVid representanteren
och religions-teologi,religionshistoria,religionssociologi,områdena

rörelserreligiösaområdetforskare inomnätverkpsykologi. Ett nyaav
religiösaNyaoch InformationForskningFöreningenFINYAR om-

Alwallordförande JonasFöreningensbildades under 1997.Rörelser
Åker-forskarkollegoma Petermedtillsammansvid hearingen,deltog

Universitet,UppsalaochStockholmsBarklund frånbäck och Christina
avhandlingskrivituniversitet,Frisk, vid UmeåLiselotte omensom

FromAnn-Sofi Rosén Knutnärvarade forskarnaVidare samtNew Age.
och LenaSagaLunds universitetvidinstitutionenfrån teologiska

maktper-bl.a.rörelser,religiösanågrastuderat ettHöglin, urnyasom
psykoterapeu-arbetatoch harforskarValerie de Marinis,spektiv. som

haroch Britt-Mari Näsströmmedlemmar,dettatiskt med före som
vidSkogforskning.sin Margaretaperspektiv ianlagt historisktett

reli-bl.a. omfattningenkartläggerforskningssekretariatkyrkans av nya
genomgångdelar hennespublicerarUtredningenrörelser.giösa avav

religions-professor iThor-Leifrörelser. Petterssonolika religiösa är
utredningenstillika ledamot iochUppsala universitetsociologi vid
institutionenvid teologiskaWickströmdeltog Owekommitté. Vidare

utredningen.han medverkat ivid Uppsala universitet, ävensom
ansågde självakunskapförmedlaombadsnärvarandeDe att som

ställdes frågordettadel Utöverför utredningenViktigt att ta omav.som
eventuelladerörelser ochreligiösaomfattningutbredning och av nya
ocksåställdesmed detta. Frågorförknippadeproblem kan omvarasom

kanutträdare,vilka föroch insatsersamhällets förhållningssätt somom
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aktuella. De närvarande fick också frågor barns situation ivara om
olika religiösa rörelser.nya

Till den tredje hearingen inbjöds för några olikarepresentanter
religiösa rörelser. fåFör så brett perspektiv möjligt inbjödsatt ett som
inte bara rörelser brukar klassificeras också etable-utansom som nya,
rade samfund gång också varitsom en nya.

Vid denna hearing närvarade KarlssonHans från Enighetskyrkan
den s.k. Moonrörelsen, Swami Prem Muktesh från Osho Madhur,
Olle frånHjerpe Bibel och Traktatsällskapet Vakttomet Jehovas Vitt-
nen. Från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm kom Olof Djurfeldt.
Svenska Missionsförbundet representerades Fred Nilsson Fräls-ochav
ningsannén Leif Alm. Vidare närvarade Carlsen frånTore ISKCONav
Hare Krishna, Robert Ek från Livets Ord och Mikael Eliasson från
Maranataförsamlingen. Scientologikyrkan representerades Gulleviav
Almgren och Jesu Kristi kyrka Sista Dagars Heliga de s.k. Mormo-av
nema Wennerlund.Boav

Vid denna hearing ombads de närvarande huvuddragen ipresentera
den trosuppfattningen. Frågor de närvarandes inställning tillegna om
den allmänna debatt förs religiösa rörelser ställdes ochsom om nya
utredningen ville ha synpunkter hurpå kan minska den polarise-man

Ävenring präglar området. frågor barnens rörel-situation isom om
ställdes.serna

Ordföranden betonade utredningen helt främmande införståratt
tanken ifrågasätta och värdera någons trosuppfattning.att

Vid samtliga hearingar presenterades utredningen och det faktum att
den den första i sitt slag, vilket innebär utredningenär arbetar medatt
ambitionen samla synpunkter förutfattade ellermeningar medatt utan
länkar till särskilda intressen. Vidare betonades vid hearingama ef-att

det saknas samlad kunskap inom området utredningentersom ären an-
gelägen höra många olika aktörer och intresseinriktningar inomattom
området.

Till utredningen förmedlades från samtliga hearingar:

Kunskapen nyandliga rörelser för liten.ärom-
skerDet hopblandning vad religionsutövningens ef-ären av som-

fekter, både på individ- och samhällsnivå, och vad orsakatssom av
såsom personliga problem, familjekonflikter,annat isolering från

omvärlden m.m.
finnsDet inga generella sanningar rörelserna, eftersom de varie-om-

mycket sinsemellan och de dessutom förändras tid.att överrar
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vadspeglasammanfattande rubrikerföljande kommerdet någraI att
framkom vid hearingama.övrigtisom

religiösa rörelser4.7.1 Framväxten nyaav

ak-förlorat mångakyrkorna harochrörelsernaetablerade religiösaDe
funda-ökar deSamtidigttio åren.under demedlemmartiva senaste

sekularise-tecken i tiden;kanröelserna.mentalistiska Detta ettses som
livs-alternativaandraAgerörelsen ochplats för Newhar givitringen

där deförändringskrisbefinner sig isamhälletdärföråskådningar att en
tillhörighet.meningsfullerbjuderrörelsernanyandliga en

förteknikerolikaharrörelsernareligiösadeParallellt med nya
kallasför detintroducerats inomhälsasjälsligkroppslig och somramen

kanaliseraochetablera sigsökerMänniskor attvägarNew Age. attnya
ellerproblemsamhälletsdetHandlarbehov på.andligasina omom

kanrörelsernatid därställas ikanfråganreligionemas Det är ensom
betraktarNågramodemismen.uttryckmotkulturellt motettses som

råder irationalitetdenpåmotkulturdenna extremaett somsvarsom
till-ständigadenskapats ihar inteandlighetplats församhället. Någon

forskaremedmedverkande på hearingendevärldsbild. Enväxtens av
hos Scien-eller kursVolvolivskvalitet EnVadfrågan:ställde är enny
motkultu-utgångspunkt i justfrågan sinpå den etttologema Svaret tar

varför mångafråganocksåställdesmed dettaanalogitryck.rellt I
hea-därförSannolikttill läkare.healertill atthellre söker sig än enen

healemochallvarpåkänslasökande attlem den att tagenvaraenger
läkare kanvadsökandeden göra.tid änägnar enmer

framväxtdessrörelserna,skildringgenomgripandeFör avmeren
till kap.hänvisasoch samhället

religionsfrihetPolitik och4.7.2

genomgåttoch"nya"varitsamfund har gångetableradeAlla ennu
utanförstående omgiv-hosupprörda känslorha väcktperioder att enav

samhällsomstörtande,ochfarligabeskrivitsharning. Många mensom
ochritualermindreförändrats internthar åren mot extremat.ex.genom

med tidenliksom omgivningenöppenhet omgivningen,ökad moten
Pingstkyrkan, Missions-Exempel dettadem. påhar är t.ex.accepterat

Frälsningsarmén.förbundet och
vilketmed ialltså mycketuppfattas harrörelserna göraHur att

gamla.med tidenrörelser blirbedöms; allaskede de nya



210 Krisstöd för lämnat nyandliga rörelser SOU 1998: l 13personer som

frivilligorganisationemasFrån sida framhölls inte kritiseraratt man
själva trosuppfattningen och innehållet i den, de handlingarutan som
religionen ibland leder fram till. Det med andra ord konsekvensernaär

inte i sig själv stårtron, i för kritiken.tron centrumav som
företeelserDe bl.a. påpekar vissa odemokratiska,är deäratt attman

följer regler och åsidosätter svensk lag och rättslösheten iattegna
kombination med stark påverkan på tankevärlden skapar problem för
enskilda medlemmar och ibland också för deras anhöriga.

Från forskarhearingen betonades tillhöra vilketrätten att trossystem
vill och vissa livsåskådningar förutsatte, och tillatt sitt innerstaman var

byggt på, lydnad gud,väsen ledare eller regelsystem. Detett ärav en en
därför inte meningsfullt frågor demokratiska aspekter påatt resa om en
religiös rörelse.

4.7.3 Juridiska aspekter

Utredningens ställningstaganden och sammanfattning de juridiskaen av
delarna problematiken återfinns i särskilt avsnitt se kap.7.ettav

Enligt jurister medverkat vid utredningens hearingar denärsom nu-
varande lagstiftningen tillräcklig för reglera aspekter på förhållandetatt
mellan lagen och religionen.

Problem uppstår oklarhet råder det trosuppfattningen i signär ärom
eller dess möjliga konsekvensernegativa det riktas kritik emot.som
Tillämpningen lagstiftningen inte alltid enkel i dessaärav samman-
hang. Frågor berördes gällde vissa rörelser sinat.ex. attsom ser egna
regler överordnade svensk lag. exempel dettaEtt på Maranataär att

förbudet barnaga strider deras trosuppfattningatt mot motanser som
innefattar "kärleksfull Påaga". så reducerar mänskliga fri-sätt staten
och rättigheter lagstiftning, enligt Maranata.genom

Omvärldens oförmåga eller flathet ingripa olika företeelseratt mot
beror ibland på det finns "religiös ursäkt". Skattelagstiftning,att en ar-
betslivslagstiftning och barnens rättsskydd åsidosätts samhälletsav
företrädare, eftersom det finns respekt för de religiösa ochgränsernaen

rädsla överträda dem.atten

4.7.4 gårVem med

Vid utredningens hearingar har olika uppfattningar framkommit som
på frågan medlemskap i nyandliga rörelser attraherar vissasvar om

personlighetstyper eller
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Behandlareutsiktspunkt:har sinvarifrånmedvarierarSvaren man
frivilligorganisationemabakgrundsfaktorer,psykologiskaofta serser

ochtillhörighetgemenskap, överensstäm-socialsökermänniskoratt
deefterhand kanifaktorer. Förstavgörandemelse i semantro som

starksåunderhar variteftersomkonsekvenserna, sattnegativa man
rörelsernaoch mellanrörligheten inomForskarnapåverkan. attmenar

behov.andligapå sinaoch sökerochär attstor egnasvarenvar

situation4.7.5 Barns

rörelsernyandligaigäller barnvadställningstagandenUtredningens
kap.5.framgår av

hearingsutredningens attpådeltagarnablandmajoritetEn menar
rörelser.religiösaisituationbarnslitenmycketkunskapen är nyaom

gällerdetoch aktivitetkunskap närbådeefterlysesforskarhållFrån
enligtbekymmersam,situationbarnensdär ärrörelserfinnsbarnen. Det

forskare.
illa ifar ärbarnåtgärdenförebyggandebästa mot attDen grupperna

forskarna.menadesamhället,ochrörelsernamellankanalerskapaatt
ochmiljöerslutnaheltfinns någradet intetillblirUppgiften attatt se

möjlighetfårbarnet attmotbilderskapa seatt ensom
grunden ärstarkt,varierarsituationen attRörelserna att menmenar

ibarnpåverka sinaskyldighetochbådehar attföräldraralla rättatt
påoftaredetberorproblem,medförfall dettadevärderingsfrågor. I

rörelsen.förhållanden ifamiljen,denkonflikter i änegna
tillhö-religiösavälja sinsjälv harbarnet rätt attflestaDe attmenar

enskildassig isamhället läggerföruttryckterighet. Några att upp-oro
bam.fostra sinaföräldrarnafråntaroch rätten attfostran egna

sänderrörelsernågrafråganFrivilligorganisationema atttog omupp
dåligibarnenochskolutbildning ärförandra länder atttillbarnsina

bamorganisationemaFråntill Sverige.återvänderdekondition sernär
hålla kon-möjlighetlitenharbarnenproblem attdet attettsomman

dehardärmedochutanför denmedtakten gruppen,egnapersoner
det.de behöverhjälpfåockså svårt näratt

rollSkolans4.7.6

kap.irörelsernareligiösadeförhållande till tasSkolan i uppnya
medskolor,friståendepåvamades förforskarhållFrån attsynen

segregerande. Sammaskullehuvudman,rörelserreligiösa varasomnya
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åsikt finns inte judiska eller muslimska skolor. Det avgörande ärom
inte religionen, hur i förhåller sig till samhället.utan stortgruppen

Från rörelserna förekommer olika inställningar till fristående skolor.
Vissa det viktigt barnen finns i den vanliga skolan, efter-att är attanser

den skall företrädas i världen utanför eller för dettron attsom egna an-
bra därigenom minskar avståndet till samhället utanför denattses man

trosuppfattningen. Andra de rörelsedrivna skolorna oftaattegna menar
både bättre kunskaper, vilket visats i och arbetsro sak-test,ger en som

i de kommunala skolorna. detDessutomstora avgö-nas ser man som
rande få förmedla kunskap på står överensstämmelseiatt sättett som
med den trosuppfattningen.egna

Frivilligorganisationema det risk barnen isoleras frånattser som en
det omgivande samhället, och rörelsedrivna skolor ovilligaatt är att
släppa in utanförstående organisationer efterlysteBRIS. Man vak-som
samhet från kommunernas sida det gäller de fristående skolorna,när
liksom ökad tillsynsaktivitet från Skolverket. särskilt problemEtt som
lyftes fram medlemmar religiösai rörelser kan arbeta ideelltattvar nya
inom skolhälsovården. finns rörelser harDet på sjukvården syn som
avviker från den traditionella, vilket kan innebära barnen saknaratt
tillgång till den hälsovård andra barn får. skolsköterskanOm ärsom
knuten till rörelsen, kan barnet fritt och under tystnadspliktinte ta upp
eventuella problem, på villkor barn i offentliga skolor kan.samma som

4.7.7 Krisbearbetning

Uppgifterna varierar antalet behöver hjälp. finnsDetom personer som
forskare hävdar det kan femsig till tio årröraattsom om personer per
och behandlare eller från frivilligrörelsen detattpersoner som menar

sig flera hundra årligen.rör om
Behandlama menade vården förmår kännainte igenatt att symto-

på post-traumatiska kriser sambandi med utträde och därför intemen
kan adekvat hjälp till dem söker. Från frivilligorganisationemage som
menade många avhåller från söka hjälpsig grundatt att attman av
samhället, utifrån rörelseperspektivet, beskrivits i fientliga nå-tenner,

det kan lång tid komma älpsökande forrnule-Dengot ta över.attsom
inte alltid sina problem resultat utträdet, ångest,ett utanrar som av som

sömnproblem eller De igenkänns därför inte relaterade tillannat. som
religionsfrågor, och vården saknar kompetens för bakom ochträngaatt
förstå de verkliga svårigheterna.

Frivilligrörelserna framförde bl.a. följande önskemål: särskildEn
mottagning med kompetens inom området posttraumatiskt kris-ett-

utbildningsinsatser för behandlare, juridisk rådgivningcentrum när-
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skadeståndsmålavgifter eller ierlagdaför samtdet gäller ersättning en -
självmord.förhindraförtvångsmöjlighetermedmottagning att

sammanhang för-framförtsScientologikyrkan har i ettFrån annat
tillsammansrörelselämnatdeellerdär den"medling"slag ensomom

företrädare förträffar någonandligt kunnigochreligiöstmed personen
redatillsammansskulle utAvsiktenlämnat.den rörelse attvaraman

avhopparenmöjligt fördetoch attskuldavlastahänt, göravad som
Bakgrundeninnanförellerutanförframtidbeslut sinfatta gruppen.om

tillfrågasaldrigberördadenscientologerna attär att gruppenmenar
ef-lämnar,för denkonfliktenvilket försvåraranspråk,ieller tas som

hjälpbehöverouppklarade frågorfinnaskandet avtersom mansom
redarörelsen ut.att

krisstödet organi-hurframfördesforskarhearingen oavsettFrån att
saknarreligionenfortsättasamhälletkan inteså att omagera somseras,

perspektivreligionsforskamasutifrånkunskapDärför måstebetydelse.
samhället.utikomma

Åtgärder4.7.8

hördasamtliga4.2 harkap.seKULTavsnittetframgårSom omur
fenomenet.kunskapsinsamlande kringnationelltefterlyst ettparter

frivilligorganisationer,Svenska kyrkansläkare, präster,Behandlare och
inomforskningochkunskapefterlysersjälvarörelsernaochforskare

intekunskapfå ärdag svårtdet iforskareEnligt attområdet. är ensom
deraspåbyggerbildMassmediaskonstruktion.social gruppernaav

Vidpersonfixering.ochskandaliseringpolarisering,behov av
neutral utgångs-finnabehovframkomforskarhearingen attett enav

feno-bildenmassmedialadenomformuleraanalys,punkt för avatt
kunskap. Dennabehovgenerelltfinnsdetinseoch ettattattmenet av

socialtbiologiskt,psykologiskt,bara springaintekunskap kan ettur
brettbygga påmåsteKunskapen ettperspektiv.teologiskteller

perspektiv.kulturellt
deltagare,fleraenligtförhållningssätt,samhälletsinslag iviktigtEtt

irörelserna"föra inuttrycksdet ettinte,forskare,inte minst är att som
destosamhället ochmellanavståndhörn". längreJu sanno-grupperna,

kanMedlemmarutvecklas.destruktivtlikare det mönsterär ettatt
samhälletsmassmedia ochförföljdaochmissförståddakänna sig avav

rörelsernasamhället ochmellanbroarbyggainstitutioner. Att anses
ochinvandrargrupperbehandlingenmedJämförelserviktigt. görs av

påanläggasintegrationsperspektiv måste ävenetniska minoriteter. Ett
deSlutenhet inomforskare.hävdarde minoritetema,religiösa egna

för rörelsernaföreträdaremedVid hearingenundvikas.måstesystemen
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betonades också vikten inte bara etablera kontakt mellanattav sam-
hälle och rörelser, också mellan rörelserna.utan

Om relativt isolerad kollapsar, det viktigt medär extraen grupp
samhällskontakt. En sådan kontakt har både själv och samhäl-gruppen
let i övrigt Som framgår avsnittet internationellanytta ävenav. av om
erfarenheter se kap.3 kan bli farlig eller destruktiven grupp om
följande faktorer föreligger: Världens ände sig enligtnärmar

läror. Gruppen har begränsad eller kontaktingen medgruppens
omvärlden lever alternativi verklighet. Om ledaren blirman en-
allvarligt sjuk eller sig det, kan destruktiv dynamiktror ut-vara en
vecklas.

Forskning influens, dvs. vad det lockar och binderärom som
människor forskning kring barn och barns de områdensituationsamt är

Ävenförefaller vilja prioritera. forskningsbaserad kunskapsom man
rörelsernas läror och dynamik efterlyses, eftersom det riskfylltär attom

grunda uppfattningar fenomenet på rykten.om

4.8 Forskarkonferens anordnad FINYARav

Utredningen deltog på konferens reli-anordnad FINYAR,en av om
giösa rörelser i religionsvetenskapliga Konferensenperspektiv. pre-
senterade bl.a. forskning på området religiösa rörelser samtny nya
förde diskussioner religionens ställning dag.i Sverige iom

Under särskild punkt presenterades Utredningen särskilt kris-en om
stöd. den efterföljandeI diskussionen framfördes bl.a. tveksamheter till
hela begreppet "krisstöd" anslutning tilli utträde nyandliga rörelser.ur

menadeMan krisen, dvs. sjukförklaringen sambandreaktioner iatt av
med utträdet, till del lagts kontaktpå patienten i med vården ellerstor
frivilligrörelsen. Samtidigt erkändes det kan finnas behov sär-att av
skilda, kvalificerade insatser, frågan dåligt undersökt. Frånärattmen
religionsforskarhåll har mycket lite intresse dessa frågor, bådeägnats
vad gäller utträdare och barnens situation rörelserna.ivuxna

angelägen frågaEn studera kan socialisationsprocessenatt vara un-
der vistelsen rörelsen efteri och utträdet.

Man menade forskarsamhället behöver och reli-att attmer resurser
gionsvetenskaplig kompetens finns i anspråk samhälletatt ta satsarom
på central enhet för dialog och forskning.en

Utredningen har uppvaktats efter konferensen företrädare förav
forskamätverket framfördeFINYAR, synpunkter i linje med vadsom

anförts Bland underströks vikten satsning påannatsom ovan. av en en
samlad och systematisk forskning inom området. ville ocksåMan ettse

för kunskap och information.centrum
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nyandligai5 Barn växer uppsom

rörelser

betyderundantag. Detbarn attinnefattar allaskyddSamhällets utan
trosövertygelse,föräldrarstill eller sinasinlika månbarn har i rätt som

psykologiskiformför någon övergrepptill intesin utsättasrätt att av
eller fysisk mening.

godasåvälharörelser kannyandligaiBarn växer somuppsom
omgivandeför detSvårighetenuppväxtbetingelser.mindre goda sam-

blandkanenskilda barnet,för detfalletvilketbedömahället äratt som
osäker-skapaannorlunda kanmed detmedihophänga mötetattannat

giltighet.referensramamashet de gängseom
möjligheternagällerdetsvårigheter attradföreligger närDet en

uppväxtbetingelsemabildtolkningsbarochrealistiskskaffa sig aven
rörelser.nyandligaide barnför växer uppsom nu

hurskattningungefärligsvårtsig göravisarDet att avt.ex. enens
nationelltsåvälForskningsläget,totalt.sigdetmånga barn somrör om

hurvägledning ilitenochknapphändigtmycketinternationellt, är ger
kvantitativt.kvalitativt ochfaktisktförhållandena är

förståförsökaförtänkbara ingångarolika attföljandedetI prövas
problematikdenochrörelsernyandligaiför barnförhållandena som

samhället.omgivandeoch detfamiljbarnet,uppstå förtänkaskan en
situationbarnensvad det ibeskrivningmed ärbörjarKapitlet aven

omvärlden.främst oroarsom
ochutvecklingspsykologinför hurredogörelseavsnittNästa är en

och påbehovbarnsFB, påföräldrabalkenfrämstlagstiftningen, ser
lagstift-ochaspekternautvecklingspsykologiskadebästa. Attbarnets

medavsnitt hängerdettasammankopplade iningen så näraär samman
förhål-barnsgällerlagstiftningför denutgångspunktviktigatt somen

utvecklingspsykologin.grundadevetenskapligtdenlanden justär
7öräldrauppgiften"innebörden ibeskrivningföljerEfter detta aven

baraförälder".bra Inte"tillräckligtförvad krävsoch att vara ensomav
för-påbetoningha starkkapitlet kanheladetta avsnitt sägasutan en

kommer ifrämstbarnendeeftersomäldra/bam-relationen. Detta yngre
derasochrörelsernanyandligadeoch påverkasmedkontakt av
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samlade budskap just föräldrarnavia och deras personliga tolkning av
rörelsens på barn och barnuppfostran.t.ex. syn

Som led i ansträngningama försöka förståett och dra rimligaatt
slutsatser det omgivande samhällets entydigt negativa uppfattningav

barnens situation, följer några avsnitt där kulturmötes-perspektivettom
Utgångspunkten för dessaprövas. de nyandligaär: rö-resonemang om

relserna i vissa avseenden kan minoritetskulturer, kantypses som en av
då känna igen vissa generella drag från mellan majori-mötenman

tetskulturer och andra minoritetskulturer och inte minst påtyper av
barnuppfostrans område

Därefter följer två centrala avsnitt båda behandlar barnssom upp-
växtbetingelser inom de nyandliga rörelserna. Det rör över-ena mera

förhållningssättgripande till barn och på barnuppfostran, t.ex.syn
auktoritär fostran. andra dessaDet avsnitt granskar någraav mera spe-
cifika företeelser innebär direkt risk för skadliga påfrestningar påsom
barnet och dessutom kommer i konflikt med den lagstiftning gällersom
barn.

I anslutning till detta kommer med utredaavsnitt rubriken "Attett
och bedöma barn nyandliginom rörelse far illa: svårettom en en upp-
gift för socialtjänsten".

sista handlarDet avsnittet i förskola och skola be-"Att möta,om
och stödja barn i nyandliga rörelser".möta växersom upp

5.1 Sammanfattning och förslag

Bristen på kunskap barns uppväxtvillkor inyandliga rörelser på-ärom
fallande detTrots pågår debatt kritisk till barnstor. är växeratten som

inom slutna där skiljer frånsig omgivningen.upp grupper normerna
Barnen kan därmed försättas i konfliktsituationer äger storasom

likheter med de kulturkonflikter andra minoriteter har förhållandeisom
till majoriteten.

Utredningen har funnit det finns anledning ha beredskap föratt att
några uppfattar de trosföreställningama viktigareatt grupper egna som
följa svensk lagstiftning. därmedän Det inte vi medatt är sä-sagt att

kerhet barn systematiskt för kroppsaga.vet Frånatt t utsättsex sam-
hällets sida finns dock anledning undersöka hur förhållandena verk-att
ligen hur de olika skiljer sig frånär, varandra och detgrupperna om
finns skyddsbehov för vissa barn i vissaett grupper.

Vid kontakt företrädaremed för flera rörelser har framkommit en
misstro samhället och för inte själv skall hamot att rättenen oro man

fostra barnsina i den anda riktig. Oftaatt sigman anser vara anser man
feltolkad och hävdar till religionsfrihet.rättenvara
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de fallbeskrivningarbalanserasrättigheter måsteDessa mot som
påexempel finnsdärsjukvård,och attbl socialtjänstfrånkommit a

far illa.barn
företrädaremellankonflikterunderblåsaavgörande inteDet attär
ökariskerarpolariseringsådaneftersom attmotståndare,och grup-en

ochmöjlighetsamhälletsminskadärmedoch attisolering att sepernas
dialogdit måstemissförhållanden finns. Vägeningripa genomom

ömsesidig misstro.motverkarkunskapdär ökaden

inyand-situationbarnskunskapochunderlagbättreFör att omge-
in-studieravgränsadesåvälföreslåsrörelserliga mersommer

området.påforskningempirisklångsiktigochgående

bedömamöjligheterbättresiktpå attforskningsinsatserFöreslagna ger
givetviskommerRedan idagrörelser.nyandligaibarns situation

nyandligatillhörmed barnkontaktipersonalkategoriermånga som
beskriveroftakunskaperfarenhet görpå attrörelser. Brist samt enman

bam.med dessainförhandfallenhet mötet
förhållandenutredainförställssocialtjänsten,från attPersonal som

bådeexempelvisbehöverrörelser,nyandligatillhörfamiljerinom som
ikompetenthandledningocharbetsledningstöd från sin personav

uppgift.grannlagadenna
varförpersonalgrupper,berördafrånuttaladefinns alltsåBehoven

följande bör göras snarast.

bak-dennamedbarnkunskapenochmedvetenhetenökaFör att om-
olikatilloch anvisningarrådutarbetandegrund föreslås perso-av

sjukvård.ochsocialtjänstskola, barnomsorg,inomnalkategorier
frå-behandlardärfortbildningaranordnarkommunerDe mansom-

tillreligiösa ut-tillföra frågorbörkulturmöten grupperomgor om
bildningen.

börsocionomutbildningarochförskollärar-lärar-,förKursplanen-
minoriteter.religiösafrågorinkludera om

ochalltidÄven rörelser intenyandliga stämmerschablonbilden avom
tillanledningfinnsdoktriner,följer givnaintemedlemmarallaäven om

uttryckli-rörelsenfall dåi defrån kommunernauppmärksamhetextra
bam.andraellerbamaga övergrepp motförespråkar typer avgen

skaffaoch intressesocialtjänstens attbör ligga inomDet ansvar-
ellerbarnagaförespråkarexempeltillrörelserdekunskaper somom

finns inomoch reglerde lagarstriderandra aktiviteter mot somsom
intrsseområde.socialtjänstens
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5.1 Forskningsläget

föreliggerDet rad svårigheter det gäller möjligheterna skaffanär atten
sig realistisk och tollcningsbar bild uppväxtbetingelsema för deen av
barn i nyandliga rörelser i Sverige.växersom nu upp

visarDet sig svårt ungefärlig uppskattningt.ex. göraatt ens en av
hur många barn det sig totalt. hellerInte hur mångarör vetom man
barn bor i rörelsemas kollektiv eller exakt hur många barn fårsom som
sin skolgång utanför den allmänna skolan.

detNär gäller forskningsläget området,på nationellt såväl in-som
ternationellt, bilden likaledes Någon ingående forskningär mager. mera

fyller kvalitetslcrav existerar knappast. finns någonDetgängsesom
enstaka svensk akademisk på eller10- ZO-poängsnivå,uppsats som
bygger på med fåtalintervjuer ungdomar någonvuxit iett som upp av
de nyandliga rörelserna.

Utanför forskningsfältet finns däremot publicerat mycketett stort
pamfletter,antal artiklar, kongressrapporter, antologier, monograñer
regel barnsi anglosaxiskt gäller dock inteDetetc., mestaav ursprung.

rörelserna främst rekxyteringsmetodema riktade tillinomuppväxt utan
människor och olika problem samband med Hela dettai avhopp.unga

omfattande dels från frågan mycket engageradematerial iemanerar
professionella läkare, socialarbetare,psykiater, psykologer, jurister--
och dels från avhoppare själva. Antikultrörelsen använder sigi sin tur

båda dessa källor.av
tillgängliga materialet regel inbördes ganska likar-bygger i påDet

tade skildringar och verkar delvis rundgång de olika publikatio-gå i
Hållningen de nyandliga rörelserna eller mindreär ut-motnerna. mer

talat fientlig och betoningen ligger praktiskt uteslutande miss-påtaget
förhållanden. neutraltNågon kritisk granskning eller ettmera av mera
förhållningssätt till det presenterade materialet svårt finna.är att

Problemet sålunda hur det i många avseenden bristfälligaär mate-
rialet skall kunna användbart för utredningens syfte få sågöras att en
realistisk och rättvisande bild belä-möjligt den och inreyttresom av
genheten för de barn i de nyandliga rörelserna. Enväxersom upp
framkomlig kan försöka problematisera den entydigtväg attvara nega-

bildtiva framträder dessa skrifteri och ställa antalettsom
"forskningsfrågor" till materialet. T.ex.:

Skiljer sig barn och förhållningssättetpå till bami grundensynen-
och på alla punkter från det omgivande samhällets eller finns också

bas i viktiga avseendenen gemensam
deStyr nyandliga rörelserna alla aspekter föräldra/barn-förhål-av-

landet de auktoritäraI och hierarkiskt uppbyggda nyandliga rörel-
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synpunkter påverkar föräldrarna styrda rörelseledningensserna av
skalltill, vilka aktiviteterhur disciplineringen barn skall gå somav
för-hur mycket påverkar rörelseanslutningenMenetc.uppmuntras

behov, de-fönnåga uppfatta barnetsäldrarnas djupgående attmera
och för-innebörden barnets reaktionerförmåga till inlevelse i iras

dettamåga adekvat påatt svara
entydiga fördömandebild ochförklara omgivningens svartvitaHur-

det i vissde nyandliga rörelsernaförhållanden inom Kanbarnsav
det annorlundakonfronteras medhandla utmaningen imån attom

förmågan tillmindre förlorarelleroch främmande, så att man mer
nyansering

kan uppkommade problemutifrån detKan vet om sommanman-
rörelserinyandligaoch livmänniskors rekrytering in ivid unga

och derasutvecklingsbetingelsemavidare dra slutsatserutan om
Skiljerrörelserna sigiför de barnkonsekvenser växersom upp

väsentliga punkterpå någradessa tvåmöjligen grupper

för allaallmäntfråga kanBeträffande denna sista säga attrentman
frigörelse frånutvecklingsuppgiftenhandlar den centralaungdomar om

tillAnslutningensjälvständighet.efterberoende och strävan en ny-om
till-innebära regressionutvecklingsskededettaandlig rörelse kan i en

tänkande,kritisktochuppgivande autonomibaka beroende,till av
naturligaansvarstagande Denför ökatminskat i stället ut-etc.eget

inverkannegativvilket kan fåbrytas,vecklingsprocessen riskerar att en
dess-rörelse resulterarnyandligAnslutningen tillolika avseenden.i en

och tidigaremed föräldrarbrytningsällan i vän-inte smärtsamutom en
följd.och skuldkänslor förlustlojalitetskonflikter ochmed somavner

samhälletstill följdskamkänslor minstTill detta ofta intekommer av
defördömandeavståndstagande ochstarkaoch omgivningens ny-av

anslutningvidfinns sålunda denandliga Riskenrörelserna. att unge en
stigmatisering.drabbas såväl traumatiseringinre yttresomav

förhållandena irörelsefödda nyandligde små barnen in iFör ären
utvecklingsfasannorlunda. Påverkan kommer iviktiga avseenden en

och livssynvärldsbildanammande deberoende, okritisktnär vuxnasav
tonårsåldem ka-Därefter barnetför alla bam. kan inaturligtäretc.

frigörelse- och självständighetssträvannalisera adekvat attgenomen
för.kritiskt det rörelsen stårompröva som
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5.1.2 Vad det i barnens situation främstär som
omvärldenoroar

De olika nyandliga rörelserna självklart identiska det gällerinteär när
på barn, förhållningssättet till barn eller praktiken det gällernärsynen

barnuppfostran. de ganska talrika, ofta klart avståndstagande beskriv-I
ningar föreligger återkommer dock del drag framstårsom en som som
relativt typiska och för rörelserna. Exempel:gemensamma

auktoritärt präglad fostran, där lydnad Viktig och där bl.a.En är ett-
självständigt, kritiskt tänkande inte uppmuntras utan motar-snarare
betas.
Inget klart avståndstagande från kroppslig bestraffning. någonI av-
rörelserna uttrycker sig positivtman om aga.
Isolering från det samhället.omgivande-

bild detnedvärderande och ibland demoniserandeEn rent av av-
omgivande samhället.

världsbild.svart-vit, entydigEn-
mellan föräldrar och barn,Ibland tidiga och långvariga separationer-

framför allt vid kollektivt boende.
sjukvårdgäller kost och hälso- och iBristfållig omvårdnad detnär-

några rörelserna.av
regel till högre utbildning.I ingen uppmuntran-

Äldre fall barnarbete.barn utnyttjas i vissa till-
fall handlar de skyldigheterpå barn i vissa harEn attsyn som om-

speciella rättigheter.ingamen

fram tillkan med denna "0r0s-bild" utgångspunkt kommaHur man som
helafördjupad och vidgad förståelse för och bedömning barnensen av

belägenhet de nyandliga rörelsernainom

dettaTvå centrala frågor kommer löpa röd tråd helaatt som en genom
kapitel nämligen:

På vilka punkter och hur hög grad denna befogadi är oro-
vilkenI utsträckning kan "övertolkning" till följdoron ses som en av-

kulturellt betingad "synvilla" vid med det annorlunda ochmöteten
främmande
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Några frågor bl.a. struktureringen kapitlet:andra styrsom av

acceptabelt förhållningssätt tillgår för vadVar gränsen är ettsom-
och lag-omgivande samhällets värderingar,barn utifrån det normer

stiftning
gäller bedöm-utvecklingspsykologin bidra med detVad kan när-

sikt dessakonsekvenser på kort respektive långningen de somav
for barnenförhållningssätt kan få

Är proklamerade barn-officielltde nyandliga rörelsemasdet främst-
den fak-avståndstagande eller detväcker ochideologi ärsom oro

för-denbarnuppfostringspraktiken såtiskt iakttagna utövas avsom
betydelse mellanskillnaderandra ord: föreliggeräldrarna Med av

ideologi och praktik

ochpånyandliga rörelsemasfrågor deAndra underliggande är synom
förhållningssätt till barn kan ses som

utifrån dessdvs.rörelsemas perspektivrationella utifrånI settstort-
outtalade syftenuttalade och

utveckling och behovbarnsUttryck för okunnighet om-
belägenhetoch inrelikgiltighet för barnsUttryck för viss yttreen-

denna världen"
falskdärmed månoch i viss"ideologiproducerad"förUttryck en-

natur"verklighetsbild "bametsav

det andra.givetvis inteutesluterDet ena
för kunnaskalldet följandeitillvägagångssätt prövas taattDet som

pårörelsemasnyandligadefrågorställning till dessa är sättaatt syn
till:barn relationförhållningssätt till ioch

för vad samhälletuttrycklagstiftningSvensk varaansersom ger-
till bam.oacceptabla förhållningssättrespektiveönskvärda

ochbehovkunskaper barnsförankradeUtvecklingspsykologiskt om-
föräldrauppgiftens "natur".utveckling ochbarns om

socialisationens/bamuppfostranskunskaperSocialpsykologiska om-
centrala betydelsedesssamhällsperspektiv och inte minstroll i ett

avseende.någotsamhälleliga minoriteter iför utgörgrupper som
mellanvad händer ikunskaperSocialpsykologiska mötetom som-

respektive minoritetsgrupper.maj oritets-
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5.2 behovBarns och barnets bästa

5.2.1 Behov

En viktig utgångspunkt det gäller barns behov vetenskapligtnär är
grundande kunskaper från främst utvecklingspsykologin. En annan
central utgångspunkt hur samhället på och definierar barnsär ser
grundläggande behov och hur och ambitionsnivånsätterman normerna

det gäller tillgodose dessa. praktikenI vilar den lagstiftningnär att som
har till syfte slå vakt goda uppväxtvillkor för barn i hög grad påatt om
de decenniemas framväxande vetenskapliga kunskaper och be-senaste
prövade erfarenheter barns behov och utveckling.om

Redogörelsen och dettai avsnitt grundar förstasig iresonemangen
hand skrivningamapå föräldrabalkeni FB och framför för-allt på de
arbeten presenterades i delbetänkande utredningen bar-ettsom av om

SOU 1979:63 i den efterföljande propositionen prop.rättnets samt
l981/82:168.

Det lagstiftningssammanhangi tydliggörär nytt är att attsom man
barn individer med behov. Likaså behovin dessa iär sätteregna man

sammanhang där barnets relationer till närstående spelarett envuxna
avgörande roll. slår också fastMan i situationer där barns grundläg-att
gande behov råkar konflikti med det barnets behov harärvuxnas, som
företräde.

särskilt kapitel kallatI "Några grundläggande behov"ett ges syn-
punkter på vilka behov barn har få tillgodosedda SOUrätt attsom
1979:63 56.s.

behöver omvårdnadBarn och skydd.-
behöverBarn människor de kan kärlek och kär-ta emotsom av ge-

lek till.
behöverBarn stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar.ett-
behöverBarn utvecklas miljö tillgodoser deras behovi en som av-

stimulans.
behöverBarn föräldrars hjälp med för hand-sittsätta gränseratt-

lande.
måsteBarn känna de behövs och de fåratt att ta ansvar.-

Barn behöver få påverka sin situation.-
behöverBarn efter hand frigöra från beroende föräld-sig sitt av-

rarna.
harBarn behov samhörighet med båda föräldrarna ävenav om-

dessa konflikt med varandra.iär
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5.2.2 bästaBarnets

Detta begrepp har länge funnits i flertal länders lagstiftning, framförett
allt inom familjerätten. svensk lagstiftning föreskrivs uttryckli-I t.ex.

i föräldrabalken vårdnads- och umgängesfrågor skall avgörasattgen
efter vad bäst för barnet. socialtjänstlagen 1980:620 in-I 1 §ärsom
fördes portalparagraf hänsy-den januari 1998 med innebördenl atten

till barnets bästa skall beaktas vid åtgärder bam.rörnen som
barnets bästa kan själva grundpelaren iFNsPrincipen sägasom vara

Jfr bästa främstakonvention barnets rättigheter. iBarnets rummet.om
barn "skallBamkommittén 1997:116. Vid alla åtgärderSOU rörsom
härledasfrämsta kanbarnets bästa komma i rummet". Denna princip ur

grundläggande tankar båda har sina spår i konventionen:två sattsom
och alltså mindrebarn har fullt och lika människovärde inteAtt är

stöd ochvärda och barn sårbara och behöver särskiltän ärattvuxna
skydd.

Barnkonventionen barnets bästa skall komma iunika medDet är att
harfrämsta åtgärder barn. Barnkonventionenvid alla rörrummet som

frågortill omfatta bara familjerättsligaalltså vidgat begreppet inteatt
barnet för första gångenalla områden. BarnkonventionenI görsutan

till subjekt med rättigheter.ett
fråntid ochstatiskt begrepp. varierarbästa inget DetBarnets överär

sociala värderingar tillmed dess kulturella ochsamhälle ett annat.ett
utifrån barns indivi-från barn till varjeocksåDet varierar ett ett annat

för allagång givetduella barnets bästa intesituation. Men ärtrots att en
rättigheter förrad grundläggandeså innehåller Barnkonventionen en

definition rättig-universella. barnetsbarn och dessa skall Dess avvara
kultur, religion eller andraheter skall gälla alla samhälleni sär-oavsett

drag.

psykiskaFöräldrauppgiften och barnets5.3

hälsa

FB, barn, liksom också barn-Lagstiftningen SoL, LVU FNsrörsom
konvention, syftar till långt möjligt tillförsäkra barnsåytterst att trygga,
värdiga och utvecklingsfrämj ande uppväxtvillkor.

alla dessa sammanhang betonas föräldrarnas centrala roll.I Inne-
börden i detta föräldrarna oerhört viktiga for barn ochsinaär är attatt
barns villkor på avhängiga föräldrarnas villkor. Samhälletmånga sätt är
bör följaktligen för stödja föräldrar derasansträngningar igöra stora att
föräldrauppgift och särskilt i lägen föräldrafönnågan sviktar.när
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Inom utvecklingspsykologin och bampsykiatrin likaledesär man
ochföräldrarnas centrala roll för bams psykiska hälsaöverens ut-om

veckling.
begreppet psykisklagtextema och deras förarbeten används inteI

det eftersträvas.hälsa, ändå rimligt detdet ärär anta attatt sommen
ofta använda begrepp inomhälsa respektive ohälsapsykiskDäremot är

hälsa/ohälsa intebarnpsykologin. definiera psykiskden kliniska Att är
statiskt begrepp.entydigt ellerenkelt. Psykisk hälsa/ohälsa inteär ett

frånvaron eller vissaheller liktydigt medinteDet närvaronär av sym-
påkan viktiga teckenbeteendeavvikelser, dessaeller äventom varaom

Psykisk hälsa handlar inteför psykisk ohälsa.det föreligger riskatt
vuxenlivframtidasåväl uppväxtår i sittbarnet underminst att somom

dvs.ha förmåga till empatisjälvrespekt, uppleva autonomi,kan känna
ochutvecklahänsynsfullhet och tillinlevelseförmåga och näraatt me-

kunna hanterahandlar ocksåtill andra.ningsfulla relationer Det attom
påfrestningar kunnakriser ochpåfrestningar ochnormala att trots upp-

tilltillgång sinhavärdefullt.leva i grunden Dessutomlivet attomsom
begåvningsmässigainneboendeanvändakunna sinavitalitet och att

resurser.
allraunder deoch framför alltbarndomenför detta läggs iGrunden

be-viktiga känslomässigaFörutsättningarnaförsta levnadsåren. är att
föräldrarochmellan barnsamspeltillfredsställs, minst ihov inte ett

allmäntmeningsfullt och för barnetgivande ochömsesidigt ut-ärsom
utvecklarför barnetunderlagvecklingsfrämjande. Detta att enger

detsåoch till sin omgivningtillit till sig självgrundtrygghet, dvs. atten
utmaningarutvecklingsuppgifter och dedemed tillförsikt sigtar an

inför.ställer barnetsuccessivthela uppväxtensom
föräldrar.perfekta Detkrävs integod utvecklingrimligtFör en

vilketförälder","tillräckligt braväl medräcker utmärkt att vara en
välföräldrarde flestatillkortakommandeninnefattar alla de ärsom

föräldrauppgiften.ifrån enklamed den långtförtrogna i
föräld-avhängigenbartpsykiska hälsa dessutom inteBarnets är

ellerklaraförutsättningarinneboendeBarns att t.ex. meravrarna. egna
del barnbetydligt.högst Enmindre påfrestningar kan variera ärsvåra

hänsynstagandesårbara och kräverredan utgångsläget mycketi stort
Andra barn verkarinlevelsefömiåga föräldrarna.och ut-stor varaav

från för-så mycketbetydande motståndskraft, kräver interustade med
påfrest-fördeäldrarna och klarar sig på sikt bra utsättsäven storaom

ningar.
föräldrarnaalla odds", dvs.barn utvecklas väl "motNär atttrots
andrasviktat väsentliga avseenden, handlar det inte sällani attom per-

förälder tillsläkting, lärare,föräldrarna t.ex.än engranne,soner en
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kompis fylla delmed eller mindre uttalade avsikter kunnatmer en av
barnets viktiga behov.

vilketpå föräldrarna olika beroende på iKraven givetvis ut ut-ser
för-centrala den tidigavecklingsskede barnet befinner sig. iDet
ochfönnågaäldra/barnrelationen ligger föräldrarnas "se"i att

ochtolka barnets signaler"bekräfta" barnet, uppfatta och kunna attatt
föräldrarna bl.a.kunna barnets behov. detta krävspå För enavsvara

underordnaförmåga och inlevelse och kunna sinatill lyhördhet att egna
har till-föräldrarna vissmånbehov under barnets. krävs iDessutom att

erfarenheter vad det inne-"hämta tidigagång till och kan upp" avegna
och beroende.bär barn, dvs. utsatthetatt vara

bar-också villkorslöst kunnaföräldrauppgiften ingårI accepteraatt
alldelesbeteenden och barnetdock alla barnetsinte attnet som ense

föräldern. Li-förlängningoch främstunik individ inte som en avegen,
barnets personlighet, inne-uppfatta och respekterakaså ingår kunnaatt

ochha kravoch utifrån dettaboende förutsättningar, temperament etc.
från förut-det och inteutgår från barnet "är"förväntningar somsom

"börfattade hur barnet vara".meningar om
på för-fortskrider ställs kravutvecklingAllt eftersom barnets nya

äldrarna. Bl.a. att:

social ochintroduktör till vidareuttolkare ochbarnetFör av envara-
omvärld.samhällelig

unika behov och intressenoch för dessspråkrör för barnetVara ett-
och sjukvårdskola, hälso-förskola, etc.gentemot

återkommandebarnets olikakonstruktivt hanterabejaka ochFörstå,-
frigörelsemanifestationer.

konsekvent ochtydlig,för barnetSkapa trygghet attgenom varaen-
ansvarstagande.

bild vadbarnetkonstruktiv förebildVara att en avgenom geen-
skillnadentydlig i vadvuxenhet och därvid bl.a. ärär somvara

barn.mellan respektive attatt varavara vuxen
Överföra det inomvärderingar till barnet, såviktiga och attnormer-

alltmerakan fungerabarnet skapas överjag/samvete auto-ett som
kontroll ochfrämstbarnetDvs. inte yttreatt styrsnomt. av

straffrädsla.
kom-så småningomkunna bejaka och respektera tonåringenAtt att-

föräldrarnas och värderingar,förnyad ställning tillatt ta normermer
dem.kommer dessa ljus, och kompletterai omprövaatt ett nyttse

18-54248
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5.4 kulturrnötesperspektivEtt

underliggande antagandet det kan rimligt i vissaDet är att attvara av-
seenden betrakta nyandlig rörelse "kultur" i den mening somen som en

följande.definieras i det
kandärför kultunnötesperspektivdetta avsnitt skallI prövas ettom

barnuppfostran ianvändbart försöken förstå vissa aspekteri att avvara
omgivandede nyandliga rörelserna också för förstå detatt sam-men

hällets på denna uppfostran.negativa syn

"kultur"Vad5.4.1 är

kulturbegrep-sammanhang det s.k.relevant i detta "storaDet ärärsom
be-använder. Enligt dettaframför allt kulturantropologemapet", som

organi-befolkningsgrupps helainnefattar kultur viss sätt attengrepp
gälla såväl minoritetsgrupper,tillvaro. kan majoritets-sin Det somsera

religiösa elleretnisk tillhörighet,gemenskapen grundas pådärgrupper
kultur omfattarföreställningarövertygelser och Enpolitiska etc.

världen,uppfattningar hur tillvaron,värderingar ochgrundläggande om
också definierasbeskaffade. Kultur kanmänniskornasamhället och är

för katego-använder omedvetetkunskap människan sigden attavsom
tolkaför kunnahandlingar ochförklara och organisera sinarisera, att

andras.
tolkningsñlter fåreller dettakulturella kunskapDenna män-snarare

Allauppfostran.dvs.niskan främst socialisationsprocessenvia genom
präglade dendet gäller, blir därmedmänniskor, vilken kulturoavsett av

kulturtillhö-följer alla,kultur socialiserats in dettade Av oavsettatt
värderingarnavärldsbilden, derighet, uppfattar denjustatt egnaegna

riktiga,det naturliga, detleva det självklara,och det ärsättet attegna
innebörden i begreppetdet rationella och det allmängiltiga. Detta är

etnocentrism.

Vad händer vid kultunnöten5.4.2

majoritetskulturensfår regel genomslagskraftEtnocentrismen i istörst
följd majori-förhållande till minoritetskulturer. Detta är atten av

och kantetskulturen har möjlighet verka utifrån styrkepositionatt en
förbehålla tolkningsföreträdet olika samhällsområden.sig på

finns antal utmärkande drag det gäller hur majori-Det närett
olika slagtetskulturer på och förhåller sig till minoritetsgrupper avser

detetniska, religiösa etc.. sådant drag ofta fasta påEtt är att tarman
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annorlunda. framträdandeDet blir skillnadernaär mellan "oss"som
och "dom". deDet grundläggande likhetema-är gemensamt,som som
kanske skillnaderna träder däremot ofta bakgrunden.är istörre än -
Resultatet sådant blir lätt känsla avfrämlingsskap införsynsättettav en
det de etnocentriska glasögonen framstår obegripligt,som genom som
onaturligt och irrationellt. eftersomDetta inte minst det annorlunda har

tendens glida till bli "det främmande" eller "detöveratt att renten av
avvikande".

