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Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

Bröderna Anders och Martin Ekwall.

Två kvinnliga elever från ett stockholmsgymnasium besökte mig i veckan. De går
tredje året och gör ett skolarbete om scientologirörelsen. Vi satt i en och en halv
timme och snackade. Min son Jerry deltog också och kom in i samtalet mot slutet när
eleverna hade frågor om Studemaskolan.
Martin och Anders Ekwall
Tidigare i veckan hade de träffat två representanter från Scientologikyrkan: Martin
och Anders Ekwall.
Från kvinnornas samtal med Anders och Martin fanns några saker som de hade
uppmärksamhet på: De hade t.ex. pratat om de höga kursavgifterna och kommit in
på kyrkans inköp av stora, dyra byggnader. Männen hade med sig fotografier på
dessa byggnader, bilder de stolt visade upp för studenterna.
Varför inte sänka avgifterna?
”Istället för att köpa dyra byggnader, varför används inte pengarna för att sänka
kursavgifterna?” hade en av kvinnorna frågat.
Martin hade då sagt: ”Vad du är negativ!” Ingen förklaring hade getts.
Det hade blivit dålig stämning efter det och eleverna kände sig nödgade att snabbt
lämna ämnet med kursavgifter och dyra byggnader.
”Vad du är negativ!” Vad är det för svar? Jag tycker att frågan var utmärkt och
absolut passande. Martins reaktion är oförskämd, bisarr och synnerligen klumpig.
Jag förklarade för dem bedrägeriet med de dyra byggnaderna, hur ledningen lurat i
medlemmarna att om de donerar en massa miljoner till inköpet av byggnader då
kommer nya medlemmar att strömma in i rörelsen. De stora byggnaderna har inte
alls gett något gott resultat, tvärtom.

Om förbudet mot ifrågasättande
Skolarbetet handlade om sekter och de var intresserade av flera av de saker jag hade
att berätta. Scientologikyrkans ledning har t.ex. förbjudit medlemmar att ifrågasätta
ledningen. Kvinnorna undrade om detta förbud var något outtalat, en oskriven lag
som samtyckts till bland medlemmar.
”Nej, regeln finns i ett skrivet direktiv från ledningen”, sa jag.
Detta faktum orsakade en intressant reaktion. Först blev de ordentligt häpna, sedan
började de skratta. Vi skrattade allihop faktiskt.
”Så ett direktiv från ledningen som säger att ledningen inte får ifrågasättas! Du kan
alltså inte ifrågasätta detta direktiv heller – du kan inte ifrågasätta direktivet mot
ifrågasättande!?”
”Just det”, sa jag.
Det var faktiskt komiskt. När jag såg deras reaktion fick jag en djupare insikt i hur
långt det gått, hur bisarrt det ser ut från utsidan.
Inga förändringar? Är det riktigt sant det, Anders?
Ett annat ämne som intresserade mig personligen eftersom jag känner både Martin
och Anders ganska väl: Kvinnorna berättade att Anders och Martin varit noggranna
med att den ursprungliga filsofin aldrig någonsin ändrades i Scientologikyrkan. Jag
berättade då om Anders som kom in i rörelsen 1979-80, tror jag. Han gjorde då den
ursprungliga kommunikationskursen, samma kurs som jag själv gjorde. Den kursen
ersattes senare av en annan kommunikationskurs, en urvattnad variant, och detta är
Anders väl medveten om, det vet jag eftersom vi snackat om det.
Anders vet också att ledningens direktiv om barnlöshet i Sjöorganisationen inte på
något sätt grundar sig i filsofin. Jag vet det eftersom vi samtalat i frågan.
Martin och Anders har båda varit med i rörelsen i mer än trettio år. Skulle de inte
känna till att filosofin och metoderna ändrats? Självklart är de medvetna om
förändringarna.
Tredje skolarbetet
Jag berättade min historia om hur jag från slutet av 80-talet ifrågasatt ledningen,
blivit utfryst och om den slutliga skilsmässan mellan mig och kyrkan. De ville veta
hur kyrkan reagerat och jag berättade om kyrkans smutskastning som kommit fram
till mig genom de som senare lämnat.
Mot slutet kom vi in på Studemaskolan och Jerry berättade om hans upplevelser där.

Slutligen pratade vi om utbrytarna med centers som håller på att byggas upp utanför
kyrkan.
Innan de gick gav jag dem varsitt ex av min bok.
Det var det tredje skolarbetet för min del.
Stefan Tunedal
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