Förra året deltog vår son i ett sommarläger som anordnas av FAS (FöreningenAktiva
Studier). FAS ingår i Applied Scholastics Sverige som arbetar med utbildning och
material baserat på L. Ron Hubbards arbeten.
Eftersom FAS styrelse består av Scientologer så var jag, min fru och vår son i år spända
på ifall vår son eventuellt kanske inte skulle få någon inbjudan. Vi vet att det finns flera
scientologer som har problem med det faktum att vi lämnat kyrkan och jag har sett
några tecken på att vissa individer tycker att de ska låta det gå ut över vår son.
För några månader sen fick vi en försäkran från Jan Gustafsson att han skulle se till att
det inte skulle bli några problem. Jan är en av lägercheferna. Men det kom ingen
inbjudan i brevlådan.
Och så för fyra dagar sen berättade Jan Gustafsson att lägrets råd hade diskuterat denna
fråga på ett möte och att det var en del av medlemmarna som var tveksamma (en
majoritet, lät det som). Gustafsson berättade att de skulle ha ett nytt möte idag och att de
skulle ta upp frågan igen.
När jag hörde detta så kände jag direkt att jag inte ville betala en lägeravgift på 4.300:- till
en grupp där några av lägrets personal är motståndare till att min son ska vara där.
När vi pratade med vår son så blev han ledsen men sa direkt att det skulle kännas fel att
åka dit om några inte vill att han ska vara där. Han ville inte åka till lägret och detta
meddelade vi lägrets råd idag.
Dessa personer nämns i FAS information om lägret så jag antar att denna motvilja att
låta vår son vara på lägret finns hos några av dem:
Karl-Erik Granlund
Jan Gustafsson
Sandra Svensson
Anna Ohiniya Svensson
Eva Lillhannus
Assia Svensson
Sven-Olof Ohiniya Svensson
Jag vill med detta dokument göra det känt.
Varför?
Därför att det just nu känns som om jag förflyttats tillbaka till Tyskland och att året är
1941 och därför att vi är rejält förbannade.
Stefan Tunedal
28 Apr 2010
Om du har frågor om detta så går det bra att maila mig på stefan@tunedal.com