En vanlig företeelse vid Kulturmöten majoritetskulturerär attannan
inte sällan oreflekterat likställer det annorlunda med problem. Man ta-
lar sålunda invandrarproblem, sektproblemt.ex. etc.om

förlängningenI detta tenderar barnen dessa "problem"-inomav
offerpriori i olika avseenden. Uppfatt-nästanattgrupper a ses som

ningen föräldrarderas inte sällan de fyllerinte måttet iär att ut-om
övandet sin föräldrauppgift, de misslyckas med stödatt att ettav vara
för sina barns skolgång finnsDet också tendens dessa barnsetc. atten
tillvaro beskrivs främst brist-termer,i dvs., fasta på dettarman man
tycker fattas det faktiskt finns.inte påmen som

Det inte heller ovanligt vid kulturrnöten riktigtinteär att man upp-
fattar "de andra" faktiskt består unika individer. Det äratt av som om
"det armorlunda" skymmer alla individuella särdrag. "Alla kineser ser
likadana det skillnad" kinesernagår inte någon medan i sinut, att turse
tycker detsamma européer. Förmår inte de indivi-t.ex.om man se
duella skillnaderna leder detta lätt till schablonbilder och ibland till
ganska hårresande generaliseringar "Alla muslimer ...".ärtypenav
"Alla för-muslimer tycker sedan inte alltför långt till...". Steget är rena
domar.

relativt lätt känna igen del dessa fenomen vidDet är mötenatt en av
mellan för majoritetssamhället respektive för de nyand-representanter

Ävenliga rörelserna. här handlar sällan ömsesidigtdet inte attom man
definierar varandra förenklade,i generaliserande och svart-vita katego-

ner.
skrifter, pamfletter och böcker rörel-I beskriver de nyandligasom
och då fråninte minst antikultrörelsens perspektiv framträder iserna en

viss förbluffandemån bild. får känslasamstämmig Man nästan en av
det skulle sig några slags "ldonade" varelser indivi-att röra utanom

duella särdrag. går inte bara avfärdaDet dessa uttalat ochnegativaatt
avståndstagande beskrivningar orealistiska eller fördomsfulla.som
Men helt och hållet godta dem förefaller hellerinte rimligt. Kanskeatt
kan dessa bilder delvis tolkas kultunnötesfenomen, dvs.ettsom som en
reaktion på "det främmande" det beskrivitssom ovan.
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Bamuppfostran/socialisation5.4.3 ettur

perspektivsamhälleligt/lculturellt

barnuppfost-regelmajoritetssamhälle betraktar idagens svenskaI man
Syftetperspektiv.psykologisktindividperspektiv och ettett urran ur

tillförsäkra detsällandefinieras ibarnuppfostran intemed atttermer av
utveckling.för godoptimala förutsättningarbarnetenskilda en

ochhandlargrundenvad barnuppfostran iför förståMen att var-om
förändrarellersamhällenolikautformas olika iför den typert.ex. av

anläggadet nödvändigtsamhälle,och etttid isig är attöver ett samma
kulturperspektiv.samhälls- eller ett

kultu-överförasocialisationenbarnuppfostran ellerSyftet med är att
hand-till Detgenerationfråndefinierats nästa.den enovanren som --

kultur/minoritetsgruppeller dendet samhälleföra barnet ilar inattom
fallermedlem intekunna bli nyttigför därbarnet tillhör att somensom

utanför ramarna.
medlemmar.egenskaper hos sinabehov vissasamhälle harVarje av

jordbrukarsamhälletraditionsstyrt äregenskaper iAnvändbara t.ex. ett
flit,bl.a.industrisamhället dettidigaansvarstagande, i det ärochlydnad

kanskesamhälletpostindustdelladetoch ioch sparsamhetpunktlighet
samhällsskickauktoritärtförändringsbenägenhet. Iochflexibilitet ett

självständigtjämlika,medanlojala undersåtarochbehöver lydigaman
ibättremedborgarebeslutsfattande ettochtänkande passar

socialisationengivetvis inteLikaledessamhälle.demokratiskt styrt ser
samhälle.sekulariseratteokratiskt ipå i styrt ettsätt ettut somsamma

nödvän-intemålmedvetet,därförstimulerarsamhälleVarje men
ochbeteendenfärdigheter,egenskaper, vär-deframuttalat, justdigtvis
behöver.ellersamhälle minoritetsgruppifrågavarandederingar som

ochbestraffningarbelöningar,förväntningar,desker bl.a.Detta genom
s.k.denhemmetdels iunderbarnetförebilder uppväxtenmötersom

sekundäraskola denochförskolasocialisationen och dels iprimära
socialisationen.

utformas. Mansocialisationenslump hursålunda aldrigDet är en
bortuppfostrasamhälle/kultur berettingetskulle kunna är attsäga att

systematikochbeslutsamhetmedintesig själv storatt stor segenom
samhällets/kulturens/mi-utifrånfunktionelltill socialisationen äratt

otänk-dysfunktionellt ochsålunda likabehov. Detnoritetsgruppens är
samhälleauktoritärtsocialisationsmodelldemokratisk ibart med etten

samhälle.demokratisktfostran imed auktoritär ettsom en
betydandestatiskt. AllanågotintesocialisationsmönsterEtt är sam-

nödvändighetmedetc. måsteekonomiska, politiskahällsförändringar
skall kunnasamhälletsocialisationsmönstretföljas förändringar i omav

samhällsförändringarbeskaffenhet och därmedfungera. Samhällets
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påverkar bl.a. hur barndomendefinierar vad barn vadär,ettman som-
dettai sammanhang kan social konstruktion och vadärses som en -

barn har för funktion. samhällsförändringar påverkar likaså vissa as-
pekter föräldra/bam-relationen och de inlämingsmodeller som an-av
vänds.

det gäller socialisationen, dvs. barnuppfostran samhälle-När ettur
psykologin vetenskapligt kun-ligt/kulturellt perspektiv, har som

psykologin harskapsområde tolkningsföreträde, vilketinte något när
referensramardet gäller barns behov och bams bästa. Psykologinst.ex.

här, eftersom socialisationen inte primärtsjälvklart giltigainteär
för individen vad fimktio-handlar vad bra ärär utan om somom som

nellt för samhället/lculttlren/gruppen.
överföra värderingar,handlar minstVad socialisation inteär attom

överföralivsmål och samhällsmål liksom ocksåtrosföreställningar, att
sådant bärande elementvärldsbild och människosyn, dvs. ärsomen en

detta socia-det kultur eller det gäller. givetvisi samhälle, Det ärgrupp
syftar till också de nyandliga rörelserna.lisationen i

ochmellan maj oritetssamhälle5.4.4 Mötet

minoritetemasminoritets grupper ur

perspektiv

centralt livsmålminoritetsgrupper/kulturer hardeFör attettsom som
sociali-identitet och autonomi harbevara sin kulturellaochvärna om

framgår före-betydelse.helt avgörande Detsationen är, avsomen
specifikaden förgående socialisationenavsnitt, gruppengenom som

kulturen överförs till generation.nästa
och bevaraangelägnaFör minoritetsgrupper är värnaattsom om om

behålla kontrollen bar-viktsin det därför överär attegenart ytterstaav
utbildning.såväl uppfostran Mansocialisation, dvs. över somnens

för påverkautbildningssystem användsbrukar kulturssäga attatt om en
assimila-föreligger den klassiskamedlemmarna kultur, dåav en annan

till budsmedeltionssituationen. de står minoritetsgrupperEtt somav
religiösa skolor ochför motverka detta skapa etniska ochär attatt egna

förskolor. judiska skolorna i världenDe t.ex.runt vara enom anses
viktig förklaringsgrund till bevarandet den judiska identiteten inne iav
olika majoritetskulturer.

Även centralakontrollen barnens socialisation denöver är mestom
olika överlevnadsstrategier, förekommerminoritetsgrupps så iav en

gränsbevarande meka-regel också antal andra ganska typiska s.k.ett
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syftar till utforma relationerna med det omgivandenismer, attsom
samhället så de kulturella skillnaderna består.att

Till dessa hör isolering, dvs. inskränkning kontakterna med detav
omgivande samhället, ibland också fysisk isolering enklaver.i egna
Isolering syftar till undvika eller utifrån.minimera påverkanytterst att

viktig gränsbevarande mekanism stark social kontrollEn ärannan
inom det hindra individer börjarKan inte vissatrots attgruppen. man
framstå ifrågasättande föreller avvikande, så dessa regelistöts utsom

inte med sitt exempel påverka andra gruppmedlemmar. Enatt annan
företeelse fungerar gränsbevarande sig självär attsom gruppen ser som
"överlägsen", varande "förmer", "utvald" Då finns följ-etc.som som
aktligen anledning införliva kulturdrag fråningen äratt grupper som
utanförstående och underlägsna.

finns be-och andra s.k. gränsbevarande mekanismer rikligtDessa
tidigare östjudiskaskrivna i den vetenskapliga litteraturen det.ex.om

samhällena, indiska kaster, den zigenska kulturenAmish-sekten i USA,
etc.

dekänna del sådana drag inomDet givetvis inte svårt igenär att en
nyandliga rörelserna.

kulturrnötesperspektivetkommentar till5.4.5 En

delförklaringsmodellsom

perspektiv har på delavsiktema med anlägga detta varitEn att att enav
hävdapunkter "avdemonisera" de nyandliga rörelserna. går inteDet att

utanför alla andrade något radikalt skulle liggaatt representerar som
olika sociala rela-kända erfarenheter hur människor utformar sinaav

tioner med "ut-grupper" och "in-grupper".
rörelser-Avsikten har också varit Visa vissa de nyandligaatt att av

förhållningssätt till barnuppfostran heltgrundläggande inte i sig ärnas
obegripliga, irrationella förhållningssätt går faktiskt förståDessa attetc.
och förklara och avseenden dessutom uppfatta funktio-i vissaatt som
nella utifrån de nyandliga rörelsemas perspektiv och mål.egna egna

viktig för detDetta utgångspunktär representantersenare en om
omgivande samhället efter skapa möjligheter för dialogsträvar att en
med föräldrar inom de nyandliga rörelserna. också viktigt förDet är
barnen deras föräldrar omgivningen betraktas rationelltatt av som
handlande individer.

Detta utesluter inte på barn barnuppfostran deoch inomatt synen
nyandliga rörelserna samtidigt i del avseenden problematisk,ären oro-
väckande och falli vissa oacceptabel. ljuset de lever verkarI ochattav



SOU 1998:113 Barn nyandliga rörelser 231iväxersom upp

deti svenska majoritetssamhället delar deras bamuppfostrings-är av
modeller klart dysfunktionella.

Några5.5 övergripande uppväxtbetingelser
för barn inom de nyandliga rörelserna

Avsikten med detta ingående granskning,avsnitt är göraatt en mera
tolkning och konsekvensbeskrivning del aspekter gällerav en som sy-

på barn, bamuppfostringsideologier och bamuppfostringspraxisnen
inom de nyandliga rörelserna och mycket kortfattat ochsom summa-
riskt beskrivits "Vad det barnens främsti avsnittet i situationär som

omvärlden" Problemet tidigare påpekats, någonär, attoroar som
forskning vetenskaplig haltmed inte gjorts på området.

finnsDet material tillgå två slag. de policy-Detär ärattsom enaav
dokument, bulletiner från ledningen för olikaetc. ny-som emanerar
andliga rörelser frågor barnsyn och barnuppfostran. deli Enrör avsom

framförsde åsikter, och rekommendationer där sägssynsätt nusom
andra slagetsedan längre eller kortare tid tillbaka övergivna. Detvara

kvantitativt omfattande, härrör dels frånmaterial, dessutom det mestav
kraft dettaden professionella och långvarigägnat storgrupp som

kon-publicera böcker, artiklar och hålla föredrag påområde attgenom
från antikultrörelsen form olika publikationer,och dels igresser osv. av

ofta och hänvisar till dessa professionella. ka-där citerar Det somman
rakteriserar båda dessa beskrivningar de mycketär äratt sam-gruppers

och praktiskt entydigt avståndstagande.stämmiga taget
slutsatser detdetta avsnitt kommer ligga på vilkaBetoningen i att

tillgängliga bristfälliga materialet det gällergår dra från det näratt men
för inyandliga rörelser.utvecklingsbetingelsema barn växersom upp

ochföräldra/bam-relationen kommer i fokus inteDet är attsom vara
utvecklingsmilj rörelsemas förskolor och skolor.iön egna

Utvecklingsbetingelsema med inriktning föräldra/bam-relationenpå
kommer belysas utvecklingspsykoløgiskt perspektiv, detatt ettur som

generellt beskrivits i avsnitten barns behov och föräldra-mera om om
uppgiften. kulturmötes-Ett och socialisations-perspektiv kommer att
anläggas de fall där detta kani meningsfull bakgrund och utgörage en

rimlig förklaringsmodell till vissa svårförståeliga och till irra-en synes
tionella förhållningssätt till barn barnuppfostranoch de nyandligainom
rörelserna.

finnsDet inget och självklartgivet tillvägagångssätt det gällernär
välja de relevanta aspekterna och strukturera materialetatt ut mest att

så det blir hanterbart och analyserbart. struktureringsprincipDenatt
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detta främst behandla vissakommer användas i avsnittäratt attsom
auktoritär fostran,Exempel: Olika aspekter påövergripande teman.

religionsfrihetbordeåsikten barn åtnjutaden ibland uttryckta ävenatt
påverkadet legitima ifråganunder vilken döljer sig den attstörre om

egentligenvad barnenoch likaså fråganvärderingsmässigtbarn om
övergripande ellerbetyder för föräldrarna. En genomsnarare enannan

uppfost-föräldrarnasunderliggande frågahela avsnittet är om
uppfost-proklameradefrån den rörelsenskiljerringspraktik sig av

förhåller sigföräldrarna verklighetendvs. iringsideologin, annor-om
ideologin börden officiellalunda de enligt göra.än

förgrundskall ligga tillmaterialpåpekats dettidigareSom är som
rörelsernade nyandligauppväxtvillkor inomanalysen barns genom-av

föräld-svartmålande. Så beskrivsvärderande ochgående negativt t.ex.
föräldrar","onaturligaföräldrar",riktiga"intei termer somavrarna

kommer"förstmycket barnen",särskiltbryr inte"töräldrama sig om
barnen" Dessafamiljen inklusiveoch sistförsamlingen etc.Gud, sedan

tillskrivsFöräldrarnaladdning.moraliserandeklartharutsagor enen
"defekter", något ärkänslomässigaslags"brist", någon som

föräldrasammanhang."onaturligt" i
bildentydigt negativadennarimligheten i attAtt inte pröva genom

skullehederligt. Detintellektuelltden skulle inteproblematisera vara
erfarenhetsmässigtverkligheteneftersomtrovärdigt,hellerinte vara

sällan entydig.är
rimligmörka bildendenavseendenvilka äriAtt inte pröva re-som

eftersomkonstruktivt,inteskulle dessutom ettspektive orimlig vara
åstad-siktpåmöjligheternamotverkaravståndstagandemassivt att

nyand-deökad integreringochpolariseringminskadkomma avenen
fler-utvecklingdenSålundamajoritetssamhället.liga rörelserna i som

med misstrobedömdabetraktade ochgångfrikyrkorörelsertalet en-
utvecklingsådansekel.under detta Enhar genomgåttoförståelseoch -

respektömsesidigoch minimumömsesidig dialogförutsätter ett aven
harnärmandesådantavståndstaganden. Ettömsesidigaoch enbartinte

inletts.knappast ännu
därförföljande framställningendengenomgående i är attEn strävan

företeelser iolikaoch inhelhetsperspektiv störreanlägga ettsättaattett
barnsbildendärigenomAvsiktensammanhang. är att upp-avnyansera

där dettade punkterrörelserna påde nyandligaväxtbetingelser inom
avseendenämnesområdet mångahela ibefogat. Eftersom ärkan vara

välnyansering-understrykaladdat det viktigtkänslomässigt attär att
perspektiv inteteoretiskaanvändandet adekvataunderbyggd med av -

barnbagatellisering förhållningssättliktydigt med ärmotär somaven
oacceptabla.definierasskadliga och lagstiftningen somav
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I den följande beskrivningen -i detta marke-avsnitt ännumen mera
i kommer det tydligt vilka förhållningssättnästarat tvärtom görasatt-

det finns anledning för majoritetssamhället allvarpå med ochattsom se
konsekvenserpå grund de riskerar drabba barnen.oro av som

Auktoritär uppfostran5.5.1

barnuppfostranMånga säkerligen benägna betecknaär att spontant
Äveninom de nyandliga rörelserna klart auktoritär. det sigröromsom

för Problemetsvepande karakteristik har den mycket fog sig. ärom en
begreppet auktoritär fost-därför den skulleinte inte stämma utan attatt

samhälle regel har tydlig moraliserande laddning.i vårt iran en
kännetecknas demokratiskvår majoritetskultur,I som numera av en

förklaring tilluppfostringssyn, det inte ovanligtär att man som en
auktoritär uppfostran del etniska och religiösa minori-inomt.ex. en-

okänslighet ellerfrämst föräldrarnas okunnighet, rentteter avser-
förkla-kallsinnighet inför barns behov. Sålunda psykologiserandeen

ring.
gällerutgångspunkt framför allt detkonstruktivEn när enmera -
uppfost-funktion auktoritärthel dock fråga sig vilkenär ettattgrupp -

samhälle ellerhar för ifrågavarande minoritetsgrupp.ringsmönster
fostran, såfrämst kännetecknar auktoritärVad det dåär somensom

länge sedansamhällen och för alltförden utfonnad i många inteär
också det svenskai

samhälletuppfostran liksom det auktoritära iauktoritäraDen stort
tillåtet/otillåtetför vad rätt/fel, gott/ont,klara ärstyrs av normer som-

deoch krävs lydnad, lojalitet och respektAv barn gentemotetc. unga
Eftersom samhäl-föräldrar, lärare, myndighetspersoner etc.vuxna;

fostran regel förhållan-len/minoritetsgrupper där auktoritär iutövas är
föränderliga, mål och medel för sociali-devis stabila och snabbtinte är

särskilt förhandlingsbara i dis-sationen självklara och intei stort sett
kussioner föräldrar och Föräldrarna känner sig i regelmellan bam.
säkra fostrande uppgift. och kontrolleras delvisi sin Barnen styrs ge-

rädsla för straff. Fysiska bestraffningar barnupptäckt och ärnom av
inte någon ifrågasatt uppfostringsmetod, den kanske inteäven om
praktiseras särskilt ofta.

har sällan någon fomi ekonomisk funktion och fårBarnen inte ti-av
digt delta praktiska sysslor. auktoritära fostran präglasi Den inte av
barncentrering. ofta med vilketi alla de aktiviteter,Barnen är vuxnas
bl.a. kan betyda kvällsvanor. de regel speciellMen i ingenägnassena
uppmärksamhet och det förväntas dem de för mycketinte tillärattav
besvär för de får insikt vad vuxenlivet kräver och däri-Barnen ivuxna.
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framtidasina roller iaktta de och dem.imiteraattgenom genom vuxna
Lång, formell skolutbildning har ofta underordnad betydelse.

demokratiska uppfostringsmodellenDen hör kontrast dettatill isom
regel hemma i föränderligt och dynamiskt samhälle. finns inte iDetett
alla lägen förhandpå givna vad rätt/fel,på bra/dåligtär etc.svar som

hel del därförEn måste till föremål för diskussion förhand-ochgöras
ling mellan föräldrar och barn eller mellan lärare och elever.

Föräldraauktoriteten därmed likainte självklar och föräldraupp-är
giften heller lika omfattandeinte i det traditionella, auktoritets-som
styrda samhället. utbildning ligger helt och hållet skolan.Barnens på En
del barnens omvårdnad har överflyttats liksomtill barnomsorgenav
delar barnens fostran förskolan/skolan.vilar påav

har tidigare ekonomisk funktion för föräldrarnaBarnen inte som en
uteslutande känslomässig. Föräldrarnas yrkesarbete iärutan nästan en

regel förlagt utanför hemmet och den tid barn och föräldrar tillsam-är
begränsad. utmärks den fritiden inteDäremotärmans gemensamma

önskemålsällan tydlig bamcentrering. deras behov ochBarnen,av en
i och beröm hotDe änär centrum. styrs uppmuntran ommera av av

straff.
exempel några aspekter auktoritär respektive demo-Dessa på av en

kratisk fostran förenklade och schematiska. Verklighetengivetvis ärär
individuellaalltid komplex och varierad och dessutom fullsom mera av

avvikelser och undantag.
dettaHur socialisationen inom de nyandliga rörelserna in ipassar

schema knappast överdrift flera rörelsernaDet någon påståär att att av
ganska typiska auktoritära Trosföreställningama eller "läran"är system.

föroch mycket tillvaron medlemmarna. Läransstyr ut-genomsyrar av
tolkare och ledare har tolkningsföreträde de flestasitt igenom sam-
manhang obestridlig auktoritet. Hela hierarkiskt/vertikaltärsystemeten
med "läran", ledaren, fallandeledarens betrodda och medlemmarna i
skala.

Självklart sådant hierakiskt prägeli hög grad sin påsätter ett system
socialisationen. följaktligen utifrån rörelsens bådeDet centrala målär
funktionellt och viktigt socialisationen forma aukto-via barnen tillatt
ritetstro, underordning och lydnad. gott/ont,Svaren på vad ärsom
rätt/fel finns redan läran eller hos fögagivna i ledaren. finnsDetetc.
anledning diskutera fram till alternativasig lösningar.att

Att tillämpa och tillåta eller mindre demokratisk uppfost-en mer
ringsmodell inom sådant skulle för de nyandliga rörelsernaett system
bokstavligen "uppfostra bort sig själv" jfr avsnittet sociali-attvara om
sationen.Därför givetvis kritisktinte tänkande och ifråga-uppmuntras
sättande, vilket centralt och funktionellt i det demokratiska ochär mera
horisontella samhällets socialisation.
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Utifrån samhällsperspektiv finnseller kulturellt perspektiv så-ett
lunda anledningingen lägga moraliserande eller psykologi-sigatt vare
serande synpunkter föräldrarna. uppfostringssystempå auktoritärtEtt
beror primärt föräldrarnas okunnighet, okänslighet eller kallsin-inte på
nighet det gäller barns behov och välbefinnande.när

funktionelltflyttar perspektivet från vadOm däremot ärsomman
till vad bäst detför samhället eller minoritetsgruppen som gagnar en-

frågan denskilda blir det naturligt och befogat ställabarnet, att om
psykiskt skadlig i något eller någraauktoritära socialisationen i sig är

knappastavseenden. entydigt på detta går dockNågot att ge.svar
fostran har detde auktoritära samhällena med deras auktoritäraUr

själv-fram starka, självständiga,under seklernas gång stigit många
nytänkande och nyskapande individer. givet-sälcra, revolterande, Men

självutplånande,knäckta, hämmade,också varit kuvade,vis många som
räddhågadeosjälvständiga, etc.

demokratiska och kanskesamhällena med dessde demokratiskaUr
fram starka,likaledes mångauttalat antiauktoritära fostran har det stigit

nyskapande individer.nytänkande och Mensjälvständiga, självsäkra,
osälqa, tvivlande,också många vilsna, otrygga etc.

mellan sociali-finns enkla sambandantyder det inte någraDetta att
faktorermånga olikapersonlighetsutveckling.sationsmodell och Det är

Bl.a. detdet följande.skall diskuteras ispelar in, några ärsom varav
endasthelhet och intefruktbart socialisationsmönsterettatt som ense

betraktade ochdelareller negativakoncentrera på antingen positivasig
etnocentriska glasögon. Detbedömda betraktarens meregnagenom

nyandligadeavståndstagandet från uppfostran inomeller totalamindre
fastnat för vissauttryck förkan möjligenrörelserna ett att manses som

olika delarnatill helheten och hur deochnegativa aspekter inte sett
samverkar.

blikanbilden socialisationsmönsterExempel på hur ett meraav
helhet:mångtydigt det som enom man ser

struktur med åt-med auktoritärsamhälle/minoritetsgruppI ett en
föräldra/bam-relationenbarnuppfostranföljande auktoritär prägel på är

lydaunderordnade föräldrarna, förväntashierarkisk. Barnen utanär
respekt. Statusskillnadema mellanifrågasättande och förväntas visa

framträdande. samtidigt förväntasoch barn såtillvida Menärvuxna
försörj-bidrag till familjensmånga barn auktoritära samhällen sitti ge

utanförefter ålder och förmåga hjälpa till i och hemmetning attgenom
med slag sysslor. Eftersom vuxenhet karakteriserasolika inte minstav

inte såarbete och barnen i dessa avseenden statusmässigtärav ansvar
horisontell.olika Relationema blir med andra ordde vuxna. mera

barnparadox kan förklaringarna till många iDenna att ettse som en av
auktoritärt samhälle kan utstråla god självkänsla, säkerhet ochpräglat
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hämmade ochlivsglädje tecken på kuvade,visaän att attsnarare vara
osäkra värde.på sitt eget

svenska majo-välfärdssamhällen dendemokratiskt prägladeI som
och förväntas inteekonomisk funktionritetskulturen har barnen ingen

Ända 20-årsåldem kan deförsörjning. tillbidra till familjens ägnaupp
fritidssys-form lek,den utvecklingen idelen sin tid åtstörre avegnaav

positivt.utbildning. naturligtvis på mångaselsättningar och Detta sättär
till lustsådant enbarttid för lek, fantasi ochbehöverBarn ärsom

likaså bemötasfysiskt slit. behöverde behöver slippa Barnliksom tungt
angelägenhetermed och påverka irespekt, lyssnas till och fåmed vara

uppfost-demokratiskautmärker detdem själva. Detta synsättrörsom
föräldrabalken.lagstiftning iavspeglas svenskringsidealet och i

arbetsinsat-riktigt",få saker "påbehöver ocksåbarn göraMen göra
förför andra och insatserbehövasmed fåmening, görata ansvar,ser

medjämförtparadoxframträderavseendenandra. dessaI motsatten
demokratisktdetsocialisationsmodellen. iBarnenden auktoritära

jämbördighorisontell,relativtsidanpräglade samhället har å ena en
önsk-barnensbl.a. såtillvidaförhållande till föräldrama,iposition att

ochför förhandlingfinnsoch detoch vilja beaktasningar utrymmeatt
och möjligheterdet gällermedbestämmande.. göraNär att me-ansvar

för idealandra ellertill förkanningsfulla arbetsinsatser nyttavarasom
statusskillnadavgörandeandra sidansjälva föreligger åutanför dem en

ungdomar harbarn ochflestamellan och bam. De gentemotvuxna
deltagarroll.väntarrollochåskådarrollsamhället än ensnarare en

jämbördigfådärmedochaxlapå fâVäntan attvuxenansvaretatt en
denpåverkakan givetvislång.med de Dettaärstatus ungesvuxna

självförtroende.självbild och
demokratiskarespektiveauktoritäradet gällerparadoxerDessa när

tillförklaringamasålundasocialisationsmodeller kan att ut-avvara en
personlighetsut-det gäller barnsuppfostringstyperfallet dessa närav

förutsägbara.entydiga ellerveckling heltsigär vare
socialisa-helameningsfullt betygsättadärför fögaDet är att

bättrerangordna dembra eller dåliga elleri sigtionsmönster somsom
dåochsammanhangdem insatta i sittrespektive måsteMansämre. se

särskiltheller intefunktionella eller inte.de Detbedöma ärärom
utifrån dessa.bedömningarenskilda delar ochfruktbart göraatt utta

helhet.samverkade olika delarnamåste hurSnarare som enman se
effekternarelativt oförutsägbaraviktiga förklaringar till deAndra av

personlighetsutvecklingpå visst barnsvisst socialisationsmönster ettett
spelar viktigförutsättningar.barnets inneboende Detär som enegna

inneboende sårbarhet för respektiveroll sådant barnets mot-är som
och begåvning.påfrestningar liksomståndskraft temperamentmot t.ex.
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förutsättningarföräldrarnas personlighetsmässigagällerDetsamma att
förälder"."tillräckligt bravara en

bamuppfost-prägladeåtervända till den auktoritärtkonkretFör att
denrörelserna kande nyandligaflera ärinom säga attmanavran

centrala målen.de för rörelsernafunktionell utifrån
dysfunk-uppfostringsmodelldennadet uppenbart ärDäremot är att

funktionssättövergripande mål ochmajoritetssamhälletstionell utifrån
samhällsmedborgama.ställer pådettaoch därmed utifrån de krav som

levakommerflertalet barnen inteifrånutgårOm attatt avman
troligarörelseenklaver detslutnaliv relativt ärdelen sina istörre av -

så småningomeller barnenrörelsernahel del föräldrar lämnar attatt en
eller kommaförrriskerar barnenhand så utdet på attgör senareegen -

sociala handi-betydandemindremed ellermajoritetssamhälleti mer
dede förvärvat isociala kompetensinitialt.kapp åtminstone Den ny-

majoritetssamhället. Detillämpligdelvis irörelserna baraandliga är
förväntasoch skolor kanförskolorrörelsemasbarn gått i t.ex.egnasom

kodersocialatolka demajoritetssarnhällets skolorfå svårigheter iatt
derisken finnasBl.a. kandemokratiskt skolsystem. attgäller i ettsom

dis-finnsgivetvisde regelsystemfår uppfatta ävensvårt att omsom
milt tryck.sker underciplineringen

områdeforskning på dettavärde medskulle givetvisDet vara av
deoch vadgår tillkompletterande socialisering utgördvs. hur somen

svårigheterna.största

sina barn.borta frånmycket"Föräldrama5.5.2 är

barnen"särskilt mycketsig intebryrDe om

hel delbortarörelsernade nyandligaföräldrar inommånga ärAtt en
verkligheten.beskrivningdöma riktigalltfrån barnsina är att avenav

bryrföräldrarna intesjälvklart tolkningendetta följer inteMen attav
särskilt mycket barnen.sig om

skolbamsföräldrarsmåbams- ochdagens svenskamajoritetenAtt av
väl-från bamoch därför mycket borta sinaförvärvsarbetande är ettär

moraliserardet längre Mankänt faktum. Men inget över. attvetär man
föräldrarekonomiska skäl ocksådet nödvändigtoftast attär menav

ochupplevs stimulerandevill arbeta eftersom detuttryckligen ut-som
därmeddrar slutsatsen föräldrarnavecklande. knappast någonMen att

för-mycket barnen. inserde bryr sig särskilt Manvisar inte attatt om
äldrarna medvetet väljer både-och.

de nyandliga rörelserna påpe-det gäller föräldrar inom vissaNär av
från bam.kas del dessa kan borta längre tider sina Detatt varaen av
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kan ibland sig veckor sträck,i någotröra ännuom som ansesmera un-
derstryka barnen kommer "först tredje hand".iatt

Men inte sådana längre separationer barnmellan föräldrar ochens
unika för just de nyandliga rörelserna. belägenhetDennaär är gemen-

för del barnfamiljer såväl i majoritetskulturen deny-inomsam en som
andliga rörelserna. finns småbarnsföräldrarDet kvinnor mänsom- -
med chefsbefattningar inom eller offentlig med långaprivat sektort.ex.
arbetsdagar och ibland längre tjänsteresor. finns högtDet uppsatta po-
litiker båda könen tillika småbarnsföräldrar med nästanav en- -
omänsklig arbetsbörda och många resdagar. Osv.

Är dessa föräldrar "onaturliga", "inte riktiga föräldrar" och kommer
deras barn först i "tredje skulle väl generelltrummet" Knappast någon
hävda detta, det kan i enstaka fall.även stämmaom

Men det gäller föräldrar de nyandliga rörelsernainomnär ärsom
mycket engagerade rörelsearbetet och mycket fråni därmed borta sina
barn verkar fullt beredd dessa för-dra slutsatser. skallHurattman man

Ärstå detta stånd likheterna med de föräldrar inomattman se ma-ur
joritetskulturen likaledes mycket borta från barn detsinaärsom av
skälet de oerhört engagerade olika krävande verksamheteriatt är

rimliga för båda dessa föräldrar betyderDet att anta attvore grupper
barnen mycket, arbetet och det politiska, religiösa, vetenskap-attmen
liga eller konstnärliga uppdraget också betyder mycket. Det troliga pri-

för detta val både-och föräldrarna tidvis upplever ellerärset attav mer
mindre lojalitetskonflikter, ibland saknadsvåra tvivel och smärtsam
efter barnen Varför skulle inte detta också tänkas gälla för föräldrarna
inom de nyandliga rörelserna

centrala frågan sålunda hur skall förklara skilda be-Den deär man
dömningama föräldrarna. Skulle det kunna handlabl.a. attav om man
statusmässigt graderar de uppgifter hindrar föräldrar från träffaattsom

barnsina Anser majoritetssamhällets föräldrar ägnaratt upptagnaman
sig värdefulla uppgifter och det kan legitimera mycket borto-i sigatt

från barnen Ser omvärlden andra sidan föräldrars starkaåvaro enga-
dei nyandliga rörelserna så rationalitet,mening,utangemang som

värde och värdighet inte förmår uppbåda fördöman-att änannatman
den, avståndstaganden och ifrågasättanden "riktiga"föräldrarnasav
känslor för barnsina detKan så dem sårent attav vara man somser
vilseförda de intill diskvalificerat föräldrarsignästatt som

Skulle det förhålla sig så kan det mycket tydligtettses som men
också bekymmersamt uttryck för etnocentrism. i

skallHär inte behandlas hur barn i olika åldrar kan uppleva föräld-
bortovaro, självklart kan innebära påfrestningar olika slag.rars som av
viktigaDet i detta sammanhang påpeka det härvidlag inteär att äratt
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demellan och barnen inomnågra skillnader majoritetskulturens barn
nyandli rörelserna.ga

uppfostras i kollektivbo och5.5.3 Att

rörel-nyandligavanligaste inom delångt ifrån denlivsformDenna är
uttryckligtsällanomgivningen inteDock det något tarär somserna.
inte minstförmodade skadeverkningargrund dessavstånd ifrån på av

för barnen.
Även boendeverkar inyandliga rörelsernasammanhang utanför dei

utmanande för mångaupplevaskollektiv uppfostrankollektiv och som
normala. deldet Enfamilj livsstilartraditionella, somsom ser

små,regel handlarmed det ikan hängautmaningen att omsammanav
uttalad ideo-mycketmarginaliserade medmindreeller engruppermer

refonnpedagogiskekologisk,politisk, religiös,slag:logi något etc.av
kollek-denhögadebattens vågorgickoch 70-taletPå 60- t.ex. om

själv-denforskare sågkibbutzer. delIsraels Enuppfostran itiva som
andra intogpersonlighetsutveckling medanklart skadlig för barnens en

generella skade-inte någrasågnyanserad hållning. De senaremera
iden-präglade barnenskibbutzfostrankunde påvisaverkningar attmen

med iidentifierade sigsåtillvida detitetsutveckling att gruppenmera
familjefostradepräglade detindividuella identitetdenkontrast till som

detdessutom reflexionenforskarna gjordeneutrala attbarnet. De mera
slutsatser inteentydigt negativadrogforskaredeverkade somsom om

förväntade sigendast vad defaktiskt sågförmådde vad de utan se.se
rörel-nyandligabarn deingående forskning inomNågon ommera

mindretillgå.kollektiv finns inte Eni uppsatsvuxit attuppsema som
kollektivivuxitmed fyrapå intervjuerbygger uppunga vuxna som

sinabild intervjupersonernarörelserna.inom Den upp-avgeren av
Undersökning-och rimlig.nyanseradverkarväxtbetingelser i settstort

generaliserbar.den givetvis intebegränsning görens
på fe-kunskaperpsykologiskaallmännaanvänder sigOm avman

och ris-sidorbåde positivagår detbarndom i kollektiv, attnomenet se
andra barn igemenskapen medden starkafördelarna kan höraker. Till

kanbarnendendet skydd ochkollektivet liksom också tröst gesom
laget. Omirepressivasteallmäntfostran tenderarvarandra att varaom

mycketdeproblem,grundföräldrar sviktar påbarnets äromav egna
tillsöka sigdå kan barnettenderar ha överkrav,frånvarande eller att

ork,harföräldrareller till de kamratersnågon lärare är merasom mera
lever iDärmed kan barnoch tillåtande.inlevelsefulla, förstående som

undermindre utlämnade ochkollektiv utsatta än ogynnsammasomvara
slutna familjen.fallet den lilla,omständigheter kan ivara
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Till nackdelarna med i kollektiv bygger påuppväxten ett som en
tydlig och avgränsad ideologi kan höra barnets världsbild kan bliatt
mycket begränsad. konfronterasBarnet medinte den mångfald livs-av
stilar och tankevärldar finns i samhället. Referensramama kanutesom
bli trånga och barnet riskerar vid utträde det omgivandeiatt ett senare
samhället åtminstone initialt få del problem med orientera sig.atten

5.5.4 "Uppfostran i de nyandliga rörelserna är

kärv och kylig"sträng,

Detta påstående med lite olika ordval och olika varianteriär ett som
inte sällan dyker i beskrivningar uppfostran inom de nyandligaupp av
rörelserna och i regel med moraliserande underton riktad föräld-moten
rama.

Frågan det rimligt i första hand tolka detta brister iär är attom som
föräldrarnas för barnen eller deras förmåga attengagemang vara
"tillräckligt bra föräldrar". Kanske det fruktbart återigenär attmera

socialisationsforskningen kan vidgat perspektiv ochpröva ettom ge
därmed fördjupad förståelse. Sålunda utgå från frågan vaden om som

funktionellt förhållningssätt i relation till barn olikaär inom slagett av
samhällstyper och minoritetsgrupper.

finnerMan då i auktoritära samhällen med dess auktoritärtatt präg-
lade uppfostran kan föräldra/bam-relationen faktiskt förefalla just
"kärv", "sträng", "kylig" kontrastDetta i till den demokratiskaetc. upp-
fostringsmodellen, präglas uppskattning,uppmuntran,som mera av
beröm och fysiska ömhetsbetygelser.

Som tidigare påpekats har barn i det demokratiska välfärdssamhället
ingen ekonomisk eller praktisk funktion för föräldrar.sina Relationen
bygger helt på barnets emotionella betydelse för föräldrarna. Den
känslomässiga investeringen i och de regel fåtaligaiär stor vart ett av
barnen i familj.varje Eftersom barnen uteslutande har emotionellen
funktion, blir den uppskattning föräldrarna visar, det blir be-som som
kräftelsen på barnets värde och existensberättigande. bekräftelseDenna
måste ständigt Kärleksindragning från föräldrarnas sida kanupprepas.
därmed bli effektivt och i fall förödandevissa straff.ett

andraI samhällstyper barnets värde, trygghet och identitetär främst
förankrad i dess givna plats och funktion familjen/gruppen,i där iman
regel ömsesidigt beroende ochär arbetsinsatser och andraav vars ens
bidrag till gemenskapen. Barnets position kan därmed mindreses som
sårbar i den demokratiska uppfostringsmodellen.än Om föräldern ut-
trycker kritik eller ogillande eller tidvis fysiskt eller psykisktär
frånvarande på grund sjukdom, personliga problem eller arbete, be-av
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skakat ihöver känna värde och existensberättigandebarnet sittinte som
dess kompetenstrygghet sålunda förankrat igrunden. Barnets är mera

ständigttill och vilar mindre påoch dess möjligheter attatt nyttavara
och ömhets-form berömfå känslomässig bekräftelse i uppmuntran,av

betygelser.
utveckla livs-till barn kanförklaringamakanDetta attvara en av

och sträng"självkänsla "kärv, kyligoch godglädje, frimodighet trots
inpåminnelse viktenuppfostran. återigen sättaDetta attär avomen

för kunnasammanhangiolika uppfostringsmönster görastörre attett
hamna idet lättneutral bedömning. Annarsnyanserad och är att enen

ochavvikande, dåligtprioriannorlundaetnocentrisk på det som asyn
det endalivsmönstretoch detkanske skadligt attrent somegnaseav

hälsofrämjande.riktiga ochnonnala,
socialisations-olikabarns funktion ianknyta tillgångFör änatt en

dömarörelserna alltde nyandligamodeller, har barnen iså att enav
olika insatser ivida de kan fåfunktion så tillekonomiskviss göraatt

kan i sigverksamheter. Dettapraktiska ochrörelsens gemensamma
riktigt"deltagare "påbehövda, de kanleda till de känner sig attatt vara

därmed månangelägenheter och i vissi steg motta ettgemensamma
och Denvuxenrollen nämligen arbetecentraltdet iär meraansvar.som

barnenperspektivantikultrörelsensdetta utifrånbilden är attgängse av
det andra.det uteslutaför behöver inteblir utnyttjade. och sigI ena

Ännu funktion barnenvilkenkan funderaintressantare överattvara
andligaicke-materiella,deltagare i denhar upplever sig haeller som

tänkas ha på barnenseffekter detta kandelen rörelsen och vilka ut-av
detta vi inget.veckling olika avseenden. Omi vet

ibarnsrimligtallmänt verkar det inteRent uppväxtatt anta att en
destruktivellerskulle ha negativrörelse enbartnyandlig rentaven
del desådana reflexionerbl.a. föranlederkaraktär. Det är att en avsom

mörkanyandliga rörelser iför barnförfattare beskriver livet inomsom
ochefter utträdetbamen/ungdomamaframhållerfärger samtidigt att

hämtar sigövergångssvårigheter faktisktefter del initiala an-uppen
och lyck-flesta blir friskaväl. de allra överlever,märkningsvärt "Men

motstånds-gång barnsproduktiva liv och bevisarliga, lever ännu en
Cults midst.kraft." Singer, with Lalich, 1995. inM.T. our

detsannolikt viktig faktor i detta. MenmotståndskraftBarns ärär en
livet för barnenda förklaringen Eller det tänkbart växerär att som upp

i nyandliga rörelser bara entydigt negativtinte är
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5.5.5 mycket föräldrarnaHur i sina relationerstyrs
till barnen de officiellaav

uppfostringsideologiema inom de nyandliga
rörelserna

Antikultrörelsen kraftigt avstånd från de nyandliga rörelsemas offi-tar
ciella uppfostringsideologier. Utifrån utvecklingspsykologisktett per-
spektiv kan åtskilligapå punkter instämma i detta. Några rörel-man av
segrundamas och rörelseledamas på vad barn deras påär,syn syn
barns behov och på hur barn skall socialiseras in rörelsens tänkandei
strider på del centrala punkter de vetenskapligt grundade kun-moten
skaperna barn, barns utveckling och behov. Likaså strider delom en av
dessa ideologier eller på direkt kollisionskurs med denärmot snarare
lagstiftning syfte främja goda utvecklingsbetingelser för barnär attvars
FB och skydda barn risker fara illa SoL, LVU. Dettaatt mot att
kommer behandlas längre fram i detta kapitel.att

Först kan det dock finnas anledning något dröja vidatt en mera
övergripande fråga, nämligen vilket genomslag dessa fåttideologier
och får föräldrarnasi konkreta uppfostringspraktik.mera

Återigen läget det finnsinte någon forskning på området. Nå-är att
empiriskt grundat går följaktligen inte handlarSnararegot attsvar ge.

det ställa frågorantal och antal antaganden, siniatt ett göra ettom som
föranledda generella psykologiska kunskaper det gällerärtur närav

tidiga föräldra/bam-relationer.
Vad kan det finnas för skäl huvud betvivla föräld-överatt taget att

inte i skulle praktisera det läran/ideologin föreslqi-stort settrarna som
på området barnuppfostran viktigaste kanske uppfost-Det är attver

ringsideologin antalpå punkter riskerar strida föräldrarnasett att mot
konkreta erfarenheter barn,sitt dvs. deras sinnensmotegna av egna

vittnesbörd.
det gäller andligaNär det eller föreställningarna det utomvärlds-om

liga, det irrelevant det går verifieraär eller inte, dvs. "detattom om
stämmer". På detta område behöver inte rörelsemedlemmama uppleva
konflikt. de delarMen ideologin handlar barn sägert.ex.om av som om

barn fast i små kroppar, barn har skyldigheteräratt attsom vuxna som
inte rättigheter, ideologin förordar orealistiska överkravvuxna men om

barnspå fattningsförmåga eller förmåga kontrollera starka känsloratt
ilska och besvikelse, då måste detta komma stark konfliktt.ex. i medav

föräldrarnas erfarenheter sin två- eller treåring. Föräldrarna kanegna av
svårt bortse ifrån kartan/ideologin inteatt medatt stämmer ter-

rängen/verkligheten och kan tvingas välja.
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mycket litengenerellt finnskanske påpekas detbörDet att gruppen
bam.vanföreställningar sitt Dettaföräldrar kan hysa direkta äromsom

ideo-mindre märkligatill ellerbekänna sigdock något änannat att mer
skilja påkaninnebär inteVanföreställningarbam.logier att manom

och denföreställningarinredvs. mellan sina yttreochinre yttre egna
ettåringenföreställningargälla ärkanverkligheten. Det attt.ex. om

sadistisktochföräldern, medvetetstarkare och har övertaget överän
ellerpsykiskt sjukadet frågasådana fallföräldernplågar I äretc. om

rörelsernanyandligadeföräldrar inomdet gällerföräldrar.störda När
skullesjukdorn/stömingpsykiskanledningfinns ingen att anta att vara

föräldrakollektivet ivanligare inom stort.än
rörelserna,nyandligadebamideologiema inomåtervända tillFör att

helaochförakt för barnuttryckerbarnsyndemså har några somenav
utsatthet ochinlevelse i barnsbristandeuttryckerbegreppet barn, en

ovillkorlig kärlek. Enskydd ochbehovför derasliksomunderläge av
föräldrarnaskonflikt medkomma ibarn måste spontanasådan påsyn

bam.för sittkänsloroch intuitiva
överlevnad har givet-uppgift"Naturen" är artensatt garanteravars

små barn,omsorgsbeteendeeffektivt gentemotvis försäkrat sig ettom
föräldra/bam-bindning.känslomässigstarkförutsättervilket i sin tur en

hurkunskapernahar fördjupatspädbamsforskningårsSenare enom
och hurföttmed barneti och ärsådan anknytningsprocess attstartar

stimuleraroch barnFöräldrari detta.mycket aktivspädbamet partär en
kontaktsökande, "avläsning"ömsesidigt ivarandra avprocess aven

kedja.långoch iturtagningsignaler,varandras gensvar ensvaraven
för-självförståelse,utveckling, barnetsstimulerar barnetsAllt detta

Därmedhandlarmänskliga relationervadoch förför andraståelse om.
lär sigSamtidigtfönnåga.barnets empatiskabl.a.utvecklas successivt

handlarföräldraskapetsamspel vadömsesidigadettaföräldern genom
detoch hurbehovunika barnsförstå ut-och lär sig sitt egetattom

förstärktförståelseintuitivabehov.trycker dessa Denna av egna-
medvetandegörsmånoch i vissbamdomserfarenheter aktiverassom -

till barnet.bindningkänslomässigförstärkttill alltmerleder också en
individuellagivetvisavseenden uppvisarförmåga i dessaFöräldrars

ellertillfälligadel kan olika pennanentavariationer. En orsa-meraav
ha svårarepsykisk störningtrötthet, kriser, depressioner,ker t.ex. --

föräldrardet gällerflexibla.lyhörda och När ärandraän att somvara
grundad anledningfinns dock ingennyandlig rörelsemedlemmar i en

andraförutsättningargenerellt skulle hade än attsämreatt anta att vara
föräldrar"."tillräckligt bra

nyandligaobesvarad hur föräldrar inom rö-kvarstårFrågan ärsom
mellandvs.och "kulturen",konflikten mellan "naturen"relser hanterar

sittför och förståelsenkänslornaintuitivade egetspontana, avegna
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unika barn å sidan och vissa ideologins föreställningar bamena av om
och rekommendationer förhållningssätt till barn denå andra. Ellerom
uttryckt på hur djupt går ideologin det gäller de skiktsätt: iett annat när
föräldrarnas personlighet den känslomässiga för-iär motornsom
äldra/bam-relationen

För utomstående det uppenbart vissa de svårbe-är atten av mera
gripliga föreställningarna barn och vissa delar den rekommende-om av
rade bamuppfostringspraktiken huvud handlarinte le-över taget om
vande barn kött och blod. stället handlar ideologin abstraktio-Iav om

och konstruktioner, verkar uttryck för instrumentellner som vara en
barnsyn och delvis intryck i viss mån perverterad människo-ger av en
syn.

kan föräldrarnaHur tänkas lösa dessa dilemman och konflikter Det
går knappast tänka desig inte skulle uppleva konflikt.någonatt att

kanDetta i så fall bara gälla mycket liten förmår stängaen grupp, som
alla motstridiga känslor och erfarenheter och förmår totali-tänka iav

banor. rimlig hypotesEn inte småbamsföräldramaminst itära är att
viss utsträckning och eller mindre medvetet ideolo-sigsätter övermer

ochgin i stället följer sina impulser och känslor. Detspontanaegna
talar för detta inte minst de psykologiska kunskaperna denärsom om

känslomässiga kraften i de tidiga föräldra/barn-relationema. Det som
också kan tala för föräldrarna faktiskt eller mindreiatt större ut-anses
sträckning väljer dvs. barnets och känslomässiga"naturen" sina egna
behov före ideologin de tidigare beträffandeciterade uttalandenaär
barn och ungdomar levt inom rörelserna. de allra flesta"Mensom
överlever, blir friska och lyckliga och lever produktiva liv och bevisar

gång barns motståndskraft." motståndskraft säkertBarnsännu ären en
förklaringsgrundema. kompletterandeMen förklaring till detav en

faktum de flesta på sikt verkar ganska skadeslösa barndomatt ur en
inom de nyandliga rörelserna, kan föräldrarna inte slaviskt låterattvara
sig den officiella bamuppfostringsideologinstyras störreutanav ger
eller mindre för sina genuina reaktioner. talarDetutrymme egna som
för detta också olika vittnesbörd familjebild-är t.ex. attsenare om
ningen föräldrarna delvis drar undan frånsig rörelsearbetet.gör att

Utifrån de förts dettai avsnitt ligger det tillnäraresonemang som
hands fråga sig delinte avhoppen från de nyandliga rörel-att om en av

kan tillskrivas och lösning på föräldrarnas kon-inreserna ses som en
flikter och tvivel det gäller de svårsmälta och "onaturliga" in-när mest
slagen i de nyandliga rörelsemas barnsyn och bamuppfostringssyn.

förlängningenI kan också spekulera deinte irra-över mestman om
tionella och verklighetsfrämmande inslagen bamsyneni och bamupp-
fostringsideologin kan reellt hot de nyandliga rörelsemasutgöra ett mot
överlevnad på sikt. Detta egentligen paradox, eftersom det justär ären
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ellersamhällesskallsocialisationen/bamuppfostran ettgaranterasom
präglassocialisationendå måsteöverlevnad. Menminoritetsgruppsen

teckendelflexibilitet.och Enrealismrationalitet,rimligt måttett avav
barn-delargäller vissadetpå gångförändringartyder närpå äratt av

rörelserna.nyandligadeideologin inomochuppfostringspraktiken

religionsfrihet"Gällerpåverka barn. ävenAtt5.5.6

barn"för

dåfrågareligionsfrihet"tillockså ha är"Skall barninte rätt somen
troligenInnebördenantikultrörelsen. attfrån ärminstoch då ställs inte

På 70-påverkan.religiösförbarndet egentligen utsättaorättär att en
åsiktenframfördesekulariserade föräldrarovanligtdettalet inte attvar

påverka sinaundvikabordehuvudförälder attöver tagetatt somman
efterbordeställetvärderingar. strävaIpersonligamedbarn manegna

skulle kunnaopåverkadeså barnneutralitetochobj ektivitet att senare
reak-tolkaskanställning.självständig Dettata som ennogsenareegen

fostran,auktoritärsinnebilden försjälvadettion på antogs envarasom
alltframförtvångmed inslagdå kanskepåverkan ochnämligen avav

psykisk art.
påverka barndet rättmätiga ifrågeställning ärdennaHela attom

absurd.för inteegendomlig sägaatt
förskolandärefter iochhelhet- först i hemmetSocialisationen som

detide insåpåverka barnenjustgår påoch skolan attattut passar-
samhällestill dettamed hänsynoch då inte minsttillhörsamhälle de
medvetetpåverkari förskolanRedanvärderingar.grundläggande man
demokra-debarnen medoch läroplanermålfonnuleringaroch utifrån

ytterligareskolan vid medDäreftergrundvärderingama.tiska tar en
olik-respekt förantirasism,viktiga värderingar t.ex.repertoar omav

sedandecennierså mångamiljömedvetande inteDettänkande, ärosv.
och religiösskolaninflytandefortfarande hadestatskyrkan översom

gåendeden långtTill följdlågstadiet.bedrevs redan påpåverkan av
mång-därmed religiösaochkulturellaoch den ökandesekulariseringen

den of-plats ipåverkan ingenfalden samhället har religiösi numera
för föräldrarnaidag sakfostranskolan. Religiösfentligt drivna är en

koranskolorsöndagsskolor,med hjälpeller etc.utan av
Även ioch halvt decenniumungefärbarn tillbringar ett ettettom

ochden tidigasteföräldrarnaförskola och skola det via mestär som
föräldrarnaavseendepåverkan dettagenomgripande I är utanäger rum.

gott/ont,norrnutveckling vadmoral- ochkonkurrens. Barnets är-
föräldra/bam-relationen.sålunda grund irätt/fel, bra/dåligt har sin-

avgörande norrnpå-djupgående ochSjälva förförutsättningen en mera
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verkan handlar nämligen kärlek å sidan och krav ochatt gräns-om ena
sättning å den andra kommer från Densamma person. person som
förenar båda dessa sidor föräldern. Det viktigtär understrykaär att att
norrnpåverkan inte bara handlar disciplinering likaminstutanom
mycket föräldern förebild: föräldern visar respekt för bar-attom som

lyhördhet och förmåga till inlevelsenet, i barnets behov och unika per-
sonlighet.

Utgångspunkten för kraften i föräldrapåverkan det lilla barnetsär
starka känslomässiga bindning till och totala beroende föräld-nästan av

Det lilla barnet upplever sina föräldrar de kan allt,rama. vetsom som
allt och följaktligen ofelbara. Föräldrarna blirär därmed icke ifrågasätta
förebilder för det lilla barnet oavbrutet påverkas deras sätt attsom av
förhålla sig, deras värderingar, livssyn Detta sedanutgörav osv. urmo-
dellen eller basen för all vidare normbildning. Denna påverkan kan sä-

central del själva "människoblivandet", dvs. detgas görvara en av som
individen till något biologiskutöver varelse.att vara en

Efter de första levnadsåren kommer skede då föräldrarnaett antar
realistiska proportioner. De människor med förtjänstermera ses som

också med vissa begränsningar och brister och framstår sålundamen
inte längre ofelbara och perfekta. Barnet kan också konstaterasom att
barn och i omgivningen lever på delvis annorlundaett sätt, vär-vuxna
desätter andra saker och har delvis andra åsikter i barnetsän egen
familj. Barnet kan sålunda in kompletterande "världsbild" ochta en
börjar mångfald existerar. Denna vidgningatt referensramamaana av

viktig för barnetsär fortsatta utveckling. Men det handlar inte någotom
direkt ifrågasättande föräldrarnas synsätt tillägg.utan ettav snarare om

En bit i tonåren kommer viktiga utvecklingsuppgiftnästaupp näm-
ligen de från föräldrarnaatt ompröva värderingarna,övertagna deras
världsbild, livssyn, livsstil Poängen inte denär nödvän-attosv. unge
digtvis behöver förkasta det föräldrarna står för vad det handlarutan

självständigär ställning.att ta Ofta hamnar dessa ställnings-om egen,
taganden så småningom inte alltför långt från föräldrarnas.

Hela denna först tidig, intensiv påverkan, därefter vidg-process av
ning och komplettering den ursprungliga "föräldra-världsbilden" ochav
slutligen självständig omprövning denna viktiga påären vägenstegav

bli medveten,mot självständigtatt tänkande och ansvarstagandeen
vuxen.

Uppfattningen förälder bordeatt undvika alltför mycketattman som
påverka barnet med sina personliga övertygelser, trosföreställningar
och värderingar för därmed underlätta föratt barnet självatt tasenare
ställning bygger sålunda på utvecklingspsykologisktett feltänkande och
på missuppfattning föräldrauppgiften. Snarare kan deten såom attvara

tydlighet från föräldrarnas sida det gälleren när värderingarnormer,
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skalldenunderlättandeoch livsåskådningar närär avstamp, ungesom
på-finnas någotställningstaganden. måstefram till Detsigpröva egna

ochtagligt ställning till ompröva.att ta
for-utvecklingspsykologiska påVill tillämpa detta resonemangman

föräldrarnadå krävsnyandliga rörelserna,äldrar och bam inom de av
detkontakter medfall barnetsde tillåter och i bästa uppmuntraratt om-
försko-offentliga förskolan ochdengivande samhället och inte minst

med för-där lojalförskolan/skolanlan. I gengäld krävs äratt manav
områden.olika Förderas uppfattningar påäldrarna och respekterar

nyfi-bejaka inneboendedet kunna barnetsföräldrarna handlar attom
föräldrarna elleromvärlden". Då bör intekenhet och lust "utforskaatt

fientlig eller ond.omvärlden farlig,samtidigt framställarörelsen som
hosförvirring, otrygghet och misstroriskerar leda tillDetta attsenare

därmed kanske"utforskande" ochbarnet, till det kanske avbryter sittatt
eller falsk verklighetsbild.befasts i snäv rent aven

omvärldengenerellt bildbarnet negativAtt inte utan-ger en avman
företeelsertydligt avstånd frånför rörelsen utesluter inte att tarman

förekommerhänsynslöshet dessavåld, cynism, sig utan-som osv., vare
för innanför rörelsen.eller

Är central deloch gemenskapen nyandlig rörelse ireligionen i enen
för barnetföräldrarnas kommer det sannolikt viktigt ocksåliv, att vara

lederrörelsen. de fall där frigörelseprocessi I tonårensväxersom upp
och och lämnartill den sitt sin rö-omprövaratt trounge engagemang

mycket för föräldrarna också förrelsen, kan detta smärtsamtvara men
detta utvecklingsskede religionsfrihetenden själv. Det iär somunge

liksom ocksåkommer in, själv välja och livsåskådningrätten att tros-
vilj rörelse. föräld-inte sin tvingas kvar i religiös Omrätten att mot a en

respekterar sin tonåring i dessa avseenden, behöver bryt-interarna
rörelsen kanskeningen med dessutom leda till minst lika smärtsamen

brytning med föräldrarna.
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5.6 Förhållningssätt kan till hindersom vara

för barns utveckling och innebära risk
för barn far illaatt

Förra avsnittet behandlade några relativt typiska uppväxtbetingelser för
barn inom de nyandliga rörelserna. rördeDet sig övergripandeom mera
förhållningssätt till barn och på barnuppfostran b1.a. auktoritär fost-syn

föräldrarnas bortovaro från barnen och påverkan på barn. Strävanran,
har varit in dessa företeelser isätta sammanhang,att und-störreett att
vika svart/vitt-tänkande och i stället tillämpa neutralt och ob-ett mera
jektivt De teoretiska utgångspunktemasynsätt. har varit utvecklings-
psykologin och socialpsykologin.

En har varit inte dra allasträvan uppväxtbetingelsernaattannan
kam i ställetöver differentiera mellan åutan att sidan deten ena an-

norlunda kanske i sig inte särskilt önskvärda eller funktionellamen ur
majoritetssamhällets perspektiv och å andra sidan det direkt oaccep-
tabla och möjligen skadliga. företeelserDe skall behandlas ärsom nu

det slaget, dvs. sådana utvecklingspsykologisktav ärsenare som mera
entydigt betänkliga och innebär risk för skadliga påfrestningar bar-

Dessutom kommer de i del fall konfliktnet. i med den lagstiftningen
gäller barn.som

Exempel:

framställaAtt omvärlden underlägsen och föraktlig respektivesom-
farlig och ond.

disciplineraAtt barn med straffhot och skuldbeläggning.aga,-
Att barn för förödmjukandeutsätta tillrättavisningar och kanske-
dessutom föräldrarnasi passiva åsyn.
Att låta barn åsyna vittne till deras föräldrar tillrättavisasattvara-
eller kränks.
Att vid förälders utträde rörelsen svartmåla denna förälder in-en ur-
för barnet och kanske dessutom hindra barnet från umgänge.
Att tvinga sig på och försöka barnets tankarutröna och därmed-
överskrida till barnetsgränsen "inre värld".

framställaAtt sjukdom, svaghet och olyckor åtminstone delvis- som
följd bristande tankar ellertro, orätta andra tillkortakomman-en av

den.
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vilken omfattning förhållningssätt kan förekomma deI sådana inom
nyandliga bristande forskningen pårörelserna går till följd denav om-

dockrådet de förekommer omfattning finnsinte uppskatta. i vissAttatt
knappast betvivla.anledning att

sexuellahandlingar barnmisshandel ochDirekt brottsliga över-som
nämnda exempel. eftersom detinte medtagna bland Dettaärgrepp ovan
handlingar skulle tolereras ochinte finns belägg för sådana änatt

nyandliga rörelserna idag.mindre förespråkas inom de i Sverige Miss-
handel och förekommer loiminalisering,övergrepp, tyvärr trotssom
går förlägga till speciella samhällsgrupperinte några sig socio-att vare
ekonomiska, kulturella eller kan uttryck förandra. De snarast ses som

förövama.någon form psykisk störning hos Föräldrar med psykiskaav
finns alla samhällsgrupper. Därför finns hellerstörningar i ingen grun-

dad anledning misshandel och sexuella barnövergrepp motatt anta att
skulle eller underrepresenterade de nyandligasig inomöver-vara vare
rörelserna relation till storlek. vilkai Oavsett inomsatt gruppens grup-

sammanhang misstankar brottsligaoch sådana handlingarper som om
ochuppstår, skall de givetvis anmälas utredas.

följandeI det skall de uppräknade exemplen kommenterasnärmare
dels utvecklingspsykologiskt perspektiv med avseende på ris-ettur
kerna för personlighetsutvecklingbarnets och dels med avseende på
hur svensk lagstiftning företeelser.på dessaser

framställa5.6.1 omvärlden underlägsenAtt som
och föraktlig respektive ond och farligsom

Vid mellan minoritetsgrupper och majoritetsgrupper, dvs.möten ettur
kulturmötesperspektiv, detta långt ifrån ovanliga s.k. gränsbevarandeär
mekanismer. Betraktar omvärlden underlägsen frestasman som man
inte använda den förebild undvikeroch därmed sigatt utsättaattsom
för påverkan från majoritetskulturens värderingar, livsstilar, världsbild

osv.
Föreställningen den överlägsenheten kan dessutomom egna ses

motdrag och försvar den marginalisering, nedlåtenhetett ett motsom
och förakt minoritetsgrupper de nyandliga rörelserna härutgörsom -
inget undantag inte sällan för omgivningen. finns i denDetutsätts-
vetenskapliga litteraturen många exempel på det självförakt och rentav
självhat kan drabba de individer börjar på den mino-som som se egna
ritetsgruppen inklusive sig själva med omgivningens fördömande och
kanske föraktfulla sådanEn negativ självbild givetvis destruk-ögon. är
tiv för den psykiska hälsan.
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skulle be-barnen de nyandliga rörelsernaden händelse inomFör
ochför majoritetskulturen imed nedlåtenhetmötas representanterav

detoffer det synd om",huvudsak betraktas "stackars ärärsomsom
orealis-starkt någotdärför enbart ondo med positivinte änen omav -

motvikt.tisk gruppidentitet som-
Är prägladnackdelarna bilden omgivningenSamtidigt givna.är av

bar-ofta ömsesidiga då kanföreställningar dessutomstereotypaav --
skaffarörelserna få svårt siginom de nyandliga att meraen egennen

beskaf-realistisk uppfattning omgivningensförutsättningslös och om
försvårassamspel med omgivningenfenhet. någotsånär konstruktivtEtt

därmed.
Ännu de nyandliga rörelsernaproblematiskt för barnen inommer

farlig.omvärlden uppfattas ond ochkan det somvara om
uppfattningsådankulturmötesperspektiv kanUr ett avman se en

gränsbevarandeomvärlden variant på relativt typiskaännu me-som en
leder detFramställs majoritetskulturen ond och farligkanismer. som
påverkanonödiga kontakter. Därmed kanlogiskt till undvikeratt man

speci-därifrån och den världsbilden skyddas.minimeras Det somegna
utpräglatfikt utmärker relationerna mellan majoritetskulturen mest-

ömsesidigaantikultrörelsen och de nyandliga rörelserna denvia är-
ond och"den andre" underlägsen,demoniseringen. Båda parter ser som
symbiosskulle kunna beskrivasfarlig, något med viss rätt som ensom

med negativa förtecken.
tänkarörelserna det svårtbarnen inom de nyandliga inteFör är att

till och otrygghet. visssig denna demonisering kan leda ängslan Enatt
fortplanta till allmän främlings-risk kan föreligga detta kan sigatt en

rädsla. logisk lösning detta kan bli barnet bara isoleras påEn på inteatt
själv aktivt isolerar sig.initiativ rörelsen och föräldrarna ävenutanav

för nyfikenheten okända och lus-barn naturliga på det ochDen ett nya
barnetutforska omvärlden kan därmed starkt hämmas. Bl.a. kanten att

redskapenfå svårt lära de olika koder nyckeln till ellersig äratt som
allvarligasteför kunna klara sig skiftande sociala sammanhang.i Deatt

konsekvenserna sålunda bristande kompetens detriskerar bli näratt en
gäller kunna förstå, tolka och förhålla sig till det omgivande majori-att
tetssamhället. kan eller mindre inskränka barnetsDetta i sin tur mer
framtida valmöjligheter det gäller utbildning, yrkesliv och delta-när
gande medborgerliga samhället.i angelägenheter i det demokratiska
Även barnets vidare världsbild kan bli vilket kan innebära svårig-snäv,
heter förhålla sig till mångfald och mångtydighet.att
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5.6.2 disciplineraAtt barn med strafthot ochaga,

skuldbeläggning

I Sverige kroppslig bestraffning barn, dvs. förbjudet sedanär av aga,
1979 6 kap. FB.1 § Lagen förbud har haft viktig atti-motom aga en
tydskapande effekt såtillvida få föräldraratt ärattnumera anser aga en
lämplig eller lägeni vissa oumbärlig uppfostringsmetod. Självklart
händer det irriterade och pressade småbarnsföräldrar någontrötta,att
gång kan självkontrollen och daska till sitt bam. de flestaMentappa
föräldrar det falli så misslyckande, ångrar och ber kan-sigettser som
ske barnet ursäkt.om

åtminstoneI någon de nyandliga rörelserna ställer sig öppetav man
kritisk och avvisande till agaförbudet. vadMan kallarser man
"kärleksfull fallaga" i vissa nödvändig i föräldrarnas fostrandesom
uppgift. Alla fonner omfattas givetvis förbudet. fråganMenav aga av

inte den "kärleksfulla barnetsär agan", perspektiv, densett ärom ur
obegripliga och dänned förvirrande varianten.mest mest

kanBarn i förståviss mån föräldrar någon gång under starkatt press
och i tillstånd kan saker de fallupprört i normala avståndgöra tarsom
ifrån. förälder fullAtt under känslokontroll tillfogar barnet smärtaen
kan däremot framstå mycket svårbegripligt och därmed sär-som som
skilt kränkande. Risken finns barnet upplever det frågaatt äratt om ren
maktutövning.

Även inlämingssynpunkt dålig metod.är Bästa sättet attur aga en
klargöra för barnet förgår det tillåtnagränsen respektive detvar oac-
ceptabla på respektfullt tydlig ochär konsekvent ochatt ett sätt vara

beredd konflikter. En riskerna med däremot denatt ta är attvara av aga
bestående lärdomen främst blir det den starkares privilegiumäratt att
använda tvång och våld. långsiktigaDe riskerna för personlighetsut-
vecklingen kan bli barnet inte inre kompass,att styrs av en egen en

moraluppfattning rätt/orätt, gott/ont i stället rädsla förutanegen om av
upptäckt och straff.

En diskutabel inte desto mindre effektiv metod dis-attannan men
ciplinera barn framkalla skuldkânslor.är Detta kan bl.a.att leda till att
barnet avstår från olika uttryck för sund självhävdelse, avstår från ett
barns fundamentala rättigheter i vissa lägen "vara besvärligt" föratt att
i stället bli överdrivet hänsyns- och ansvarstagande till för sinmen egen
utveckling. Risk kan finnas barnet utvecklar så kallat "falsktatt ett
själv", dvs. barnet inte vad egentligen dess behovvet ochärsom egna
önskningar, dess vilja eller personlighet. Barnets alltför ly-storaegen
hördhet utåt omgivningens förväntningargentemot och krav såle-gör
des det inte förmår lyhördatt inåt sig själv.motvara
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manipulativ skuldbeläggningParadoxalt kan sådan ettavnog en
utvecklingenväsentlig deläkta moralutveckling. ibarn motverka Enen

dekunna kännaskuld i situationerbli riktig människa""en är attmot att
pålitatdet. svikit någonfaktiskt bör T.ex.när göra somom manman

förut-hjärtlöshet viktighänsynslöshet eller Envisat etc.en, om man
barnbefogad skuldkänna äkta,sättning för kunna är attatt somman

unikajust dentill, respekterad ochblivit "sedd", lyssnad accepterat som
skall kunnagrundförutsättningen förLikasåindivid är attär. manman

själv barn blivit bemöttrespekt för andraaktning ochvisa att man som
på sätt.samma

för förödmjukandebarn5.6.3 Att utsätta

itillrättavisningar och kanske dessutom

passiva åsynföräldrarnas

förbehandlas med aktning sinkap. skallI 6 l § FB "Bamsägs att per-
ellerfår för kroppslig bestraffningoch och inte utsättasegenart an-son

Förödmjukande tillrättavisningar barn,kränkande behandling". avnan
rörelserna,ibland beskrivs förekommande inom de nyandligasom som

sålunda enligt lagen.inte tillåtnaär
riskerar få destruktiva följderkränka och förödmjuka barnAtt ett att

för barn uppleverbarnets personlighetsutveckling. Om ett att vuxenen
ochbegagnar otvetydiga överläge inte till beskydda, ledningsitt att ge

dettatill kränka, trycka och förminska, då kanuppmuntran utan att ner
maktlöshet.hos barnet skapa stark känsla otrygghet, utsatthet ochen av

bli för kränkning kan också leda till barnet tvivlar på sittAtt utsatt att
fall själv-inneboende värde och stället känner skam och ii värstaeget

förakt.
kränkande tillrättavisningar barnet utdelas någonOm t.ex.av av

inom rörelsens ledning och föräldrarna närvarande ingripaär attutan
till barnets skydd, då kan de hela bli destruktivt. I situationerännu mera

barn upplever svåra och hotfulla, måste det få upplevaett attsom som
föräldrarna villkorslöst till dessstår på dess sida och redo ingripaär att
beskydd och försvar. skall barnetHur kunna på sitt oavvis-troannars
liga förvärde föräldrarna

harBarn givetvis också föräldrarna långsiktigfårätt att av mera
hjälp reda knepiga ochsituationer konflikter och där barnets del iatt ut
och för det inträffade måste diskuteras under ordnade ochansvar re-
spektfulla former. behöver hjälp medBarn gränssättning föräldrarav
och andra det tillhörMen barns grundläggande rättigheterett attvuxna.
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få och få misstag. Därefter behöver det hjälptesta gränser göraatt att
på värdigt och konstruktivt få dra lärdom detta.ett sätt av

5.6.4 låta barnAtt åsyna vittne till derasattvara
föräldrar kränks

Att barn för detta innebär dråpslag barnets trygghet,utsätta ett ett mot
i hög grad kopplad till barnets kan betrakta föräldrarsinaär attsom
starka, kloka, kompetenta och därmed värda respekt och aktning.som

föräldrauppgiftEn viktig förebild och sittär att attvara en genom ex-
empel visa vad vuxenhet innebär inte detminst gäller sådantnär som
integritet och autonomi.

föräldrarnaOm kränks rörelsens ledning kunna för-t.ex. utan attav
riskerar bametssig, bild föräldrarna beskyddare och före-svara av som

bild föräldrarnaOm behandlas respektlöst, hur hanterar dåatt raseras.
barnet sitt behov kunna stolt föräldrar Riskensinaatt överav vara
finns detta påverkar barnets självbild negativt.ävenatt

5.6.5 Att vid förälders utträde rörelsenen ur
svartmåla denna förälder inför barnet och
kanske dessutom hindra barnet från umgänge

förarbetena tillI ändringarna prop.i FB 1981/82 168 framhävs när-
det gäller barns grundläggande behov "Barn har behov samhö-att av
righet bådamed sina föräldrar. Föräldrar bör respektera barnet kän-att

lojalitet och samhörighet med båda sina föräldrar dessaäven ärner om
i konflikt med varandra. Särskild uppmärksamhet bör de situa-ägnas
tioner där föräldrarna står i motsatsförhållande till varandra och håller
på skiljas från varandra. Barnet skall behövainte välja sida ochatt ta

i dessa konflikter."ansvar
Båda föräldrarna har lika och grundläggande betydelse förstoren
barnsitt och barn behöver därför varaktigt och stabilt förhållande tillett

båda. Ett bams lojalitet föräldrarsina praktisktgentemot är taget
gränslös. Detta och i oberoende föräldrarnas för-oavsett stort sett av
tjänster respektive tillkortakommanden föräldrauppgifteni eller i övriga
sammanhang.

Om barnets föräldrar kommer i svår konflikt med varandra, kanske
plågar, skadar och slutligen lämnar varandra eller den föräld-ena av-

lämnar den nyandliga rörelse familjen tillhör- då har ingenrarna som
föräldrarna använda barnet förrätt syften kanskei fort-attav egna en



SOU 1998:113254 nyandliga rörelserBarn iväxersom upp

fort-ovillkorlig iden andre. måste hakamp Barnet rätt attsatt mot en
föräldrarna.respektera och träffa bådafå tyckasättningen om,

denkraft komträdde i år 1993,ändringarna i 6 kap. FB,Genom som
föräldrarätten tilltidigare ganska ensidiga ersättasumgänge att av

har tilldet barnetbestämmelser i stället betonar rättäratt um-somsom
med föräldrar.sinagänge

till hindraeventuella överlägeanvänder sittförälderDen attsom
skyldig tilldärmedandra föräldern, sigbarnet från träffa den gör ettatt

ocksåföräldern bidrarenligt lagen.barnets rättigheter Menbrott mot
saknaden efter denföljdochtill tillfoga barnet smärtaatt som avsorg

frånvarande föräldern.
inför ned-tillåta barnetsiginte besinna sittAtt attutanvuxenansvar

kvalite-dennessvartmåla den andra föräldernvärdera och är oavsett-
allvarligtskyldig tilleller brist på kvaliteter siggöra ettattter psy--

kunnaoch dess fundamentala behovkiskt på barnet attövergrepp av
för-hysa tillgivenhet för båda sinaidentifiera med, respektera ochsig

självoch barnetäldrar. Skulle föräldern gå ytterligare ett steg attpressa
då deavstånd från den andra föräldern,0rd och kanske handlingi i ärta

riskerar hamnafråga oförlåtligt våldförande på barnet. Barnet attettom
känslorlojalitetskonflikter och iohanterbarai plågsamma inre egetav

få skadeverkningar.svek och skuld, vilket kan svåra

försöka barnetstvinga sig på och5.6.6 Att utröna

därmed överträda tilltankar och gränsen
barnets "inre värld"

Sådana förhållningssätt verkar utsträckning förekomma dei viss inom
nyandliga rörelserna. efter någon slags kontroll barnetsSträvan över

uttryck.tankar kan sig eller mindre handfasta respektive subtilata mer
systematiskthandfast det finns exempel på,En variant är om man, som

använder något tekniskt hjälpmedel med ungefär syfte som ensamma
så kallad lögndetektor.

Såväl i förarbetena till i barnkonvention finns barnsFB FNssom
och ungdomars behov respekt för den medintegritetenav egna som
viktiga underliggande värden. Till respekten för integriteten hör barnets
behov bli behandlat med aktning för sin och Iatt egenart.av person
1966 års internationella konvention medborgerliga och politiskaom
rättigheter betonas tankefriheten liksom också friheterna vad gäller

religion, åsikt och yttrande.samvete,
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När det gäller barn och utifrån utvecklingspsykologiskt perspek-ett
tiv kan detta med integritet liksom också tankefrihet ha sina all-sägas
deles särskilda och komplicerade betydelser.

lilla barnetDet kan inte klar åtskillnad mellanännu den inregöra
och verkligheten, där den inre handlar barnets tankar, fanta-yttre om
sier, drömmar Barnet upplever sig i någon bemärkelseetc. som
"genomskinligt" och hyser diffusa föreställningar och kanske för-om
väntningar på de omnipotenta främst föräldrarna, har förmå-att vuxna,

"tankeläsare". En avgörande vändpunkt barnetsatt i utveck-gan vara
ling och dänned barnetsi självförståelse och förståelse andraav- -
inträffar barnet bit förskoleålderninär börjar inse att utom-en upp
stående inte kan igenom och därmed inte läsa tankar. Att insese en ens

så vill- kan ha hemligheter,att barnet befriandeman om man ger en-
och utvecklingsfrämjande känsla autonomi. Det sålunda tillärav upp

själv vill dela med sig och vad vill dela med sig tillen om man man av
andra det gäller tankar, fantasier,när förhoppningar, känslor etc.ens
Denna insikt milstolpe påär vuxenheten, valfrihetenvägen ochmoten
därmed ansvarstagandet.

Det därför djupt olyckligtär och otillbörligt föräldrar och andraom
i behov kontrollera barnet-ett försöker vidmakthållaattvuxna av-

barnets vanföreställningar de kan läsa barnetsattomogna om vuxna
tankar. Därmed kan barnet inte undkomma bli avslöjat det hyseratt om
"orena", otillåtna eller enligt omgivningen på förgripligasättannat tan-
kar. Minst lika otillbörligt och olyckligt det föräldrar ellerär andraom

krafti sitt överläge och med användande skuldbeläggning,vuxna av av
straffhot eller "tekniska hjälpmedel" det något äldreenvetet pressar
barnet "avslöja" vad det tänker och känner.att

Sådana förhållningssätt uttryck för djup respektlöshetär gentemot
barnets behov och till integritet. Föräldrarrätt har både ochrättav
skyldighet hålla uppsikt barnet ochatt över för barnetssättaatt gränser
handlande. deMen har ingen försöka forcerarätt och överskridaatt
barnets till sin "inregränser värld". Alla- barn såväl be-som vuxna -
höver frizon, fredat för sina innerstaett tankar och käns-en rum egna,
lor. I fall riskerar livet bliannat mardröm. Att inte respektera barnsen
behov "tankefrihet" i denna bemärkelse våldföraär sig på bametav att
och barnet förutsätta svåra psykiskaatt påfrestningar och därmed risk
för fara illa.att
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olyckorochsjukdom, svaghetframställa5.6.7 Att
bristandedelvis följdåtminstone avensom

personligatankar eller andraorättatro,
tillkortakommanden

till sinamed hänsynperspektiv ochutvecklingspsykologisktUr ett
föreställ-problematiskadetta djuptbarnetmöjliga verkningar på är

ningar.
alldelesallt den tidiga barndomensframförkännetecknarDet som

utsatthet ochbarnets litenhet,existentiella villkorspecifikaoch äregna
och där-för bli övergivenochmed åtföljande ångestberoende attoro

barnetfrån början erbjuderförintad.med risk bli Det nästanatt som
motstridiga känslorstarka och"existentiella problem" t.ex.är att av

bar-inomoch avund samtidigt kanoch hat, generositetkärlek rymmas
älskar intensivt ochden barnetblir lättareinte ärDet attnet. av person

kandel ocksåföräldern, i situationerberoende nämligenmest enav,
hämndbegär.framkalla besvikelse, raseri,

både/och-och sådanahärbärgera, hantera integrerasig iAtt träna att
viktig utvecklings-svår för barnetkänslor, dvs. ambivalens, är en men

levnads-för barnet under de förstabl.a. plågsamtuppgift. Det ärsom
tänkande, barnetsutpräglat magisktåren, kännetecknas ärettavsom

hämnd-för det med sitt raseri, sinaföreställningar och ångest attom
förgöraönskningar kan skada ochfantasier och ibland "onda" rentav

betydelsefullaföräldern eller andra för barnet personer.
syskon omkommer iblir sjuk,sålundaOm ett enen mamma

handsfamiljen, ligger det tilllämnarolyckshändelse eller näraen pappa
genomlevdatill nyligenlilla kopplar detta sinadet barnetatt egna
upplever sigsvartsjuka dessa.känslor ilska, avund, Barnetetc. motav

fönnedlakatastrofer självtill kan intealltså vållande dessa mensom
dettadessa känslor till barn drabbas på deomgivningen. Om sätt ärett

därför oerhört viktigt uttryckligen försäkra barnet det inte på nå-att att
allahar skuld det inträffade. sålunda förklara för barneti Attsätt attgot

hämndbegärbarn såväl ibland känner raseri, avund,som vuxna --
sådana känslor oundgänglig del livet ofarligaär ärattosv., en av men

och inte kan orsaka små eller katastrofer.sig storavare
Lyckligtvis slipper de flesta barn under första levnadsår medsinaatt

dess magiska tänkande behöva uppleva närstående råkar for svåraatt ut
ellerolyckor sjukdomar. Under barnets fortskridande utveckling ersätts

sä småningom detta magiska alltmera rationellttänkande tän-ettav
kande och realistisk uppfattning orsak och verkan. Barnetsen mera om
utsatthet minskar därmed.
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problematiskaDet med de föreställningar finns delinomsom en av
de nyandliga rörelserna de här avseendena sjukdom,i nämligen att-
svaghet och olyckor följdåtminstone i viss mån kan ses som en av
bristande tankar vidmakthålla ochde riskerarorätta ärtro, etc. att att-
förstärka småbamens magiska tänkande långt åldrarna.iupp

Genom hålla kvar barnet i magiskt tänkande stärks deatt ett vuxnas
kontroll- och styrmöjligheter framför allt skuldbeläggning.via Man
låter barnet känna skuld det faktiskt har någon skuldintenär utan

borde aktivt avlastas från detta. tidigare påpekats kanSomtvärtom ett
sådant manipulativt användande skuldbeläggning försvåra äktaav en
moralutveckling.

Att på detta fjättra barnet formi magiskt tänkande kansätt en av
försvåra och försena barnets naturliga utveckling realis-mot ett mera
tiskt och rationellt tänkande och därmed också försvåra utvecklingen

självkontroll och självbestämmande. känslaUtan autonomimot en av
främjas hellerinte känslan och vikten ansvarstagande.av ansvar av

de fallI då det barnet självt råkar för sjukdom och olyckorär utsom
kan de behandlade föreställningarna inom de nyandliga rörelsernanu
likaledes leda till känslor skuld hos barnet. Barnet har egentligen sigav
själv skylla. bli drabbad fårAtt därmed också karaktärenatt ettav av-
slöjande fel och brister. får betalaBarnet dubbelt pris och ärettav ens

möjligheter själv kunna kontroll situationen. dettaAttutan att överta är
både och skadligt kan det knappast råda något tvivelgrymt om.

och5.7 Att utreda bedöma barn inomettom

de nyandliga rörelserna far illa: svåren

uppgift för socialtjänsten

Får socialtjänsten fler färreeller anmälningar på barn och familjer inom
de nyandliga rörelserna kan förväntas med utgångspunkt frånän som
antalet barn inom rörelserna ofta lederHur utredningarna till åtgärder
och i fallså vilka Hur vanligt det med vårdnads- ochär umgänges-
tvister föräldrarna eller inte varit med rörelsennär iutträtten av ur
Hur blir utfallet sådana utredningarav

hellerInte det gäller dessa frågor finns några kartläggningar ochnär
sammanställningar och långt mindre forskningnågon ifrån.utgåatt

I tidningen Socionomen karakteriseras1994:4 situationen för de so-
cialsekreterare skall utredning på barn i någongöra nyandligettsom
rörelse med orden "knapphändig information, ingen handledning och

famlande i mörker". Intervjuade socialsekreterareett påpekar detatt
finnsinte några riktlinjer för hur skall i de här fallen och attman agera

18-54249
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allmänna råddet hitta lagstiftningen eller blandsvårt något iär att som
berör nyandliga rörelser.

barnfar illa- således vilkethuvud utreda barnAtt över etttaget om
grannlagasocialsekreterares ochdet gäller -tillhör svårasteän mesten

misshandel respektive vanvård t.ex.uppgifter. Fall gäller fysisksom
vårdbristfällig kost och medicinskbristande tillsyn och omvårdnad,

fram tillrelativt entydiga. utreda och kommakan möjligen Att ettvara
däremot ibarn psykiskt hänseende far illaställningstagande i ärettom

svårighetsgrad.regel mycket högav
ochhelhetsbedömning barnets situationgäller dåDet göraatt en av

eller mindre svårabarnet varit förinte bara konstatera utsattatt mer
eftersompåfrestningar. Kämfrågan hur barnet påverkats dessa,är av

påfrestningardet finns lineärt samband mellaninte något givet, yttre
effekter dessa får. till följd varje barnoch de psykiska Detta ärattav

motstånds-unikt och uppvisar olika grad sårbarhet för respektivaav
förkraft påfrestningar. kunna barnFör avgöra är utsattmot att ettom

risk det gäller dess fortsatta personlighetsutveckling kan be-när man
höva skaffa bild också barnets värld" och "inre belägen-sig "inreen av
het". tolkning tillitHur barnets situationen ut Barnetsser egen av re-

rimligtspektive bristande tillit till omgivningen Upplevs de vuxna som
självbildförutsägbara, pålitliga, ansvarstagande barnets utHur ser

Och vidare. detta område har bampsykiatrin unik kompetens,så På en
värdefullt socialakan komplement till socialtjänstensett ut-som vara

redning barnets situation.yttreom
här utredningar påpekats krävande ochDen alltidärtypen av som

komplicerade. Komplikationsgraden ökar det gäller barngivetvis iom
familjer kulturella referensramar antal skiljeri avseenden sigettvars
från majoritetskulturens. exempel på detta kan barn inyandligaEtt vara
rörelser också barn från andra svårig-minoritetsgrupper. Oavsettmen
hetsgrad och ovillkor-kunskapsläge har socialtjänsten alltidoavsett en
lig skyldighet omsorgsfulla misstanke fö-utredningar sågöraatt snart
religger barn far illa.att ettom

det specifikt gällerNär utredningar barn inom de nyandliga rö-om
relserna går det urskilja antal möjliga fallgropar.att ett

Att utgå från förutfattade meningar det måsteprioriattom a vara-
skadligt för barn i nyandlig rörelse. viktigEnväxaett att upp en
motvikt dettatill koppla på sin professionalism och koncent-är att

försökasig på vad verkligen och vadinte påattrera se man ser man
förväntar sig att se.
Att utgå från schablonbild eller generaliserad bild vaden av som-
karakteriserar viss nyandlig rörelse och framför allt dess påen syn
barn och barnuppfostran. rimligareEn utgångspunkt antagandetär
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olika familjer inom och rörelse kan tolka och prakti-att en samma
rörelsens bärande idéer antalpå delvis olika kanDetett sätt.sera

därför fruktbart koncentrera sig den familjpåatt ärvara mera som
föremål för utredning, på dess fungerande, dess starka och si-svaga
dor lägga för tyngdpunkt på den rörelse familjen till-än att stor som
hör.
Att och tolka alla problem och påfrestningar för barnet rela-se som-
terade till det faktum familjen tillhör ennyandlig rörelse. Riskenatt
finns då bortser från familj tillhör ennyandligatt att rö-man en som
relse älvklart kan uppvisa provkarta på olika slag sociala ochen av
psykiska problem på andra familjer föremålsätt ärsamma som som
för socialtjänstens uppmärksamhet. Så kan någon föräld-t.ex. av

psykiskt sjuk eller ha psykiska problem, ha begåv-ettrarna vara
ningshandikapp eller psykiskt funktionshinder försvårarett ut-som
övandet föräldrauppgiften. kanDet sig missbruks-även röraav om
problem eller allvarliga sociala problem. Givetvis kan föräldrarna
också ha eller mindre svåra relationsproblem förhållande.i sittmer
Allt detta kan betydande påfrestningar för barnetutgöra och ha en
allvarligare inverkan på barnets och inre belägenhet detyttre än
faktum familj tillhör nyandlig rörelse.att en en

Om vid utredning kommer fram till barnet i något ellerattman en
några avseenden far illa, blir den fortsatta handläggningen med all san-
nolikhet inte mindre komplicerad för socialsekreteraren. Uppgiften blir
då försöka föräldrarna insiktsfullaatt göra barnets belägenhet,mera om

erbjuda föräldrarna hjälp och stödatt i bättre tillmötesgå barnets be-att
hov klart hur allvarligt samhälletgörasamt att på barnets belägen-ser
het. Socialtjänsten måste också ställning till och så falli vilkenta om
form barnet kan behöva professionellt stöd och behandling. Därefter
gäller det motivera föräldrarna sådan hjälp föratt barnetsatt ta emot
räkning. Först barnets förhållanden olika åtgärder eller erbju-trotsom
dande åtgärder inte kan rimligt tillfredsställande,göras dvs. förstom

alla alternativa lösningar kanuttömda, slutsatsen bliärom att ett om-
händertagande alltid oerhört ingrepp för såvälär barnettsom som-
föräldrar allt den minst dåligaär lösningen.trots-

Det sannolikt familjär inom de nyandligaatt rörelserna med sinaen
i vissa avseenden speciella på föräldrauppgiften och på för-syn
äldra/bam-relationen kan ha svårt förstå majoritetssamhälletsytterst att
bevekelsegrunder sådana här konsekvenstyngdanär fomier myndig-av
hetsutövande måste tillgripas. allaI stadier sådan kompliceradav en
och svårhanterlig måste socialsekreteraren ha tillgång till kvali-process
ficerat stöd sin arbetsledning och professionell handledning.av
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De del socialsekreterare efterfrågade "Råd och anvisningar"av en
eller "Riktlinjer" från Socialstyrelsen för hur sådana utredningar lämp-
ligen bör utföras skulle sannolikt också kunna viktigt stöd iettvara ar-
betet.

hittills behandlats detta har svårigheterDet i avsnitt varit desom so-
cialtjänsten kan ställas inför vid bamavårdsutredningar frågeställ-med
ningar visst barn far illa. Utgångspunkten då ofta anmälanärettom en
utifrån. Självklart bör det också ligga inom socialtjänstens attansvar

Ävenskaffa kunskaper de rörelser finns i kommunen.om omsom
schablonbilden rörelsen inte alltid och alla med-stämmer ävenav om
lemmar följer doktriner, finns anledning uppmärk-inte givna till extra
samhet i de fall då rörelsen uttryckligen förespråkar andrabamaga eller

bam.övergrepptyper motav
det slutligen allmänt gäller vilketNär slag kunskaper ärav som re-

levanta för bättre förstå händervad i mellan socialsekre-mötetatt som
och familj delvismed andra kulturella referensramar hänvi-teraren en

till avsnitt. del de försEn därnästa mötetsas av resonemang som om
mellan lärare förskola/skolainom å sidan och barn och deras för-ena
äldrar tillhör någon nyandlig rörelse å den andra, kan i flerasom avse-
enden tillämpliga också for socialsekreteraren.t.ex.vara

5.8 i förskola och skolaAtt bemötamöta,
och stödja barn iväxersom upp
nyandliga rörelser

Avsikten med detta avsnitt fördjupa perspektivet på vad kanär att som
hända i mellan personalen förskolaninom och skolan och barnenmötet
inom de nyandliga rörelserna. Dessutom bidra med praktisktnågraatt
användbara reflexioner den möjliga innebörden och möjligadeom
konsekvenserna för barnen olika alternativa förhållningssätt frånav
personalens sida.

betraktasHur och bemöts dessa barn i den allmänna försko-
lan/skolan Betraktas de i huvudsak vilka barn helst ellersom som som
barn från främmande och obegriplig värld Utgår från de iatten man
väsentliga avseenden har det barn allmänheti eller desom ses som
"riskbam" det gäller psykisk hälsa ellernär "offer" förrent av som en
bamfientlig hemmiljö Uppvisar lärarnas bemötande barnen ochav
deras föräldrar god professionell nivå eller blir med "detmöteten
främmande" delvis svårhanterligt både känslomässigt och yrkesmäs-
sigt
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Några empiriskt grundade dessa frågorpå går efter-inte attsvar ge
kartläggning och forskning dettapå område saknas. Det stårsom som

till buds i relevanta delar tillämpa de forskningsbaserade kunska-är att
finns barns utveckling behovoch och inte minst vadper som om om

händer vid kulturrnöten mellan majoritetssamhälle och minoritets-som
framför allt i oritetssamhällets förskolor/skolor.majgrupper

Även det föreliggerinte något regelrätt forskningsmaterial attom
utgå ifrån, finnsså det hel del osystematiska vittnesbörd ochen mera
iakttagelser beträffande personalens och förhållningssätt,synsätt som

allt döma relativt typiska. Några exempel:ärattav

Man tycker sällaninte synd barnen förskyllanutanom som egen-
och val tvingas leva så annorlunda liv jämfört med andra barnegna
och för så många inskränkningar och påfrestningar.är utsattasom

kännerMan upprördhet föräldrarna barnen föröver utsättersom-
detta och religionen för föräldrarna tycks föreöver barnensatt
behov.
Man känner frustration och maktlöshet lärare, eftersomsom man-
inte kan påverka barnens situation.

De problematiserande frågor kan ställas med utgångspunktmera som
från detta är:

Oroar lärarnasig egentligen för saker deHar möjligen fixeraträtt-
sig alltför mycket vid det plågsamma för barnet dessatt mest är

Är"annorlundaskap" det kanske andra saker proble-ärsom mera
matiska för barnet
Är lärarna i realiteten så maktlösa de allt döma kännerattsom av-
sig maktlöshetskänslomaBeror på vill förändra fel sakeratt man
Förbiser möjligheterna via sitt förhållningssätt tillatt egetman vara
konstruktivt utvecklingsstöd för barnet förskolan/skolani
Vilka lärarnas förhållningssätt till verklig hjälp för barnetär ochav-
vilka kan goda avsikter stjälpa hjälpatrots änmera

Detta kommer de underliggande frågorna i den följande fram-att vara
ställningen.

Tyngdpunkten i det tidigare avsnittet "Bams behov" ligger påom
hur dessa behov formulerade i FB och sålundaär relaterade till för-är
äldra/bam-förhållandet. dettaI avsnitt kommer fokus i stället liggaatt
på behoven hos barn dei nyandliga rörelserna relationi till för-
skole/skolmiljö i och framför allt tillstort personalen.
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Förskolans/skolans5.8.1 uppgift

framträdande drag lärarnas upptagenhet ochEtt i verkarmötet vara av
fixering vid för barnensdet annorlunda och dem obegripliga inästan

hemmiljö och det upplevs föräldrarnas tillkortakomman-av som som
den. verkar utlösa känslor maktlöshet och frustration,Detta i sin tur av
eftersom kanlärarna upplever de inte påverka situationen. Det pri-att

för förskolan/skolan dock aldrig försöka förändra barnsmära är att
hemförhållanden. varken kan eller skall knappastDet Detgöra. ärman
heller produktivt psykisk kraft avståndstagande från detåtägnaatt man
finner obegripligt och främmande. god regel stället koncent-En iär att

sig på försöka förändra det har ochkontroll överattrera man ansvar
för, dvs. i det här fallet förskole/skolmiljön och i synnerhet sitt eget
förhållningssätt till barn tillhörnyandliga rörelser. finns ocksåHärsom

hel del möjligheter kan till god hjälp för barnen. braEnen som vara
utgångspunkt för på dessa möjligheter kunskaperatt ärsyn om me-
kanismema vid kulturmöten.

Några för5.8.2 barnen viktiga behov i förhållande

till förskolan/skolan

behovDet centrala betydelse kanske inte alltidärsom avses vars man
riktigt medveten inom förskolan/skolan, det behovär ärtrots attom

faktiskt delas alla barn och inte bara gäller specifika behov försom av
barnen deinom nyandliga rörelserna. Skillnaderna de flesta andraär att
barn får dem automatiskt tillgodosedda.

Två sådana mycket viktiga behov för barn kan fonnuleras föl-på
jande sätt:

barnens föräldrarAtt lärarna betraktas och bemöts med respektav-
visserligen i del avseenden annorlunda docksom en men

"tillräckligt bra föräldrar".
Att barnen själva bemöts på sådant lärarna de inte för-sättett attav-

i onödiga, plågsamma och ohanterliga lojalitetskonfliktersätts gen-
föräldrarna.temot

Beträffande det första dessa behov kan tilläggas alla barn behö-attav
få stolta sina föräldrar och betrakta dem giltiga före-överver vara som

bilder. Eftersom föräldrarna de primära nonngivama sådanär är en syn
på föräldrarna central betydelse för barnets hela personlighetsut-av
veckling. Om barnet uppfattar omgivningen, lärarna, betraktaratt t.ex.
föräldrarna med nedlåtenhet, ifrågasättande, kanske indignation eller
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med visst förakt, då försätts barnet i svår situation.rent Dettaettav en
omgivningens misstro inte uttrycks 0rd subtilt och indi-även i utanom

rekt. Barnet konfronteras då med motsägelsefulla verklighetsbilder; å
sidan sin stolthet och å andra sidan elleromgivningensena egen mer

mindre väl dolda ifrågasättande. fall barnet väljaI tvingasvärsta att
mellan antingen avstånd från omgivningens hela verklighetsbildatt ta
eller börja föräldrarpå sina med omvärldens negativa och fördö-se
mande Båda alternativen kan förödande för barnet.ögon. vara

Det andra viktiga behovet för barn inom de nyandliga rörelserna,
liksom för vissa andra minoritetsgruppsbam, inte lärarnat.ex. är att av
bemötas sådantpå de hamnar i onödiga och plågsamma loja-sättett att
litetskonflikter föräldrarna.gentemot

Ett svårhanterbart dilemma för förskola/skolan kan sannolikt vara
delar föräldrarnas "världsbild" och verklighetssyn starkt kontras-att av

eller direkti motsatsställning till förskolans/skolans verk-terar mot är
lighetsuppfattning, dess grundläggande förklaringsmodeller till hur
världen beskaffad Behovet inför barnetär klargöra vilkenetc. attav

den verklighetsuppfattningen,är lära barnet hur sakerrätta ochattsom
ting egentligen förhåller kansig i del situationer säkerligen kännasen
trängande. underliggandeDet ändå klara budskapet till barnet blir imen
så fall föräldrarna har fel. Därmed riskerar barnet hamna i svåratt en
och påfrestande lojalitetskonflikt. Väljer barnet skolans verklighetsbild,
så sviker det föräldrarna. Väljer barnet föräldrarnas verklighetsbild,
måste det frånavstå sin nyfikenhet och sina utvecklingsfrämj andeegna
drivkrafter utforska omvärlden och vidga för sitt vetande.att gränserna

utfalletDet sannolika sådan konfliktsituationmest är att ettav en
barn, utvecklingsmässigt inte befinner sig puberteten,ännu i väljersom
föräldrarnas världsbild. Lojaliteten föräldrarnamed hos alla barnär -
inte bara hos barn deinom nyandliga rörelserna gränslös.närmast-
Om barn i denna utvecklingsfas skulle välja bort föräldrarnaett som
trovärdiga och giltiga förebilder riskerar det dessutom hamna iatt ett
farligt vakuum. Priset kan bli högre vad barnet orkar med eller vadän

hälsosamt för barnetsär vidare personlighetsutveckling.som

5.8.3 Att "addera" och inte "dra ifrån"

Dessbättre finns ingen anledning för "bamets bästa" försätta barnet iatt
sådana valsituationer, riskerar leda till plågsamma lojalitetskon-attsom
tlikter eller till barnet i fall heltatt avvisar ochvärsta majo-utestänger
ritetssamhällets världsbild. Vad det handlar från förskolans/skolansom
sida inte inför barnetär ifrågasätta elleratt föräldrarnas stånd-utmana
punkter och verklighetssyn, dvs. inte förföra barnet ställningatt att ta
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ad-handlarför det eller det andra. Vad det i stället är attmot omena
tillläggadera majoritetssamhällets världsbild till föräldrarnas, att

polemi-ifrån ochandra tolkningar och drasynsätt attatt utanutanmen
både-ochbejakamed föräldrarnas bild. sålundaoch konkurrera Attsera

antingen-eller.och inte kräva
för lärarna ikunna det gällerskulle också mötetMan attsäga att

anspråkderasrörelserna bli provocerademed de nyandliga inte av
föreställ-deras"fundamentalistiska" inslag ientydighet eller vissaav

själv å sinprovocerad kan detta leda tillningsvärld. Blir att manman
tolk-absolutentydighet och hävdarsida omedvetet kräver ett eget,

fundamentalism föderundvikaningsföreträde. gäller alltsåDet att att
heltömsesidiga förstärkningsprocesser intefundamentalism. Sådana är
ochrörelsernamellan de nyandligaovanliga vid kulturmöten. I mötet

exempel.det finnas ganskamajoritetssamhället verkar gottsnarast om
nuvarande dilemmatkärnpunktema i detKanske detär rent av en av

förskolan ochföreträdare för den allmännaSom representantersom
lärarnasmångkulturellt samhälle ligger det idemokratiskt ochett pro-

ochtolerera, och bejaka mångfaldfessionella uppdrag kunna hanteraatt
effekter ellerfår några destruktivamångtydighet, så länge detta inte

strider landets lagar.mot
utvecklingspsykologin barns förmåga leva iVad dåsäger attom

tidi-och klara "både-och" Som"två världar" eller "två kulturer" att av
påverka bam" börjar barnetsbeskrivits jfr avsnittet "Att ur-gare

"föräldra-världsbild" vidgas och kompletteras barnetsprungliga näratt
alltmera får kontakt medkommit bit förskoleåldem och barnetien upp

utanför familjen. helt linje medoch kännedom världen Detta iärom
skjutsutvecklingsuppgift och nödvändig stimulans ochbarnets ger en

detta adderande till föräldra-barnets utveckling, så länge successiva
onödiga förlamande lojalitetskonflikter.världsbilden leder till ochinte

ställ-från barnetmajoritetssamhällets sida i ovist nitAtt att tapressa
föräldrarnas kan fåning och ståndpunkterompröva motsattaatt snarast

effekter. utvecklingsfasen för bit iDen omprövning ärrätta ton-en upp
och ställningstaganden utifrån denåren sådana måste komma unges
behov.egna

5.8.4 annorlundaAtt vara

allt döma bekymrar helDet lärare och övrig omgivningattsom av en
del och leder till deni sin "tycker synd barnen inomom"tur att man
nyandliga rörelserna de annorlunda. kan därförtvingas Detär att vara

befogat lite skärskåda innebörden detta. kan bar-i Hurnärmareattvara
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själva tänkas uppleva denna belägenhet Vilka påfrestningar ellernen
kanske skadeverkningar kan det eventuellt leda tillrentav

Självklart det okomplicerad tillvaroinnebär långt ifrån atten vara
olik minoritetsgruppsforskning ochoch skilja delsig. Menatt ut en

biografiska och självbiografiska vittnesbörd vid handenäven t.ex. ger
det fog ifrå-inte behöver entydigt negativt. finns ocksåDetatt attvara

dendetta annorlunda" i sig den faktorn i"vara primäragasätta ärattom
flera ofta påfrestandei avseenden tillvaron för minoritetsgiupps-en

medlem.
tänkvärt faktum anmärkningsvärt många de individer iEtt är att av

europeisk historia under seklernas lopp nyskapande ochvaritsom ny-
tänkande konst, litteratur, vetenskap, politiskt tänkande levtinom ietc.
skärningspunkten mellan två kulturer, dvs. både tillhört minori-en
tetskultur och samtidigt levt och verkat majoritetskultur.inne i Deten

inte orimligt de därmed delvis kunna höja tid ochsigär att att överanta
kunnat tillägna sig dubbelt perspektiv olika företeelser,på vil-ettrum,

ket i sin stimulerat analysförmågan och kreativiteten och iblandtur
också känslan solidaritet de kulturellaöver gränserna.av

ligger kanskeDet tillhands fundera hur detännu nämnare överatt
kan komma sig så framståendemånga och intressanta svenskaatt pass
författare har vuxit på 20- och 30-talet den svenska frikyr-inomupp
korörelsen. På den tiden framstod de idag frikyrkosam-så respekterade
funden ungefär lika egendomliga, obegripliga och kanske skräm-som
mande de nyandliga rörelserna. Omgivningens bekymmer försom nu
och ibland indignation barnens situation förefaller knappast haöver
varit mindre då Hur helst kan fundera så-än övernu. som man om en
dan barndom i världar" och barndom"två omgivningen kan-en som av
ske definierats i inte med barnetsstämmertenner överenssom egen
självbild, möjligen kan bidra till förhöjd medvetenhet Variations-en om
rikedomen det gäller uttrycksformer för mänskliga relationer. Kan-när
ske kan sådana barndomserfarenheter också skapa ökat behov lik-ett

ökad förmåga reflektera både den och andras be-överattsom en egna
lägenhet såväli inre avseende och kanske kanalisera dettayttre attsom
i litterärt skapande.t.ex.

För återvända till innebörden för barn annorlundaatt ett attav vara
och den "annorlundaskapet" väcker hos förskole/skol-perso-oro som
nalen, så ställdes börjani fråganavsnittet möjligen sigav om man oroar
för fel saker. Kanske det så problemet egentligen liggerinte iär att att

annorlunda och olik. skulleDetta i princip lika väl kunnaärman ge
upphov till känsla stolthet och berättigad känsla atten av en av man
faktiskt har något intressant, ovanligt och spännande bidra med. Iatt
forskningen mellan majoritets- och minoritetskulturer fram-mötenom
hävs det i många fall upplevs berikande tillhöra två kulturer.att attsom
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förutsättningenMen for sådan positiv upplevelse kännerär atten man
sig accepterad bådai och inte behöver förneka någon tillhörighe-av
tema.

detNär gäller barn generellt kan barndomens heltsäga attman
övergripande projekt få med. barnet inteDäremotär strävaratt vara
primärt efter lik. Problemet för få med inteprisetäratt att attvara vara
sällan lik eller lik. detta någotjust pris inteMenär siggöra äratt vara
naturgivet hänger ihop med klimatet och attitydema det socialaiutan
sammanhang där barnet dvs. huruvida finns ochvistas, det tolerans ac-

för mångfald och olikheter eller konformitetkrav påceptans tvärtom
och likhet. dessa förskola/skolaI avseenden har handlingsut-givetvis

och förändringsmöjligheter, nämligen skapa miljö därattrymme en
olikheter nackdelinte i bästa fall tillgång. viktigaLärarnasär utanen en
uppgift sålunda barn lika skapa förutsättningarinteär göraatt attmen
för barn få med denpå lärarna råder och haratt övervara arena som

för nämligen förskolan/skolan.ansvar
Ändå det allt döma faktum lärarna makt-känner justär att ett attav

löshet och uppgivenhet det gäller situationen för barn tillhör denär som
nyandliga rörelserna och de i utsträckning förlägger problemetatt stor

föräldrarnatill och de rörelser dessa tillhör.som

5.8.5 "tyckaAtt synd barnenom"

Sammantaget verkar dessa känslor maktlöshet kanaliseras i attav man
tycker synd barnen. det här kapitlet har fråganI barns behovom om
återkommande behandlats olika aspekter. det gäller bli "tycktNär attur
synd kanom", för gångs skull kategoriskt slå fast det ärattman en pre-
cis vad barn behöver. definitivDet kränkande förinte barnsär ett
självbild och självkänsla. "sänker"Det i stället för hjälper och riskerar

skapa skamkänslor hos barnet. lärarnaNär tycker synd barnatt ettom
tillhörigt nyandlig rörelse, kan det möjligen uttryck företten ses som
någon slags undertryckt aggressivitet föräldrarna. det drabbarMenmot
inte föräldrarna barnet och barnets grundläggande behovutan attav
kunna respektera föräldrar.sina

I de fåtaliga intervjuundersökningama en 10 poängsuppsatsen av
vid Uppsala universitet gjorts med vuxit isom unga vuxna som upp en
nyandlig rörelse, berättar intervjupersonerna den tiden iatt Värstaen av
hennes liv då hon i lO-årsåldem flyttade från rörelsens skolavar egen
till vanlig skola. Bland det plågsamma hon då förutsattes nämneren
hon explicit skolani tyckte synd henne.att man om

Om lärarna vid och låter sig nöja medstannar tycka syndatt om
barnet, kan det också uttryck för brist påett vuxetses som ansvars-
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tagande och på konstruktiv handlingsförrnåga. kanskebottnarYtterst
detta i brist kunskaper händer vid detvad medmötenom som annor-
lunda och delvis obegripliga med åtföljande tafatthet sådanaoch i situa-
tioner.

återigen och slutligen understryka vilka förhållningssätt frånFör att
lärarnas sida kan utvecklingsfrämjande och konstruktiva försom vara

barn; lärarna behöver framför allt osentimentalVisa barnetett en re-
spekt och dessutom på aktivt och insiktsfullt för bar-sättett ta ansvar

förskolan/skolan. jämsides med hemmet-situation i Dessa ärnets -
oerhört viktiga utvecklingsmiljöer för barnet. mil-dessaDessutom är
jöer ofrånkomligen lärarnas ansvarsområde.

5.8.6 underlätta för barn "fåAtt med"att vara

konkret kanEn situation det förskolan framkommerit.ex. att attvara
inte firar jul i barnets familj. relativtEn vanlig reaktion verkarman vara

det utbryter beklagande och pinsam tystnad inför detta faktumatt en
och personalen indignerat upplever barnet sina föräldraratt att ut-av

för oförrätt eller för hela verkar frysasDet isätts rent ett trauma.en av
oförlöst frustrationtillstånd hos personalen.ett av

Betydligt konstruktivt för barnet skulle det personalenmera vara om
frågade vad firar i barnets familj liksom hur och Innebördennär.man
för barnet detta positiva intresse barnet främstinte blir definie-år attav

dvs. utifrån deti brist-termer, saknas i barnets och dess föräld-rat som
kulturella det självklart utifrån majori-repertoarrars av som anses

tetskulturens referensramar. stället barnetI någonses som som repre-
alternativintressant det spännande få delsenterar ett att tasom vore av.

blir därmed ställtBarnet inte utanför blir med lärarnas aktiva ochutan
konstruktiva hjälp inbegripen gemenskapen barni -majoritetskultu-av

barn, judiska och muslimska barn firaralla högtider.etc.rens som-
firarDäremot kanske inte högtiderprecis och inte på exaktman samma

eller vid riktigt tidpunkter. viktigaDet atttydlig-sätt ärsamma samma
de övergripande likheterna så skillnaderna framstårgöra intres-att som

variationer och inte brist och frånvaro. sådant förhåll-santa Ettsom
ningssätt från personalens sida främjar det viktiga behovet hos barnett

bli synligt och få med.att att vara
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skilja på det5.8.7 Att annorlunda och det

oacceptabla

försökasak vid med barn från de nyandliga rörelsernaEn är mötetatt
undvika övertolka kulturella olikheter. ioch på Attöverreageraatt

från och ställ-stället i viss mån försöka frigöra sig sin etnocentrism ta
förutfattadening till det annorlunda alltför många meningar.utan

förskole/skol-personal med barnhelt sak iEn är mötetattannan -
invandrarbam såväl demajoritetskulturens barn, barn inomsom ny-

andliga alltid har för skyldighetrörelserna givetvis och "se"attansvar-
enskilt barn och uppmärksamma de tecken påvarje visar attatt om vara

bekymrade, ha det svårt eller fara illa. del fall räcker detIrent av en
kanske med och förstår förmågavisa och på barnetsatt att trorman ser

klara svårigheterna. de flesta fall måste fråga bar-I givetvisatt av man
Ävenhur det fatt barnet bar-och vad kan behöva hjälp med.ärnet om

avböjer hjälp måste i fall och påkallaVissa sittnet taman Vuxenansvar
hjälp för barnet. Självklart måste också kontakt och rådgörataman
med barnets föräldrar. Misstänker barnet far illa gäller givetvisattman
personalens anmälningsskyldighet enligt § SoL till socialtjänsten.71
Samhällets skydd innefattar alla barn undantag.utan

Vilka kunskaper5.8.8 kan till hjälp förvara

personalen

Utan ha systematiska empiriska belägg utifrån den föregåendeatt men
analysen det rimligt antagandet förskole/skolsituationenär göraatt att
för barnen de nyandligainom rörelserna inte helt optimal. Dennaär
situation beror inte bristande god vilja hos personalen utan snarare
på bristande kunskaper. Frågan då vilken kunskaper deär sorts som
skulle ha hjälp kontakteni med barn från de nyandliga rörelserna.av

näraliggandeDet troligen skulle behöva kun-ärsvaret att man mera
skaper de nyandliga rörelserna; det gäller olikasynsätt närom om
livsområden barnuppfostran, levnadssätt och värderingart.ex.som om

också centrala trosföreställningar inom ifrågavarande rörelse.men om
Sådana kunskaper kan säkert till viss hjälp. Men risken finns attvara
dessa detaljkunskaper förvandlas till katalog egendomligheter,överen

i sin kan få läraren känna förvirring och uppgivenhet. Dettur attsom
riskerar leda till misströstan inför någonsin kunna överbrygga dessaatt
olika världar och konkret hitta pedagogiska tillvägagångssättatt mera
för lösa denna uppgift.att

finnsDet dock kunskap sannolikt kan tillsortsen annan som vara
hjälp det gäller förskole/skolsituationenstörre när lättare ochatt göra
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ochhanterbardessutom begriplig,konstruktiv för barnet och meramera
s.k.då denför läraren. handlardärmed mindre frustrerande Det om

detta kapitelkunskap i helakulturmöteskunskapen, dvs. den prö-som
mellan majo-förståelsemodellema det gäller mötetnärvats som en av

rörelserna seddasidan och de nyandligaritetskulturen/samhället å ena
kunskapminoritetskulturer å den andra.form Detta är ensom en av

"dom"dvs. lika mycket "oss"handlar båda parter, om som omsom om
vidigångdeömsesidigheten ioch dessutom sättssomprocesserom

mötet.
menlättare för lärarnakunskap kan det bliMed hjälp dennaav

bamavårdsutredningarvid bl.a.också för socialarbetare attt.ex. syn
prägladmajoritetsgruppsmedlem självgradpå i hur hög ärman som

dennakulturen, så alla yttringaroch formad den att ses somavegnaav
Kulturmöteskunska-giltiga, naturliga, normaladet enda självklara, etc.

förutsättningardistans till detta och därmedkan lite attstörregepen
helamånga möjliga alternativ ikunna den kulturen ettegna som avse

mänskliga livsformer.den brokiga mångfalden av
tilloch redskapsådant kan också incitamentEtt även attsynsätt ge

förhållningssätt till "detlite djupare reflektera sittpå översätt egetett
mindrebidra till ellerannorlunda". kan därmed inteDet att man mer

annorlunda"reflexmässigt problematiserar "de andra" och "det iutan
förutsättningslöst ochkan förhålla sig till detta påviss mån ett mera

kan förebygga känner signeutralt i sinDettasätt. tur att provoce-man
vanligafel saker och därmed behöver den ganskarad kanske inteav

ömsesidiga fördömanden och avståndstaganden kommaprocessen av
igång.

läraruppgiften kan kultunnöteskunskap ochdet konkret gällerNär
det vidgade detta kan upphov till bidra till ökandeperspektiv som ge en
förståelse för vad den frustrationen och maktlöshetskänslan bott-egna

reellai och vad egentligen de hindren i det pedagogiskaär ar-nar som
betet med barnen de nyandliga rörelserna. inteinom Att t.ex.man
identifierar föräldrarna och den rörelse de tillhör det enda proble-som

föreller det enda hindret sig det pedagogiska arbetet eller förmet vare
barnets välbefinnande och utvecklingsmöjligheter.

Med viss kulturmötesförståelse kan fålärare lättareen man som syn
på vilka hinder kanske själv oavsiktligt skapar för-t.ex. attman genom

barnen i onödiga lojalitetskonflikter. stället kan läraren fåIsätta en
ökad insikt kan leda till förskolan/skolan kan använda sigattsom av
möjligheten addera majoritetssamhällets världsbild till den bildatt som
barnet fått och får den rörelse barnets familj tillhör. Hurgenom man
sålunda kan bidra till barnet kan leva i "två världar" eller "två kultu-att
rer". Att inte och oavsiktligt dörren för dentvärtemot stängerman ena

försätta barnet i svårhanterliga valsituationer, vilket sannoliktattgenom
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leder till barnet kommer välja bort just majoritetskulturen. Detatt att
gäller därför hålla dörrarna tills den bit tonåreniatt öppna unge en upp
själv framme vid ställning för den eller den andraär att ta egen ena
kulturen eller medvetet välja både-och. kunna stödja barnetFör iatt
denna utvecklingsprocess, vilket viktig långt ifrån lätt lä-är en men
raruppgift, kan ha värdefull hjälp såväl kulturmäteskunskapman av

utvecklingspsykologi.som
Sådana kunskaper kan också bidra till medvetetpåatt ettman mera

och rationellt kan skilja mellan vad blott och bartsätt ärsom annor-
lunda sidanå och det annorlunda dessutom skadligt åärena som men
den andra. Barnen inte hjälpta för samhället,är att representanterav

lärarna de kanske viktigaste, ganska slumpmässigtär ömsomvarav
och underreagerar på uppväxtbetingelseröverreagerar och olikaömsom

företeelser i barnens miljö inte förstår eller känner sig allmäntsom man
provocerad gällerDet i stället träffsäkert kunna identifieraattav. mera
det utvecklingshindrande och direkt skadligt, såär påatt ettsom man
ändamålsenligt kan detta.påsätt reagera

fårHur då lärarna tillgång till relevanta och användbara kunskaper
dettapå område Eftersom kulturrnöten- etniska, religiösa långtetc. -

ifrån marginell företeelse deti mångkulturellaär Sverige, bör givet-en
vis del generella kunskaper vad händer vid sådana mötenen om som
förmedlas i lärarutbildningarna och återkommandei lärarfortbildning.

det specifiktNär gäller förskolans/skolans med barn och föräld-möten
från de nyandliga rörelserna, detta kvantitativt mycket begrän-ärrar en

sad företeelse, dock allt döma ibland kan upplevas svårattsom av som
hantera de berörda lärarna. skulleDet därför sannolikt tillatt av vara

hjälp för lärare och för skolhälsovårdspersonal,stor de vidäven om
behov kunde konsultera professionella olika slag med djup-av mera
gående kunskaper och erfarenheter på detta speciella område. Eftersom
denna kunskaper långt ifrån finns i kommunvarje och kansketyp av
inte i alla landsting, måste tänka sig speciella kunskapscentra,ens man

kan förmedla olika slag relevant hjälp. sådanaHur kunskaps-som av
kan och organiserade diskuterascentra i kapitelut närmarese vara

Sist inte minst det angeläget slå fast lärarnaär i förskolanatt attmen
och skolan har bättre möjligheter de själva verkar inse, det gällerän när

påverka barnens situation i positiv riktningatt på såväl kort långsom
sikt. Lärarna långt ifrån maktlösa detär gäller utforma för-när att
skole/skolmiljön på utvecklingsfrämjande försätt är barnen.ett som
Inte minst skulle förskola och skola kunna ganska naturligutgöra en
och självskriven för den dialog mellan majoritetssamhället och dearena
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nyandliga rörelserna knappast bör kommaexisterarännusom men som
igång förr dess bättre. Bland skulle det kunna minska deannat mera
onödiga delarna den nuvarande polariseringen. sådan dialogEnav
skulle kunna barnen.inte minst gagna

Litteraturhänvisningar; kap. 8.4.se
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religionensskolor påFristående6

grund

ökatfemårsperiodenhar under denskolornafriståendeDe senaste mar-
har de på mångamarginell företeelseha varitkant i antal. Från att en

offentligatill detalternativbefäst ställninghåll landet sini ettsom
mängd farhågorharmed denna expansionsambandskolväsendet. I en

friståendedehar många hävdatdebattenuppkommit. den allmännaI att
Kritikerna hävdarsegregerande effekter.tillskolorna upphov attger

konflikter ochleda till etniskakommerskolansegregeringen attav
medelklassenden välbeställdadet främstskolgetton. påståsDet äratt

skolplikt fristående skolor.fullgöra i Konse-barn sinlåter sinasom
be-de kommunala skolorna Mankvensen detta kan bli utarmas.attav

från de kommunala sko-lärarna söker sigfarar de kompetentaatt mest
"problemskolor", medResultatet blirfristående skolorna.lorna till de

detstudiemotiverade Andra hävdarmindre elever.lärare och attsämre
gällerproblemen uppstår.de fristående skolorna Deinomär spe-som
konfessio-trosuppfattningar degrundar sig påciellt de skolor som -

föremål för ensidigeleverna blirnella skolorna. farhågaEn är att un-
ordningsregler och iso-personlig kontroll. Strängadervisning och stor

farhågor förtssamhällslivet ytterligarelering från det svenska är som
deutbildning barnen iskulle barapå tal. barn inteDessa sämre änen

full-skulle dessutom inte kunnakommunala skolorna. De agera som
kritiskt tänkande ochvärdiga samhällsmedborgare. Avsaknaden av

leda tillifrågasättande auktoriteter skulle kunnabli Dettaantas stor.av
den samhället resulterade ienskilde individens medmöte stortatt psy-

kiskt sådan ske individen bestämmerlidande. utvecklingEn närantas
för för skapasig bryta med den religiösa sigatt attgruppen en egen

identitet.

6.1 Sammanfattning och förslag

Totalt elever finns de fristående grundskolor har27 000 i 298 star-som
fristående grundskolor390 godkända Skolverket för bedri-tat. är attav
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skolverksamhet. Av 78 godkända gymnasieskolor harva 54 sinstartat
verksamhet.

Konfessionella skolor, dvs. skolor grundar sig på religiössom en
uppfattning, relativt andelutgör alla skolor,stor nämligen 60 Ien st.av

alla verksamma konfessionellastort sett skolor grundskolor,är man
återfinner enbart gymnasier dennaitre flestaDe konfessionellagrupp.
skolorna har kristen protestantisk inriktning. Den näst störstaen grup-

har islamsk profil.pen
Reglerna för godkännande och till bidrag formuleraderätt i skol-är

lagen och förordningen fristående skolor SFS 1996:1206 och detom
Skolverket bedömerär ansökningar och tillstånd tillsom upprät-ger

tande fristående skolor. sambandI med prövningen godkännandeav av
fattar Skolverket beslut skolasäven till bidrag.rätt För Skol-attom en
verket skall kunna ställning till detta måsteta kommunens bedömning i
frågan inhämtas.

Det åligger varje fristående skola tillhandahålla skolhälsovård.att
Enligt skollagens kap.9 2 § skall också fristående skola uppfyllaen
antal andra kriterier.ett skallDen bl.a., kunskaperutöver ochatt ge

färdigheter väsentligen dem det offentliga skolvä-motsom svarar som
sendet skall förmedla också de allmänna mål och denmot värde-svara
grund gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Vida-som

skall den för alla barnöppen har till utbildning,re harättvara som
minst 20 elever uppfylla de vidare kravsamt regeringen före-som
skriver frågai utbildningen vid fristående skolor och antagningom om
till och ledningen sådana skolor.av

Huvudman för de fristående skolorna kan enskild ak-vara person,
tiebolag, stiftelse eller juridisk För godkännande krävsannan person.
bl.a. huvudmannens verksamhetatt skall kunna betraktas stabil.som
Möjligheten till insyn i verksamheten kan begränsad friståendenärvara
skolor drivs i stiftelseform eller aktiebolagsforrn.

I princip helst kan fristående skolastarta i dag. Skol-vem som en
verket har inte haft tillräckliga möjligheter kontrolleraatt personers
lämplighet eller kompetens huvudmän för fristående skolor. Omsom

enskild, fysisk ansöker och beviljasen startandet friskola,person ärav
kommunen skyldig överföra ekonomiskaatt bidrag till denna persons
konto. Möjligheter till lämplighetsbedömning föreliggerav personen
inte

Enligt regeringens proposition 95/962200 det angelägetser man som
kommunen där skolanatt belägen harär insyn i verksamheten. Denna

insyn, det vidaresägs i propositionen, förutsättningär för kom-atten
skall kunna rättvis bedömninggöra skolansmunen bidragsbehov,en av

vilket grundas på skolans åtagande och elevernas behov. Om kommu-
finner anledning ifrågasätta den friståendeattnen skolan leverom upp
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frågan tillhänskjutafår kommunengodkännande,till kraven för sitt
genomföras. EnligtskalltillsynSkolverket prövar pro-sammaomsom

bedömnings-förSkolverket,tillsynsansvaret påhelaposition vilar att
rättsäkerhetssyn-angelägetenhetlig, vilketskallgrunden är urvara

oanmält.föranmält ellerkan skepunkt. Tillsyn
friståendekonfessionelladeföreliggandeden härI rapporten om

fallstuderats. llfrån skolor Itillsynsrapporter 40grundskolorna, har
utbildade lärarelärarkompetens ejfor bristandeanmärkningargjordes

uppnåttelevernaoch redovisatkontrolleratoch för inte attatt re-man
skolor hardelkommunala grundskolans. Endensultat motsvararsom

godkännandehar förekommitandra punkter.fått kritik på Det attäven
konfessionelladeskett blandfall har dettaåterkallats. 24har I

handlatflesta fall har det härde allrasedan 1991. Igrundskolorna om
harfått godkännande, inteför vilkentilltänkta skolan,denatt man

återkallande.grund förockså varitfå elever harkommit igång. För en
medavslagits bl.a.ansökningarkonfessionella skolornas del hardeFör

undervisningstid, dåligalltför skev fördelninghänvisning till aven
elevunderlag.eller otillräckligtplanering

farhågordeefter tillsyn och fallstudierSkolverket konstaterar att
överdrivna.konfessionella friskolorna, Un-uttryckts inför de ärsom

demokratiska värderingarnaoch allsidig.dervisningen saklig Deanses
förelig-efter detdock konstateraupprätthålls. Skolverket kan attatt

avseenden fri-problem olika igenomförts har igande undersökning
motsvarighet för-har iframkommit. problem sinstående skolor Dessa

slagen här nedan.
skäl påuppgifter bär naturligaöversiktlig redovisningVarje av av

verklighetenbearbetade haruppgifternaeftersläpning i tid. När ären
statistik. det gällerredovisa i Närförändrats på inte gårsättett attsom

kontakter medskolorna kontinuerligasituationen för de fristående visar
finns exempel påproblemfri.Skolverket situationen inte Detäratt an-

syftet uppenbartsökningar bedriva fristående skolor, där är rentattom
har grundläg-kommersiellt. Vidare förekommer sökande intesom ens

sådan.skolverksamhet och de krav ställs pågande kunskaper somom
helt regelmässigt fått bidraghar förekommit privatpersonerDet att som

försvunnit utomlandstill friskoleverksamhet på sitt privatkonto,insatt
ochmed sådana Skolverket måste handläggaReglerna är attpengarna.

redan vidslussa fristående skolor vidare, detansökningar ävenom om
ansökningstillfållet uppenbart den sökande olämpligäratt avsynes
olika Möjligheter bedöma lämplighet och regler stipulerarskäl. att som

för bedriva skolor skulle bidra tillminiminivå kompetens atten en mera
välgrundad tillståndsgivning. Antalet skolor fått tillstånd intesom men
kommit igång, bekräftar detta.
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När det gäller barn fullgör skolplikten på i s.k. hem-sätt,annatsom
undervisning gäller för totalt cirka 100 barn i landet, konstateras att
den tillsyn kommunerna skall denna, högstutöva varie-över ärsom
rande. Skolverket tillsyn kommunernasutövar handläggningöversom

hemundervisningsfrågor finner brister i kontroll och beslutsfattandeav
med nuvarande underlag till bedömning.

Visserligen finns det i dag regelsystem till delar täckerett storasom
in nedanstående förslag, problemet består bristeri i kunskap och imen
tillämpning detta regelssystem.av

Utredningen föreslår:

reglernaöversyn avseendeatt insyn i fristående skolors för-en av-
valtning och beslutsprocess initieras

det tillskapas lagstöd för Skolverketatt undersöka,ett exempel-att-
vis referenser, enskilda fysiska eller juridiskagenom personers
lämplighet driva fristående skolaatt

kraven på den anställsatt rektor för fristående skolasom som en-
skall tydliggöras och regleras förordningi
utredningen efterfrågar också uppföljning från Skolverket huren- om
kommunerna sin insyn i enlighet medutövar skollagens kap.9 13
2:a stycket och förslag i proposition 1995/962200, sid. 58.

Vissa oklarheter och bristfällig kunskap råder inom området skol-en
hälsovård i fristående skolor. Socialstyrelsen tillsyn skolhäl-utövar av
sovården. Elever skall kunna vända sig till Skolsköterska i fulltt.ex.,en
förtroende, riskera hamna i konfliktutan att med huvudmannenatt för
skolan. Utredningen har uppmärksammat skolhälsovårdspersonalatt
ibland arbetar ideellt inom Skolhälsovården. Frågan inställer sig om
ideellt arbetande lyder under etiska regler och övrigapersoner samma
regelsystem anställda. Personer arbetar inom Skolhälsovårdensom som
kan hamna i konflikt mellan den och de problem elevtronegna en
söker Skolhälsovården för. Dessa kan ha yrkeslegitimationpersoner en
eller facklig tillhörighet för med sig åtlydnad etiska regler.som av
Detta gäller dock inte alla arbetar i elevvården.som

Utredningen föreslår:

befattningshavareatt och andra medverkar elevvårdeni i fri-som-
stående skolor skall via informationsinsatser medvetnagöras attom
de underkastadeär etiska regler gäller för personal i desamma som
offentliga skolorna

Socialstyrelsens tillsynatt Skolhälsovården i de fristående sko-av-
lorna fördjupas i överensstämmelse med Socialstyrelsens rapport
98: 10, "Skolhälsovården".
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beslutsfat-handläggning,brister idet finnskonstaterarUtredningen att
skol-enligtpåfullgörande sätt,skolpliktens annattande och tillsyn av

förskollagenTillämpninghemundervisning.s.k.lagens kap. 410 av
be-Skolnämndenolika kommuner.mellanstarktmedgivande varierar

detochKunskapenhemundervisning.s.k.ärendenslutar i an-omom
dockbörsocialnämnden använ-hosfinnsochför barn somungasvar

detUtredningenhemundervisning. atts.k.ärendendas i rör menarsom
hemun-de barnkännedomsocialnämnden harbraär som gesomom

inomutbildningenden allmännadeltar idärmed inteochdervisning
skola böriundervisas på sätt änBarn annatgrundskolans somram.

hälsovård. Kon-ochkontaktersocialainnehållerlivockså ha ett som
och kommu-hemundervisnings.k.barn imedfamiljermellantaktema

ochenkelsvårforcerade. Enochformellaframståiblandkan somnen
fullgörmed barnfamiljochkommunmellankontaktfungerande somer

avdramatiseraönskvärd. Förskolai attpå ärskolplikten sätt änannat
s.k. hem-sådanmed barn ifamiljermellankontakternaförenklaoch

utredningenföreslårnämnder, attoch kommunensundervisning en
hemundervis-fall s.k.deiförordnas kommunenkontaktperson somav

socialnämnd. Enhörandemedskolnämnd,godkäntsning personavav
fungeramed fördelelevvården kanSkolhälsovården eller t.ex.inom

familj och kommun.mellankontaktlänksom en
föreslår:Utredningen

reglerkunskaptillräckliglämpligtpåkommunerna sätt omatt ges-
hemunder-s.k.fullgörande påskolpliktens sätt,föroch villkor annat

visning
skolpliktensrörandeärendenyttrande iskallsocialnämndatt avge-

författningregleras ivilket kanfullgörande på sätt,annat
och denskolpliktigetill denkontaktpersonförordnarkommunenatt-

undervisningen.bedrivereller dem som

Översyn -inledningsituationen6.2 av

ochfristående skolornakonfessionelladeSyftet med denna översyn av
undervisningdel dennaenfullgörande påskolpliktens sättannat av
ovanståendedehemundervisning,förkallas populärt är utrönaatt om

Är konfessionellaundervisningen i dedet såpåståendena är attsanna.
tron Växerförmån för denvinklad tillskolorna ensidig ochär egna

närsamhälletkontakt med Le-skolmiljöisoleradbarnen i utanenupp
Vilkensegregerande effekterfristående skolor tillder uppkomsten av

dessaiutbildningen och undervisningenkontroll har Skolverket över
demfrågor någradet omskolor barn sig Dessamånga ärHur rör av
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vi besvara med dettaämnar arbete. det avslutandeI kapitlet kom-som
vi frågoräven skolpliktens fullgörandeatt ta rör påmer annatupp som
i vårt land. Omfattningensätt och tillsynen denna undervisningsformav

de problem eventuellt kan föreliggasamt kommer där behand-attsom
las.

De siffror ligger till grund för det statistiska materialet är,som om
inget från den 31 1998.annat anges, mars

6.3 Fristående skolor

finnsDet i dagsläget cirka 390 godkända fristående grundskolor i Sve-
rige 298 har startat totalaDet elevantalet dessai verksammavarav
skolor uppgår till cirka 27 000, vilket innebär cirka 2,7att procent av
landets grundskoleelever får sin undervisning i fristående grund-en
skola Motsvarande siffror för de fristående gymnasieskolorna 78är
godkända skolor 54 har startat.varav

deI fristående gymnasieskolorna går cirka 8 000 elever. Det mot-
cirka 2,5 landets gymnasieelever.procentsvarar av

6.3.1 Vad fristående skolaär en

friståendeEn skola det beskrivs i skollagensär, kap.l 3som en
skola "som anordnas enskilda fysiska eller juridiska dvs.personer",av

det allmänna. Begreppet "Fristående skola" innefattar såväl skolorav
grund- och gymnasieskolanmotsvarar den obligatoriskasom som

särskolan och gymnasiesärskolan. Till denna kategori räknas även
internationella skolor riksintematskolor specialskolors och komplet-, ,

De internationella skolorna riksintematskoloma här inkluderade.samt är

2Baserat på siffror från Skolverkets 146, Skolan- Jämförelsetal forrapport nr
skolhuvudmän, delrapport, 1998.mars

3En Internationell grundskola fristående skola haravser en som en annan
inriktning den fårän finnas i grundskolan eller i fristående skolasom en som

grundskolan. Skolanmotsvarar till för de eleverär endast for kortare tid ärsom en
bosatta i landet eller den har andra skäl få sin utbildning där. Förattsom
godkännande krävs skolans utbildning helhetatt betraktad likvärdig medärsom
grundskolans. Skolan skall förmedla kunskaper och färdigheter underlättarsom
fortsatt skolgång i elevens hemland. Regeringen får medge internationellatt en
skola andra barn detar emot än för denämnts skall få fullgöra sinattsom ovan
skolplikt vid skolan. En internationell gymnasieskola fristående skolaavser en
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skolorfriståendegodkändaskolor finns det 600Totaltterande över
verksamma.cirka 460 ärvarav

brukarSkolverketredovisasvarje årmaterialdet statistiskaI avsom
tillräknasriksintematskolornaochskolornade internationella gruppen

dessadockkommerpresentationgrundskolor. denna attfristående I
skall bli såskolornaöverblickenförbehandlas överseparat att nyanse-

möjligt.rad som

deninternationell inriktningutbildning har änmed gymnasial somen annansom
degyrrmasieskola.fristående Tregymnasieskolan eller vidfår finnas i aven

gymnasieskola.internationella skolorna har även

4 och/ellergrund-skolaRiksinternatskolaMed motsvararen somavses
barautlandssvenska elever.hand till för Detoch första ärgymnasieskolan i ärsom

fristående skolorna.till de Förbidragshänseende skolan kan hänförasi ensom
skolan harkap. skollagen intebestämmelserna i 9riksintematskola gäller om

kaneleverutlandssvenska. kunna inelever Förär taattatt somsomsom anse
friståendegodkännandemåste dock skolan habenämnas utlandssvenska ett som

årskurs och gymnasiet.Riksinternatskolor har elever i 8 9skola. samt

5 ungdomar medbarn ochSpecialskola skola syfteMed är att gemenas en vars
till elevs förutsättningarhörselskada eller talskada varjesynskada, dövhet, en

den utbildning iså långt möjligtanpassad utbildning motsvarar som gessom som
tillhandahålla ungdomarspecialskolan utbildning förgrundskolan. kanDärutöver

gymnasieskolaskäl kan efterutvecklingsstörda och detta inte iärsom som av
fristående specialskola.skolpliktens upphörande. närvarande finns ingenFör

6 fristående uppfyllerKompletterande skola skola utbildning inteEn är en vars
kraven berättigad tillenligt kap. skollagen 1985:1100 förklarasför 9 8 §att
bidrag från värdefulltutbildning nationell synpunktutgör ettmen vars
komplement Tillståndsgivningen kompletterandetill gymnasieskolan. för de
skolorna föreslårregeringen efter yttrande Skolverket. SOU 1998:11Igörs av av
dock utredaren utbildningar skallerkännandet dessa fr.0.m. juli 19991att av
fattas Skolverket.av
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Godkända fristående skolor
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Källor: Skolverkets Skolan-146, Jämförelsetal för skolhuvudmän,rapport nr
delrapport, 1998. Preliminära siffror från underlaget till Skolan siffrormars i
1998. Skolverkets databas.interna

Majoriteten de fristående skolorna deär grundsko-av motsvararsom
lan. De står för 60 allaän verksamma friståendeprocent skolor.mer av
De också inom dennaär i alla konfessionella sko-stort settgrupp som
lor återfinns. deAv fristående gymnasieskolorna finns det enbart tre

kan betecknas konfessionella. I dessa skolor gårsom cirka 160som
elever. Med anledning de konfessionella gymnasieskolomas ringaav
omfattning kommer följande kapitel fokuseras på de friståendeatt
skolor grundskolan.motsvararsom

6.4 Godkännande fristående skolorav som

grundskolanmotsvarar

Godkännandet fristående skola grundskolan ellerav motsvararen som
den obligatoriska särskolan regleras i skollagens 9 kap. och ges av
Skolverket. Skolverket beslutar tilläven bidragrätten rättensamtom

stå under statligatt tillsyn för fristående skolor, utbildningvars ger
kunskaper och färdigheter till och nivå väsentligenartsom motsvarar
de kunskaper och färdigheter gymnasieskolan skall förmedla påsom
nationella eller specialutforrnade skollagensI 9 kap. stårprogram. att
läsa att:
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friståendeEn skola, utbildning kunskaper färdigheterochvars ger
till och nivå väsentligen de kunskaper och fär-art motsom svarar

digheter grundskolan, särskolan respektive specialskolan skallsom
förmedla, skall godkännas, om

skolan de allmänna mål och den värde-i övrigtäven motsvarar
grund gäller för utbildning det offentliga skolväsendet,inomsom
skolan står för alla barn enligt tilldenna lag haröppen rättsom
utbildning motsvarande skolform det offentliga skolväsen-inom i
det, med undantag för sådana vilkasbarn mottagande skulle
medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårig-att
heter uppstår för skolan,
skolan har elever, det för20 finns särskilda skälminst inte ettom
lägre elevantal,
skolan, den särskolan eller specialskolan, beredermotsvararom
eleverna de behövs, ochomsorger som
skolan uppbzller de ytterligare vilkor föreskriverregeringensom
ifråga utbildningen vid fristående skolor och antagningenom om
till och ledningen sådana skolor.av

En godkänd fristående grundskolan skall Skolverket förklaras berät-av
tigad till bidrag inte skolans verksamhet innebär påtagligt negativaom
följder för skolväsendet i den kommun där skolan belägen ellerär att
skolan avgifter i strid med skollagens 9 kap. 7tar ut

Förutom vad står läsa skollageni regleras de friståendeattsom
grundskolorna bestämmelserna förordningeni friståendeäven av om
skolor SFS 1996:1206. fastslåsDär Skolverket vid handlägg-att
ningen ärende godkännande och bidrag till skola skallettav om av en
bereda den kommun där skolan skall belägen tillfälle sig.att yttravara
Kommunen har sig de eventuella effekterrätt att yttra om som en ny-
etablering fristående skola skulle kunna innebära for det allmännaav en
skolväsendet kommunen.i Om kommun hävdar nyetableringenatten
medför påtagliga följder förnegativa skolväsendet i kommunen, skall
Skolverket särskilt frågan till bidrag.pröva rättom

deFör fristående grundskolorna gäller de skall erbjuda ele-även att
Skolhälsovård skollagen kap.14 7 § och modersmålsunder-verna a

visning SFS 1996:1206 den inommotsvarar motsva-som som ges
rande skolform inom det offentliga skolväsendet. Vad skol-isägssom
lagens kap.14 gäller7 § dock deinte internationella skolorna.a

friståendeDe grundskolorna dessutom skyldiga delta i deär att na-
tionella i svenska, engelska ochämnesprov matematik används isom
det offentliga skolväsendet i slutet årskursav
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Skolverket får medge fristående skola anordnar ochprövningatt en
utfärdar betyg enligt de bestämmelser gäller för skol-motsvarandesom
form inom det offentliga skolväsendet.

Övriga6.4.1 krav för godkännandeett

deFörutom nämnda kraven måste den sökande kunna visa attovan upp
skolan anordnas huvudman enskild fysisk eller juridiskärav en som en

och verksamheten beteckna stabil. Vidare skallatt är attperson som
den sökande visa undervisningen i den tilltänkta skolan kommeratt att

grundskolans. kravDessa kommer klargöras och behand-motsvara att
las utförligt under rubriken "Tillsyn". Vid handläggningen ettmera av
ärende utgår Skolverket enbart från skrivna handlingar. Det åligger se-
dan Skolverkets tillsynsenhet kontrollera skolverksamhetenatt att upp-
fyller kraven för godkännande.

6.5 Läroplanen Lpo 94

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 fastslås
skolan skall förmedla de värdenatt vårt samhällsliv vilar dvs.på,som
undervisningen skall bedrivas iatt överensstämmelse med den etik som

förvaltats kristen tradition och västerländsk humanism. Vidare sägsav
undervisningen i skolan skall ickeatt konfessionell. skollagensIvara

kap.9 står dock fristående skola får ha konfessionell inrikt-att en en
ning. Detta sammanhänger med Sverige undertecknat konven-FN:satt
tion de mänskliga rättigheterna.om

De berörda konfessionella fristående skolorna har konfessionellen
vilket allsärart undervisning integör betraktaatt objektiv.är att som

För kunna de i läroplanen fastställdaatt kravenmöta på saklighet och
allsidighet krävs således de konfessionella skolorna undervisaratt även
sina elever andra religioner andra inriktningar inom den reli-samtom
gion själv tillhör. Vilkoren för undervisningen skall bedömasattman

saklig och allsidig behandlas förarbeteni till skollagen prop.som
1982/83:1, 1991/92:95 1992/9320. Intolerans och främlings-samt
fientlighet skall aktivt motarbetas och skolan skall i samarbete med
hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor
och samhällsmedlemmar.
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6.6 Fristående skolor motsvararsom

grundskolan

friståendeDe skolorna grundskolan har Skolverketmotsvararsom av
sedan år 1995 indelats i inriktningar: Allmän, Speciell pedagogik,sex
Konfessionell, Språklig/etnisk, Speciell ämnesprofil och Ovriga.

Elevutveckling 1994-1997

10000

Allmän.8000
Konf..

6000 Spec.Peda
Spr/ etn4000 x
Spec.Ämnx2000 Övriga.

Källa: Skolan- Jämförelsetal för skolhuvudmän, årsrapporter, 1994-199 7

Trots de konfessionella skolorna har blivit allt fler under deatt senaste
åren dominerar fortfarande de fristående grundskolorna med allmän
och speciell pedagogisk inriktning. Till den hör bl.a.senare gruppen
Waldorf- och Montessoriskolorna. Denna har under hela 90-taletgrupp
varit den med det elevunderlaget och för närvarandestörsta går över
8 800 elever dessai skolor.

Före år 1994 indelades de olika fristående grundskolorna fem ka-i
tegorier till skillnad dagens Skolornas olika inriktningar be-mot sex.
nämndes då Allmän, Montessori- och Waldorf, Kristna, Språkligt/et-

Övriga.niska På grund detta det möjligtinte redovisasamt är attav en
sammanhängande utveckling elevantalet i de berörda skolkate-av
goriema. Den totala elevutvecklingen har dock, sedan införandet detav

bidragssystem med kommunala bidrag 1992, ökat markant, frånnya att
ha legat på 8 elever000 till dagens cirkarunt 27 000 elever. Den största
elevökningen, under den fyraårsperioden, står procentuelltsenaste sett

Ävenskolor med allmän inriktning för. de med speciell pedagogisk-
och konfessionell inriktning har under de åren tenderat öka isenaste att
snabb takt.

Det anmärkningsvärda vid den indelningenmest attnya var gruppen
Övriga skolor minskade från l 374 till elever,56 indikator på denatten
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gruppindelningen väl med den faktiska skolverk-stämmer överensnya
samheten.

Geografisk spridning6.7

majoritet de fristående skolorna belägna i SverigesEn är stor-treav
stadsområden.

Geografisk spridning

120

100 Övriga Sverigeg

80
Göteborgs och

,,§ Bohus län
60

SkåneE länI
:L

40
Stockholms läng

20

0

Källa: Skolverkets databasinterna

Sammanlagt ligger fristående200 grund- och gymnasieskolor iöver
Stockholms, Skåne och Göteborgs och Bohus län. Procentuellt lig-sett

cirka 29 det totala antalet i Stockholms län, cirka 13procentger av
i Skåne län och cirka 14 i Göteborgs och Bohus län.procent procent

Totalt ligger alltså cirka 56 samtliga fristående grund- ochprocent av
gymnasieskolor dessai län. friståendeDe skolornas spridningtre över
landet kan således fördelade.ojämntsägas vara
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6.8 Konfessionella skolor

intresse blir studera de konfessionella skolorna förAv utrönaatt att om
undervisningen dessa skolor skiljer den de friståendei sig i övrigamot
skolorna och den kommunala grundskolan. enbart inrikta sig på deAtt
skolor Skolverkets klassificeras konfessionellai ärrapportersom som
dock föras både och inrikt-vanskligt då många skolor kan till två tre
ningar. Speciellt blir det särskilja de muslimska skolornasvårt att som

likheter såväl kursplaner läroplaner ibland beskrivsitrots stora som
Konfessionella och ibland Språkligt/etniska eller Allmänna.som som

Problemet med denna klassificering försvåras det fak-äventyp av av
det huvudmannen, och alltså inte Skolverket, själv väljerärtum att som

till vilken inriktning den skolan skall föras. Huvudmannen kanegna
följaktligen vilja undvika kalla skola för konfessionell försin inteatt att
avskräcka skolföräldrar.blivande skäl kan huvud-Ett annat attvara

sig lägga tonvikt språkundervisningenstörre änmannen anser un-
dervisningen islam och detta skäl väljer rubricera sigt.ex. attav av som
Språklig/etnisk föri stället Konfessionell.

I det statistiska material här kommer skolorävenpresenterassom
inte själva har valt kalla konfessionella,sig enligtattsom men som

Skolverkets bedömning mycket skulleväl kunna falla dennainom
inkluderas.attgrupp,

6.8.1 Vad kännetecknar skola med konfessionellen

inriktning

Kännetecknande för konfessionella skolor de har religionsun-är att en
dervisning till skillnad från grundskolans inte objektivär utan ut-som

frångår bestämdviss trosuppfattning, dels de också söker skapaatten
arbetsfonner och arbetsmiljö, genomsyrad bestämdären som av en
livshållning hänger med den religiösa övertygelsen.som samman egna
Skolorna inför ofta kristendomskunskap eller islamämnen som som
antingen läggs under skolans- och/eller elevens val i den ordinarie
timplanen eller utanför denna. det naturvetenskapligaIämnen äm-som

biologi behandlas i allmänhet den moderna vetenskapliga evolu-net
tionsläran parallellt med Bibelns skapelseberättelse. Skolorna inleder
inte sällan skoldagama med morgonsamling och bön. fleraIgemensam
fall kan konstateras skolorna har ordningsregleräven och skolansatt att
ledning allvarligt på dessa bryts. I vissa skolor förekommertar om
också pojkar och flickor undervisas i idrott och ochatt separat sex-
samlevnadsundervisning.
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friståendedetta skrivs finns det för närvarande godkändaNär 58
skolor grundskolan sig konfessio-registreratmotsvararsom som som
nella. därutöver fristående skolorOm inkluderar de andra en-man som
ligt Skolverket skulle kunna falla inom för denna kategoriseringramen

verksamma.uppgår antalet till skolor dvs.68 84 57, ärprocent,varav
Elevantalet de konfessionella grundskolorna till cirka 800i uppgår 4
elever. Skälet till denna siffra avviker från det tidigareinteatt re-mer
dovisade elevantalet, där kategoriseringen gjordes huvudmannenav
själv, beror på de skolor lagts till denna kategori hartioatt en-av som
bart fem sin verksamhet.startat

Även inom för de konfessionella skolorna kan ytterligareramen en
profilindelning indelningen skall bli alltför fragmen-För integöras. att

redovi-terad och svåröverskådlig det lämpligt utgå från de nedanär att
sade klassificeringama.

Totalt antal godkända konfessionella

grundskolor

Icke verksammag

verksammag

Källa: Skolverkets databasinterna

Som framgår diagrammet dominerar de konfessionella skolorna medav
kristen, protestantisk inriktning. Den gjorda klassificeringen dockär
relativt och dennai undergrupp, liksom i de andra redovi-grov ovan
sade undergruppema, återfinns flertal olika kyrkor samfund.ochett
Gruppen "övriga skolor" för närvarande består två skolor iärsom av
ovanstående tabell förd till "konfessionella grundskolor".gruppen

bestårDenna för närvarande två skolor. skolaDen ärav ena en vars un-
dervisningsmetoder utvecklade L. Hubbard,är Ron grundarenav av
Scientologrörelsen. andraDen skolans undervisning bedrivs enligt det
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pedagogiska Sathya undervisningSais i mänskliga värden.programmet
Kulturmöten, meditation, filosofi och religion har framträdande platsen
och skall tillsammans med skapande verksamhet och miljö- och frisk-
vård levandegöra undervisningen i alla ämnen.

De konfessionella skolor haft svårast komma igång deärattsom
islamska. Orsakerna tycks främst svårigheter hitta lämpligaattvara
lokaler och lärare.

få fördjupad bildFör de konfessionella skolornas särdragatt en av
har Skolverket i denna valt tillsammans med officiellavårarapport att

och vårt interna arbetsmaterial tillsynsrap-studera deävenrapporter
finns tillgängliga. Anledningen till inte alla skolor blivitporter attsom

föremål för tillsyn tillsynen skall genomföras under loppet årär att av
två fr.o.m. det datum då skolan startade. skolor följaktligenDe som

under den tvåårsperioden kommer således, tillstartat senaste största
del, inte innefattas i det analyserade tillsynsmaterialet. de verk-Avatt

fristående konfessionella skolorna har Skolverket genomförtsamma
tillsyn Tillpå 40. dessa skall läggas de tillsynsrapporter legatäven som
till grund för återkallanden.

6.9 Tillsyn

6.9.1 Tillsyn de fristående skolor motsvararav som

grundskolan

Skolverket har i uppdrag tillsyn utbildningen vid fri-att utöva över
stående skolor. Verksamheten skall bedömas 9 kap. skol-2 §gentemot
lagen. Tillsynen laglighetsprövning skall beslutär iutmynna etten som

fortsatt godkännande. Om fristående skola längreinte uppfyllerom en
kraven för godkännande och bristerna inte avhjälps efter påpekande
från Skolverket, skall godkännandet återkallas. Genom tillsynen skall
Skolverket också kontrollera de förhållanden, skolan uppgivitatt som
vid ansökan och på vilka godkännandet grundades, alltjämt rådande.är

Tillsynen kontrollinstrument avgränsad bildär ett som ger en av
verksamheten vid tillfället för tillsynen och fokuserar på huruvida skol-
huvudmännen uppfyller de krav författningama ställer på dem. Tillsy-

de fristående skolorna skall ske på regelbunden basis mednen ettav
tidsintervall till fem år efter den första tillsynen. Tidsintervalletettav
varierar beroende på den bedömning behovetgörssom av av en
förnyad tillsyn. denFörutom regelbundna tillsynen kan tillsyn ske med
anledning anmälan eller till följd andra signaler, kanav av som
föranleda särskilt beslut tillsyn. sådanEn tillsyn kan begränsadom vara
till vissa speciella frågor eller omfatta hela skolans verksamhet.
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Följande områden utgångspunkten för tillsynen:två utgör

skall uppfyllas.Allmänna förutsättningar för verksamheten som
skall grundskolans.utbildningen väsentligenKraven på motsvaraatt

grund förgranskas de dokument legat tillVid normal tillsyn somen
dokument begärts medgodkännandet andra relevanta insamt an-som

fort-då framträder skall i detledning tillsynen. oklarheterDe somav
skolbesöket skall främstutredningsarbetet fokuseras ochsatta somses

uppgiftsinhämtning sker och lek-kompletterande via intervjueren som
bristfälligt och detta i sintionsbesök. utredningsunderlagetOm anses

skolverksamheten möjlig, kanleder till bedömning inte ärtur att en av
fördjupad utredning. sådan kan in-Skolverket beslut Enta om en vara

allsidighet och saklighetriktad på speciellt problemområdeett t.ex.som
i skolans undervisning.

6.9.2 Allmänna förutsättningar för verksamheten
skall uppfyllassom

fristående skola skall bedömas uppfylla kriterierna förFör att etten
godkännande de allmänna förutsättningarna verksamhetenkrävs attav

betrakta skola, verksamheten stabil och utbild-är att äratt attsom en
ningen anordnas huvudman, enskild fysisk eller juridiskenav person,

rättskapabel.ärsom
verksamhetenFör skall betraktas skola krävs det fr.o.m.att som en

den 1 juli 1998 samtliga fristående skolor grund-att motsvararsom
skolan har minst elever, det finns särskilda20 inte skäl för lägreettom
elevantal. Skälet kan skolan nyligen och iatt startat ärvara en
uppbyggnadsfas. Skolverket kan detta skäl, under övergångspe-av en
riod, medge undantag från regeln 20 elever. Undantag kan ocksåom
medges för skoldaghem och skola glesbygd.it.ex.

Med stabilitet skolan skall kunna elever och föräldrarattmenas ge
trygghet vetskapeni skolans verksamhet kommer bestå.att atten om

Huvudmannen för skolan skall således kunna visa såväl budgetupp en
för begynnelseåret följande år, elevprognos sträckersamtsom en som
sig minst tvåårsperiod.över en

För skall kunna utkrävas skolan måste huvudmannenatt ansvar av
rättskapabel. deAv godkända fristående konfessionella skolornavara

grundskolan har 36 stiftelse, ideell förening,26motsvararsom en en
handelsbolag, två aktiebolag och har enskild fysisktre ett ett en en

huvudman. Vid jämförelse med friståendeövrigaperson som en
grundskolor kan konstateras de konfessionella har tendensatt störreen
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ha stiftelse huvudman. Bland framför allt de allmännaatt en som
friskolorna och de med speciell pedagogik har betydligt andelstörreen
valt ha aktiebolag eller föreningekonomisk huvudman.att ett en som

6.9.3 på utbildningenKraven väsentligen skallatt

grundskolansmotsvara

kunnaFör utbildningen vid den fristående skolanatt avgöra väsent-om
ligen den utbildning det offentligai skolväsendetmotsvarar som ges
inriktar sig tillsynen på två delområden. förstaDet delornrådet behand-
lar de kunskaper och färdigheter skolan förmedlar till sina eleversom
och det andra skolan i övrigt grundskolans allmänna målmotom svarar
och värdegrund.

Kunskaper färdigheteroch

I proposition 1991/92:95 anför dåvarande statsrådet Ask "skolansatt
utbildning skall kunskaper och färdigheter till och nivå vä-artge som
sentligen de kunskaper och färdigheter grundskolanmotsvarar som
förmedlar och skolan väsentligeni övrigt grundskolansatt motsvarar
allmänna mål. förutsättning"... "En emellertid utbildningen hållerär att
fullgod kvalitet vad gäller kunskaper och färdigheter. innebärDet bl.a.

fristående skola måste ha godtagbar läroplan och kompetentaatt en en
lärare. Skolan skall dessutom bidra till barnens sociala fostran. "

dennaI del tillsynen studeras följaktligen skolans organisationav
och ledning, lärarkompetensen, lokaler och utrustning, undervis-annan
ningens innehåll och organisation, arbetssätt och arbetsformer samt
skolans resultat.

studiernaI skolans resultat utgår från elevernas resultat deiav man
kommunala och nationella betygskataloger, elevarbeten,ämnesproven,
utvärderingar och uppföljningar omdömen från lärare och skol-samt
ledare vid de offentliga skolor mottagit elever från den berörda fri-som
skolan.

De fristående skolorna grundskolan enligt förord-motsvarar ärsom
ningen fristående skolor kap.l 6 § skyldiga delta dei nationellaattom
ämnesproven används i slutet årskurssom av

I de studerade tillsynsrapportema framgår tio anmärkningar haratt
gällt bristande lärarkompetens och för skolan inte kontrolleratatten
och redovisat eleverna uppnår resultatatt grundskolans.motsvararsom
I sju de tio fallen fick skolorna anmodan Skolverket redo-av atten av
visa de åtgärder de vidtagit för höja den samlade lärarkom-attsom

l0 18-5424
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skolor-vidtagitsåtgärder redanfallen hadede övrigaI trepetensen. av
medheltidsanställda lärareAndelenanmodan gjordes.varvid ingenna,

grundsko-friståendelägre deockså mycket ipedagogisk utbildning är
grundskolorna har 92kommunalakommunala. dede IIoma iän

deutbildning. Ipedagogiskheltidsanställda lärarnadeprocent enav
pedagogiskhelhet har 64grundskolornafristående procent ensom

Waldorf-lärarutbildninggenomgåttutbildning. lärare ärDe som
siffra.medräknade dennai

färdigheter tillsynsrap-och visarelevernas kunskaperdet gällerNär
igångdär verksamheten varitkonfessionella skolornadeportema att

färdigheterkunskaper ochelevernaunder antal år har motsva-ett som
Beträffande deskolväsendet.offentligai detdem pro-som gesrar

längreverksammaskolor varitkatolska och judiskatestantiska, ensom
oftakunskaperelevernasdessutominnevarandetid visar översyn att

kommunala skolorna.dedem ikan ligga över som gesanses
detde muslimska skolornaelever går iKunskaperna hos de ärsom

dessaden absoluta majoritetenuttala dålite för tidigt sigännu att avom
ochmellannystartade. Skolverkets "Barnskolor relativtär rapport arv

deutbildningens kvalitet iantal problem medframtid" dock påvisar ett
gällde främstmuslimska skolorna.utvalda Dettai undersökningen un-

tillsynsrappor-genomgångnasvenska och engelska. Dedervisningen i
elleromfattning, varken dementeragrund sin ringakan, påterna av

tillräckligtföreligger således inteslutsatser.bekräfta dessa Det ett om-
hur väl delångtgående slutsatserfor dra någrafattande material att om

kunskaper och färdigheterelevermuslimska skolorna sina sva-somger
skola.fått de gått kommunalskulle ha ide elevernamot om ensomrar

grundskolor registrerat sigårskurs for deMedelbetyget i 9 somsom
motsvarandekommunala skolornakonfessionella ligger på 3,48. deI är

siffra 3,25.
de olikade resultat eleverna påenbart studeraAtt äm-presterarsom

deras kritiskaheltäckande bild hurdock inte tän-en avnesproven ger
variableroch kritiskt tänkandekande utvecklas. Ifrågasättande är vars

ade-svårfångade. utvecklaoch omfattning kan Attexistens ytterstvara
detta därföranvändas syfte kartläggakvata metoder kan i äratt avsom

vital betydelse.

målGrundskolans värdegrundallmänna och

grundskolan skallUtbildningen fristående skolai motsvararen som
för utbild-de allmänna mål och den värdegrund gällermotsvara som

det offentliga skolväsendet. innebär utbildningenning inom Detta att
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bl.a. skall uppfylla de krav i skollagens l kap. 2 I andrasom anges
och tredje stycket står läsaatt att:

"Utbildningen skall eleverna kunskaper och färdigheter isamt,ge
samarbete med hemmet, främja deras harmoniska utveckling till an-
svarskännande människor och samhällsmedlemmar. utbildningenI
skall hänsyn till elever med särskilda behov.tas

Verksamheten skolan skall utformasi överensstämmelse medi
grundläggande demokratiska värderingar."

Det sistnämnda innebär inte bara skolan skall förmedla kunskaperatt
demokratins historia och tillämpning utanför skolan elevernautanom

måste få praktisk övning i de demokratiskaäven arbetsforrnema. ILpo
94 står vidare demokratiska"De principerna kunnaatt påverka,att ta

och delaktig, skall omfatta alla elever." Klass- och elevrådansvar vara
demokratiska arbetsformer.är ett sätt öva de studeradeatt I tillsynsrap-

framgår mellan till80 90portema de godkända konfes-att procent av
sionella grundskolorna har klassråd medan motsvarande siffra för
elevråd ligger 50 Detta kan förklaras med det faktumrunt procent. att
många skolorna väldigt små och enbart bestårär eller fåtalettav av en
klasser. elevrådEtt får därmed inte funktion och betydelsesamma som
på skola. kanDetstörre så skolan fortfarandeäven underatten ärvara
uppbyggnad varpå de demokratiska institutionerna inom skolan fortfa-
rande håller på fram. Att börja med denatt växa klassen innanegna

går påöver avancerade former elevdemokrati kan iman mera av en
sådan situation både logisk och riktig. Enbart i två tillsynsrappor-vara

har konfessionella skolor fått kritikter för bristande elevinflytande.

6.9.4 Intagningsregler och urvalsgrunder

Förutom elevernas och inflytande kontrolleras vid tillsynen ävenansvar
skolans intagnings- och urvalskriterier, skolans mål, arbetssätt och ar-
betsformer, beredskap för elever med särskilt stöd, skolans kontakt med
hem och samhällsliv sakligheten och allsidighetensamt i undervis-
ningen.

Generellt gäller skolan skall föratt alla. Skolan haröppenvara
kräva obligatoriskträtt medlemskapatt i förening eller motsvarande.en

Om elevens vårdnadshavare medlem ochär väljer föreningen,att ur
har skolan däremot inte utesluta eleven.rätt Ekonomiskaatt förpliktel-

i form aktieköp, stiftelsemedlemskap eller liknande tillåtsser Deav
Skolverket accepterade urvalsgrundema framför andraav ansök-är
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förtur,närområdesprincipen. Socialningsdatum, syskonförtur samt
godtag-profil kan ocksåförskola eller förskola med utgöraegenegen

god-ochurvalsgrunder. och åldersfördelningbara Köns- samt test prov
estetisk inrikt-de fristående grundskolor medkänns Undantagetinte. är

musik och dans.ning som
förekomma vid antagningen.dessa skolor får färdighetsprovVid

målSkolans6.10

"Mål och riktlinjerunder rubrikenSkolans mål behandlas i 94Lpo
.

mål uppnå.såväl målHär strävanämns att mot attsom

Mål inriktningen på skolans arbete. Desträvaatt mot angeranger
uppnåMålkvalitetsutveckling skolan.därmed önskad i ut-atten

skolan.eleverna skall ha uppnått de lämnartrycker vad minst när
skolans och skolhuvudmannens elevernaDet möj-är attansvar ges

lighet uppnå dessa mål."att

konfessionella kan förutom de måldet gäller de skolorna deNär som
mål för denstår Omnämnda i ibland ställa kompletterandeLpo 94 upp

skolverksamheten. har tillsynen viktig uppgift tillHär attattegna en se
den strid med de nationella målen.enskilda skolans mål inte står i Spe-
ciellt viktigt kan detta kontrollen de konfessionella skolornaivara av
där normbildningen flera fall, skulleoch undervisning i teoretiskt sett,
kunna finns föravvikande. närvarande dock inget fog såFör attvara
skulle fallet. generelltkonfessionella fristående skolorna utgårDevara

från den nationella läroplanen och deras kompletterande mål har isett
de tillsynsrapportema bedömts strid med de nationellainte stå isenaste
målen.

6.11 Beredskap för elever med särskilt stöd

Skolan har, enligt Lpo 94, särskilt för de elever olikaett ansvar som av
anledningar har svårigheter nå de målen för utbildningen.att uppsatta
Detta regleras i skollagen där det står hänsyn skall till elever medatt tas
särskilda behov och specificeras grundskoleforordningensi kap.

friståendeEn skola motsvarande grundskolan behöver dock inte ta
elever med särskilda behov det skulle medföra betydandeemot attom

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter föruppstår skolan.
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Om väl skolan beslutat elev med dessa behov deatt ta emot ären
skyldiga tillhandahålla eleven den undervisning krävs föratt attsom
denna skall uppnå de målen. Skolverket har vid de kon-tvåuppsatta av
fessionella skolorna konstaterat de hadeinte den beredskapatt som
krävs för de specialpedagogiska insatser eleverstorsom en grupp
skulle ha behövt. denDå skolan i övrigt visade antaläven ettena upp
brister, anmärkning från Skolverket inte åtgärdades, återkal-trotssom
lades godkännandet.

12 Modersmålsundervisning

Eleverna friståendei de skolorna har sedan den augusti1 1997 även
till modersmålsundervisning. friståenderätt De skolorna hade tidigare

inte skyldighet tillhandahålla undervisning i modersmålet efteratt men
ändring förordningeni fristående skolor SFS 1997:603 deären om
skyldiga vid behov anordna detta. Undervisningen behöver dockattnu

inte anordnas vid skolan kan erbjudas skolorna träffarutan attgenom
avtal med någon undervisningen, kommunen. detAvt.ex.annan om
totala antal elever går friståendepå skola berät-19,1är procentsom en
tigade till hemspråksundervisning. dessaAv deltar 11,9 i sådanprocent
utbildning. Motsvarande siffra för landets kommunala skolor 11,5är

respektive 6,1 deI grundskolor registreratprocent sigprocent. som
konfessionella, 31,8 berättigade till modersmålsunder-är procentsom

visning. 20,4 deltar i denna undervisning.procent

13 Skolhälsovård

friståendeDe skolorna skyldiga erbjuda skolhälsovård. likhetär Iatt
med modersmålsundervisningen behöver dock inte skolan själv an-
ordna detta det kan ske i samarbete med kommunen. skolornaHurutan
i praktiken valt till varierar. delEn har valt haväga timan-att att en
ställd Skolsköterska besöker skolan till två dagar veckan.isom en
Andra har valt samarbeta med kommunen. På del skolor arbetaratt en
vårdutbildade föräldrar ideellt medan andra har anlitat såväl skol-
sköterska skolpsykolog och kurator.som

Det tidigare frivilligt anordna skolhälsovård. Förslagetattvar att
detta till obligatorisktgöra inslag i verksamheten ladesett i proposition

1995/96:200.
I propositionen fastslås "Häls0vården för barn har avgörandeatt en

betydelse för barns hälsa och utveckling" och "... fristående skoloratt
skall skyldiga erbjuda sk0lhälsovård." Då detta obligatoriumattvara
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deSkolhälsovården imycket litet skrivetnyligen infördes finns om
dennafått kritik påskolorna har dockkonfessionella skolorna. Ingen av

punkt.

ochsamarbete med hemmenSkolans6.14

samhälletkontakt med

förharvårdnadshavareSkolan och elevernas gemensamtett ansvar
möj-skapa de bästaåligger bådaelevernas skolgång. Det parterna att

lärande.för utveckling och Lärarnaliga förutsättningarna elevernas är
informeraoch fortlöpandeskyldiga samverka medenligt Lpo 94 att

Skolankunskapsutveckling.föräldrarna elevens skolsituation ochom
för ele-och närsamhället.skall samverka med arbetslivet Detta attäven

kännedom alternativa utbildningsvägarskall kunna utöka sin omven
allt vad detfå verklig inblick samhället medefter grundskolan isamt en

kontakterförenings- och kulturliv. Betydelsenmedför arbets-, avav
eventuellafunktion bryta denmed skolans närsamhälle har även atten

skola.isolering eleverna skulle kunna uppleva i sluten Genomensom
och får elevernaaktivt besöka andra institutioneratt enevenemang

skolan.inblick världen utanför det hemmet och sin Dessaistörre egna
besök den enskilde eleven enbart för stundenberikar inte ävenutan ger
denne möjligheten annorlundapå sin situationatt ett per-se egen ur
spektiv.

fåttKontakten med hemmet har många de muslimska skolornai av
familjenytterligare betydelse, nämligen brobyggare mellanatt ageraen

och samhället. Skolorna har där ambition eleverna iintegreraattsom
det svenska samhället och vill denna dra med för-i ävenman process
äldrarna. integrationsperspektiv kan sådan enbart be-Ur ett en process

Äventraktas överlagpositiv. de kristna och judiska skolorna ärsom
måna deras elever skall uppfostras till ansvarstagandeatt sam-om
hällsmedborgare. har olika utredningar framkommit elevernaDet i att
vid del kristna konfessionella skolor kan känna avskär-sig ganskaen
made anledningen har då främst varit de känt deras kristnaatt attmen

och alltså inte skolan, skapar klyfta ochmellan dem självatro, en
andra, icke troende. Skolan i skapar alltså denna blandsig inte attityd
eleverna, den kan däremot dem vidmakt-miljö där de kanmen ge en
hålla den. tillsynsrapporternaAv framgår dock de konfessio-inte att
nella skolorna skulle vilja isolera elever frånsina omvärlden bådeutan
kontakterna med hemmet såväl kontakterna med närsamhället be-som
döms fungera bra.
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6.15 Allsidighet och saklighet

Undervisningen i grundskolan skall saklig och allsidig. Alla för-vara
äldrar skall med förtroende kunna skicka sina barn till skolansamma
med förvissning barnet inte blir ensidigt påverkade till förmånattom
för den eller den andra riktningen. Kraven på saklighet ochena
allsidighet i undervisningen främst sikte på utbildningens ochtar
undervisningens innehåll. därmedDe knutna till skollagens kravär på

utbildningens väsentligen skallatt grundskolans respektiveart motsvara
gymnasieskolans. Kraven knutna till skolans allmännaär även mål som

skolan alltid skall hävda deatt demokratiska värdena. Undervisningen
skall dock inte bara saklig och allsidig skolan har tillutan ävenvara
uppgift aktivt motarbeta åsikteratt strider samhälletsmotsom
grundläggande värderingar.

korthetI kan saklighet innebärsäga läraren undvikeratt attman en
tendentiös framställning eller drar förhastade slutsatser. framställ-En
ning där vissa saker utelämnas och andra framhävs elevernager en
skev eller direkt felaktig bild. I läran jordens uppkomst får läraren,om

religiös övertygelse,trots inte framhäva den bibliska skapelse-en egen
berättelsen framför den vetenskapligt förankrade evolutionsläran.

Med allsidighet centrala problem lyfts fram,att skiljaktigaattmenas
värderingar redovisas och grundläggandeatt värderingargemensamma
diskuteras.

Kraven på saklighet och allsidighet i undervisningen inte knutnaär
till några specifika skall innefattaämnen allautan i undervis-ämnen
ningen. I vissa bedömer dockämnen Skolverket det torde lät-att vara

identifiera bristertare i undervisningensatt saklighet och allsidighet.
Det sig i dessa fall främströr religionskunskap, samhällskunskap,om
biologi. Ett mycket litet antal skolor har i tidigare tillsynsbeslut fått kri-
tik för brister i undervisningens saklighet och allsidighet. harDet då
bl.a. varit frågan undervisningsmaterial i formcensurerat utrivnaom av
sidor och överstrukna stycken i läroböcker.

deI genomgångna tillsynsrapportema finns det dock inte endanu en
skola fått kritik på denna punkt. Skolan informeras alltid i god tidsom

Skolverket planerat tillsynsbesök. finnsDet alltsåav liten möj-om en
lighet lärarna vid Skolverketsatt tillsynsbesök frångår den ordinarie
undervisningen till förmån för undervisning de kommerveten attsom
godtas Skolverket. En metod används dennaav mot typsom av pro-
blem är överraskandeatt göra och aviserade tillsynsbesök. Lärarna
får då inte tid ändra den för dagenatt planerade undervisningen och
Skolverket kanske därmedmöter korrekt bild skolansen mera av un-
dervisning och undervisningsmetoder.
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Återkallande1 6

konfessionellagodkännandensammanlagt 24harSedan år 1991 av
sko-tvådessa i dagåterkallats.grundskolan Avmotsvarande ärskolor

godkända och verksamma.lor åter
kommitskolan inteåterkallandetillskäletvanligaste ärDet attett

återkalladeblivitfallen har 16studerade 24tid. deAvigång inom utsatt
elev-för lågtgrundåterkallats påskolor harskäl.detta Fyra avav

nedläggaförbestämt sighar självmantskolaunderlag och atten
resterandeSkolverket.åläggande Deefterskolverksamheten treav

uppvisarbestämd kategoritill någonhänförasskolorna kan inte utan
otillåtenlärarkompetens,bristandeBl.a.varierande brister. nämns av-
kontrolleradinstabil ekonomi,elevunderlag,dåligtelev,stängning av
Skolverketsblidetta måsteSlutsatsenkunskapsutveckling attavm.m.

deåtgärdahuvudmänföranlett skolornasflesta falltillsyn de allrai att
skolverksamheten.utpekade bristerna iSkolverketav

Avslag6.17

och 1998ansökan mellan åren 1990avslag påtotala antaletDet upp-
sammanlagt antal 102. Avtillapril månad 1998gick börjani ett avav

grund-motsvarandeskolorstycken avsågdessa avslag det 79 somvar
90-taletsLänsskolnämnden underavslagitsstycken harskolan. Fyra av

avslagtill Skolverket.gick Fembeslutanderättenbörjan, innan över
överblickVid statistisköverklagandegick efter i Kammarrätten. enupp

huvudmännensskolorna efternödvändigt dela indet detta falliär att
grund-avslag har fattats pådå många beslutkategoriseringar omegna

låter häregenhändig uppdelning sigotillräckliga uppgifter.val Enav
verksamhet i mångaskolornas tilltänktadå informationeninte göras om

fastställa sko-det kan svårtfall mycket knapphändig varpå attär vara
lans egentliga inriktning.
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kategoriAvslagna per
åren 1990-1998rrellan

databasKälla: Skolverkets interna

till avslagSkäl17.1

konfessionella skolorna, iför deSkälen till avslag har, inom gruppen
följ ande:varitstort

skolansundervisningstid iarbetsplaner och den fördelningDe av
omfattning ochansökan har haft sådanproñlämnen redovisats isom

skulle kunnafann det säkerställt elevernatyngd Skolverket inte attatt
nationella kunskapsmålen för grundskolan.uppnå de

otillräck-Planeringsunderlaget, vad elevantal och budget, varavser-
ligt.

grundför bedriva undervisning saknades påFörutsättningarna att av-
otillräckligt elevunderlag.

lcristendomskunskapSkolverket kunde godkänna kursplan tillinte-
och hade svårt bedöma undervisningen proñlämnenaiatt upp-om
fyllde kraven saklighet och allsidighet.på
Skolans och skolansutbildning svarade de allmänna målenmot-

sak-värdegrund. Undervisningen motsvarade inte heller kravet på
lighet och allsidighet.
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Kritik stiftelsens stadgar i fallmot hade till ändamålett attsom-
sprida evangelium och inte bedriva skola.att
Ansökningshandlingama inte tillräckligt underlag för ställ-att tagav-
ning till ansökan.

De konfessionella skolor visat bild avståndstagande frånsom upp en av
de och värderingar enligt skollagen och läroplanen skallnormer som

rådande dei svenska skolorna de lagt alldeles församtvara storsom
vikt på profilämnena i undervisningen har således godkänts Skol-av
verket.

18 Slutsatser

Den genomförda studien de konfessionella skolorna visar de far-attav
hågor nämndes i inledningen inte befogade. detAv studeradeärsom
materialet framgår undervisningen både saklig ochatt allsidig.är Nå-

risk för eleverna skall bli ensidigtatt påverkade till förmån för dengon
eller andra trosinriktningen torde därför inte föreligga. hellerInteena

finns det några belägg för eleverna isolerade frånatt växer omvärl-upp
den. Skolorna måna elevernaär skall tillatt växa ansvarsta-om upp
gande samhällsmedborgare med god inblick inärsamhället. Demokra-
tisk fostran sker i likhet med de kommunala skolorna formi bl.a.av
klass- och elevråd. Undervisningens kvalitet bedöms bra. Där ut-vara
värderingar gjorts visar resultaten de konfessionella skolornasatt elever
generellt klarar sig väldigt bra desett går vidare tillnär gymnasiesko-
lan. brukarDe bra resultatäven på degöra nationella befa-Deproven.
rade segregerande effekterna kan inte heller bekräftas. Expansionen av
de fristående skolorna har dock skett under den femårsperiodensenaste
varpå det svårt något definitivtär säga i denna fråga.att De eventuella
segregerande effekterna på lång sikt naturligtvis omöjligaär att
förutspå. I nuläget har dock Skolverket inte kunnat identifiera såen
tydlig problembild det skulle krävas någonatt omedelbar förändring av
det regelverk i dag skolorna och tillståndsgivningen.styrsom

De fristående konfessionella skolorna bör således inte isole-ses som
rade, segregerande där eleverna förcenter ensidigutsätts religiös på-
verkan. Istället bör de, i likhet med de andra fristående skolorna, be-
traktas fullgott alternativ tillett den kommunala skolan. fri-som De
stående skolorna inte bara alternativutgör till det offentligaett skolvä-
sendet. De kan bidra till denäven pedagogiska utvecklingen.

Slutsatsen blir de elever fullgöratt sin skolplikt i friståendesom en
konfessionell skola får fullvärdig utbildning.en
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fullgörande på6.19 Skolpliktens sättannat

längeHemundervisningen enligt skollagens kap. så10 4 § är ännu en
medrelativt marginell företeelse Vid jämförelsei Sverige. t.ex.en

cirka barn utbildas hemmet, kan konstateraU.S.A., där miljon ien man
land fortfarande utbildnings-hemundervisning i vårt inteatt ettses som

alternativ de fristående skolorna. Exakt hur mångai gradsamma som
barn undervisas hemmet beror påi dag i svårt Dettaär attatt veta.som
siffrorna ständigt förändras de uppgifter lämnatsmångasamt att av som

med kartläggande undersökningar har bristfälliga.i samband varit
där hemundervisningen granskats har kommunemasI de kommuner

kontroll högst varierande. hardessa barn visat sig Dettaöver yt-vara
terligare bidragit till insamlandet korrekta uppgifter försvårats.att av

siffran bam.Uppskattningsvis kan i år ligger på cirka 100anta attman
Flera dessa barns vårdnadshavare tillhör religösa t.ex.grupper somav

fast-Krishna och många dock mycket svårtHare Maranata. Hur är att
ställa då de vid ansökan hemundervisning sällan redovisar sin reli-om
giösa hemvist.

6.19.1 Medgivande

Föräldrar vill barns skolplikt skall fullgöras sätt änatt ett annatsom
någon de former skollagen hardirekt anvisar möjlighet attav som an-
söka detta hos sin hemkommun. för medgi-Förutsättningarna ettom
vande från kommunen regleras kap. skollagen. fastslåsi 10 4 § Där att

medgivande skall medges den utbildning erbjuds barnetett om som
framstår fullgott alternativ till den utbildning stårettsom som annars
barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Medgivande lämnas förkan

år i sänder. Under dess giltighetstid skall hur verksamhetenett prövas
utfaller. nödvändigOm insyn i Verksamheten detinte ellerges om av

skäl inte kan förutsättningar för fortfa-godkännandeannat antas att
rande föreligger, skall medgivandet återkallas med omedelbar verkan.

6.19.2 kan denna lagparagrafNär tillämpas

Vad med skolplikten kan fullgöras påatt sättannatsom menas anges
inte författningen.i förarbetenaI till skollagen däremot exempel påges

denna lagparagraf kan tänkas bli tillämpbar.när exempel kanDessa
delas in i två områden. förstadet finns detI speciellatyper omstän-av
digheter kan motivera skolplikten fullgörs på detIatt annat sätt.som
andra handlar det personlig inställning hos barnets vårdnadsha-om en
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Exempel på speciella omständigheter barnet behöverär närvare. spe-
ciell vård, bosatt i avlägsen glesbygd eller bor vid någon lan-är en av
dets Under benämningen speciella omständigheter har ocksågränser.
barn med skolfobi eller de fallit offer för mobbing, och däravsom grov

klararinte till skolan,gå inkluderats.attav
föräldrarDe vill barnets utbildning skall ordnas påatt sättannatsom

någon de former lagen anvisar, där speciellaän omstän-av som men
digheter föreligga,inte kan i stället åberopa den personliga in-anses
ställningen. religiösa skäl vill deras fullgöraDe barn skall fåattsom av
sin skolplikt fallerpå under denna kategori.sättannat

I praxis kan konstateras det vanligaste fullgöra sinsättetatt att
skolplikt på i hemmet där den skolpliktige får undervisningsätt ärannat

sina föräldrar. fall förekommerI vissa barnen undervisas iäven attav
skolliknande inte godkända Skolverket. förarbetenaIärgrupper som av

godkännandet medges kommunen all-intepoängteras att är ettsom av
mängiltigt godkännande anordningen sådan enbart gällerutanav som
för det enskilda barnets del.

innebärl 9.3 Vad kravet på fullgott alternativett

Kraven på utbildningen barnet får skall fullgott alterna-att ettsom vara
tiv till den utbildning står barnet till buds lite olika be-ärsom annars
roende på det sig speciella omständigheter eller personligrörom om
inställning. det förraI fallet kan tänka sig medgivande ävenettman om
den alternativa anordningen erbjuds barnet visar vissa bristersom som

skulle godtas i ärende fristående skola. Detta motiveras iett om en
förarbetena med barn lider skolfobi, skolan, fåri inteatt ett t.ex.som av
det utbyte skolgången normalt När det gäller det falletsom ger. senare
bör i princip ställa krav gäller för friståendeattman samma som en
skola skall godkännas. innebärDetta utbildningen skall kunska-att ge

och färdigheter till och nivå väsentligen grund-art motsvararper som
skolans och den i övrigt väsentligen skall grundskolansatt motsvara
allmänna mål. förarbetenaI bedöms det mycket svårt for barnensom
vårdnadshavare uppfylla de nämnda kraven, inte föratt minst attovan
skolgången i sig själv barnen social träning. Detta tordeger vara en
nödvändighet för barnens fortsatta utveckling. Lättast kunskaperatt ge
och färdigheter grundskolans det i årskur-motsvararsom anses vara

tilll Därefter blir det svårare äldre barnet blir.serna
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påfullgörandeKontroll skolpliktens6.l9.4 annatav
sätt

för handläggningenharbarnet skrivetdärKommunen är avansvar
tillsynskallSkolverket överhemundervisning. utövaärenden rörsom

till-kommunensbrister ihändelsehandläggning. Ikommunens av
Skolverket. Detfrånkritik riktasuppföljning kanochståndsgivning

fårberörda barnenför dekommunernaåligger således attatt enansvara
fullgod utbildning.

verkar variera iskyldighettill dennaleverväl kommunernaHur upp
enskildatillsynvid Skolverketsharutsträckning. Det överrelativt stor

landet skötshållpå flera ihandläggningenframkommitkommuner att
obe-iblanddålig ellerindividuell prövning,Bristfálligmycket dåligt.
kanbeslutsfattandetbrister iverksamheten,fintlig kontroll m.m.av

förekomma.
deverkarhemundervisningenförkriterier ävenKommunernas va-

tillstånd förkommuner harVissafrån kommun till kommun.riera gett
tillför elever årskurserna 7hemmet ifullgörandet skolplikten iav

årskurserna lundervisning iansökningarAndra har avslagit rörtsom
deförekommit iskillnader verkar hatill ingaDetta störretrots att

olika fallen.
gällandekommunernas tolkningtroligtvis påSkillnaden beror av

kun-utvärderar barnensförarbeten. kommunenlagtext och dess Hur
betydelse.blir vitalderas sociala träningskaper och färdigheter samt av

imellan åren och 1997Domstolsbeslut 19936.l9.5

och RegeringsrättKammarrätt

mål rörande hemundervisningenochMellan åren 1993 1997 har 15
prövningstill-nekatsöverklagats till dessa harKammarrätten. Av tre

stånd.
klagande.de återstående hadeAv 12 målen tre samma

vårdnadshavarefyra fallen framgår domsluten barnensdet iI attav
de engagerade i försam-tillhör någon religiös trosinriktning och äratt

finnas skällingen. några de domsluten kan detI övriga även attav
församling. fram-misstänka familjen aktiv någon religiös Dettaiäratt

går dock explicit domsluten.inte av
fall har valt bifalla den klagande.I nio 12 inteKammarrätten attav

Två har föranlett yttrande. det fallet har den klagandenågot I ena
flyttat till kommun och där fått tillstånd för bedriva hem-atten annan
undervisning. det andra fallet hade vilket gjordeI terminen gått ut,
överklagandet inaktuellt.
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På grund flera oklarheter undanröjde Kammarrätten i Stockholmav
överklagat beslut och återvisade måletett tillbaka till Skolstyrelsen.

Gemensamt för ovanstående domslut Kammarrätten detär att ansett
mycket svårt för föräldrarna barnen fullgod utbildning.att Isom ge en

de fall där Kammarrätten föräldrarna kompetentaansett att är attnog
bedriva undervisning har kravet på social träning inte uppfyllt.ansetts

mål harTre under denna tidsperiod överklagats till Regeringsrätten.
Två dessa fick prövningstillstånd. tredje fickDet tillbakagå tillav
Kammarrätten. Upphävandet Kammarrättens dom grundpåav var av
processuella skäl.

19.6 vilka fallI har Regeringsrätten givit sitt bifall
till den klagande och medgivit bedrivarätt att

hemundervisning

Nedan följer två exempel där Regeringsrätten sitt bifall till dengett
klagande och medgivit bedriva hemundervisning.rätt att

Regeringsrätten har i dom med målnummer 3920-1988 medgivit att
fullgöra skolplikt i hemmet. Regeringsrätten har hem-ansett att
undervisning i visst fall fullgott alternativutgör till årskursett De
klagande hade inte hur de främjadenärmare sin dottersangett so-
ciala träning för samhällsliv utanför familjekretsen.ett Någon an-
märkning hur de hade bedrivit hemundervisningenmot under den

tvåårsperioden hade emellertidsenaste inte förekommit. Länsskole-
nämnden hade vid vite förlagt de klagande tillse dottern del-att att

i grundskolans undervisning. Eftertog insyn hemundervisningeni
återkallades dock föreläggandet. Med anledning ovanståendeav
fanns det, enligt Regeringsrätten, skäl hemundervis-att anta att
ningen under det gällandeäven läsåret fullgott alternativ tillettvar
undervisningen i grundskolan. Detta kort tid återstod läs-samt att av
året gjorde Regeringsrätten fann hemundervisningenatt borde fåatt
fortsätta läsåret ut.
Regeringsrätten har hemundervisningäven i visst fallansett att ut-

fullgott alternativgör till årskursett Skolmyndigheten hade funnit
den plan för undervisningenatt föräldrarna avsåg följaattsom var

godtagbar. Undervisningen skulle handhas moderna ut-av som var
bildad förskolelärare. Föräldrarna mycket månaäven attvar om ge
dottern social träning. Regeringsrätten ansåg dotternen att var en-
gagerad i föreningsliv och andra aktiviteter i utsträckningen som
torde högt ställda kravmotsvara på socialt och samhälleligt enga-
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engagerad idotternaktuella åldern. B1.a.för barn i den vargemang
Uppsala-och aktiviteter i KFUM,kommunala simskolan, kurserden

gymnastikflickorna idrott och m.m.

högaställerRegeringsrättenutläsaovanstående dom kanAv attman
krav "social träning".på

fullgörandeskolpliktensrörandeSlutsatser6.19.7

sättannat

hemunder-har beviljatscirka barnnärvarande 100finns förDet som
återfinnsBland dessaSverige.kap. 4 § ienligt skollagens 10visning

Även andraskolgrupper.Krishnasbarn såväl Maranatasi Hare som
verifi-svårtdet har varitförekommareligiösa skolgrupper kan attmen
väljervårdnadshavaremångautsträckning påberor iDetta attstorera.
få be-vid ansökantrosuppfattningreligiösainte sin attatt omuppge

driva hemundervisning.
ärenden varierar idessasköter handläggningenkommunernaHur av

barnensbedömningkommunerna.utsträckning mellan Derasstor av
ifrånsociala långtderas träningkunskaper och färdigheter ärsamt en-

behöver intehemundervisning i kommunbarn beviljashetlig. Att ett en
grannliggande kommu-fått beviljande i denbetyda barnet skulle ettatt

mindreställer mycketkommunermångakanMan även attantanen.
vad Regeringsrättenbegreppet "social träning"krav innehållet ipå än

och Kammarrätten gör.
hemundervis-handläggningenSkolverket har konstaterat att av

ök-eventuelllandet sköts mycket dåligt. Vidpå flera håll iningen en
detbeviljas hemundervisning blirning antalet bam än störreavsomav

korrektvikt handläggningen sköts på sätt.ettatt
kanske utvecklingen gårBeträffande de religiösa skolgruppema mot

Krishnaansökan från ihåll. Skolverket har i år fått in Hareett annat en
hemundervis-och medfå fristående skola. IJärna attatt startaom en

gäller för detbeviljas med sänder enbartningen endast år iett samt en-
denna rörelse vill kunnaskilda bamets del kan garanteraanta attman

kontinuitetbarnen kontinuitet i undervisningen. Dennastörre ga-en
Skolver-fristående skola. godkännande fråni godkänd Ettranteras en

frånkets kontrollen verksamheten övergårsida leder tilläven att av
kommunen till Skolverket.

skulle öka samhällets rörelsens skolverksamhet.Detta insyn i
internationella skolorna riksintematskoloma här inklude-De ärsamt

rade.



304 Fristående skolor på religionens grund SOU 1998:113

Baserat siffrorpå från Skolverkets 146, Skolan- Jämfö-rapport nr
relsetal för skolhuvudmän, delrapport, 1998.mars

Denna uppskattning på grundval statistik från Statistiskagörs av
Centralbyrån Skolverkets rundringningar till antal kom-samt ettegna
muner.

Litteraturfbrteckning; kapse
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Religionsfriheten7 och dess gränser
juridiskt perspektivett-

dettaI kapitel beskrivs och analyseras rättsliga frågor rörande stöd och
skydd för den enskilde, särskilt i samband med nyandliga rörelser. För
området relevanta lagar, internationella konventioner och rättsfall gås
igenom och kommenteras ljuseti religionsfriheten och dess gränser.av

7.1 Sammanfattning och förslag

Religionsfriheten grundlagsskyddad och fast förankradär folkrätten.i
Rätten och religion fastlagdatt utöva i FN:s universellatro är deklara-
tion mänskliga rättigheter från 1948. Denna deklaration inte folk-ärom
rättsligt bindande, det 1966 års internationellaär konventionmen om
medborgerliga och politiska rättigheter. Enligt denna får religions- och
trosfriheten endast inskränkas sådant angivet lagi ochär ärav som som
nödvändigt för skydda den allmänna ordningen ochatt andra personers
grundläggande fri- och rättigheter.

denI svenska regeringsformen skyddas religions- och trosfriheten,
begreppet religion får inte innebära den samhällets lugnstörattmen

eller åstadkommer allmän förargelse. Enligt kommentarer till grundla-
kan inte varje åskådning vidare göraganspråk påutangen att avgsfarn;

betraktasE651 en religion;hället att åskådningenmåsteMan visa verk-
bärs uppgaven troochiligen denna inriktad på sådantär gåratt ut-som
det alldagligtöver jordiska såsom politiska mål, ekonomisk vinning

eller personlig framgång.
Religionsfriheten begränsas lagen och hänsynen till andrasav per-

sonliga fri- och rättigheter. olagligEn handling generellt olaglig, dvs.är
den kan inte tillåtas med hänvisning till religiös uppfattning. Brotts-en
liga handlingar eller handlingar lugnet i samhälletstör eller väckersom
allmän förargelse skyddas inte religionsfriheten. Den siggörav som
skyldig till månggifte, fullbordat äktenskap med minderårig eller
kvinnlig omskärelse kan alltså inte undgå straff med hänvisning till att
religionen tillåter eller påbjuder sådana handlingar.
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På går för religionsfriheten vid andra männi-sätt gränssamma en
skors rättigheter och friheter. får inte kränkas religionsDessa i en

metoderDe kan användas för påverkan andra kan iblandnamn. som av
kränka andras rättigheter eller friheter, metoderna manipulativaärom
eller otillbörligt påverkande mer detta begrepp nedan.om

kraft religionsfriheten trosuppfattningenDet skyddas i ärsom av
sådan, såvida den inte står i strid lagar eller allmänt uppbumamotsom

värderingar jämställdheten mellan kvinnor och och kvinnorsmänsom
eller barns Utövandet religionen får kränkainte andra männi-rätt. av
skors fri- eller rättigheter.

samband med kyrkans skiljande frånI föreslås lagstaten en ny om
trossamfund. Enligt denna lag kan trossamfundregistrera ett motman

Ävenuppvisande stadgar, styrelse och registreringen i sigav namn. om
innebärinte någon kvalitetsstämpel på verksamheten det möjligtär att

registrering prövning samfundens verkliga inriktning, kanutanen av
innebära ideologier egentligen religioner kan kommainteatt är attsom
uppbära olika bidrag, få tillstånd och anslag. Oklarheter kan utnyttjas

mindre nogräknade ledare för rörelser världsligt inriktadeärav som
eller kvasireligiösa till karaktär. Samhälletssin möjlighet viaatt
domstolarna underkänna rörelses anspråkviss på utgöraatten en
religion kan också minska lagförslaget trossamfund genomförs iom om
denna del.

Frågan vilka metoder får användas för anhängarevärvaattom som
och inflytande och kontroll dem deras fri- ochutövaatt över utan att
rättigheter kränks, mycket svår. det teknikerHär ointressantär är om
för manipulation kommer från rörelser likna vid trossamfundär attsom
eller ej. Det själva tekniken för eventuell manipulation, dess syf-är en

och skadliga följder främst skyddetintresse. Det rättsligaten ärsom av.
för dem föremål för tvivelaktiga eller otillbörliga metoderär ärsom
centralt.

Skyddet för den personliga integriteten inbegriper bli hotad,inteatt
förtalad, förolämpad, diskriminerad eller trakasserad. får hellerMan
inte tvång, hot eller förmåutpressning andra vad de integöraattgenom
vill. heller får vilseleda andra beträffande förutsättningarna förman
deras beslut och handlingar.

Begreppet "otillbörlig" används i flera olika juridiska sammanhang.
Utredningen konstaterar det kan finnas behov ytterligareatt att ut-av
reda begreppet "otillbörlig påverkan". Begreppet används i flera andra
länder och används vid olika fonner uppenbar påverkan med ickeav
önskvärda följder. Det handlar situationer någon förmåsnär göraattom
något denne normalt inte skulle vilja. Påverkan den fria viljansom av
kallas antilcultrörelsen föri USA "mind control", i Sverige talarav man

manipulation, i England och Frankrike "coercion". Otillbörligom om
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påverkan sker till exempel någon medlem samfundi sinett motom
vilja bortförs för för s.k. eller"avprogrammering"utsättasatt om en
medlem i samfund för påverkan kan betecknasutsättsett som som
otillbörlig. Enligt utredningens mening främjas såväl religionsfriheten

den personliga integriteten juridiska begrepp tydliggör vadsom av som
bör tillåtet och vidinte påverkan människor. dettaIsom anses vara av

avsnitt refereras antal rättsfall med anknytning till religion och på-ett
verkan.

3Såväl religionsfriheten den personliga integriteten måste skyd-som
das. Båda skulle samförstånd kring vad får och inteettgagnas av som
får i religionens Problem uppstår människor reli-igöras närnamn.
gionsfrihetens i sin iver eller behålla medlemmar hotarvärvaattnamn
individen lmetoder kan otillbörliga.genom som anses vara

Enligt utredningens mening skyddsbehoven barn under 18 årär av
och makars inbördes rättigheter väl tillgodosedda i befintlig lagstift-
ning. kan det brista detDäremot gäller dess tillämpning praktiken.inär
Även skyddet for den väl tillgodosett.upprättar testamente ärsom
Samma sak gäller för konsumentskyddet, det inte utnyttjas iäven om
tillräcklig utsträckning det gäller kvacksalveri och otillbörlig mark-när
nadsföring. det gäller barnsNär skydd uppmärksammar utredningen att
all kroppslig bestraffning eller kränkande behandling barn absolutärav
och undantag förbjuden. belysesDetta därför finnsdet samfundutan att

klartinte avstånd ifrån, eller förespråkar,tar öppett.o.m.som aga av
bam.

Bland de skyddsbehov utredningen betraktar möjligensom som
tillgodosedda finns lagar och regler kring avtals giltighet. Skyddet för

otillbörlig påverkan fönnås till förmögen-storapersoner som genom
hetsöverföringar till organisationer och ledare i lagen relativt väl till-är
godosett. Rättsfall sällsyntadock i Sverige. Straffbestämmelsemaär

vållande till kroppsskada eller sjukdom liksom framkallande faraom av
för kan användas i situationer upphov till psykiatriskaannan som ger
kristillstånd. Straffbestämmelsema olaga frihetsberövande kanom an-
vändas vid ofrivilliga bortföranden och kvarhållanden till eller från or-
ganisationer och samfund.

skyddDe enligt utredningen bristfälliga har sinsom anses vara
grund i okunskap i bristande rättigheter. Otillbörligän påverkanmera j
och manipulation existerar och drabbar individer dåligt rustade iärsom

denna påtryckningar.mötaatt bättreEn kunskaptyp hur otill-av om vbörlig påverkan och manipulation går till kan främjas dettaattgenom
begrepp otillbörlig påverkan blir allmänt juridiskt Inomaccepterat.- -
de s.k. nyandliga rörelserna finns det såväl på alla andrasom-
områden människor handlar efter höga etiska ideal och andrasom-

hänsynslöshet och själviskhet.styrs införandeEtt begreppetsom av av
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i otillbörlig påverkan skulle såväl religionsutövareseriösa somgagna
otillbörligskyddet för den personliga straffbeläggaintegriteten. Atti

skyddaspåverkan skulle medföra seriös religiositet skulleatt mot
syften ligger utanför område,manipulation i trosutövningens t.ex.som3

l metoder.försäljningsorganisationer tillämpar manipulativasom

Utredningens slutsats skyddet för den personliga integritetenär att
otillbörligkräver straffbestämmelse strajfbeläggerBrB,i somen ny

påverkan. fråga bör utredas isärskild ordning.Denna

Frihet, tvång och skydd7.2

alla tider har människor, anslutit till ideologi,I sig tro, ensom en en
rörelse funnit värd offer. har beredd offra tid,saken Man varit attvara
krafter, för vik-förmögenhet, livet något på ochtrott settman som

särskilttigt. har i regel något ofta beundransvärtDetta setts gott,som
vid jämförelse med självisk offra för någotvägran änatt annat egenen
förkovran och bekvämlighet.

det har hänt kritiska höjts andliga ellerMen även rösteratt mot
världsliga ledare, gått för långt i utnyttjandet anhängarnas hän-som av
givenhet offervilja.och Särskilt kan tänka på där löftensituationerman

belöningar i kommande liv eller hot straff då, eller redan påettom om
jorden, framstått falska förespeglingar och för fram-använts attsom
tvinga omfattande gåvor, oavlönat arbete, meningslöst lidande eller
död. Människorna har då inte gjort sina offer medmenar man- -

och klar insikt förmåtts därtill. vad skallMenöppna ögon utan som
tillåten påverkan i vällovligt eller fall tillåtet syfteiett vartanses som

och vad skall klandervärt beror på bedömarens utgångs-som anses
punkt, växlar också från tid till tid.men

Människorna dagens samhällei för påverkan frånmassivär utsatta
många håll. Marknadsförare och reklamfirmor vill vår konsum-styra
tion, politiker preferenservåra och från kultur och nöjesliv utgår sug-.
gestiva signaler. Allt detta inte bekymmer, och försökerär utan man
åtminstone delvis skydda individerna från oetisk påverkan/Ett särskilt
regelverk inriktar sig på oetisk reklam.i våldsskildringamaDe påvärsta
film Debattema barnpornografi liksom rasistiskcensureras. om propa-
ganda har tidvis livliga.varit Politikerna uppmärksamma på varand-är

påståenden och vallöften. Lagama yttrandefrihet dessras om anger
hela tidenDet frågagränser. avvägning mellan friheten ochär om en

dess begränsning. avgörandeDe värderingarna ändras hela tiden och
förskjuter för vad vill tillåtet.gränserna man anse
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De nyreligiösa rörelser, fram främst under och1960- 70-växtesom
talen, har väckt uppmärksamhet, de samfundnågraäven om av som
brukar hänföras till denna främst den hierarkiskaäldre. Detär ärgrupp
och centralistiska uppbyggnaden anspråken lydnad ochoch på
sanningsmonopol, kommit framstå annorlundadem ochattsom som
ådragit dem kritik från omgivning inriktad på medbestämmande ochen
ifrågasättande. Samtidigt ligger det underkastai sigväsentrons att en
högre makt. därförDet inte gradskillnad i vad ochär art- utanen en

lyder ansluter till religiös rörelse. Kritiken harsignärvem man man en
gällt speciella företeelser, barns hela uppväxttid kanäven attmer som

domineras samfundets och seder, barn falli vissaattav normer av
religiösa skäl hälsovård, framför allt människor,vägrats att unga som
önskat lämna för påfrestningar.grupperingen Exploateringutsatts av
människors arbetskraft och förrnögenhetstillgångar har påtalats.även
Kritiken dessa s.k. nyreligiösa harrörelser i den mån den beaktatsmot
från rörelsemas sida i regel tillbakavisats missförstånd, förtal ellersom

på religionsfriheten. finns ocksåDet de, självautan attangrepp som
engagerade i någon dessa rörelser kritikenansettvara av vara

överdriven, framför allt talet hjämtvätt och manipulation ochom
bottnande i dålig insikt i vad religiositet innebär.

finnsDet således tydlig spänning mellan dessa rörelsers anspråken
på få eller ideologisin sin å den ochsidanostörtatt utöva tro öns-ena
kemålet skydda enskilda särskilt barn och från påver-att unga en- -
kan, kan otillbörlig å den andra. söker juridiskaDensom anses som
lösningar förekommande konflikterpå dessai sammanhang införstår

svårigheter, sig söker framsig gällandeinom destora rätt,manvare
lege lata, eller spekulerar möjligheter till lagstiftning,över delegenya
ferenda.

berorDet bl.a. på svårigheten övertygande och objektivtatt avgöra,
vad skall olämpligt eller otillbörligt.som anses som

Denna lilla vill visa på svårigheterna, framhålla deöversyn rätts-
principer ändå finns peka behovet fördjupadepå under-samtsom av
sökningar mycket oklart.ärav som

De utländska rättsfall vidareinte representativanämns, är utansom
för sina respektive skallrättssystem, exempel på frågor,utan se som

uppkommer på detta område och hur domstolarna löst dem. Avgö-som
randen Högsta domstolen HD ochi Sverige den Europeiskaav
domstolen och kommissionen för mänskliga rättigheter, detsom
hänvisas till, däremot prejudicerande.är
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Religionsfrihet7.3

Religionsfrihet i internationell7.3.1 rätt

Religionsfriheten fast förankrad folkrätten.iär
universella deklaration de mänskliga rättigheterna18 iArt. FN:s om

reli-till tankefrihet, samvetsfrihet och1948 harEnvarsäger: rättav
innefattar frihet byta religion eller ochgionsfrihet. Denna rätt attatt tro

offentligt eller enskilt sineller i gemenskap med andra utövaensam
gudstjänst ochreligion eller undervisning, andaktsövningar,tro genom

iakttagande religiösa sedvänjor.av
åsiktsfrihet ochfölj ande, kändaDen 19,än art. garanterar envarmer

yttrandefrihet. friheten ingripanden och hän-innebärDet att utan utan
tankar.till söka, och sprida upplysningar och Art.gränser mottagasyn

föreskriver och organisationsfrihet, den också20 sägermötes- un-men
der tillhöra sammanslutning. Deklaratio-Ingen må tvingas attp. en

förbjuder också diskriminering grundad religion.påt.ex.nen
deklarationen deklaration och folkrättsligt bin-Nu just inteär en

dande för ratificeratpå konvention desätt stater,samma som en som
Ändåd.v.s. tillträtt konventionen eller fråga.traktaten i har 1948 års

människorättsdeklaration centrala, unika och universellasingenom
ställning förvärvat sedvanerätt och på det faktiskt utövatsättetrang av

inflytande. har för generalselqeterare, KofiDen citera FN:sett stort att
kommit det globala medvetandet.Annan, ingå iatt

Senare generalförsamlingFN:s deklaration avskaffan-antog en om
det alla former intolerans och diskriminering grundad på religionav av
eller A/RES/36/55, november 1981. Enligt skall25 dess ltro art.

åtnjuta frihet vad tanke, fåroch religion. Ingensamveteenvar avser
för påtryckning eller tvång, kan inkräkta på hans fria valutsättas som

religion eller Det här med "påtryckning elleröversattstro.av som
tvång" heter deni engelska ord för bra"coercion", vilkettexten ett en
svensk motsvarighet saknas. Friheten sin religion eller sinutövaatt tro
får endast bli föremål för sådana begränsningar, föreskrivna iärsom
lag och nödvändiga för skydda allmän ordning, säkerhet, hälsa,att
sedlighet eller andras grundläggande fri- och rättigheter. 4.2.art.
föreskriver, skall alla ansträngningar för förbjudaatt görastaterna att
diskriminering på grund eller religion och vidta alla nödvändigatroav
åtgärder för bekämpa intolerans på grundval religion eller andraatt av
trosuppfattningar. Någon bindande konvention har emellertid inte
antagits dettaFN i och FN-konventionen för avskaffandeämneav av
alla former rasdiskriminering GA/RES 2106 AXX december21av
1965 inte religion bland sina kriterier.tar upp
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Folkrättsligt bindande däremot, för Sverige liksom för flertaletär
övriga 1966 års internationella konvention medborgerligastater, om
och politiska rättigheter GA/RES/22OO AXXI december16 1966.
Här bekräftas utförligt frihetema vad gäller tanke, religion,samvete,
åsikt och yttrande. fårIngen för tvång, kan inskränka hansutsättas som
frihet bekänna tillsig eller religion eller efter val.att anta tro egeten en
Denna religions- eller trosfrihet får endast underkastas sådana in-
skränkningar, lagangivna i och nödvändiga förär är attsom som
skydda väsentliga intressen allmän säkerhet och ordning, hälso-som
vården eller andra grundläggande fri- och rättigheter. Detpersoners
viktiga diskrimeringsförbudet återfinns i denna traktat.även

Dessa principer återfinns föri den Sverige viktigaäven Europeiska
konventionen 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande frihetema. Den viktig framför allt därför denär äratt
det regionala instrumentet för del förEuropas förverkliga de univer-att
sellt mänskliga rättigheterna. Principemaantagna också viktigaär
därför Sverige förklaring anslutningi tillatt tilläggsprotokollettgenom
underkastat sig den Europeiska domstolens för mänskliga rättigheter
jurisdiktion.

7.3.2 Religionsfriheten i svensk rätt

Regeringsformen, RF, 2:1 fastslår kortfattat i "religionsfrihetzattp.
frihet eller tillsammans med andraatt sin religion.";utöva ärensam
något varje medborgare det allmänna tillförsälqad.gentemot Iärsom
2:2 återfinns denna frihet med förtecken i det medborgareomvänt varje

skyddadär tvingas tillkännage sin åskådningmot i politiskt,att reli-
giöst, kulturellt eller hänseende. Han också skyddadannat är mot att
tvingas delta i sammankomst eller sammanslutning eller tillhöraatt
trossamfund. Enligt RF 2:22 utlänning jämställd medär svensk med-
borgare i dessa hänseenden. Därmed tillfredsställs folkrättens krav på

dessa friheter skall gälla föratt och diskriminering.utanenvar
Enligt kanRF religionsfriheten inte inskränkas. Samtidigt står det

klart, ingen kan kräva få vadatt helst i religionensatt göra som namn.
Detta aktualiserar två frågor. förstaDen hur definierarvi religion.är en
Den andra gäller vilka beteenden och handlingar utförda i religionens

samhället kan godtas religions- eller trosutövning.namn, som av som
Om vi först går till definitionsfrågan, så förarbetenRF:sser man av

SOU 1972:15 158, i begreppet religion ligger,att den böratts.
samhällets lugnstöra eller åstadkomma allmän förargelse. Dessa orda-

lag återgår på vår första RF 1809. återfinnsDe i den lilla religions-av
frihetslagen från 1951, SFS 1981:680, i viss mån preciserar densom
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barabl.a. integrundlagstadgade religionsfriheten. Innebörden är att
för-faller utanförbrottsliga otillåtna beteendeneller ävenutanannars
lik-skyddadreligion kan och för sigargelseväckande sådana. iEn vara

företar sigeller demallt vad dessa någondess inteutövare, avmensom
åskådningtill detta. heller kan varjeåterkommer Intei dess Vinamn.

samhället, be-det allmänna, dvs.anspråk påvidare göra attutan av
börEnligt grundlagskommentarertraktas religion. vissa mansom en

inriktad pådennaochkräva den verkligen bärs äratttroatt upp av en
politiska mål, eko-alldagligt jordiska såsomsådant detgår utöversom

Petrén-Ragnemalm 47.framgång Jfrnomisk eller personligvinning s.
reli-folkgrupp åberopadeåtalats för hetsEn t.ex.motman somung

för samfund kallat Kreati-invände han arbetadegionsfrihet och ettatt
fästedess religion. Tingsrätten intekyrka ochvistens att av-rasen var

kanhonom för brottet.invändning dömde Detseende vid denna utan
nyandligabetecknatsde rörelser,här anmärkas, någraatt som somav

reli-kanske skulle kunnaefter granskning intenärmare somansesen
vållatavgöranden,skall handlar detgioner. viSom strax om somse

det hävdats,håll. några håll harsvårigheter på många Från att en
vill frälsa männi-åskådning med anspråk på religion,att vara en som

hemlighetsmakeri eller krav påskor, bör präglas öppenhet och inteav
budskap.ekonomiska för komma åtnjutande dessprestationer iatt av

detöppenhet och möjligheter till insyn,må sympatisera medMan men
förfinns det skulle juridisk förutsättninginvändningar mot att vara en

villkoras påfå åtnjuta religionsfrihet. kan inte så DäremotDen sätt.att
tecken religionenbör uttalad kommersialism kunna på attsomen ses

verksam-kanske täckmantel för sekulariserad vinstgivandebara är en
het.

medförtrosåskädningen sådan, för dess bekännareDet är som som
omfattarreligionsfrihet och skydd diskriminering. Däremott.ex. mot

hand-inte friheten alltid inslag i religionsutövningen. Brottsligavarje
för-lingar eller sådana, lugnet samhället eller väcker allmänistörsom

argelse, dvs. många människor redaningår inte,upprör nämnts.som
skulle skyldig till månggifte, sexuellt fullbordat äk-Den siggörasom

tenskap med minderårig, bamaga eller kvinnlig omskärelse, kan inte
undgå straff för dessa enligt svensk lag under hänvisning tillgärningar

de skulle detpåbjudna hans religion eller tillåtna däri. Menatt vara av
gäller inte bara straffbara handlingar. det bliTvärtom måste avväg-en
ning intresset mellan fri religionsutövning sidan och andraåav en ena
intressen, det svenskai samhället å den andra. Idis-väger tungtsom
krimineringsombudsmannens, finnsDO:s, praxis ärende, där tvåett
kvinnoprästmotståndare från undervisa vid teologiskavstängts att en
fakultet, därför de till följd sin övertygelse, Gud inte tillåteratt attav
kvinnliga vägrade undervisa de kvinnliga studenterna. DOpräster att



juridiskt perspektivSOU 1998:113 Religionsfriheten och dess 313gränser ett-

ellerförelegat inskränkning religionsfrihetenansåg inte det någon iatt
det sker orättvisa ellernågon diskriminering. "Sådan uppstår om

sådan ..."DO 98.kränkning till följd trostillhörigheten s.somav
Även mänskliga rättigheter harden Europeiska kommissionen för

trosuppfattning, kanuttalat, handling, motiverasinte varjeatt som av en
Arrowsmithsärskilt falletgodtas form trosutövning, v.som aven

propagandaStorbritannien Danelius där det rörde sig209, motoms.
förgävesNordirland, vilket klagandende brittiska inärvarotruppernas

pacifism, under det kommissionenutslag religiöspåstod attvara av en
det politisk handling.såg som en

straff för hets folkgruppbestämmelserBrottsbalkens, BrB, motom
orsak tillrespektiveoch olaga diskriminering i kap. 16:8 9 upptar som

trosbekännelse uppräkning,diskrimineringen den drabbades i somen
nationella eller etniskabörjar med hudfärg, ursprung". Lagen"ras, mot

för-har utgångspunkt.etnisk diskriminering SFS 1994:134, Isamma
tvekan vad kriteriet reli-arbetena till dessa lagrum spåras vissen avser

från till diskrimine-gion eftersom detta skiljer sig de andra orsakerna
väljas eller väljas bortring religion individen kanatt un-genom en av

bestämda från fö-der det de fyra andra, hudfärg i princip äratt etc.ras,
dock religion ofta upphov till dis-delsen. Avgörande blev justatt ger

kriminering ofta etniskt sårskiljande dem villoch även somses som av
deras rättigheter. Naturligtvis beaktadeskränka andra ochgrupper

också den folkrättsliga grundlagsfästa skyldighetensåväl attsom
skydda trosfriheten.

skiljandeI samband med kyrkans från föreslås denstaten att nyss
avskaffasnämnda religionsfrihetslagen och lagmedersätts tros-en om

samfund huvudtankeRegSkr 1997:2. lagförslagetEn i är, att trossam-
fund på begäran skall kunna obligatoriskregistreras. Någonegen re-
gistrering trossamfund det alltså frågainte registreringFörär attav om.
skall beviljas föreslås uppfyllandet främst formella krav såsom påav
stadgar, styrelse och särskiljande bestäm-de inledandeInamn. en av
melserna finner förslag trossamfundtill definition: "Medman en av-

denna lagses...i för religiös verksamhet, där det ingårgemenskapen
anordna gudstjänst." vidTanken registreringen skulleatt prövaatt man

samfundets lära avvisas kommentarernai med hänvisning till religions-
friheten. Prövningen blir formell och förinterent utrymmesynes ge
ställningstagande det slag, berörts det huvudöver ta-av som ovan, om

sig religion eller något med inriktning. övrigtget rör Iom en annan
framhålls, brottsliga kan beivras vanligtgärningar påatt t.ex. sätt samt

registreringen i sig inte skall innebära någon kvalitetsstämpel påatt
verksamheten. Flera remissinstanser rädda för den associa-är att nya
tionsfonnen kan komma missbrukas och Juridiska fakulteten Lundiatt

kraven på registrerat trossamfund borde framgå tydligare.att ettmenar,
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TysklandI har redovisas på plats i denna utredning,man, som annan
kommit fram till scientologirörelsen varken teologisk elleratt t.ex. ur
juridisk synpunkt religion ideologiär att utananse som en som en av

slag. denMen Europeiska kommissionen för mänskliga rättig-annat
heter har i fall Scientologikyrkan i Sverige behörigett ansettpar vara

klaga kränkningar religionsfriheten Danelius 208, fastänatt över av s.
frågan knappast ställdes på dåsin talan båda falleni avvisadesspets
eftersom det klagade befanns sakna anknytning till religion.över Iman
det amerikanska fallet SchaickVan Church of Scientologyv.
American 25,Bar gällde vilseledande uppgifter åberopades. som
scientologema, de påtalade framställningama utgjorde utövningatt av
deras religion och således skyddade religionsfriheten the Firstvar av
Amendment. Domstolen kringgick frågan religionsstatus ochom
konstaterade, religiösa institutioner för skadoräven ansvarigaatt var
uppkomna icke kyrkliga aktiviteter. falletI Christofferssongenom v.
Church of Scientology American ffBar 28 godtog domstolens.
Scientologin religion och de i målet påtalade framställ-attsom en
ningarna och föreställningarna hängde med rörelsens trosupp-samman

Ändåfattning. såg sig domstolen oförhindrad inte dessaprövaatt om
framställningar i helt och hållet världsligt och kommersielltanvänts ett
syfte. Domstolen fastställde religionsfriheten inte kan användasatt som

sköld för religiös organisations bedrägliga världsliga aktiviteter.en en
Enligt underhandsuppgift i har1998, Italiens Högsta domstolen mars
HD just fastställt, Scientologin religion och därmed ändratatt är en en
dom apellationsdomstolen Milano,i så icke fallet.ansett attav som var

Oklarhet med avseende skillnadenpå mellan religion eller tros-
åskådning å sidan och andra ideologier å den andra kan vålla svå-ena
righeter i praktiken såväl det gäller religionsfriheten och dessnär ut-
sträckning och innebörd vid beviljandet olika tillstånd, bidragsom av
och anslag. Oklarheten kan utnyttjas mindre nogräknade ledare förav
kvasireligiösa eller helt världsligt inriktade rörelser.

I övrigt innehåller nämnda lagförslag trossamfund grund-ovan om
ingen skyldig tillhöra någotsatsen, är samfundatt Föreskriften,att samt

bam, fyllt 12 år måste samtycka tillatt inträde eller utträde ettsom ur
samfund.
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7.3.3 Innebörd

Religions- eller trosfriheten något samhället skall skydda. Detär som
skyddas själva trosuppfattningen sådan religions-är samtsom som

utövning, inte står strid med samhällets lagar eller allmäntsom upp-
buma viktigare värderingar, jämställdheten mellan ocht.ex. mänsom
kvinnor eller barns rätt.

Skyddet skall avvärja inblandning, hinder och diskriminering.
Samhället kan, domstolarna, underkänna rörel-visst.ex. genom en
anspråk på religion. Denna möjlighet kan dock minskautgöraattses en
förslaget registrerat trosamfund genomförs oförändrat.om om

Skyddet för religioner och trosuppfattningar halt inför andragör
människors grundläggande fri- och rättigheter fåroch inte inkräkta på
dem. Yttrande- och tryckfrihetema innebär hart.ex. att rätt attenvar
offentligen diskutera och kritisera religion, rörelse, dess företrä-en en
dare, handlingar och utövning, allt givetvis under förutsättning kri-att
tiken utförs smädelser, beljugande, förtal, hot eller i sinutan annat, som

kan bedömas straffbart. Anhängaretur andlig rörelse ärsom av en
skyddade från sådana brottsliga och får i sin heller till-turangrepp
gripa dem sina motståndare och belackare. Lagstiftaren har velatmot

fri debatt och för tillåtna yttranden vida.uppmuntra gränserna ären
Hur balansgång kan mellan respekt för yttrandefriheten åuten se

sidan och respekt för trossamfund, i dessa fall Jehovas Vittnen,ettena
illustreras domar i Franldike. I det första fallet hadeettav par norra
ordföranden i "Sammanslutningen för försvar familjen och individenav
i Norr" uttalat sig mycket kritiskt antal amerikanska anhängareettom
till vittnenas samfund, varit på besök hos sina trosfränder i Frank-som
rike. Hon hade bl.a. lokali radio från Brooklyn,sagt, att gruppen som
styrde Jehovas krämare,Vittnen förvrängare förslavare.och Under-var

hade helt friat henne.rätten högre instansen dömdeDen henne be-att
tala franc1 skadeståndi till och de sju amerikanskavar en av sam-
fundsanhängama. Domstolen erkände hennes driva kritiskrätt att en
kampanj vittnena, ansåg hon förmot visa godasitt uppsåtatt attmen
borde ha försiktigarevarit med hur hon uttryckte Coursig dapel de
Douai, 4éme Ch. Arrêt 15.1.1997. det andra falletI hade vice ordför-
anden i sammanslutning televisionssändningi i "France 3"samma en

Jehovas Vittnensagt, i Frankrike hyrtatt stadion, där tusentalsen an-
hängare samlats och vittnena hade betalat hyran medatt smutsiga

"För mig handlar det smutsiga knarkpengar. Detpengar: ärom pengar,
narkotika, för sekt det drog. En drogär attackerar fysiskt,som en en en

sekt det psykiskt."gör Här ogillades förtalspåståendet under hänvisning
till regel månaders preskription itre pressfrihetslag från 1881en om en
Cour dapel de Douai, lére Ch. Arrét 3.3.1997.
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Begränsningar7.3.4

religio-obegränsad isåledes någonReligionsfrihet innebär inte rätt att
ellerdogmer, lärortill dess påbud,eller under hänvisningnens namn

med andra bestäm-handla i stridbrottsliga gärningar,sedvänjor begå
samhälletsellersvenska samhällsintressenmelser eller viktiga störa

frid.och dess invånares
varjevidare någon iReligionsfrihet innebär hellerinte rätt attutan

trossamfund påreligion ellerhävda etikettensammanhang oemotsagt
reli-inriktninggranskning harföreteelser, vid objektiv änannansom

giös.
ledare,eller desstrossamfundReligionsfrihet innebär inte att ett
skullesymbolerutövning,eller anhängare, läror, riter,medlemmar etc.

ifrågasättande, så längeanalys ellergranskning, kritik,fredade förvara
för hurför gällande regleriakttagande respektendetta sker under av

finnssidan lagstiftningenfår bedrivas. Vidsamtalet samhälleti yr-av
vadsammanhang förbetydelse i dettakesetiska regelsystem t.ex.av

ellereller advokater ifår radio ochi TVsägas processeravsom press,
verksamhet.annan

för religiösReligionsfrihet innebär slutligen inte någon rätt sam-en
andraledare eller medlemmar kränkamanslutning, dess företrädare, att

tanke-,med avseende påmänniskors rättigheter och friheter, såsom
associationsfrihetema.åsikts-, religions- ochyttrande-,

alltsåvad dess begränsningar inteReligionsfriheten skiljer sig avser
ochutövandet grundläggande fri-från dem allmänt gäller vid avsom

rättigheter.skyddet för andras fri- ochrättigheter. går alltid vidGränsen
med metoderna förProblemet, återkommer, hänger sammansom

påverkan och hur de används relation till vad skalli som anses
lämpligt, tillåtet och tillbörligt eller

Slutsats och diskussion7.3.5

prak-Religionsfriheten begrepp, dess juridiska innehåll och desssom
tiska innebörd väsentliga helt klara.i delarär

Tvekan kan emellertid råda fall, det gäller vad skalli vissa när som
hänföras till religion och vad icke religiösaär attsom anse som
rörelser, samfund och ideologier. det förhållandet,Här inte attavses

samfund odisputabelt religiös karaktär har sköta mängdäven attav en
världsliga angelägenheter, såsom fastighets- förrnögenhetsförvalt-och
ning, arbetsgivaransvar, vård inventarier finnsdetMenetc.av orga-
nisationer med politiska mål och andra förefaller inriktade pårent som
personlighetsutveckling, för världsliga syften och vilkasträvanden,rent
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ändå uppträder trossamfund eller kyrkor med anspråk på fåattsom
åtnjuta religionsfrihet. Osäkerhet med avseende på sådant kan, som
redan framhållits, vålla svårigheter, och inför laglignärom man en

Åmöjlighet officiellt trossamfund.registrera andra sidan detatt är
naturligtvis svårt i samband med deklarativ myndighetsutövningatt
såsom officiell registrering komma bristande religiös inriktning hos

sökande samfund. Stadgama kan tala språk, verksamhetenett ett men
organisationer kan förändras. harNågra ställt sig frågan vaden annan,

man egentligen vill uppnå med icke obligatorisk registrering underen
så förutsättningar.ovissa

Den andra och förmodligen svårare frågan gäller hur långtännu ett
trossamfund får gå och vilka metoder får användas det gällernärsom 5

anhängare, inflytande och kontroll dem, utverkavärvaatt utöva över
uppoffringar från deras sida och hindra dem kritisera eller lämna iatt
rörelsen. endastHär inte brottsliga eller eljest olagliga metodermenas

andra former påverkan, kan inkräkta på andra männi-ävenutan av som
skors fria vilja, deras religions-, åsikts- och samvetsfrihet. Vi åter-
kommer till detta i avsnitt. Redan här skall dock detnästa sägas, att ur
den synpunkten särskiltinte betydelsefullt, den rörelse,är om som an-
vänder metoderna trossamfund eller inte. Detär att ett äranse som
metoderna för påverkan, står föri intresset. hellerIntecentrum ärsom
det meningsfullt, dettai sammanhang försöka dela det kallarinatt man
sekter i destruktiva och icke destruktiva sådana. Redan ordet sekter iär
sammanhanget föga meningsfullt. Historien många exempel påger oss
trossamfund, under tidviss eller på viss plats framståttsom en en som
sekter och tillämpat metoder, många kritiserat,som men som senare

och i övrigt religionen på ingalundautövataccepterats sättettsom som
kan kritiseras civiliserad synpunkt. Givetvis måste debatteniur man
kunna tala manipulativa rörelser, organisationer, samfund ellerom
sekter eller tvångsutövande jfr franskans "groupes coersiti-grupper
ves", rättslig synpunkt det själva tekniken för denrent ärmen ur
eventuella manipulationen, dess syften och skadliga följder, främstsom

intresse.är av
därförDet tvivelaktiga eller klartär otillbörliga metoder för påver-

kan och det rättsliga skyddet dem, står i fokus det följande.imot som
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7.4 Integritet och påverkan

7.4.1 Personlig integritet

Vi talar först och främst människors till fysisk integritet,rätt omom
skydd för liv och lem, skydd för egendom och skyddsin mot attom om
berövas sin frihet det finns laglig grund för det och fri-utan att utan att
hetsberövandet beslutats laglig ordning.i i den personliga integri-Men

ingår inte bli hotad, förtalad, förolämpad, diskrimineradäventeten att
eller trakasserad.

Myndiga de-lagliga handlingar förutsätts följdpersoners vara en av
fria vilja. följer på självständigt fattade beslut. fårDe inteManras ge-

hot ellertvång, utpressning förmå andra vad de inte vill.göraattnom
Sådan påverkan i princip straffbar. heller får vilseledaInteär man
andra beträffande förutsättningarna för deras beslut och handlingar.

former vilseledande straffasGrova bedrägeribrott. mindreIav som
fall inträder skadestånd, ogiltigförklaring rättshandlingar, hä-grova av

vande köp eller andra civilrättsliga sanktioner. har redanDetav
vilseledande reklam kan beivras liksom andra oetiska ochnämnts, att

vilseledande beteenden från olika yrkesgruppers sida, kan iViosv.
dessa sammanhang tala skydd för handlingsfriheten, hand-om om
lingsintegritet.

Så här långt kan det rättsliga skyddet för denäven säga attman per-
sonliga innefattandeintegriteten sträcker sig, handlingsintegritet.även

7.4.2 Otillbörlig påverkan

"otillbörlig"Begreppet inte okänt i juridiken. Vi har "otillbörligär
marknadsföring" och "otillbörlig konkurrens". vidSom rekvisitetti

i brottet finnsutpressning begreppet "otillbörligt tvång". samband medI
lagstiftningen bestickning och tagande korruption, finnsmot muta,av

"otillbörlig belöning". För skydda ordningen vid allmännatermen att
val har straffbelagt "otillbörligt verkande vid röstning". Med ad-man
jektivet "otillbörlig" har lagstiftaren betecknat vissa beteenden och
handlingar, inte vill tillåta. Domstolama, myndigheterna ochsom man
juristema har alltså Viss handskas med begreppet otillbör-atten vana
lighet. Som i de flesta sammanhang får praxis utveckla den nännare
innebörden begreppet. Det också den nödvändiga flexibi-garanterarav
liteten relationi till förändringar i människors beteenden, i samhället
och dess värderingar.

"Lagen gillar icke allt det hon icke straffar", skrev redan Olaus Petri
i sina domarregler eller för tala modernt språk, detså dålig moralatt är
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allt tillåtet, inte direkt straffbart. därföratt Man står på godäranse som
grund vid användandet ordet otillbörlig för former påverkan,av av som
ehuru inte straffbelagda eller på lätt åtkomliga medännu är sättannat
rättsliga medel ändå framstår olämpliga och icke önskvärdasom an-

på människors integritet. sådana företeelser,Det skallärgrepp som
diskuteras dettai avsnitt och det begreppetså otillbörlig påverkanär
här skall förstås.

Ämnet hög svårighetsgrad. En metod för påverkan, iär ettav som
sammanhang kan god och kannyttig i ondskefullett annatvara vara
och destruktiv, såsom hypnos. oförnuftigEn eller skadlig handlingt.ex.
kan följa påverkan, inte kan klandras och Någon,omvänt.en som som
befinner totaltsig beroendeförhållande slag, anled-ett ettav som ger
ning till och kritik, kan resultat därav både positivett utövaoro som
och verksamhetnegativ på gång. exempelEtt kansamma vara en
idrottsflicka, dels utvecklas i sin samtidigt utnyttjassportgren,som men
sexuellt sin på skadar hennes känslomässigatränare, sättettav som
utveckling eller ungdom, under inflytande dominerandeen som av en
ledare helt försummar sin utbildning och hälsa för arbeta medatt
insamlingar till nödlidande. handling,En störret.ex.som en
förmögenhetsöverföring, kommer vad dess lämplighet attavser
bedömas högst olika beroende på omständigheterna. äldreAtt en
förmögen kvinna berikar privat institution, där hon fått goden
omvårdnad, väl i regel ingentingär något Om isägaatt om. pengarna
stället tillgår tillfälligt anställt manligt vårdbiträde, kan åtminstoneett
de arvsberättigade släktingarna förväntas höja på ögonbrynen.änmer
Skulle till inköp lyxbil till karismatiskpengarna av en en men

ledareomstridd för rörelse, utlovar frälsning enligt någonen ny som
tidigare okänd metod, blir saken dei flestas klandervärd.ögonnog

Kort begreppet "otillbörligär påverkan" högstsagt subjektivt och
hur det kan användas beror på mängd omständigheter i det enskildaen
fallet.

Trots dessa svårigheter bör det möjligt nå något slagsattvara sam-
förstånd kring vissa former uppenbart otillbörlig påverkan med ickeav
önskvärda följder och diskutera rättsmedel till skydd för dematt som
drabbas. Från sådan utgångspunkt kan sedan tänka sig vi-en man en
dare utveckling skydd och begreppsapparat.av

För den brittiska rättstraditionen, "Common Law", otillbörlig på-är
verkan, "undue influence", inte något Redan underkände1764nytt. en
engelsk domstol rättshandling, varigenom kvinna ville överföraen en
egendom till andlig dominansutövat henne Nortonöveren man, som

Relly. konstaterade1868 engelsk domstol, spiritis-v. att etten annan
tiskt medium intalat rik änka, hennes avlidne önskade,att atten man
hon skulle adoptera mediet och skänka det gåvor, varför gjorda gåvor
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domamerikanskogiltigförklarades Lyon Home. Till sist citeras env.
domstolar of equity har ingripitfrån saknas fall, där1821: "Det inte

för-myndiga vid fulltöverenskommelser, ingångnamot av personer
vilseledande, på denstånd kan kunnat bedrägeri ellervisautan att man

särskildagrunden samvetslöst dragit fördelatt personsman av en...,
falloch nödvändigheter" Harding Wheaton, dessa iomständigheter v.

5.American Bar, s.
rättsfall vidare.nutida amerikanska kan föraNågra resonemanget

för-religiöst samfund på Rode Island,gift ledde lokaltEtt ettpar, som
till samfundet ochmådde medlemmarna överföra sina tillgångaratt

medlemgemenskap. Efter år blevflytta i dess byggnad och åttain en
utblottad. för domstolenmed familj och lämnad Frågansin utstött var

förevändning,detta förmå överföra egendom undernågon sinatt attom
uppgick tillhans och hans familjs själar skulle förlorade,att annars

otillbörlig påverkan. Med hänsyn till livet samfundsgemenskapeniatt
och påtryckning-varit isolerat, relationerna följaktligen varit näraatt

fann påverkan otillbörlig Nelsonintensiva, varitattama man v.
Dodge. fall Robert-Douglas Meares sade domstolenoliktI ett v.

predik-bl.a., allmänna hänvisningar till Guds vrede frånävenatt om
stolen sällan kunde läggas till grund för talannågonsin, en omom ens
otillbörlig påverkan, behövde upprepade personliga hotelserså inte mot

religionsfriheten Amendmentkänsliga åhörare skyddade Firstavvara
BådaProtection, kunde grunda talan otillbörlig påverkan.utan en om

skallfallen Till undvikande missförståndi American Bar 12.s. av
framhållas, det påverkan otillbörlig.krävs Att någonäratt en som av
religiös fanatism grundeller hängivenhet gåvor inte någonärgett stora
för skall eller fall frånde återgå ogiltiga. Så situationen iatt ettvara var
Florida Held Florida Conference of Adventists,Assn. Seventh Dayv.
där domstolen fann, skulle kalla religiösgivaren vad någraatt var en
fanatiker, det fanns pekade han skulleinte något på inteatt attmen som

vid fullt förstånd eller under otillbörlig påverkan American Bar,vara s.
14.

Sverige har de vill påverka, manipulera och sinaI utnyttjasom
medmänniskor förmodligen försprång framför lagstiftningen ochett
rättskipningen. Påverkama har utvecklat metoder, lagstiftningensom
inte hunnit ställning till. Situationen liknar den gäller på IT-om-ta som
rådet, där det globala kommunikationsnätet utvecklats på sätt,ett som

aldrig skådad frihet i tillgången till information, lämnatger en men som
möjligheten till rättslig kontroll hur denna frihet begagnas bakomav
sig. Följaktligen kan varenda skolpojke, kan vid datorsittasom en
kopplad till internet förse sig med våldspornografi, rasistiska budskap
eller använderGivetvis många olika organi-sprängämnesrecept. även

dennasationer teknik för påverkan och det på och pågott ont.
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skallHär inte psykiatrisk eller psykologisk synpunkt beskrivas deur
metoder, används för direkt påverkan människor och deras ef-som av
fekter. I USA användes "mind control", kontrollnärmasttermen av
psyket eller viljan för beteckna påverkan på den fria Viljan. I Sverigeatt
talar stundom manipulation, engelska franskapå ochman om om
"coersion". Ordet saknar bra svensk motsvarighet, det handlaren men

påverka, förmå någon till något, denne normalt skulleinteattom som
vilja. Syftet den bearbetade individen okritiskt skall underkastaär, att
sig lära, och ledning. och viktigt,Det intressantett ärnormsystemen en

de metoder eller den kombination metoder, användsatt snarare av som
för sådan påverkan förefaller ofta likartade oberoende rörel-att vara av

eller innehållet i dess budskap. Oavsett innehållet i organi-sens namn
sationens andliga eller på världslig personutveckling eller förändring
inriktade budskap, så tekniken för uppfångande och rekrytering,är
kvarhållande och exploatering i densamma och dessastort sett närom
tekniker används. intryck såvälDetta viss forskning avhoppa-ger som

berättelser. metoder kan återfinnasDessa inom andra områ-ävenres
den, såsom idrottsträning, i vissa hierarkiska försälj-avarter strängtav
ningsorganisationer och andra kommersiella strukturer ibland ellermer
mindre synligt knutna till s.k. nyandliga rörelser inom s.k. ka-samt av
daverdisciplin präglade militärutbildningar. Detta borde värtvara en

undersökning. kunskapBättrenärmare dessa metoder och derasom
verkningar kan förebygga människor aningslöst faller för dem.att

Det inte bara de s.k. andligaär rörelsemas företrädare, ärnya som
kritiska den bild påverkan tecknats här. finns obero-mot Detav som
ende forskare och iakttagare, bilden otillbörlig på-attsom menar av
verkan överdriven. Man avhoppamaär egentligen beskriverattmenar
det alltid uppstår vid varje brytning med tidigaretrauma, inten-som en
siv gemenskap. påstår också deMan avhoppare omhändertagitsatt som

olika eller organisationer, fientligt inställdaärav avprogrammerare som
till nyandlighet, blivit påverkade dem och hela problembildenatt ärav
överdriven och alla och erkända religioneratt gång varit seddastora en

sekter. Inte minst bland religionspsykologer spåras uppfattning,som en
nyandlighetens motståndareatt brister förståelse föri religiositetens

Motsättningamaväsen. denär i USA talar krigetattarten,av man om
sekterna, "the cult wars". Särskilt föreställningen, hjämtvätt ochom att

liknande metoder för påverkan psykiskt tvång skulle användasutan är
vetenskapligt tvistig. De amerikanska domstolarna därför ocksåär
delade i frågan huruvida skall tillåta Vittnes- eller sakkun-man
nigbevisning vetenskapsmän för styrka sådan otillbörlig påver-attav
kan. Oron för religionsfriheten skall hotasatt de mångaav processerna

olika samfund påtaglig Richardsson.mot är

18-5424
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kunskaper huvud påBehovet forskning och bättre över tagetav mer
skydd otillbörlig påverkandessa områden Behovet ärär stort. motav

länderserfarenhet från mångaemellertid också tydligt långgenom
personliga integritetenSåväl religionsfriheten denrättspraxis. som

bör tillåtetbra klarare begrepp vadkommer måatt som ansesav om
skall påverka människor.och inte, när man

straffrättensPraktiska fall och7.4.3 normer

lagstiftning borde kunna tillämpas,först fall, där befintligLåt påoss se
nuvarande ochförstone alltid så i praxisdet inte iäven utserom

rättstillämpning.
massmords-drabbats moderna själv- ellerhar vi inteI Sverige av

Frankrikeinträffat Latinamerikasekter, såsom det i USA, Japan,t.ex. ,
sambandEnstaka självmordsfall här har dock ioch Schweiz. även satts

människamed till nyandliga rörelser. ingeanknytning Att annanen
självmordstankar vilja skada själv eller andra bordeeller sigatt ses som

Ävenmänniskans psykiska hälsa. situatio-allvarligt på denett angrepp
från läkar- eller sjukvård, kandär förmår avståattner annan somman

nödvändig för rädda livet eller förebygga allvarliga ohälsa, ärattvara
allvarliga dennes möjligheter till hälsa.påangrepp

Enligt straffas den oaktsamhet åsamkarBrB 3:8 annansom av
vållandekroppsskada eller sjukdom, benämnsinte ringa. Brottetärsom

till kroppsskada eller sjukdom. Vid brott den straffgrän-är övregrovt
fängelse fyra framkallande fara för döms deni år. Försen av annan

oaktsamhet för livsfara, fara för svårutsättersom av grov annan
kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dessaBrB 3:9. Frågan inteär om
lagrum borde kunna användas sådana fall otillbörlig påverkan,i av som

föregåendei stycke. förmå någon döda eller skada tredjeAttnämnts att
straffbartnaturligtvis anstiftan eller förberedelse till brott.ärman som

BrB:s kap. handlar brott frihet frid4 och såsom människo-motom
och olaga frihetsberövande,BrB 4:1 4:2. sistnämndaBrB Det sägsrov,

ske bortförande, inspärrning eller på bordeDettasätt.annatgenom
kunna fallet, då någon, vill lämna samfundt.ex. ettanses vara som
hindras disciplinära åtgärder, bevakning, isolering från kontaktgenom
med yttervärlden eller otillbörlig psykisk påverkan. På sätt ärsamma
det då någon sin vilja lämnatvingas plats, krets ellermot en en en
sammanslutning.

BrB 4:3 talar andra fall de, i 1-2, där nå-än nämnsom som men
olaga tvång eller "vilseledande" föranletts komma iattgon genom

krigs- eller arbetstjänst "eller sådant tvångstillstånd". Brottetannat
försättande i nödläge.nämns
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Brotten olaga tvång olagaoch hot och förutsätteri BrB 4:4 våld5
eller hot brottslig vilketgärning, begränsar deras tillämpningsom-om
råde till just sådana situationer.

Ofredande, BrB 4:7, fridsbrott, det sker direktär närett som genom
fysisk påverkan lugga eller slita i kläder, på elleratt störaspottasom
någon med oljud betraktas den lindrigaste graden våldsbrott.som av

börDet kunna tillämpas också vid andra besvärande och närgångna
på personlig frid och integritet såsom tjatande, oavbrutna ut-angrepp

läggningar, förböner, klander led otillbörligi påverkan.etc. ettsom en
1988 infördes, med tanke på helt skyddsbehov,närmast ett änannat

det här Lag besöksförbud SFS 1988:688. Dessupptarsom oss, en om
l och lyder:l 2st

"Enligt denna lag får förbud meddelas besöka eller påatten person
kontakt med eller följa efter dennasättannat ta atten annan person per-

besöksförbud. Besöksförbud får meddelas det på grundson om av
särskilda omständigheter finns risk för den vilken förbudetatt mot av-

gälla kommer begå brott förfölja eller på all-att att mot, sättannatses
varligt trakassera den förbudet skydda. Vid bedömningensom avses av

sådan risk föreligger skall särskilt beaktas den vilken för-motom om
budet gälla har begått brott den andra liv, hälsa,motavses personens
frihet eller frid."

Detta några exempel på hur kan tänka sig aktiveringär vissaman en av
straffstadganden.

BrB:s kap. avhandlar3 till 6 våldsbrott, fridsbrott och förtalsbrott
sexuella brott i nämnd ordning, allt till skydd församt dennu

personliga integriteten. Säkerligen skulle flera dessa stadganden iav
vissa fall också kunna användas effektivt till skydd otillbörligmotmer
påverkan.

Här skall redan anmärkas, kroppslig bestraffning barn,attnu av
bamaga, kan straffas misshandel enligt BrB 3:5.som

I fall där rättskränkningama inom slutna samfund kanägt ut-rum
redning och bevisning vålla svårigheter. Effektiviteten detstora av
straffrättsliga integritetsskyddet blir då produkt dels polisensen av
kunskaper sådana samfund och otillbörliga metoder för påverkanom
och dels i vilken utsträckning sådana besvärliga ärenden prioriteras av
åklagare och polis.

Frågan nuvarande straffrättslig lagstiftningär skulle räcka tillom
den fickäven utsträckt användning på här har skisserats.sättom som

Svaret förmodligen nekande. Sakenär behöver i fallvart noggrannare
och utredasövervägas innan något välgrundat kansvar ges.
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olaga tvång medbör finnas möjligheter utvidga 4.4.Det BrBatt om
otillbörligttillägg, talar den nyttjande meto-etti genom avsom om som

ellerfria vilja tåla,der ägnade påverka tvingar göraattatt annans annan
domstolarna skulle ha någraunderlåta något. inte troligtDet är att

arbeta med begreppetproblem med i detta sammanhangstörre ävenatt
otillbörlig, varför detta kan framkomlig värdväg att noggran-vara en

övervägas.nare

bedrägeri och kvacksalveri7.4.4 Om

rörelser ekonomiskahänder anhängare till vissaDet gör storaatt upp-
eller värdeföremål ochoffringar. skänker penningsummorMan stora

bank-det förekommer realiserat tillgångar eller tagitäven att uppman
lån för kunna skänka desto kan innebära anhängareDettaatt attmer. en

fa-försätter ekonomiskt trångmål för lång tid framåt ochsig i ävenatt
med guds-miljen hamnar på bar backe. kollekter i sambandUpptagna

tjänst på kronor eller eller krav på kursavgifter från 15 000l 000 mer,
och till verkligt höga belopp, kan exempel. den månInämnasupp som
sådana för den enskilde kännbara ekonomiska föranlettsprestationer av
allvarligt vilseledande otillåtna påtryckningar, kan det finnas skäleller

bestämmelser bedrägeri ochpå några i 9 kap. OmBrBnärmareatt se
oredlighet.annan

vilseledandeFör bedrägeri döms enligt denBrB 9:1 som genom
förmår förnågon till handling eller underlåtenhet, medför vinningsom
gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon hansom re-

Vid lindrigare fall bondfångeri föroch liknande dömspresenterar. av
bedrägligt beteende, för dessaBrB 9:2. väsentliga tillämpningenDet av
bestämmelser den ekonomisk disposition till förmånär göratt som en
för någon villfarelse avgörande föri påsvävar sätt ärettannan som
handlingen den till vilkens förmån dispositionen görs ärsamt att
medveten villfarelsen. säljerOm någon ellert.ex. ett preparat ettom
stycke metall falskeligen påstående eller metallstycket haratt preparatet
vissa läkande eller egenskaper, bedrä-nyttiga det saknar, så detärsom

jfrgeri 738. skulleNJA 1953 C Det värde motsvarandeattvara av
rättslig prövning utbjudna kurser, för självut-materialsätt en av om

veckling och liknande verkligen har påstådda egenskaper eller huruvida
påståendena vilseledande på dem straffbara be-är sätt görett som som
drägeri. skall hellerMan inte glömma vilseledande reklam, inteatt som
kan straffas bedrägeri, kanske ändå kan angripas enligt marknads-som
föringslagen eller enligt reglerna avtals ogiltighet se kap. 7.9.om

Den olaga tvång förmår någon till handling eller under-som genom
låtenhet, innebär vinning för gärningsmannen och skada för densom
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eller någon i ställe han döms för utpressning, såvitt dettvungne ärvars
inte skall dömas för rån, BrB 9:4.

finnsDet lagmm straffrätten,i veterligen hittills tilläm-inteett som
på de ekonomiska relationerna mellan dominerande ledare förpats

andliga eller liknande rörelser och anhängare benägna för underkas-
Ändåtelse. förefaller det detta lagrum, paragrafenjustsom om om

ocker, ligger ochBrB 9:5 på sådana rättsfall.nästan väntar

"Den vid avtal eller någon rättshandling begagnar sigsom annan av
någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att
bereda sig förmån, står uppenbarti missförhållande till vederlagetsom
eller för vilket vederlag skallinte utgå, döms för ocker till böter eller
fängelse i högst två år.

För ocker döms också den vid kreditgivning i näringsverksam-som
het eller i verksamhet, bedrivs ellervanemässigt iannan som annars

omfattning bereder sig eller ekonomisk fönnån,större ränta annan, Ärstår i uppenbart missförhållande till motprestationen. brottetsom
döms fängelsetill lägst månader och högst fyra år."grovt, sex

Lagtexten talar för själv.sig offretsMan utnyttjar brist på omdöme i
allmänhet eller beträffande detjust slags transaktion, det frågaärsom

Straffansvar kräver dock, gärningsmannen kände till offretsattom.
omdömeslöshet eller beroendeställning.

Kvacksalveri intar särställning och heller inte blandär upptageten
bedrägeribrotten i BrB i särskild Lag förbud falli vissautan moten om
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, kallad kvacksalverila-

SFS 1960:409. Orden "kvacksalvare" och "kvackare" gamlaärgen
folkliga benämningar på någon medicinsk utbildning ellerutansom
behörighet sig sjukvård läsa,ägnar kväka eller "kvacka"attgenom

sina salvor. Orden kanöver också användas folkmuni nedsättandei
syfte för beteckna dålig läkare. Lagstiftningen haratt naturligtvisen
tillkommit i första hand för skydda människor från oduglig,att en
ibland hälsovådlig behandling och från sådan hindras uppsökaatt av en
kompetent och adekvat vård. Till skillnad från straffbestämmelserna

bedrägeri och liknande gäller därför lagförbudet kvacksalveriom mot
själv uppriktigtoavsett utövaren på konstersina ellertror nyttanom av

inte.
Kvacksalverilagen vänder sig den läkarlegitimationmot utansom

eller motsvarande, ersättning, undersökermotmen annans
hälsotillstånd eller behandlar för sjukdom eller liknandeannan genom

vidta eller ordinera förebyggande,att botande eller lindrande åtgärder,
1§.



Religionsfriheten 1998:113juridiskt perspektiv SOU326 och dess gränser ett-

enligt smitt-sjukdomarFörbjudet enligt behandla2 §är att som
och andrasamhällsfarliga,skyddslagen 1988:1472SFS är ma-cancer

komplikationer isjukdomar ellerligna diabetes, epilepsi,tumörer, sam-
eller levereraförlossningband med graviditet och att utsamt prova

generellt förbjudetdetskall särskilt anmärkas,kontaktlinser. Det äratt
hel-intebarn, fyllt åtta år. Detundersöka eller behandla inte äratt som

rörandebehandlingsanvisningarskriftliga råd ellerler tillåtet lämnaatt
Beträffande undersökningundersökt.personligennågon, intesom man

allmänske underfår det enligt 3 § inteeller behandling därutöver, så
radiolo-ellerinjektion, hypnoslokalbedövningbedövning eller genom

giska metoder.
sjukvårdenhälso- ochyrke inombehörighetI Lagen utövaattom

obe-för denbestämmelser1984:542 finnsSFS somom ansvarm.m.
legitimerad inomframställer siganvänder yrkestitel ellerhörigen som

ellerkvacksalverilagenbestämmelserna ibrytervården. Den motsom
faraframkallarvållar skada ellereller ovarsamhetuppsåtligen avsom

fängelseeller ikvacksalveri till böterför hälsofarligtför skada döms
kan ocksåtillsyn hithörande tingSocialstyrelsen, har ihögst år.ett som

för kvacksalveriverksamhet.utfärda förbud
utveck-tillifrågasatts med hänsynhar kritisktKvacksalverilagen

syftetill dessMed hänsynalternativa medicinen.lingen den s.k.inom
lagstiftningönskvärt, dennadet dockskydda framstår attatt upp-som

och kli-flora kommersiella instituteffektivträtthålls på Densätt.ett av
kurerutbudet terapier ochrikt varieradefram och detniker växt avsom

falleller idet bland nyttigaerbjuds där, farhågor,inger vartattsom
vidskepelsedöljs åtskilligt,oskadliga behandlingar också ärsom ren

sjukafarligt direkt eller indirektoch fall kani många attgenomvara
hjälp.åtnjutande yrkesmässighindras komma iatt av

ogiltighet7.4.5 Om testamentes

tillgångar kanefterlämnavid bortgångPersoner, sin väntas storasom
deraspåverkan, med avseende påbli för olika former testa-utsatta av
sjukliga.de ålderstigna ellerförordnanden, särskiltmentariska ärom

ha påskall giltigt måste detFör upprättatsett testamenteatt vara
ÄBkrävs bl.a. två testamentsvittnen,visst i lagen föreskrivet Detsätt.

brukardessa skriver påoch vittnesmening,10:1 Den testamentetsom
fullt för-vidinnehålla försäkran, upprättatatt testator testamenteten

detnämligen också ogiltigt,stånd och fri vilja. Ett ärtestamente omav
psykisk under ellerunder påverkan störning, tvång,upprättats omav

förmått förordnande hansnågon till viss utnyttjatestator ett attgenom
ställning liksom blivitoförstånd, viljesvaghet eller beroende omtestator
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vilseledd eller i villfarelse på påverkat för-svävat sättettannars som
ÄBordnande i och detta sammanhang finns13:2 Itestamentet, ett

äldre, alltjämt viktigt svenskt rättsfall obehörigt inflytande,men om
NJA 1948:277. 81-årig viljesvagEn kvinna hade veckor före sintre
död ändrat sitt till förmån för viljekraftig och hän-testamente en ung,
synslös hushållerska. Man påträffade utkast till det medtestamentetnya

Ävenhushållerskans handstil. bevisning lades fram. fannHD attannan
denna hade missbrukat den gamlas viljesvaghet och beroende och på så

förmått henne det förklaradessätt Detatt upprätta testamentet.nya
därför ogiltigt.

regelDenna otillbörlig påverkan förutsätter dels påverkan påom en
och särskild mottaglighet hos honom eller henne. Härtestator en avses

inte vanlig rådgivning och liknande, sådan inkräktar påutan en som
viljefriheten och möjligheten till fri och självständig bedömning.en

7.5 Familjerätt

Familj7.5.1 kulturbundenheterättens

Om jämför i olika delar världen, så finnerrättssystemen attman av man
vissa delar dem företer likheter under det andra skiljer sigstora attav
kraftigt från varandra. reglernaSå för handel och köpenskap,ärt.ex.
för avtal och deras rättsverlcxuingar häpnadsväckande likartade sigvare

på Asien eller AfrikaAmerika, eller Europa. Detman ser samman-
hänger med handelns sedan århundraden internationella karaktär.
Tvärtom förhåller det sig med straffrätten och framför allt familje-med

Dessa inte till sin karaktär universellarätten. vilar påär tvärtomutan
fundament trosuppfattning och uppehålls tradi-ett av normer, som av

tion, religion och kultur, skiftande från land till land, från folk till folk.
I några länder försöker inte utveckla för den statenman ens en gemen-

familjerätt. I Kenya tillämpas hinduisk familjerätt blandt.ex.sam
många indierna, muslimsk bland muslimerna, europeisk blandav euro-
péema och traditionell sedvanerätt på familjelivets område afrika-av

Olikhetema kan vålla svårigheter och konflikter vid familjebild-nema.
ningar och framför allt deras upplösning mellan kontrahenter från- -
olika familjerättsliga Om svensk kvinna har barn medsystem. t.ex. en

utländsk och denne egenmäktigt fört barnet till sitt hemland, såen man
bistår den svenska kvinnan i hennes ansträngningar återfåstaten att
barnet, medan i Sverige kan dömas till fängelse för egenmäk-mannen
tighet med barn han i sin söker återta detta bam. Mycket återstårturom

för harmonisering inomgöra denatt internationella familjerättens om-
råde.
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till barnetsSvensk familjerätt präglas långt gående hänsyn rättav en
uppfattarvärderingaroch enligt svenskaintressen, så vi gängsesom

ochmellanefter jämställdhetdem. präglas ocksåDen mänsträvanav
vadfamiljerätt fråndessa hänseenden skiljer sig svenskkvinnor. bådaI

flesta andra länder.gäller i desom
härharavhängighet kultur och religiösFamilj nämntstroerättens av

på fa-mellan olikafår betydelse vid konflikterdärför denatt normer
socialsek-svenska Enmiljelivets område inom detäven rättssystemet.

uppfattningSkolsköterska har kanske inteellerreterare omsammaen
föräldrar omfattandebarns bästavad trosupp-är ett annanensom som

gällerförhärskande. Tveklöstde landetfattning eller andra iännormer
och tillämpasoch det gäller barns väl såi Sverige svensk lag när ve,

föräldrar eller democh barnetssvenska regler principer även en avom
främmandeandra regler dessavill åberopa och tillämpa sig är avvare

lagenföljer diktaten från någon inhemsk rörelse. Meneller avursprung
hela fa-hur skall uppnå barnets bästa, stödjatalar inte alltid om man

den bäst lämpadeden onödan,miljen och inte splittra i ärvem som
vårdnadshavaren osv.

barnföräldrar ochMakar,7.5.2

skallsvensk familjerätt äktenskapetgrundtanke bakomEn är att ses
mellan självständiga och jämställdafrivillig samlevnad perso-som en

samboförhållanden och registrerade partnerskapgällerDetsammaner.
mellan kön. Alltsedan års Giftermålsbalktvå 1920personer av samma

och äktenskapet.råder jämställdhet mellan kvinna i denIman nuva-
ÄktB heterrande äktenskapsbalken, 1:2 det:

"Makar skall visa varandra och hänsyn. skalltrohet De gemensamt
vårda hem och barn och för familjens bästa."i samråd verka

innebär bl.a. har eller sin hustruDetta ingen påtvinga sinrättatt att man
eller livsstil. Trohet har och innebärhär vidsträckt betydelsenormer en

verklig lojalitet allapå områden. makarna harIngen av ensam
bestämmanderätt vad gäller harvården barnen och hemmet. Deav
också lika skyldigheter hjälpa till med allt krävs för skötaatt attsom
barn och hem, innefattande bidra ekonomiskt.även att

finnsDet dock inte några rättsmedel använda make,att mot somen
inte sig efter dessa regler för samliv och samverkan äktenskapet.irättar

kan inte till domstol förMan hindra make/makaatt vägrar atten som
hjälpa till i hemmet och stället förslösari sina löneinkomster på spel
eller make/maka och lämnar hemmet för förvind vågen som mer mer



SOU 1998:113 Religionsfriheten och dess juridiskt perspektiv 329gränser ett-

delta i någon rörelses och aktiviteter. Samhället kan inteatt möten
tvinga makarna efterleva den grundläggande regeln för deras äkten-att
skap. Mot oförbätterlig make och misslyckat äktenskap finns inteetten
något medel dess upplösning äktenskapsskillnad. Omänannat genom
det finns omyndiga barn i äktenskap, skall upplösas, uppkom-såsom

frågan hur vårdnaden ska ordnas.mer om
Om endast makarna ansluter sig till s.k. nyandlig rörelseen av en

kan detta komma dem båda hårdapå vad hänsyn,sättaatt prov avser
lojalitet och jämställdhet. lydnadJu och underkastelse den rörelsenmer
kräver anhängaresina och den vill deras destoliv, svå-styraav mer

blir det rädda sådant äktenskap från upplösning eller konst-att ettrare
lad fortsättning det innehåll gemenskap, dess syfte. Iutan ärav som
sistnämnda fall kommer de barn, kan finnas fördär, utsättasattsom
påfrestningar, kan påverka deras utveckling och psykiska hälsa.som

föddaBarn, så in i samfundvisstsäga äratt ett attsom genom en
eller föräldrarnabåda tillhör det eller för-barn i späd ålder vidensam

äldrarnas anslutning, hamnar i speciell situation och kan drabbasen av
motsättningar mellan samfundets livsstil och världsbild ånonner, ena
sidan och de i det övriga samhället rådande å den andra.

underBarn står vårdnad båda föräldrarna eller dem,av en av om
inte eller särskildatvå vårdnadshavare har förordnats domstol.en av
Vårdnadsplikten består till dess barnet fyllt år barnet gift18 inte sigom
dessförinnan, föräldrabalken, FB 6:2. Vårdnadshavare har långt-ett
gående och omfattande för barnet. Den viktigaste bestämmelsenansvar

FB 6:1:är

"Bam har till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Barnrätt en
skall behandlas med aktning för sin och och får inteegenart ut-person

för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling."sättas annan

detta lagrumI finner alltså förbudetvi infördes i årFBmot aga, som
1979. Då det finns samfund inte klart frånavstånd eller öppettarsom
förespråkar barn, skall denna punkt särskilt belysas.aga av

Med kroppslig bestraffning barn eller underly-aga menar man av
dande. allI Sverige absolut och undantag förbjuden.är Be-utanaga
straffning, handgripliga tillrättavisningar eller våld, medförannat som
kroppsskada eller straffas misshandel enligt desmärta som ovan-
nämnda reglerna i ochBrB 3:5 Att gärningen förövats barn ärmot en
försvårande omständighet. Förbud kroppslig bestraffning ellermot an-

kränkande behandling finns också skollageni SFS 1962:319. Närnan
förbudet och kränkande behandling infördes i såmot FB,aga annan var
det främst förtydligande redan gällande straffrättslig bestäm-ett av en
melse. gick dockDet längre och väckte uppmärksamhet även utom-
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lands. Lagändringen betydelsefull på minst två det förstaFörsätt.var
har det därigenom klart ifrån, handgripliga tillrättavisningar,sagts att

straffbara blir utförsenligt inte tillåtna därför deBrB,är attsom av
vårdnadshavare barn. det andra går förbudet längre eftersomFörmot
det bara direkt våld behandling.inte kränkandeävenutanavser annan
Föräldrar och andra måste förstå, inga former våld eller fömed-att av
ring får medel uppfostran bam. detta,i Naturligtvis innebär intevara av

fåraldrig ingripa fysiskt. Sådana ingripanden ofta nödvän-att ärman
diga, särskilt det gäller bam. kan lyfta bortsmå Detnär t.ex. attvara
eller frånpå hindra barn skada sig eller Me-sättannat ett att annan.

bestraff-ningen med lagen få bort allt användande våldär att av som
ning. Förbudet kränkande behandling riktar psykisksigmot motannan
misshandel. kan inlåsning eller tal och uppträdande berö-Det vara som

barnet självkänsla.dess inte kan respektera dessa prin-Denvar som
förutom till-ciper kan bli fråntagen vårdnaden barnet risken iattom

lämpliga fall bli dömd och straffad. Behandlingen denna fråga harav
blivit förhållandevis utförlig, eftersom, vilket harredan mångaantytts,
svårt förstå saken. kan i många länder, därDeträttatt noteras att man
först ställde sig oförstående till det svenska förbudet införan-mot aga,
det sådant övervägs.ettav numera

Vid skilsmässa och fall då fortsatt vårdnad möj-i inte ärgemensam
lig blir frågan skall ha vårdnaden barnen ibland tvis-om vem som om
tig. Sådan skall med hänsyn till vad bäst för barnet.tvist avgöras ärsom
Faderns och moderns och önskemål får svensk träda tillbakairätt rätt
för barnets bästa. dem lämplig särskildOm ingen utsesav anses
vårdnadshavare. sådana sammanhang liksom andra, där barns ochI i ve
väl ligger vågskålen, kan socialtjänstens ochi vårdnadsutredare, barn-
ungdomspsykiatrins liksom domstolarna ställningtvingasexperter ta
till betydelsen förälders i viss rörelse.av en engagemang en

prejudikat från alltjämt meddeladeI 1951, giltighet, HDägerett som
följande dom:

utredningen"Genom i målet ådagalagt, bägge makarnaär ägaatt
förutsättningargoda för handhavande vårdnaden dottern.av om

Under dessa förhållanden och i beaktande barnet iärännuattav
späd ålder har kunnat ligga vårdnaden anförtroddesnärmast, att
modem. Vid bedömandet denna fråga kan emellertid icke bortsesav
från Majas anslutning till sekten Jehovas och hennes starktvittnen
betonade nitälskan för dess religionsövning. Avgörande blir härvid
icke denna rörelses ställning till kristna trosläror. oklar ochHur
osammanhängande sektens förkunnelse står dock fast, dessän är, att
anhängare i viktigt avseende omfatta och handlingiett även
tillämpa åskådning kommer stridi med gällande lag. Genomen som
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ofta stötande framställningssätt har denna trosriktningett egenartat,
visat sig ägnad väcka undran och ovilja kretsar vilka med deniatt
komma beröring. det omedelbara inflytandet fråni Uppenbart är, att

fostrare sin övertygelse drives verksam del iatt tagaen som av en
sådan gemenskap och fara förpropaganda kan innebära allvarlig ett
barns karaktärsutveckling och sinneslugn, liksom ock ound-att en
viklig motsättning till kan lända barnet till skada ochomgivningen
lidande. heller kan lämnas obeaktat omständigheternasåsomatt-

målet bestyrkai Marias upptagande i sekten kommerEvanogsamt -
leda till söndring i förhållandet till hennes fader ochatt

fädemefränder.
Just.R. Afzelius, dikterade enhälliga dom finnerJag HDsom

fördenskull, hänsyn till barnets bästa vårdnaden böratt av
uppdragas och fastställer alltsååt Rune, det slut vartill Hov.R:n
kommit. Ur 1951:96."NJA

Detta halvt århundrade gamla rättsfall står alltjämt isnart ett upptaget
lageditionen, hjälp vid tolkningen vårdnadstvister.FB 6:5som av om
Det innebär det skall läsasinte i alla avseenden återspeglandeatt som
dagens rättsläge. Så har samhället för länge sedan godtagit fastat.ex. att
anhängare till Jehovas slipperVittnen värnplik-vapentjänstgöra som
tiga. bör det gällandeDäremot barn skall skyddas frånrätt, attses som
rörelser med skrämmande budskap och propagandametoder, liksom
gemenskaper och fjärmaravskärmar från familj och andrasom som
naturligt ingår i omgivningen och det normala samhällslivet.

Myndighetsåldrar,7.5.3 forvaltarskap och
förordnande godav man

Myndighetsåldem i Sverige 18 år. 18-årsdagen har denFr.o.m.är unga
människan full rättslig handlingsfonnåga och står längre under
föräldrars eller vårdnad, FB 9:1. redan före uppnåddMenannans se
myndighetsålder finns det många åldersgränser, markerar detsom
växande barnets undan för undan växande och handlingsfrihet.ansvar
Men den kan olika skäläven hindrad fulltatt tavuxne av vara ansvar
och behöva skydd bli utnyttjad framför allt ekonomiskt. En så-mot att
dan kan då få skydd och stöd förvaltarskap eller fåvuxen genom en
god förordnad för sig. samband med skyddetI minderåriga el-man av
ler begränsat ansvariga manipulation och exploa-gentemot t.ex.vuxna
tering borde dessa åldersgränser och myndighetsregler bety-vara av
delse. skall heltDe kort gås här.igenom
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under åtta år får enligt kvacksalverilagenBarn översagtsovansom
huvud behandlas legitimerad medicinsk personal.inte äntaget av annan

Åldern återkommer flera sammanhang. det tidigare nämnda12 år i I
fylltförslaget till lag trossamfund krävs samtycke barn somny om av

vårdnads-år för träda eller samfund. Föräldrar och12 in iatt ut ur
havare får då ensidigt besluta eller framtvingapå någoträtt sättatt

frågasådant. 12-årsåldem innebär också viss bestämmanderätt i om
medborgarskap, svenskt medborgarskap 1950:382 1Lag ase om

får adopteras haoch fyllt år inte heller10 Den 12 utan att sam-a. som
tyckt hänsyn till barnets vilja vård-till det, 4:5. iFB Man tar stor
nadstvister, barnet har nått viss utveckling och mognad. barnetHarnär
fyllt får nämligen verkställighet dom eller beslut fråga12 år iav om
vårdnad eller inte ske barnets vilja, inte länsrättumgängesrätt mot om
finner det nödvändigt med hänsyn till barnets bästa, FB 21:5. Detta
skall fylltgälla barnet visserligen inte år ändå nått12även om men
sådan mognad dess vilja bör beaktas. Om barn nått dennaatt ett som
ålder och mognad skulle finnas hos förälder eller fosterförälder, somen
inte enligt dom har till vårdnad eller kommer varkensårätt umgänge,
polis, myndighet handräckningsocialarbetare eller någonattannan ge
för därifrån lagligetvinga det barnet och hem till denatt
vårdnadshavaren, länsrätt fattat beslut därom. och för sig såinte Iom
kan den eller de två, har vårdnaden barn enligt regler,FB:settsom om

den gällande utomstående, barnet finns hos sådana.göra rätten mot om
Skulle stöd lag undanhålla alltsånågon barnet, kanutan av
vårdnadshavare påkalla hjälp eller länsrätt för återfå det.tingsrätt attav

dockDet inte tillåtet själv sin och polisens ellerär rätt ävenatt ta
socialtjänstens handräckning förutsätter laga dom eller beslut. Om ett
bam eller ungdom mellan och finns hos12 18 år någonen
sammanslutning och inte vill lämna den, kommer skeavvägning atten

den vilja den förmodade skadan fortsatt vistelse där.motav unges av
s.k. straffmyndigheten eller straffbarhetsåldern dagDen inträder den

då den fyller 15 år. innebär, den skyldige får dömasDet inteattunge
till påföljd för brott, begåtts före den dagen, 1:6. betyderBrB Detsom

Åklagareninte, samhället allsinte väcker visserligenatt reagerar.
inte något åtal, polisen utreder regel ändå brottet kan ledai och detmen
till ärendet överlämnas till de sociala myndigheterna. brottetHaratt
begåtts fylltnågon år15 inte 21 år, kan åklagare eller-av som men
efter väckt åtal domstol falli vissa i stället för straff välja över-att-
lämna den till socialtjänsten för vård eller åtgärd enligtunge annan so-
cialtjänstlagen, 1980:620SoL eller lagen med särskilda bestämmelser

vård LVU 1990:52. bör hörasBarn under sådan utred-om av unga,
ning, det kaninte skada barnet. inträde eller utträdeFörantasom ur
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Svenska kyrkan krävs fyllt gäl-samtycke den år enligt15av som nu
lande religionsfrihetslag 1951:680.

arbetebarn skall kunna träffa avtal anställning ellerFör att annatom
krävs samtycke vårdnadshavaren. får själv avtaletBarnet sägaav upp
och träffa avtal liknade arbete. Både barndet fyllt 16 år och nyttom om

verkan, detoch vårdnadshavare får avtal med omedelbarsäga omupp
Är vård-behövs hänsyn till utveckling, hälsa eller skolgång. detmed

träffanadshavaren, avtalet på sådan grund, får barnet intesagtsom upp
liknande fyllt ochavtal, det 16 år, 6:12, 2 Egen-FB lävennytt st.om

dom, förvärvat efter fylldaden underårige arbete 16 åregetsom genom
får han själv råda FB9:3, löver, st.

Sammanfattningsvis bör vårdnadshavare ha betydande möjlig-en
heter rörelse,till barns skydd ingripa anslutning till inteatt mot en som

bra för barnet. gäller särskilt barnet bundits anställ-Dettaär om genom
ningsavtal eller liknade.

behövakan, han eller hon inte omyndig ändåEn ärtrots attperson
hjälp bevaka förvalta egendom eller sörja för sinmed sin sinrätt,att

psykiskkan bero på sjukdom, försvagat hälsotillstånd,Detperson.
eller liknade förhållande. kan tänka fall, där nå-störning Här sigman

förvirrat sinnestillstånd, har bristande eller felaktig verk-iärgon, som
lighetsuppfattning eller helt saknar motståndskraft pockande på-mot
verkan, blir utnyttjad arbetskraft eller till-barskrapad på sinasom

förordna utföragångar. sådana situationer kan godI rätten atten man
eller huvudmannen sådant beslutbevaka det inte klarar Ettsom av.
enligt samtycke den det gäller, tillståndet11:4 kräver såvitt inteFB av

vederbörandes alls kan inhämtas.så allvarligt, mening inte Detär att
sistnämnda måste då praktiken styrkt läkares intyg.i Detvara genom
räcker således de anhöriga någon enligtinte, att t.ex. mot attreagerar
deras uppfattning skänker alldeles för mycket till organisa-pengar en
tion vilkens lära de uppfattar vidskeplig eller grumlig. Myndigasom

har stödja alla möjliga verksamheter och ändamålrätt attpersoner oav-
vad andra må tycka därom åtminstone länge fullgör för-så de sinsett

sörjningsplikt. För någons vilja skall förordna godatt motman man
krävs verkligen övertygande utredning den klararinteattom personen

sköta sina angelägenheter och detta i vårt exempelatt ägerattav - -
direkt samband med eventuellt utnyttjande.

Om någon varaktigt befinner sådant tillstånd otillräck-sig imera av
lighet, härovan, kanangivits förordna förvaltarskap, FBrättensom om
11:7. Förvaltaruppdraget skall till det speciella behovet varjianpassas e
enskilt fall. alltsåDet smidigare den gamlainstitut omyndig-är ett än
förklaringen och denna år 1989.ersatte
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7.5.4 Egendomsförhållanden

Om den makens anslutning till speciell rörelse medför storaena en
uppoffringar och utgifter leder detta lätt inser ofta till svårasom man
spänningar.

klarEn uppfattning och bruk de regler, gällerrättettom av som
egendomsförhållandena äktenskapeti kan till hjälp och minskavara
spänningen åtminstone i vissa lägen.

giftEn egendom antingen giftorättsgods, i vilket denärpersons
andre maken har giftorätt, eller enskild egendom, den andre makensom
inte har någon All egendom, make för med boeträtt sig in isom en
eller därefter förvärvar blir giftorättsgods, den inte särskildom genom
rättshandling blivit enskild. Sådan rättshandling kan äktenskaps-vara
förord, bara kan ingås de blivande makarna före gifterrnåletsom av
eller föreskrift ellergivare i gåvobrev eller vari-testator testamenteav

egendomen tillfallit den maken. Praktiskt innebär detta, detattgenom
alltid kan klokt äktenskapsförord gifteröverväga innanatt ettvara man
sig förälder eller det vill skänkasamt att ellerär testa-en vem nu som

värdefull egendom också skall tänkamentera det finns skälöver attom
skydda den egendomen från makes dispositioner, opålit-mottagarens
lighet eller bristande omdöme. finnsDet också möjlighet för gifta atten
genomföra bodelning precis vid dödsfall eller skilsmässa,en som men
med den skillnaden det äktenskapliga samlivet fortsätter. baraatt Det är
den egendomen separerats.gemensamma som

Även det sig giftorättsgods får makerör inte den andrasutanom om
tillstånd hyra inteckna eller sälja makamas bostadut, ochgemensamma

ÄktBhuvud inteöver någon fastighet, 7:5.taget
Att egendom giftorättsgods har betydelseär vid bodelning. Det in-

nebär på vanligt förfogarägarenatt sin egendom.sätt över

7.6 Barns rätt

Detta avsnitt skall överblick andra viktiga källor till barnsöverge en
den finnsrätt inom familjerätten,än behandlats förraisom som av-

snittet.

7.6. l Barnkonventionen

FN:s konvention barnets rättigheter dess Generalförsam-antogsom av
ling den 20 november 1989 GA/RES/44/25. Den konventionen är

inte helt införlivadännu med svensk starkarätt, krafteräven verkarom
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skallstark ställning ochför den skall bli det. har ändåDenatt en
alla tveksamma Någratillämpas och framför allt åberopas situationer.i

för denna framställningde viktigaste artiklarna med bäring på ämnetav
skall här kort summeras.

och bestraff-skall skyddas alla former diskrimineringBarn mot av
familjemedlemmarsföräldrars, vårdnadshavares, ellerning på grund av

ställning, åsikter eller enligt 2.2.verksamhet, uttryckta tro, art.
bästaalla och åtgärder, barn, skall barnetsVid beslut rörsom

komma första enligti rummet, art.
ochför säkra barns överlevnadStaterna skall sittgöra ut-yttersta att

veckling, enligt 6.2.art.
ochbehålla identitet, medborgarskap,har sinBarn rätt att namn

släktförhållanden, enligt art.
lyssnade till allt demskall ha bli hörda och iBarn rörrätt att som

skalloch respekterade förhållande till mognad.få sina åsikter i Barn
religionsfrihet,också och yttrandefrihet, tanke-, ochha åsikts- samvets-

frihetföreningsfrihet och till fredliga sammankomsterrätt samt att ta
andrasprida åsikter och upplysningar och allt detta in-och utanemot

tillgäller för alla människor, dvs. med hänsynskränkningar, deän som
andras och anseende enligträttigheter 12-15.art.osv.,

till lagens skydd olagliga på sitt privat-harBarn rätt mot angrepp
korrespondens, heder och sittoch familjeliv, hem, sin sinsitt sitt anse-

ende, enligt 16.art.
former eller psykiskt våld,skall skyddas alla fysisktBarn mot av

innefattande enligteller utnyttjande sexuella övergrepp,övergrepp art.
19.1.

upprätthållas förenligt medSkoldisciplin skall på sätt ärett som
och konventionen,barnets mänskliga värdighet enligt 28.2.art.

möjligheter,syfte skall utveckla barnets fullaUtbildningens attvara
förbl.a. respekt för rättigheter förbereda barnetmänskligasamt samt att

förståelse, fred, tole-ansvarsfullt liv fritt samhälle andai iett ett en av
jämlikhet mellan och vänskap mellan alla folk, etniska,könenrans, na-

tionella och religiösa enligt 29.art.grupper,
har till fritid och vila och del konst och kultur,Barn rätt att ta seav

3 1art.
.

handlar sexuelltArt. 32-34 skydd ekonomiskt och utnytt-motom
jande narkotika.samt mot

Art. 36 reservbestämmelse. lyder:Denär en

skall skydda former"Konventionsstatema barnet alla andramot av
utnyttjande, kan skada barnet i något avseende."som
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Aga, sexuellt och utnyttjande klart förbjudna i bamkonven-ärannat
tionen liksom förnedrande disciplinära åtgärder, förkunnandet av
skrämmande dogmer eller till avkoppling och fritid.vägran

Om barn föds in eller hamnar i sådana situationer ochväxer upp
föräldrarna inte råder bot på det därför de inte vill eller kan, börinteatt
det samhällets skyldighet ingripa. Om det handlar avsnitt.att nästavara

7.6.2 Sociallagstiftning och skydd för barn och

unga

Socialtjänstlagen, läggerSoL, på varje kommun det yttersta ansvaret
för alla, vistas där får den hjälp och det stöd, de behöver.att som som
Socialnämnden skall verka för barn och ungdom underatt växer upp

och goda förhållanden särskilt följa utvecklingentrygga hos barnsamt
och ungdom, har visat tecken till utveckling. Nämn-som en ogynnsam
den skall vidare i samarbete med hemmen försörja sådananära att
ungdomar får det skydd och det stöd, de behöver ordna vårdsamtsom
och fostran utanför det hemmet, det motiveras hänsynmed tillegna om
det barnets eller ungdomens bästa.

Detta stadgande ställer knappast krav på något aktivt och förebyg-
gande handlingssätt hos socialtjänsten. ungdomarFörst utåt visarnär
tydliga tecken på i farozonen, skall utvecklingen särskilt följas.att vara

vidareDet klart,är asocialitet, skolk, missbruk ochatt symtom som
brott har förutsättningar dra uppmärksamhet tillstörre sig svår-att än
fångade ting andliga kriser, relationsproblem eller social isolering.som

Ett exempel kan det nyandligt skadligtäratt ettvara engagemang av
slag hotar barnet. föräldrarnaOm eller vårdnadshavaren å si-som ena
dan och socialtjänsten å den andra båda bedömmer det finns risk föratt
skada, så bör kunna samarbeta väl med stöd den anförda lagbe-man av
stämmelsen. det föräldrarnaMen eller dem, fört barnetärom en av som
in i blir saken mycket svårare. Svårigheterengagemanget, överatt
huvud problemen, bristande och kunskaptaget se engagemang om ma-
nipulativa rörelser och de metoder, härvi kallar otillbörlig påver-som
kan och förklarlig obenägenhet arbeta föräldrar, inteatt moten som
företer den vanliga sociala problematiken, erbjuder tillsammans eller

för sig tänkbara förklaringar till den tvekan och finnspassivitetvar som
från socialtjänstens sida. Eftersom det sig företeelserrör om nya som
socialtjänsten vid, drar sig förär gripa in.attovan man

Däremot finns det i anslutning till SoL 71 uppmaning till all-om
mänheten och skyldighet för myndigheter anmäla underårigatt om en
behöver skydd, kring vad kan innebäraett fara förresonemang som
barnet SOU 469-470. Här förutom misshandelnämnss. annan mer
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svårbedömd olämplig behandling, psykiskexempelvis fara på grund av
sjukdom hos vårdnadshavaren, undemäring hos barnet, uppfostran ge-

s.k. andlig utnyttjande barnet sexuellt eller på sätt,terror, annatnom av
vanvård eller underlåtenhet barnet känslomässig trygghet ochatt ge
stimulans. Frågan huruvida barn eller ungdom fara skalli prö-ärett en

dessa och liknande det fara, finns skyldighetkriterier. Finns såmotvas
ingripa.att
Åtgärderna kan bestå stöd, skydd och samtal med hemmet,av

samarbetssamtal med sakkunnig eller familjerådgivning, SoL 12 och
12 krävs tillstånd socialnämnd för fåDet underårig skallatt tasa av

för vård och fostran i hem förälders eller vårdnads-änemot annat
havares, 25 kan ske samband med nämndbeslut beredaDet i ett att
den vård familjehemi jämlikt 22 Socialnämnd och länsstyrelseunge
har tillsyn såväl enskilda privata institutioner,över tar emotsom som
barn och och kan regler och följs heltanvisningar inteunga om
förbjuda verksamheten. Slutligen finns möjligheten bereda barn ochatt
ungdomar vård och vid behov omedelbart omhänderta dem, det påom
grund förhållandena i hemmet finns påtaglig denrisk, attav en unges
hälsa eller utveckling skadas. detta handlarOm med särskildaLagen
bestämmelser vård LVU, 1990:52.om unga,av

7.6.3 Skola och fristående skola

Skolan har många uppdrag. undervisningFörutom finns ansvaret att
förmedla försvaret allaför människors lika värde och därmed allas lika

bli bemötta med respekt för detta värde och bli lyssnade till.rätt att
Detta framgår med all önskvärd tydlighet i Skollagen lä-1985:1100,
roplanema offentligaoch alla deklarationer.i Händelser under senare
år har visat avsevärd handfallenhet och brist på ideologisk bered-en
skap inom skolan, förhållandei till rasism i dess olika former och gra-
der.

fortsattEn diskussion hur skolans värdeinnehåll skall kunna fö-om
i paritet med kunskapsutbudet mycket viktig, värde-Enärras upp se

grundad skola Ds 1997:57.
Alla vill emellertid inte låta sina barn i de kommunala skolorna.

Frågor rörande s.k. friskolor har ofta varit politiskt ochtvistiga juridiskt
svårlösta. I tilläggsprotokoll till den1952 tidigare nämndaett Europe-
iska konventionen de mänskliga rättigheterna står ietc. art.om
"Ingen må förvägras till undervisning."rätten

Vid utövandet den verksamhet kan påtaga frågasig istatenav om
uppfostran och undervisning skall respektera föräldrarnasstaten rätt att



338 Religionsfriheten och dess juridiskt perspektiv 1998:SOU l 13gränser ett-

tillförsäkra barnsina uppfostran och undervisning står ien en som
överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska överty-
gelse.

Tolkningen denna artikel har föremål för fleravarit avgörandenav
den Europeiska kommissionen och den Europeiska domstolen förav

mänskliga rättigheter Danelius 258-262; Rehof, TrierLorentzen,s.
464-470. finns principiellDet inrätta privata skolor liksomrätt atts. en

ordna privatundervisning. Samhället kan dock ställa krav påatt annan
undervisningens innehåll och standard för den skall meritvärdeatt ges
eller behörighet. Klart vidare inte, enligt den Europeiskaär att staterna
konventionen, skyldiga finansiera eller på stödja privataär att sättannat
skolor. till föräldrarnasHänsynen religiösa eller filosofiska åskådning
har inte hindra, undervisningen fomiedlar objektiv, kritiskansetts att
och pluralistisk kunskap religion och filosofii och därtill hörande äm-

Vad får,inte tillåta indoktrinering föräldrarnasärstaten att motnen.
religiösa övertygelse.

Dessa principer formulerades efter mitten l900-talet. Barn-strax av
konventionen, kom till i dess slut, flytta tyngdpunkten frånsom synes
föräldrarnas övertygelse till barnets åsikter och rättigheter.egna

del finnerFör Sveriges vi på dessa frågor Skollagensi 10:4,svaret
lyder:som

skolpliktigt"Ett barn skall medges fullgöra skolplikten på sättatt annat
dennai lag, det framstår fullgott tillalternativän ettsom anges om som

den utbildning står barnet till buds enligt lagens före-som annars
skrifter. Behov insyn verksamheteni skall kunna tillgodoses.av

Medgivande kan lämnas för till år i sänder. Under dess gil-ettupp
tighetstid skall hur verksamheten utfaller. Medgivande skallprövas
återkallas med omedelbar verkan, nödvändig insyn i verksamhetenom
inte eller det skäl kaninte förutsättningar förannat antas attges om av
godkännande fortfarande föreligger."

Lagnimmet uppställer höga krav på insyn och aktiv tillsyn. Det inteär
tillsynsmyndigheten kommuneni har bevisbördan för attsom
verksamheten fungerar väl. ligger på denDet bedriver den alter-som
nativa skolverksamheten visa, det inte finns några missförhållan-att att
den och det inte: skäl inte kan förutsättningaratt annat antas attav..
för godkännande föreligger".

Skolverket har i mellan"Barn och framtid"rapporten presenteratarv
undersökning fristående skolor eleversina förut-sämreen om ger

sättningar andra skolor studera vidare och i övrigt bli välän integre-att
rade medborgare. följandeDet bygger Skolverketspå pressmeddelande
i saken den l oktober 1997. bl.a. föräldrar,Där de valt desägs att som
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kristna skolorna, önskade skolan skulle bevara och förstärkaatt en per-
sonlig religiositet hos barnen. Sammanfattningsvis fann Skolverket det
inte styrkt, fristående skolor, vänder sig till religiösa, etniskaatt som
eller kulturella i det svenska samhället generellt har negativagrupper
segregerande effekter.

Såväl internationell bekräftar friheten välja alter-svensk rätt attsom
skolformer, till förmån för religion f°arnativa indoktrinering inteatt en

förekomma liksom heller fostran till intolerans eller förakt förinte
andra uppfattningar det klarttrosformer, eller människor. Samtidigt är

skolan de absolut viktigaste medlen för påverkaäratt ett attav
människor och deras åskådningar och frestelsen till missbruk är stor.att

framtidpåverka generellt bam. efterLättast Om vi strävaräratt sett en
tolerans, krävs vaksamhet frånmed minskande och inte ökande så en

alla sida, har för skolan.deras som ansvar
och andra frågor rörande de fristående skolorna,Vad tillsynavser

hänvisas till kap.

Marknadsföring och konkurrens7.7

Konsumentskydd17.7.

företeelse, kallas har blivit synligDen New Age inte minstsom genom
omfattande och växande marknad. har kraftig ökningVi sett aven en

kliniker, och behandlingar utanför den konventionella medici-terapier
utbud kurser, utbildningar och material för själv-betydandeettnen, av

från flera de kost,utveckling och liknande rörelserna liksomav nya av
föremål med eller godaoch olika påstådda nyttigaämnen, preparat

bl.a.egenskaper. Kritiker har talat kvasipsykologisk marknad.om en
svårigheten överskåda det hela kan dockTrots ärsägasatt att somt

gammalt den civilisationen själv och splittermänskliga ärannatsom
del säkerligen del skadligt och del- kanskenyttigt,ärnytt; enen en

den bara harmlöst. del det erbjuds på denna mark-Enstörsta av som-
nad kostar mycket underinte så det mycket dyrt. Osäkertär äratt annat
i många fall vad skall hänförasrätteligen till ellerNew Agesom ny
andlighet och vad faller utanför. rättsliga skyddet för konsu-Detsom

och hans intressen viktigt på denna marknad. denUrär ävenmenten
synpunkten skall några viktiga inslag det skyddet beröras.i

skallFörst det dock påminnas allmänna rättsliga förprinciperom
köp och avtal aspekt avtalsrättenEn på under avsnitt 7.9tasm.m. upp

särskilda rättsliga konsumentskydd,Det har byggts i Sve-som upp
rige består dels särskilt stiftade lagar och dels särskilda myndig-av av
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heter eller institutioner, skall övervaka dessa lagar följs och ditattsom
allmänheten falli vissa kan vända sig.

Viktiga lagar Konsumentköplagen, 1990:932,KonsKL Konsu-är
menttjänstlagen, KonsTjL 1985:716, Marknadsföringslagen,
MarlmFL 1995:450 avtalsvillkor konsumentförhål-Lagen isamt om
landen, KonsAvtL 1994:1512. Konsumenträttsliga institutioner är
Konsumentverket, chef och generaldirektör också Konsument-ärvars
ombudsmannen, vidare Marlcnadsdomstolen,KO; och AllmännaMD,
Reklamationsnämnden, ARN.

KonsKL gäller för enskilt ändamål köper lösa saker,när en person
alltså inte fastigheter, från näringsidkare, Avtalsvillkor,1 ären som

för köparen bestämmelserna i lagen, gäller inte köparen,sämre än mot
3 innehåller detaljeradeLagen bestämmelser ömsesi-parternasom
diga skyldigheter. 22-29 förskrifter avhjälpande fel,ger om av om
leverans, prisnedsättning, skadestånd eller hävning köp olika fallvidav

fel på den köpta Vad med fel klargörs i 16-21 §§.av varan. som avses
bl.a. frånDet avviker vad avtalats, eller från vad kö-är om varan som
med fog kunnat förutsätta och inte överensstämmerparen om varan

med sådana uppgifter egenskaper, säljaren har lämnatom varans som
vid marknadsföringen eller före köpet och kan ha in-antasannars som
verkat på köpet. Köparen måste dock reklamation skälig tid.inomgöra

Konsumenttjänstlagen komplement till reglerasDäriär ett
arbeten utförs löspå eller fast egendom förvaringsuppdrag.samtsom

lagen alltsåDen inte något direkt intresse för denna framställning.är av
Däremot tillämpar Konsumentverket och dess bestämmelserARN
analogt avtalsförhållandepå mellan konsument och anordnare kur-av

vi skallstraxser, som se.
KonsAvtL gäller däremot brett fält. gäller avtalsvillkor,Denöver ett

näringsidkare använder de erbjuder tjänster eller andranärsom varor,
nyttigheter till konsumenter, definieras konsument1 I 2 § och nä-
ringsidkare. Den sistnämnde fysisk eller juridiskär en person, som
handlar för ändamål har samband med hans näringsverksamhet,som
offentlig eller privat. Med detta verksamhet ekonomisk naturmenas av
och sådan karaktär, den yrkesmässig. Denäratt att cent-av anse som
rala bestämmelsen i 3 § s.k. generalklausul. Enligt den kan Mark-är en
nadsdomstolen, förbjudaMD, näringsidkare i framtiden användaatten

avtalsvillkor, med hänsyn till pris och övriga omständigheterett ärsom
oskäligt för konsumenterna. förutsättningEn förbudet skallär att vara
påkallat från allmän synpunkt.

Den vill åberopa generalklausulen skall anmälan till KO,görasom
har begära upplysningar näringsidkaren.rätt flestaDeattsom av av

dessa fall avslutas uppgörelse efter förhandlingar mellan Kon-genom
sumentverket och näringsidkaren eller dennes branschorganisation.
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tillMånga fall hänskjuts dock till tagit ställningMD, årensom genom
för-många olika slags avtalsvillkor. Däribland återfinns fall ensidigtav

verkande förskott, konsumenten har betalat eller oproportioner-somav
lig för uppfyllt sitt åtagande.ersättning konsumenten inteatt

konsumenthar såldes beslut MD 1992:25MD i ansett, attett en
avbeställa korrespondenskurs ochhar skälig ersättningrätt att mot en

ställas relation till i vilkenförhand bestämd ersättning måste ipåatt en
fullföljt Allmänna reklamationsnämn-utsträckning deltagaren kursen.

vidden, har därefter sedan tillämpat ersättningsprincipARN, 1992 en
till betalning för denavbeställning kurser, arrangören rättav som ger

kurstid och det kursmaterial, kursdeltagaren utnyttjat 10samt pro-som
kursavgiften, kursarrangören/näringsidkaren visar,inte attcent omav

Konsumentverket, deltarhan haft faktiska kostnader därutöver. som
anmäl-har flertalkonsumentrepresentant i ARN, tagit emot ettsom

eller brevkurser förangående kurser, några distans-ningar avsettvarav
för avgifter. Verketmindre andra kurser höga attmenar,summor,

ochkurs avtal slags tjänstanmälan till nännast är ettatt se som omen
hardärför kan ledning. NäringsidkarenbestämmelserKonsTjLsatt ge

redan har utförts ochdå till för den del tjänsten,ersättningrätt av som
dvs. det prisför det arbete, måste utföras avbeställningen,trotssom

utförts,skulle ha gällt avtalet bara det 42 Kon-avsett somsom om
generell uppgörelsesumentverket har emellertid lyckats nå någoninte

med eller deras organisationer vilkakursarrangörema procentsatserom
Konsumentverket/Kos beslut 1996-11-skall gälla upplysningar isom

brev 1998-04-20.18 samt
frångått rekommendationer. Detfall har tingsrätt ARNI ett :sen

danskurs ochför hela läsåret tillgällde anmält sig enen person som
ochEfter avbröt han kursenerlagt hela avgiften. höstterminenäven

enlighet medavgiften för ansåg i sinville ha tillbaka vårtenninen. ARN
bara skullegenerella rekommendation, kursdeltagarenangivna attovan
fannbehöva betala avgiften, tingsrätten ingen10 procent menav

avtalet helhet Solna i 1996-anledning frångå i dess Tingsrätt Domatt
avseende213. finns alltså osäkerhet med på04-15 DFT Det vissNr en

rättsläget, gäller avbrutna kurser.detnär
skall de konsumentskyddande institutionerna.Några ord sägas om

reklamationer från konsumenter ochanmälningar ochARN tar emot
Förfarandetkonsumentköp och konsumenttjänster.tvisterprövar ärom

skriftligt, kostnadsfritt. beslut bin-informellt och Nämndens inteär
dande har karaktären rekommendationer. Ansvarskännandeutan av

Ävenbrukar dock efter för domstolarnanäringsidkare sig dem.rätta
spelar dessa rekommendationer roll, vi iäven settstor om som nyss
exemplet de heller där bindande. Konsumentverket deninte är ärovan,

myndighet förcentrala den statliga konsumentpoliti-attsom ansvarar
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ken genomförs under ledning sin chef kan konsumenterKO. Hitav
anmälningar, verket kan också initiera utredningar ochgöra pröv-men

ningar hur lagarna på konsumentskyddsområdet efterlevs. kanKOav
slags åklagare inom detta rättsområde med väckarättett attses som

Äventalan hos och fall domstol. flera andraMD i vissa på sättannan
verkar och verket.KO

Vilseledande reklam och otillbörlig7.7.2 annan

marknadsföring

MarknFL har till syfte motverka otillbörlig marknadsföring. Denatt
omfattar marknadsföring i samband med näringsverksamhet och såle-
des inte politisk eller religiös opinionsbildning, Vid2 1t.ex. st.
marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information, som

betydelse konsumentsynpunkt, skall utformas4 2 Denär st.av ur
och framgår,så, det tydligt det fråga mark-ärpresenteras att att om
nadsföring och för den, 5vem som svarar

Vilseledande beskrivs påståendenreklam i 6 vilseledandeDet är
ocheller näringsverksamhet; produktens kvalitetom egen annans om

andra dess användning och inverkan på hälsaegenskaper; urspnmg,
eller miljö; grunder för och betalningsvillkor; ellerpris, prissättning

kvalifikationer, mark-näringsidkarens eller andra näringsidkaresegna
ellernadsposition, kännetecken, rättigheter, eller tilldelade belöningar

utmärkelser. Sådan reklam förbjuden. på marknadsföringKravenär att
skall vederhäftig och sanningsenlig gäller inte minst hälsopreparat.vara

marknadsföringen innehåller påståenden medicinska verk-Om om
ningar, så klassas produkten läkemedel och får säljas fritt.inte MDsom
har därför förbjudit marknadsföring s.k. naturmedel med kost-vissaav
tillskott, hals-hårpreparat vid Bioscal "biomagnetiskaett samtnamn
och armband" ochMD 1995:12, 1978:10 1984:12.

marknadsför för bruk,En näringsidkare, produkter privatsom som
uppenbart för fortsätta medotjänliga sitt ändamål, fär förbjudasär att

det, 17 l st.
KO, Stockholms och myndigheter.Tingsrätt MD ansvariga Kon-är

och i fall andra näringsidkarevissa har anmälnings- och tale-sumenter
rätt.
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Konkurrenslagstiftning7.7.3

KonkL, kan ha någonbedöma konkurrenslagen,Det svårtär att om
fullständighe-betydelse de sammanhang, det här skrivs Föri om.som

framhållas.skull skall dock några viktiga aspektertens
företag.befordra fri och sund konkurrens mellanskallLagen en

bedri-fysisk eller juridiskMed företag i KonkL person, somavses en
Vikti-ekonomisk eller kommersiell 3verksamhet Dennatur,ver av

förbudet konkurrenshindrande avtal i 6bestämmelsen ärgaste mot
gälleråtföljs exempelkatalog.Förbudet generellt, Det sär-är men av en

mark-villkor, karteller; uppdelningskilt fixerade priser eller andra av
kon-nader, olika villkor för likvärdiga transaktioner, någonsom ger en

tillavtal, binder kontrahentkurrensnackdel eller kopplade yt-som en
samband med avtalet.terligare åtaganden utan

ställning den svenskaförbjuds missbruk dominerande påI 19 § av
Även oskäligtfinns exempel påtvinga någonmarknaden. här såsom att

den andra fullgörinköpspris eller ställa avtalsvillkor, att partenatt som
handels-ytterligare förpliktelser, varken till sin eller enligtnatursom

bruk med avtalet. Bestämmelsen riktar sighar något samband mot en-
nöd-från företags sidasidig konkurrensbegränsning endast attett utan

Stock-samordnat uppträdande från flera.vändigtvis förutsätta något
beslutaansökan Konkurrensverketholms får enligt 47 § påTingsrätt av

för-för utreda det harundersökning hos företag överträttattett omom
buden elleri 6 19 §§.

näring och skatt7.8 Arbete,

och skydd7.8.1 Anställdas rätt

påverkan kan utnyttjasyfte med och följd otillbörligEtt attvaraen av
svenskaarbetskraft. del den omfattande modema,någon Den avsom

reglernaarbetsrätten, då kommer blickpunkteni ärnärmast omsom
den anställdes Viktig här lagen anställningsskydd, LAS,rätt. är somom
gäller arbetstagare allmän och enskildi tjänst.

definieras lagen. hellerarbetstagare inte i InteMen ärvem som
krävs formellt anställningsavtal för den skall be-något att partenena
traktas Anställningsförhållandet uppkommaarbetstagare. kansom ge-

s.k. konkludent handlande, handlar och uppträder som en ar-nom man
betstagare allmänhet detAD 1995:84. inte svårtI ärär att se vem som
arbetstagare skiljaoch anställd. svårighet kan uppkommaEn är attsom

arbetstagare från uppdragstagare. problem här skallDeten en som pre-
frihur skiljer vilja hjälperärsenteras man en person, som av en annan
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eller organisation från någon otillbörligt arbetsta-utnyttjasen som som
åtnjuta sådans skydd och rättigheter. Saken har inteutan attgare en

ÄndåArbetsdomstolen, eller domstol.prövats AD, det vik-ärav annan
tigt eftersom de flesta reglerna till arbetstagares förmån tvingandeär
och domstolarna därför till det reella innehållet i öm-parternasser mer
sesidiga åtaganden till den etikett, på förhållandet. Iän sattsom man en
helhetsbedömning då till de faktiska förhållanden, arbetetser man som
utförs under, däribland sociala och ekonomiska förhållandenparternas
och inbördes styrkerelation.

Omständigheter, i praxis har tala starkt för det äransetts attsom
fråga anställningsförhållande kan den arbetandeett att partenom vara,
har utföra de arbeten, huvudmannen efter hand anvisar ochatt som un-
der hans tillsyn; arbetet utförs den arbetande själv, det denatt ärattav
arbetandes enda eller väsentliga sysselsättning, arbetet vissäratt av
varaktighet och den arbetande har position förhållandei tillatt en svag
den eller dem, han arbetar för.som

Konstateras någon arbetstagare i rättslig mening, så har hanvara
eller hon många rättigheter. deEn viktigare, tillkommen efter ettav
EU-direktiv, arbetsgivaren enligt LAS 6 skyldigär §att är atta ge
arbetstagaren omfattande skriftlig information alla de villkorom som
gäller för anställningen.

Den självinte vill medverka till ställningsin och sinatt rättsom
arbetstagare erkända, skyddas inte dessa regler. Den varitsom av som

otillbörligt utnyttjad torde dock efterhandi kunna yrka på ersättning,
eventuellt skadestånd i kvasikontraktsligt förhållande och baseratsom
på de löne- och andra fönnåner, skulle ha utgått. frågor krä-Dessasom

ytterligare utredning.ver
arbetstagareBegreppet viktigt också därför det kan användasär att

för begränsa tillämpningen vissa regler inom socialförsäkrings-att av
Det i praktiken de lokalarätten. skattemyndighetema,avgörs av som

utfärdar A-skattesedel för arbetstagare och F-skattesedel för skattskyl-
diga bedriver näringsverksamhet. arbetstagareFör skall desom so-
ciala avgifterna betalas arbetsgivaren. Vi återkommer till dettaav
nedan under kap. 7.8.4.

Lagen arbetsskadeförsäkring 76:380, omtryckt 932357 garante-om
den förvärvsarbetar i Sverige försäkring för olycksfall ellerrar som

skadlig inverkan arbeteti liksom för olycksfall vid färd till ochannan
från arbetsplatsen. Den inte haft skattsedel och alltså räknassom som
arbetstagare lär få svårt styrka, det frågavarit förvärvsarbeteatt att om
och komma i åtnjutande försäkringsskyddet.att av

Arbetsmiljölagen 77:1160, omtryckt 912677 gäller verksamhet i
vilken arbetstagare utför verksamhet för arbetsgivares räkning. Dess

kap.7 avhandlar den tillsyn lagens efterlevnad, skallöver utövassom
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Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. Frågan i vilkenärav
utsträckning dessa kan utsträcka sin verksamhet till platser, där arbete
utförs sådana egentligen borde arbetstagare och derasav som ses som

näringsidkare, fast fallet.så inteavnämare ärsom
finnsDet många andra hithörande bestämmelser vikt. Detav an-

förda räcker för visa betydelsen den, utför arbete nå-att attav som
verkligen får ställning arbetstagare. drar för-Den,gon annan som som

delen sådant arbete har såväl rättsligt förmoralisktett attav som ansvar
inte arbetstagares uppgifter maskeras frivillighet. dra denAtten som

fel blir ungefär lika klandervärt anställa s.k.gränsen att svartsom ar-
betskraft.

7.8.2 Troende anhängare i offentlig tjänst

Vi har religionsfrihet i landet och vi har- bortsett från de med hänsyn
till rikets säkerhet klassade tjänsterna inte yrkesförbud.något De-
flesta här omtalade rörelsemas anhängare återfinns helt naturligt i ar-
betslivet, fönnodligen i ungefär utsträckning alla andra.samma som
Dessa anhängare innehar alltså offentliga tjänster domare, läkare,som
förvaltningstjänstemän, lärare och skolsköterskor. den deI mån som

och värderingar de har såsom trosanhängare kommer inormer som
konflikt med dem råder i samhället i övrigt, kan detta upphovsom ge
till svårigheter. Problemet knappast någon omfattningär störreav men
kan besvärligt det enskilda fallet.ivara

Några exempel skall Antag rådman i länsrätt,att ärges. en en som
anhängare trossamfund,visst skall döma i kommunalt be-ett ettav
svärsmål, där klaganden offentligen kritiserat dettaär en person, som
samfund och klagomåletgrunden för det överklagade beslutetär att
fattats under inverkan Ellerjäv. låt tänka den situationen, attav oss en
sjukhuskurator skall patient vårdas för akut depres-ta emot en som en
sion, också behöver diskutera ekonomiskasina bekymmer,storamen
varvid det visar sig omfattande penningöverföringar till samfund,att ett
där kuratom aktiv, huvudorsak till såväl insolvens depression.är är som
Vi kan också tänka, tonåring, hårt sliten mellanatt ären som en
förälders krav på uppgående i nyandlig rörelse och tvivelsinaen egna
på riktigheten i dess förkunnelse, behöver tala med någon i social-
tjänsten, denne någon själv hängiven medlem rörelsen.är Ettmen en av
sista exempel: En skolsköterska har upplevt genomgripande omvän-en
delse och kommit omfatta förbjuder sexuelltatt strängttro,en som um-

Ändåutanför äktenskapet liksomgänge abort och preventivmedel.
innefattar hennes arbetsuppgifter flickor söker rådgiv-att ta emot som
ning bl.a. just sådant.om
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följdjämföra Svenska kyrkan, tillkan med de iMan präster avsom
Någrabibeltolkning motståndare till kvinnligasin och sin präster.ärtro

första hand,dem låter säkert tjänsteåligganden komma isina menav
Andra klararfår mycket dem och deras inre kamp.inte såvetaman om

vil-samhälle och uppdragsgivare,det kommer konflikt medinte iutan
fall harmassmedia. sådantket brukar väcka uppseende inte minst i Ett

kap.i 7.3.2.nämnts
övertygelsens den harligga den religiösamåste iDet natur, att en

skall främst.dess handlingsnormeroerhörd styrka och kräver sättasatt
fariséerna frå-följa rekommendation,alltid lättDet Jesu närär att

detskatt till kejsaren: "Ge då kejsarengade det betalarätt attom var
fram-tillhör Gud" Matt. 22.tillhör kejsaren och Gud det Detsomsom

skall kunna lö-konflikter här slagstår inte realistiskt, antyttatt avsom
tillenbart med hänvisningden berörda tjänstemännen ensam,sas av

medvetenhet just så-jävsregler och tjänsteplikt. krävsDet mer av om
diskussion derasdana regler och förpliktelser och kunskap ochmer om

innebörd, alla offentlig arbetsplats deltar.där påt.ex. en
finns domare skyldigReglerna domarjäv i 13-15. EnRB är attom

ifrån målet.själv och i så fall lämna sig Därhan jävigpröva är attom
sakförhållanden, domarenfinns lång och detaljerad lista på görsomen

förhållande till ijävig, såsom släktskap eller part,annat engagemang
eller har intressestyrelse eller på i juridisksätt är partannat person som

tidigare dömt eller pådärav, domaren iutgången, intresse attegetav
denlistans utförlighet, kanbeslutat sakeni Mensätt trotsannat osv.

objektivitetförutse alla de verkliga livet, då domarensinte situationer i
följande synnerligen viktiga,kan ifrågasättas. Därför slutar listan med

omständighetbehörighetshinder: eljest särskildopreciserade "...om
förtroendet för opartiskhet iföreligger, ägnad rubba hansär attsom

målet".
hållna klausul, kallasuppkommer under denna generelltJäv som

frågadelikatessjäv. skall lägga märke till, det här inteMan äratt om
förhållningssättsådant, kunna påverka domaren själv, hansskullesom

eller någraoch domslut, sådant kan någon mån få någoniutan om som
andra betvivla förmåga till opartiskhet det målet.hans i Domarensatt

modelleradeoväld tvivel. Bestämmelsermåste stå höjd jäv,över om
efter vad för finns antal författningar ochgäller domare, i ett stortsom
etiska regler för olika yrkesgrupper. och deJävsprincipema inte minst

delikatessjäv gäller för befattningshavare of-praktiskt varje itagetom
fentlig direkttjänst. med sig, delikatess- ellerDen vet att annatsom mer
jäv kan för handen till-skyldig detta till känna och trädaär attvara ge
baka från befattning med det ärende eller den åtgärd, det frågaär om.

varförDäremot skyldig tala vad jävet bestårär ärattman manom
jävig. kan omfattas tystnadspliktomständigheterDet vara som av
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eller andra personliga skäl inte vill röja. Ofta kansom man av mer man
väl allmänt hållen antydan: känner familjen";"Jag "Jag medge en var

ärendetnär i socialnämnden"; "Jag medlem föreningen,iärvar uppe
söker bidrag" eller "Jag har problem med det här på grund minsom av

tro". Vad inte tillåtet, behålla jävet förär sigär attsom som en
hemlighet och sedan låta det påverka eller kanske inte själv kunnaens-

det påverkat- domen, beslutet,veta handläggningen eller beskedet.om
Så långt jäv.om

Den andra riktlinjen i normkonflikter detta slag tjänsteplikten.ärav
Lagar och andra författningar liksom tjänsteföreskrifter, befattningsbe-
skrivningar och anställningsavtal tjänstepliktens innehåll. Denanger

vid myndighetsutövning uppsåtligen eller oaktsamhetsom av genom
handling eller underlåtenhet åsidosätter vad krävs i tjänsteupp-som en
gift kan, det inte fråga ringa brott, dömas till fängelseär ellerom om
böter för tjänstefel, BrB 20:1. Detta gäller dock förtroendevaldainte
politiker i statliga eller kommunala församlingar. kan deDäremot skil-
jas från uppdraget, BrB 20:4. Brott tystnadsplikt kan också straf-mot
fas, BrB 20:3.

Viktigare straffrätten de arbetsrättsligaän reglernaär omplace-om
ring och uppsägning. Uppsägning skall sakligt grundad inte minstvara

den hänför sig till arbetstagarens personliga förhållande, LAS 7om
Det kan arbetstagaren allvarligt brutit avtal eller bestäm-att motvara
melser eller han misslyckats med uppfylla förpliktelser, hanatt att som

eller borde ha välvarit medveten Försumligheten eller miss-var om.
lyckandet måste den kaninte arbetstaga-arten, att tro, attvara av man

kan komma fungera bättre framtiden.i Enstaka fall missköt-attren av
sel eller fel, måste komma tillrätta med arbetsledning,man genom

Ävenutvecklingssamtal eller liknande. möjligheter till omplacering bör
i regel eller innanövervägas går tillprövas uppsägning. kanDettaman
gälla svårigheter samarbeta problemet.t.ex. att ärom

Sammanfattningsvis bör alltså hänvisa till jävsregler och tjäns-man
teplikt vid fall konflikt mellan samfunds- eller å si-trosnonnerav ena
dan och tjänsteåligganden å den andra. diskussionAtt i på arbetsplat-

levandegöra dessa frågor och principer kan antagligen verk-serna vara
bara nöja sig medän rättsliga sanktioneratt i desammare extremamer

fall, där de skulle kunna tillämpas. Avvägningama måste dock göras
Så måste barnsrätt. väl före offentligtt.ex. anställds anspråk påen

få tillämpa sitt eller sitt samfundsatt i tjänsten.normsystemegna
Om vi avslutningsvis återgår till exemplet med skolsköterskan, som
absolut avstånd från föräktenskapligtar sexualitet liksom preventivme-

del och abort, så kanske inte huvudproblemetär vad skulle händasom
flicka sökte råd och hjälp i sådana ting kom dit. be-Detom en som

kymmersamma den flickan antagligenär, inte skulle ditatt gå över



1998:113perspektiv SOUjuridiskt348 Religionsfriheten och dess gränser ett-

Än kanmänniska intebekymmersamthuvud ärtaget. om en ungmer
nyandlig rörelse,samband medmed problem igå någonstans sina en

själva ellerhenne medlemmardärför de skall hjälpa attäratt mansom
medlemmar eller inte.deinte ärvet om

företagandeNäringsverksamhet och7.8.3

vidled i ellerekonomiska aktiviteter,samfund bedriverMånga ettsom
huvudsakliga.eller denverksamhet,sidan den är anges varasomav

vad idärigenomalltid medvetenkanske inteMan ärär att somom, man
näringsverk-näringsidkare, driverspråkbrukjuridiskt somanges som

undgå denmedvetet, förfall kanske detta skersamhet. enstakaI att
i närings-skyldigheter, på många ingriperreglering och de sättsom

vidsträckt begrepp,företagande. Näringsidkareverksamhet och är ett
verk-ekonomiskyrkesmässigt bedriverinnefattar och en somsom var

Även ekonomiskeller inte.samhet den inriktad på vinstsig ärvare
näringsverksamhet.verksamhet ideellt syftei är

ochslag:följer förpliktelser många Köp-Med näringsidkandet av
miljörättsliga, skatterätts-arbetsrättsliga, sociala,konsumenträttsliga,

motverkatill samhällets strävandenmed anknytningliga och sådana att
funktions-grund kön, etnicitet,olika områden pådiskriminering på av

hinder etc.
bokföringsskyldiga enligtnäringsidkareallra viktigasteDet ärär, att

föreskrifter hurockså lämnarbokföringslagen 1976:125, omsom
bokföringsskyldig-åsidosätter dessabokföringen skall skötas. Den som
för bokföringsbrottoaktsamhet dömsheter, det "bara" äräven avom

bokföringsskyl-enligt Medtill fängelse, fall böter BrB 11:5.i ringare
enligtnäringsverksamhetendighet följer också skyldighet registreraatt

innehåller straffbestäm-ocksåHandelsregisterlagen 1974:157 som
eller oriktiga uppgifter.melser för underlåtenhet

skallspecielltoch åklagare, särskilt depolisDet är närmast som
har övervakaekonomisk brottslighet,beivrasig attägna attatt som

bokföringsskyldiga fullgör den plikten.

och avgifter7.8.4 Skatter

hos SkattemyndighetenRegistrerad näringsverksamhet skall registreras
och delsför mervärdesskatt deklarationer för dels sådan skattingesamt

näringsdeklaration. anställda skall skatt innehållas och inlevererasFör
skall sociala avgifter betalas enligtjämte uppgifter därom. Samtidigt

förlagen därom 1981 omtryckt 1989:633. förutsättningen:691, Det är
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de skall arbetstagare,att tidigare beskrivits och för attanses som som
de skall kunna tillgodoräkna sig för pension.poäng

7.9 Avtals ogiltighet, gåvor och skadestånd

Detta avsnitt inleds med illustrativ berättelse ochrättsprocessen om en
dess bakgrund i DenJapan. vill gå direkt till för Sverige relevantasom
förhållanden hänvisas till kap. 7.9.1.

I Japan har det bildats nätverk jurister andliga försälj-ett motav
ningar, "Network of Lawyers Against Spiritual Sales", redovisarsom

antal rättegångar denett s.k. Enighetskyrkan, tidigare kalladmot
Moon-rörelsen i UniñcationJapan, Church, UC. ägdeEn införrum
distriktsdomstolen Fukuoka,i den 27 maj 1994 dömde måletisom
mellan hemmafru m.fl.A UC, varvid den kyrkan förpliktadesmoten

betala till A miljoneratt 35 motsvarande drygt 6en summa av yen
miljoner svenska kronor, med fem dröjsmålsränta från den 26procents
juni 1988 till dess full betalning skett.

I augusti blev1987 A, 40 år gammal, änka sedanännu hennes
plötsligt avlidit. Hon sörjde djupt hans förtidiga död samtidigtman som

hon arbetade med avveckla hans affärsrörelse. februariatt I dök det upp
sade sig vilja och stödja henne.trösta Han dolde hanen granne som att

medlem i UC. börjadeHan umgås regelbundet hennesi hem ochvar
henne till olika bl.a.tog till något kallades för sällska-evenemang, som
Oasen, Oasis Society, där kundepet på video. Oasen fri-man se var en

villig organisation arbetade för på indirektatt väg värvasom
medlemmar till UC. Här hon i aprilmötte sade tillen person, som
henne, mycket berömd lärare vidatt Nagayoshi,en namn som man
sällan hade möjlighet få träffa, skulle komma och hanatt villig attvar
träffa henne. Personen sade vidare, han visste A:s led iatt att man
helvetet och Nagayoshi kunde hjälpa honom,att medverkadeA tillom

A accepterade då dennaett möte. inbjudan och fördes så till heligen
byggnad inredd i traditionell japansk stil. På golvet sattNagayoshi och
bad till kvinnlig buddhistisk guddom. Efter stund började hanen en
skaka och gråta och vände sig och sade till A, han kundeattom se
hennes makes kropp plågas i helvetet och maken bad henne skänkaatt
fem miljoner Det gjorde hon efter ytterligare övertalning iyen. samma
stil. Detta upptakten till lång utsugning från sidaUC:svar gentemoten
A. I sin utförliga sammanfattnings skrev tingsrätten i Fukuaka bl.a.:

"Vid dessa tillfällen skapades helhetssituation vilkeni förrnåd-Aen
des berättelsernatro, kannaatt och hennes avlidne makesom
lidanden i den andliga världen faktiskt Manipulerandevar sanna.
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mil.UC-medlemmama Endodenna skapadesituation ett
försäkra sigmed syfteutbildningsprogram för A att om

UC-medlemmarhålles förfrån henne. visst,penninggåvor Det att
ekonomiskainformationhade tillgång till Azsoch andra om

från början bekantskapen."redansituation av

fickvid kursen, då Ahur det gick tillföljer beskrivningSå aven
avUC-omgivensträck i litettill timmar itillbringa ett rumupp sex

samtidigthänder ochmedlemmar, höll hennes ta-som manarmarsom
avkräv-karma och vilkaoch anfädernaslade hennes summor somom

livför-efterlämnadehela makenskapitaliserade hondes henne. Till sist
förmåddes skänkaförsörjning ochha hennessäkring, skulle varitsom

lyder:Slutklämmen i detta avsnitttill UC.pengarna

utförts UC-de handlingar"Följaktligen måste det antas att som av
donation till UCfor utverkaEndo och andra Azsmedlemmarna att

medsambandde utförts imiljonerpå 35 även omyen,
kan dessamfl. hävdar, såarbete Endomissionerande som

tillmed hänsynsamhälleligt godtagbarahandlingar inte ses som
dessa handlingarVidare eftersomsyfte, metoder och resultat.deras

resultatetpenninggåvorför försäkra sigatt av envarom
enligthandlingar olagligaEndo mil. dessasammansvärjning ärav

från CulticRedogörelsenjapanska civillagen."709 i denart.
Studies ff.72s.

ogiltigaavtal7.9.1 När är

börotillbörlig påverkan, inteavtal, ingått undernågonEtt varasom
det bör kunnakan också uttryckas så, intebindande för honom. Det att

avtalbör ogiltigt. Reglernaåberopas honom. Det ärnärmot omvara
svenskpåskall gås här. bristogiltiga betydelse. igenom IDeär storav

har lik-norska rättsfall, onekligenrefereras någrarättspraxis även som
redovisats.heter med det från Japan, som nyss

civilrättklassiska hömstenen svensk inne-Avtalslagen, den iAvtL,
ogiltighet.tredje, rättshandlingars Härhåller också kapitel, detett om

handlarfinns ogiltighetsgrunderna tvång och svek i §§. 31 §28-30 Den
har begagnat sigocker ogiltighetsgrund. någonHär attavses,om som

beroendeställning förtrångmål, oförstånd, lättsinne eller attannansav
skenhandlingar kan ocksåsko sig. Viljeförklaringar misstag ochav

avhandlarogiltiga, och särskild lag 1924:32332 34 §§. En ver-vara
kan avtal, under inverkan psykiskslutits störning.av avsom
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36 § AvtL innehåller allmän klausul, domstolarna rätt atten som ger
jämka eller bortse från avtalsvillkor, oskäliga med hänsyn tillärsom
avtalets innehåll, omständigheterna vid dess tillkomst, inträffadesenare
förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Slutet lagrummet hän-av
visar också till KonsAvtL, berörts härsom ovan.

33 kanskeAvtL den det skrivits och grubblatsär övermestsom
samtidigt, domstolarna Varit mycket försiktiga använda den.attsom
Den intresse och lyder:är stortav

"Rättshandling, eljest såsom giltig måatt görassom vore anse,
gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst sådana, attvoro
det skulle strida och heder med vetskap dem åberopamot tro att om
rättshandlingen, och den, vilken rättshandlingen företogs,gentemot
måste ha sådan vetskap."ägtantagas

Regeln frånutgår omständigheterna vid avtalets tillkomst och mot-
vetskap dem. inträffatDet efter beaktaspartens inte. Innebör-om som

den uttrycket "tro och heder" får besvaras det s.k. allmännaav av
rättsmedvetandet. Regeln har kommit till användning i situationer där
den gjort rättshandlingen Varit i inte fullt normalt sinnestill-ettsom
stånd, dock situationen varit så allvarlig, denutan iatt som avses nyss

nämnda lagen psykisk störning.ovan om
Men 33 § AvtL har upphov till intressantare diskussion,gett ännuen

den den s.k. förutsättningsläran. Den ingår avtal ellerettom som annan
rättshandling utgår från eller flera förutsättningar, motiveraren som
hans handlande. kan begränsadDå i viss utsträckning oriktiga eller
bristande förutsättningar leda till avtalets ogiltighet. Domstolama har
varit försiktiga och bland juridiska praktiker har det alltid ansetts att
förutsättningsläran smal Spång beträda. Ogiltighet kan dockär atten
inträda, förutsättning varit eller sig felaktigvisat samtidigtom en vara

den varit väsentlig för avtalsparten, klart insett eller bortmotpartensom
inse detta domstolen finner, för den oriktiga ellersamt att ansvaret
bristande förutsättningen bör ligga hos denna motpart.

Domstolama har mycketvarit återhållsammanämnts med till-som
lämpning 33 § AvtL och särskilt då förutsättningsläran åberopats.av
Något prejudicerande rättsfall där någon andlig rörelse eller liknande
varit avtalsförhållandeti käntmotpart i Sverige.är

Däremot har sådana avgöranden fällts i Norge, Vilket intressant,är
då Norge har avtalsrätt och identiskt 33 denisamma samma som
svenska AvtL och dessutom mycket likartad konsumentlagstiftning.en
Här skall kort redovisas det väsentliga i omständigheter och domstolar-

i fall. Scientologikyrkan i Oslo svarandetre i allanas resonemang var
tre.
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oktoberden 25avkunnades Oslo Byrettförsta domendenI avsom
Scientologikyrkan iochefterdödsboet Marion Lemmål mellan1991 i

dödsboettillScientologikyrkanförpliktigadesA/47,mål 90-102 attnr.:
dröjsmålsränta rätte-jämte 18betala kronor samt134 018 procents

s.k.genomgåttupplyses, Marion Lemdomskälengångskostnader. I att
Vitt-timma.kronorkostnad 1 000tilltimmarauditering i 137 peren av

förebrag-auditeringverkningarnainnehållet ochinesbevisning avom
tilldärfördenkundedessa ettoch ansågs visa, göra utsattesatttes som

redskap. domenviljelöst I sägs:

sådan vetskap,Scientologikyrkan hade"Rätten att som av-anser,
skapat situa-hade självScientologikyrkankräver.talslagens 33 §

lånskaffapressades tillMarion Lem trotstionen. att genompengar
ochför dettavärjde sighonScientologikyrkan visste attatt
tillbetala inlån ochtilldärmedförledde henne att ta pengarupp

knäcka,"hård nöt"Marion LemScientologikyrkan. att menvar... en
motstånd."hennesövervinnaScientologikyrkan klarade attav

MyhrChristianmellandomstol Perdömdejanuari 1994Den 14 samma
berättaderättegångenA/48. Imål nr.:93-2481scientologema ioch

scien-effekternanedbrytandedestöd vittnenMyhr med avomav
ochRundown""Purificationbehandlingsmetoder såsomtologiska au-

skall be-s.k.användes E-meter,Under auditeringenditering. även som
sittinleddeScientologikyrkanrättsfall.underskrivas nästanärmare

hävdade, varjeochreligionsfrihetentillsvaromål med hänvisning att
religions-påOslo ocksåScientologikyrkan ipå ett angreppvarangrepp

balansbristandeförsvaranden och vittnenafriheten. Vidare angreps
därförochmetodermenade, dessKyrkanoch trovärdighet. att nyavar

ochupptagande lånMyhrsfann,Domstolenförståelse.inte attrönte av
otillbörligskett underScientologikyrkan i Osloinbetalningar till press,

avtalenoch isidaScientologikyrkansfrånnärmade sig tvång attsom
avtalslagens 33ogiltiga jämliktfallvart var

till domställningtredje fallet detdetI överrätt,är tar avensomen
grund,på denScientologikyrkan ogillatsdär kravet attOslo Byrett, mot

Överrätten, Borgarting Lagmansrett,preskriberat.det skulle vara
mellan läraredetta mål 95-00524 Aoktober 1996 idömde den 14 ennr

ansåg inteScientologikyrkan i Oslo.och LagmannsrettenMagne Berge
detaljeradoch gick in ifordranfråga preskriptiondetatt enavvar om

gjordesförhandlingeninträffat. Undergranskning vad ävensomav
refererade rättegångama. Lagmannsrettende tvåhänvisningar till nyss

det siggenomgång,konstaterade sini rörtatt pen-omnoggranna
dettaår,under period 2ningöverföringar 000 kronorpå 300 attaven

under detekonomiprivatpersonskunde ingrepp i attett stort envara
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Scientologikyrkans ekonomi å sida förefallersin baserad på storavara
överföringar från enskilda medlemmar vederlag för konkretasom pres-
tationer regelmässigtäven använder ordet donation för dessaom man
överföringar. Omsättningen kurser och kursmaterial Lag-av ses av

väsentligen näringsverksamhet.mannsretten Denna domstolsom
granskade scientologemas elektropsykometer,även närmare den s.k. E-

enligt uppgift dei andra norskametem, rättegångarna kan fram-som
ställas för ungefär 1 000 kronor. Försäljningspriset till medlemmar sa-
des ligga mellan 20 000 och kronor.40 000 Berge köpte två stycken.
Lagmannsretten erinrade, den norska motsvarigheten till KO redanatt
1980 hade förbjudit Scientologikyrkan Osloi marknadsföra E-me-att

påståenden den kundetem människans mentalaatt mätagenom om
tillstånd, avslöja djupare konflikter i människans psyke eller denatt
eller auditering skulle kunna till hjälp vid rehabiliteringenvara av nar-
komaner, alkoholister eller med psykiska sjukdomar eller lik-personer
nande påståenden. Likväl framkom det under denna rättegång, E-att

alltjämt marknadsfördes ehurumetern ordet "mentala" bytts ut mot
"andliga". Berge befanns berättigad Scientologikyrkan återfå vadatt av
han erlagt. Lagmannsretten skrev bl.a.: "Att Magne Berge tagit lånupp
och betalat frivilligt kan hindra,inte ersättningsansvar uppstår. Detatt

led i scientologemasär verksamhetett förleda medlemmarna tillatt att
det de erbjuds värdefullttro, ochatt är medlemmen själv haratt en

stark önskan köpa. Det själva köpeavtalet,att är i detta fall utgörsom
skadan. Att Scientologikyrkan trossamfund kan inte hellerär ett ute-
sluta Ersättningsansvaret innebär inte, scientologerna hind-attansvar.

i sin det ersättningen för kurser och kursmaterial,tro, är även-ras som
tyras."

Intrycket dessa rättsavgöranden de norska domstolarnaär, attav
med sinne välkändaöppet rättsprinciperprövat på företeelser,nya men
också de haft tillgång till goda utredningaratt och övertygande bevis-
ning från kärandenas sida.

AvtLs bestämmelser ocker, och heder bristande förut-tro samtom
sättningar bör kunna fylla funktion för hejda metoderatt att ut-en nya
nyttja människor.

7.9.2 Om ogiltiga gåvor

De viktiga ogiltighetsgrunder, gäller för avtal och andra rättshand-som
lingar och berörts föregåendei avsnitt gäller gåvor. Därut-ävensom

finnsöver några särskilda bestämmelser för den särskilda form av
rättshandling, gåva utgör.som en

12 18-5424
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värdepap-kontanter,egendom,lösdet gäller gåvorNär t.ex.somav
dekanvärdefulla föremål, såellerkan lösas invidareutanper, som

givarensgiltiga delsblirfrågorna uppkomma, gåvorna gentemotnär
Somtilltänkte gåvomottagaren.denfordringsägare och dels gentemot

skul-harnågonfallet kandet förstaexempel på storanämnas, att som
konstsamling,värdefulltillgångaregentligader, inga utöver enmen

till hemsta-konstsamlingenskänkaomständigheterlovat under allaatt
såtill muséet,överlämnatskonstföremålendens attFörst, närmuseum.

fordrings-dessagiltigblir gåvanbesittning,de kommit i dess gentemot
hansde ingå ibesittning kande finns kvar i givarenslängeSåägare.
giltigalltså integåva blirför hans skulder. Enkonkursbo eller mätas ut

fullbordats.harförrän denfordringsägaregivarensgentemot
bestäms Laggåvotagarengiltighetdet medHur gentemotär av

dess lutfästelser gåva, 1angående vissa1936:83 st.:om

sålagegendom i dennalös"Utfästelse gåva sägs vare,varomom av
utfastelsenmed mindreverkan,fullbordats,länge gåvan utan

till gåvotagarenurkund, blivitellerskuldebrevgjorts i somannan
utmärkadess tillkomstvidomständigheternaöverlämnad, eller att

kännedom."allmänhetenstillden avsedd kommaattvar

giltig förränegendom blirlösalltså, ingen gåvaHuvudregeln är att av
besittning.gåvan kommit ifullbordats, d.v.s.den har mottagarensatt

skul-utfärdatUndantag givarenångra sig.Intill dess kan givaren är om
gåvoutfästelse.tillkännagivit sineller offentligtdebrev på gåvan

eko-fall givarensbestämmelser för deocksålag innehållerSamma att
ellerskulle försämrasfullbordats drastisktnomi innan gåvan mot-

handlar givaren.allvarligtpå orättsätt mottagaren ett
gällerannorlunda. Då iegendom detfastVid gåva settstortärav

fastig-överlåtelseellervid försäljningformkrav avannansomsamma
också lagfaras. Sommåsteskriftlig handling. Gåvanheter, främst

tillståndandre makensmake denfår hellertidigare beskrivits inte utan
bostad.eller derasavhända fast egendomsig gemensamma

straffrättsligaoch andra ickeskadestånd7.9.3 Om
sanktioner

viktiga sanktionssystemskall endast korthet erinras detiHär största om
skadeståndsrätten erbjuder. Ettvid sidan det straffrättsliga,rent somav

dels preventiv.skadestånd ha dels reparativ funktion ochkan enen
liditmöjligt kompensera denskadeståndet skall såvittD.v.s. som

effekt. Risken blikan också ha avskräckandeskadan, det attmen en
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förpliktad skada kanersätta till försiktighet ellerextraen mana
åtminstone till vidmakthålla försäkringsskydd till förmån föratt ett gott
den kan drabbas.som

Allmänt kan svensk skadeståndsrätt den ganskasägas, ärattom
saklig, det gäller värdesätta materiella skadornär förersättningatt som
förlorad arbetsförtjänst efter personskada eller skada på egendom,en

återhållsam inför s.k. ideell skada, sveda ochytterst t.ex.men som
värk, psykiskt lidande Vi långt ifrån de fantastiska ersättnings-ärm.m.
belopp för psykiskt lidande, kan föremål för skade-t.ex.som vara
ståndsprocesser i USA.

Skadestånd kan bli aktuellt i skilda rättsliga sammanhang. talarVi
skadestånd på grund brott, skadestånd utanför kontraktsförhål-om av

landen och inomkontraktsliga skadestånd.
Den fälls i brottmål kan också dömas betala skadeståndett attsom

på grund brottet. Om gärningsmannen inte kan betala något skade-av
stånd, vilket dessvärre oftast fallet, finns vissa möjligheterär att er-
sättning enligt brottsskadelagen 1978:413. Vid alla integritetskrän-
kande brott kan målsäganden, d.v.s. brottsoffret den misstänkteav
kräva skadestånd. Vid lindrigare sådana brott kan skadeståndet bli mer
kännbart den straffrättsliga påföljden.än Detsamma gäller vållande till
kroppsskada eller sjukdom, ringa materiella skador tillär samtsom
följd brottsliga eller egendom. Det gäller dock attav angrepp person
bevaka sin rätt.

Skada, vållats vårdslöshet eller försummelse, inte såärsom av som
allvarlig, den strafibar, och det finns något avtal eller lik-att är utan att
nande mellan den skadevållande och den drabbade, grundar oftast rätt
till förersättning den drabbade. Typiska fall trafikskador, där denär
vållande inte gjort skyldig tillsig straffbar vårdslöshet eller t.ex.halk-
ningsolyckor därför kommun eller fastighetsägare försummatatt att
sanda isbelagd trottoar.en

Avtalsbrott och andra tillkortakommanden iavtalsrättsliga och lik-
nande förhållanden erbjuder alltid möjligheten begära skade-nästan att
stånd den felande sig medinte nöjer brist botas,att ettav om man en
köp går åter eller någon sådan kompensation. Ibland kan detannan vara
oklart, det finns avtalsförhållande eller inte. Då talarettom man om
skadestånd i kvasikontraktuella förhållanden.

Blir illa åtgången medmänniska, bör alltid ställa frå-man av en man
skadestånd kan erhållas, dels för dess avskräckande effekt ochgan, om

dels för åtminstone delvis kompensera vad fåttatt utstå. Skade-man
ståndsrätten dock, kanske framgår dennaär lilla överblick ettsom av
rättsområde, mycket.spänner översom
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7.10 Sammanfattande slutsatser

självklara utgångspunktema för denna begränsadeDe inventering av
ibland gällande, ibland slumrande rättsregler två: Dels måste reli-är

skyddas.gionsfriheten skyddas, dels måste den personliga integriteten
åbe-Normalt de hand hand. Problem uppkommer dengår i närsett ene,

ropande religionsfriheten i sin eller behålla sittiver värva överatt grepp
den metoder, kanandre, hotar dennes integritet genom som anses vara
otillbörliga. Båda räddas, både religionsfriheten och denmåste person-
liga detta dilemma måsteintegriteten. Lösningen på görattvara, man
helt klart skall tillåtet och tillåtet fråga påver-vad inte isom anses om
kan andra människor dessa sammanhang. skall med andra ordpå i Man

till-vad otillbörlig påverkan å sidan och vad kanärveta, enasom som
lagstiftarens dessalåtas å den andra. Samhällets och uppfattningar i

frågor skiftningar förkan skifta. Sådana påverkar varje tid och situation
innebörden otillbörlighet. har därigenom önskad flexibi-Begreppetav
litet och kan överlämnas till de rättsskipande dettainstansema. Kärnan i

såväl religionsfriheten, den personliga integri-är attresonemang som
bäst samförstånd, kring vad fårmår görateten ettav en consensus, man

och inte göra.

Tillgodosedda skyddsbehov7.l0.l

Barn under 18 år har skydd enligt lagen. förutsätter dockDetett gott
goda kunskaper barns emotionella behov och vad deras integritetom
kräver för de flesta befattningshavarei konflikt- och kränk-även ovana
ningssituationer, de här behandlade. främst fall, därHärsom avses ny-
andlighet splittrar familjen. bör komma fråga, barnDet i övrigt inte i att

vårdnadshavares tillstånd rekryteras till eller medlem-godtasutan som
i samfund, ställer krav på andligtmar som engagemang.

Makars inbördes plikter och rättigheter klara. Frågan iärrättsynes
vilken utsträckning familjerådgivare och andra hemmastadda medär
dels religionsfrihetens och dels den personliga integritetens krav.

Handlingsfriheten för den sitt börupprättar testamentesom vara ga-
ranterad med de forrnlcrav och förutsättningar för giltighet,testamentes

finns.som
rättsligaDet konsumentskyddet väl uppbyggt före-i Sverige. Detär

faller dock till fullointe detutnyttjat, gäller kvacksalveri, otillbörlignär
marknadsföring och sambandi med det snabbt växande utbudetannat

och tjänster deninom s.k. New Agevågen. Några rörelsers ut-av varor
bildningar, behandlingar, skrifter eller och de de be-priserapparater
tingar har granskats vid rättegångar på många andra håll världen.
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Det straffrättsliga skyddet för frihet och frid väl beprövat och kanär
i dessa sammanhang uppmärksammas.

7.10.2 Möjligen tillgodosedda skyddsbehov

Här rättsregler, med något vidgad och verklighetsanpas-avses som en
sad tillämpning, lagändring, skulle kunna fungera bättreutan änmen
vad fallet dag.isynes vara

Uppmärksamheten riktas främst hur skall kunna skyddamot man
från otillbörlig påverkan förmås till förmö-att storapersoner genom

genhetsöverföringar till förmån för organisationer eller ledare, som
skor sig på detta ganskaEtt avsnitt under kap. har därförsätt. 7.9stort

frågan avtal blir ogiltiga.ägnats Med exempel främst frånnär vårtom
norska grannland, har avtalsrättsliga regler, hurvisassom samma en
något djärvare rättstillämpning skulle kunna stöd igottge personer

läge. sådanEn utveckling kan inteutsatt ankomma enbart på
domstolarna. krävsDet också kärande tillhandahållerparter, som
genomtänkta och väl grundade yrkanden och utförlig utredning och
bevisning.

I såväl nämnda norska andra rättsfall hur dennyss som ser man sva-
rande medvetet försatt den kärande i tillståndparten beroende,ett av
svaghet eller psykisk obalans och därpå medvetet manipulerat den så
uppkomna situationen för på den bekostnad berika sig.att svagares
Likartade psykiatriska kristillstånd kända i fallSverige i någotär även
med självmordstankar inslag. fleraI andra länder har s.k. själv-som
mordssekter utlöst tragedier. Straffbestämmelsema vållandestora om
till kroppsskada eller sjukdom liksom framkallande fara förav annan,
BrB 3:8-9 bör kunna användas i sådana fall.

I straffbestämmelsen olaga frihetsberövande i BrB 4:2 listanärom
otillåtna tillvägagångssättöver inte uttömmande. slutarDen med orden:

"eller på sätt". Lagrummet bör användas vid ofrivilliga bortfö-annat
randen och kvarhållanden till och från nyandliga trossamfund eller
andra sådana organisationer.

l 0.3 Bristande skydd

Där skyddet verkar bristfälligt, förefaller det främst och oftast bero inte
bristandepå rättigheter på otillräckliga kunskaper.utan För barns,att

konsumenters, arbetstagares och de lurades och sviknas intressen skall
skyddas bättre, krävs befattningshavare på många ställenatt får bättre
kunskap hur otillbörlig påverkan och manipulation går till och vadom
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"otillbörligdit begreppettill med. nå måsteden kan ställa För att
allmäntkapitel, också blidettaofta återkommit ipåverkan", ettsom

brittisktdet i"undue influence"begrepp, såsomjuridiskt äraccepterat
rättsväsende.och amerikanskt

missuppfatt-fördomar ochoch undanröjakunskapernaökaFör att
traditionellamellan detöppenhet och dialogningar behövs mer av

andra.rörelserna å denoch de nyandligasamhället sidanå ena
skala mellanpåträffas vidaktiviteterflesta mänskligadeInom en

hänsynslösietiska ideal och demefter högadem handlar somsom
svårtavsaknad dem.total Detsjälviskhet i är att tro, attavsynes vara

viskilda företeelser,annorlunda demycket inomdet skulle så somvara
nyandlighet, sekter eller New Age.klumpar ihop med termer, som

Ökade vadskulle befordraoch insikterkunskaper en samsyn om
påverka medmänni-det gällerotillbörligt,skall när attvarasom anses

tillåtet och inte.således skallområden och vadskor på dessa varasom
ochde myndigheter, harfunktion hjälpakan till bättreDet ansvarsom

skalloch anslagtillståndolika områden,tillsyn näröver t.ex.som
behöveroch andra institutioner. Härför skolorbeviljas privata

vid tillsynochbevisbördan vid ansökningarinsikterna ansvaretom
också förbättras.

Förslag7.10.4

definitionreligionsfriheten kräver klarskyddet förRespekten och aven
andligaskilja religiös ochkanbegreppet religion, så strä-troatt man

samband medbör beaktas ivanden från världsliga åskådningar. Detta
skiljande frånden lagstiftning, följer kyrkans staten.som

bestäm-personliga kräverSkyddet för den integriteten att en ny
verk-Andra rättsligaotillbörlig påverkan.melse straffbeläggeri BrB

undersökasdäremot börpåverkan och skyddningar sådan nogamerav
denna undersökning. Dettavad varit möjligt inomoch utförligt än som

skadestånds-för barn familj och skola, vissagäller särskilt skyddet i
arbetskraftgiltighet och utnyttjadrättsliga aspekter, rättshandlingars

känd ställning arbetstagare.utan som

källhänvisningar, kap.Förkortningar och se
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8 Litteraturlistor

Under detta avsnitt förtecknas litteraturhänvisningar kapitel för kapitel.
8.1 innehåller litteratur utredningen i sig Därefteranväntstortsom av.

litteraturlistor och hänvisningar kapitelvis.presenteras
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Bakgrund

Nyandliga rörelser har under år fått ökad uppmärksamhet både isenare
Sverige och internationellt. Beteckningen inrymmer organisationer och
rörelser mycket skiftande slag.av

Som företeelse rörelser dettaär slag inget fenomen; inyttav sett ett
historiskt perspektiv finner antal exempel rörelserett stortman som
uppstått utanför de etablerade religionerna eller samfunden. Många av
dessa rörelser har olika i inledningsskedesätt rådande reli-ett utmanat
giösa och värderingarmönster i samhället för oftaatt accepterassenare

institution eller organisation bland andra. En del dessa rörelsersom en av
uppfattas det omgivande samhället mycket slutna.av som

Flertalet vår tids nyandliga rörelser har etablerats i Sverige underav
1970- och SO-talet. De bör i ljuset allmän utvecklingses av en mer som
inneburit samhället blivit alltmer heterogent mångkulturellt.ochatt Att
också den religiösa mångfalden ökat och detta olika kan leda tillsättatt
spänningar förbises ibland.

Nyandliga får årrörelser varje medlemmar, varje år utträdernya men
också antal medlemmar. En mindre andel tidigare medlemmarett hamnar
därvid psykiska kristillstånd. Också för anhöriga kan situationen1 vara
påfrestande svår.och

I Sverige kunskapernaär effekterna utträde nyandliga rörelserom av ur
förhållandevis begränsade. Däremot finns i framför allt Storbritannien en
relativt omfattande forskning området. Denna forskning tyder att
formerna för utträdet spelar roll för den tidigare medlemmensstoren
psykiska välbefinnande. Om utträdet eller skäl inte skett kon-ett annatav
fliktfritt sannolikhetenär för den tidigarestörre medlemmen skallatt
drabbas svårigheter.av

Även Österrike,i andra länder, bl. Frankrike, Tyskland och har nyand-a.
liga rörelser uppmärksammats olika I USA finns också erfarenhetersätt.

vård och behandling tidigare medlemmar.av av
Europarådet århar 1992 antagit resolution sekter och nyandligaen om

Ävenrörelser. Resolutionen följdes år 1994. i Europaparlamentet harupp
frågan uppmärksammats under hösten 1996.

Frågor nyandliga rörelser har gångerflera aktualiserats i riksdagen.om
Senast skedde det motion 1994/95:So406. Motionären menadegenom att
det fanns behov utreda hur andlig kränkning och dess hälsomässigaattav
följder skall kunna åtgärdasförebyggas och hur människorsamt ut-som

sådanför kränkning skall kunna få hjälp. Motionären ansåg ocksåsatts att
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and-denpå kommasiktesärskiltlagstiftningfinnasdet bör atttarsom
avsåg motionärenkränkningMedfrågandet härkränkning ärliga om.som

and-ellerpsykiskfysisk,kanintegritetenrespekt förbrist varasomen
dyrkan.masshysteriskochhjärntvättlig ex.

anförtmotionenanledningmedsocialutskott har attRiksdagens rege-av
ochproblemdessaomfattningenkartläggabörlämpligtringen sätt av
delsutredasbörframhållit detharUtskottetskapar.de attmotreaktionerde

vård ochhjälp,och vilkenvilket stöddelsförebyggas,kanproblemenhur
hur kun-Likaså bör det övervägaserbjudas.kunnabörbehandling som

medberördaallaspridas tillområde kandettaerfarenheterskaper och
yttrandefriheten.ochför religions-respektbevarad

ochbetänkandesocialutskottetsyttrade sigKonstitutionsutskottet över
irättigheternafri- ochgrundläggandederegleringendärvidredovisade av

kap. §2 1enligtmedborgareVarjekapitel. ärandraregeringsformens
infor-yttrandefrihet,tillförsäkradallmännadetregeringsformen gentemot

ochföreningsfrihetdemonstrationsfrihet,mötesfrihet,mationsfrihet,
positivadebenämnasbrukarfriheterreligionsfrihet. Dessa gemensamt

frihetregeringsformeniReligionsfrihet definierasopinionsfriheterna. som
Utskottet konsta-religion.sinandramedtillsammans utövaelleratt ensam

opinionsfriheternapositivadeendadenreligionsfrihetenterade äratt av
varpå frihetendetmed sätthängerDettabegränsas.inte kan sammansom

vaduteslutandesyftardefinitionengrundlagstexten:definierats ihar
tillsammansellerreligionsfrihetenjustspecifikt för attär ensamsom -

religionsfriheten närmastireligion. Desinmed andra utöva moment som
inföñiätiTsfñütê,såsom yttrandefrihetw;friheterandrautflödenär av

förgällerenligt vadföreningsfriheten, begränsasochmötesfriheten som
idessa friheter.

tillgodoseför.får endastbegränsasdegällerfriheter attFör dessa att
begränsningenochsamhälle,i demokratisktgodtagbartändamål är ettsom

ändamåltill dethänsynnödvändigt medvadgåfår aldrig ärutöver som
hotlångt denså utgörsigsträckainte heller ettföranlett ochden attsom

grundvalar. Be-folkstyrelsensåsiktsbildningenfriadenmot som en av
kulturellreligiös,politisk,grundenbartfår integränsningen göras av

åskådning.sådaneller annan ..
de all-ocksåsammanhangi dettaerinradeKonstitutionsutskottet attom

isamhällethandlande imänniskorsgäller förbegränsningarmänna som
såsom utövandeuppfattasåtgärderberörakan kommafallvissa avatt som

skyddadhandling intestraffbar ärallmänhetEn ireligionsfriheten. t.ex.
sammanhang.religiöstiförekommerdendärförbara ettatt
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utgick, ovanstående.Konstitutionsutskottet bakgrund från detmot attav
underlag den Socialutskottet föreslagna utredningen skullesom av ge,
avsåg frånstöd- och hjälpinsatser olika främstsamhällsorgan, hälso- och
sjukvården, till människor speciella befinner sigskäl i psykiskasom av
krissituationer dessa åtgärderinsatser inte skulle innebärasamt att som

fri-de grundläggande och rättigheterna i fara. Utskottet utgick vidaresätter
från frågadet inte blev statlig kartläggning eller informations-att om en
kampanj vissa rörelser.mot

Riksdagen har sin mening tillkänna socialut-vadgettsom regeringen
skottet anfört bet. 1995/96:SOUl7, rskr. 1994/95263.

Uppdraget

iUtredarens uppdrag undersöka hur samhället bättreär sätt änatt ett
därvidstödja människor nyandliga rörelser ochdag kan utträttsom somur

kristillstånd. beaktande vadhamnat i psykiska Utredaren skall, med av
sådantkonstitutionsutskottet anfört, bedriva arbetet respektensättett att

för de grundläggande fri- och rättigheterna bevaras.

Ökad kompetens

vilken stödKunskapen omfattningen detta problem, liksom typ avom av
påkallad, i dag bristfällig.ärärsom

skall därför översiktlig bedömning problemetsUtredaren göra av om-en
behov stödinsatser. Utredarenfattning och kartlägga icke tillgodosedda av

sjukvårdens, skolhälsovårdenskartlägga inklusiveskall vidare hälso- och
iför människorstudentliälsans, socialtjänstensoch mötaattsamt resurser

kristillstånd, eventuellavilken kompetens finns och vilkapsykiska som
samrådakompetensförstärkning föreligger. Utredaren börbehov av som

vårdför barn och ungdomar med psykiskamed Kommittén och stöd till
frågor barns psykiska hälsa.i de eventuellt berör ochproblem ungassom

omfattar olika religiösamellan människor värdemönsterRelationer som -
svårigheternablir ibland konfliktfyllda. l vissa fall kaneller andra när--

kommunernassamlevnadsproblem. Här harkaraktäriserasmast som
viktig Utredaren skall undersökafamiljerådgivning roll spela.att omen

människorfamiljerådgivningen behöver för stödja medstärkas att sam-
religiösa.främst värdcrings-bottnar ilevnadsproblem att nyare.som
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ochetablerade värderingarochkändasedan längemedkolliderarmönster
ske.kunnaså skullei falldettahur

stödföreningarochfrivilligorganisationeri dagSverige finnsI som ar-
vissanyandliga rörelser. Förimedlemmartidigarehjälpamedbetar att

frivilligorganisationer hastödföreningar ochförefallermedlemmartidigare
frånavstå dennaväljermedlemmartidigareandramedanbetydelse, attstor

komple-rollföreningarsbelysa dessaskallUtredarenhjälp. somtyp av
rollsamfundensockså etableradedestöd. Här börsamhälletstill merment

uppmärksammas.

Förebyggande arbete

för förebyggavad kanockså göras attUtredaren skall överväga attsom
utgångspunkt kankristillstånd slag. Eni nämntmänniskor hamnar varaav

ochförhållningssättkritisktytterligarediskutera vägar uppmuntra ettattatt
sådant kritiskt för-Ettskolan.tänkande i bl.förmåga självständigttill a.

ochpolitiska, religiösabudskap:olikatillhållningssätt eftersträvas typer av
församråda med arbetsgruppenskall härUtredarenkommersiella. sam-

värdegrund.med skolanskringverkan arbetet

erfarenheterInternationella

informeraerfarenheterinternationellaockså belysaUtredaren bör att om.av
såväl människor utträttstödjanyandliga rörelser somattsamt somav

anhöriga.deras
andra länderihurförstagenomgång skall för detDenna sam-manavse

såsomoberoende kanalerinformationförmedlarmanställer och genom
sådant exempelforskningsinstitutioner. Ett ärochstiftelserföreningar,

forskasyfteStorbritannien, ärnätverk baserat ilNFORM. att omett vars
förefaller iinformation. Detopartiskoch spridareligiösa rörelser attnya

slag.dettanätverkförfinnas intresseSverige ettatt starta av
från Frankrike,erfarenhetergenomgångenandra skalldetFör avse

Österrike behandlat ocholikadär offentliga sättTyskland och organ
nyandliga rörelser.informerat om
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För det tredje bör genomgången också belysa erfarenheter i USA vårdav
och behandling människor nyandligautträtt rörelser.av som ur

Vid översikten de internationellaöver erfarenheterna informationav om
nyandliga rörelser skall utredaren vilka erfarenheterpröva kannoga som
överföras till svenska förhållanden bakgrund skillnader i lagstift-mot av
ningstradition och i kulturella och religiösa förhållanden.

Särskilda behcmdlitzgsfbrnzer

När det gäller frågan vård och behandling förefaller det finnas olikaom
uppfattningar vad och i vilkensätt utsträckning människorom som
befinner sig i kris till följd utträde nyandliga rörelser kan iav ur vara
behov särskild form psykiatrisk behandling. Den brittiska forsk-av en av
ning tidigare refererats tyder de problem del tidigare med-som att en
lemmar drabbas påtagligtinte skiljer sig från de svårigheter kanav som
uppstå vid andra separationer. Svensk psykiatrisk förening åtyper harav
andra sidan påtalat behovet riksenhet för forskning, vård och be-av en
handling tidigare medlemmar i nyandliga rörelser drabbatsav som av psy-
kiska problem. Också vissa enskilda psykologer och förefallerterapeuter

särskilda påkallade.metoder är Utredarenatt skall belysa kunskaps-anse
läget områdedetta och bedömninggöra behovet särskildaen av av
behandlingsformer.

Forskning

Utredaren skall kartlägga vilka svenska forskningsinstitutioner besittersom
kompetens det gällernär utträde nyandliga rörelser och sammanställaur en
översikt dokumenterar forskningsläget.som

Ramar för arbetet

Utredaren skall beakta dels direktiven till samtliga kommittéer och sär-
skilda utredare offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23, delsatt den
överenskommelse finns mellan regeringen, Svenska Kommunför-som
bundet och Landstingsförbundet avseende 1997 och 1998. Förslaget skall
också innehålla redovisning de regionalpolitiska konsekvenserna dir.en av
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1992:50, jämställdhetspolitiska konsekvensernade dir. 1994:124 och
konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 31 1998.senast mars

Socialdepartementet
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