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

Debbie Cook tog
pengarna. Pengar som
scientologer skänkt till
Scientologikyrkan enligt
ett system som Debbie
starkt kritiserat.

Jag och en del oberoende scientologer är förbannade på Debbie Cook just nu. Och
Marty Rathbun, som hela tiden stöttat henne och drivit en insamling för att hjälpa
Debbie med advokatkostnader, har kanske, som han själv säger, en del att fundera
över.
Jag tycker att den här affären suger. Här är en kort sammanfattning:


Debbie lämnade kyrkan 2007, skrev på tystnadsavtal och erhöll $50000 för
tystnad.



År efter det att Debbie kom ut ur kyrkan gav hon ett hemligt vittnesmål om
vad hon varit med om på kyrkans internationella bas (Int). Hon beskrev bl.a.
hur hon fick stå i en soptunna, blev slagen, hur hon fick vatten hälld över sig
och hur hon fick ha en skylt runt halsen med texten ”Lesbisk”.



Hon är, förutom detta hemliga vittnesmål, inte involverad med de oberoende.
Hon håller alla miscavigekritiker borta från sig och förblir vän enbart med
godkända scientologer.



I januari 2012 skriver hon ett brev till sina vänner där hon ifrågasätter David
Miscaviges ledning av kyrkan. Hon ifrågasätter bl.a. kyrkans sätt att tigga
pengar från medlemmar, s.k. fundraising.



Kyrkan stämmer henne för brott mot tystnadsavtalet.



Debbie ber om finansiell hjälp för att klara av rättegångskostnaderna. Marty
Rathbun hjälper henne genom att be besökare på hans blogg att skänka
pengar.



Debbie vittnar i domstol och förklarar att pengarna (de 50000) inte hade med
saken att göra. Hon ville bara ut och hon gjorde vad som helst för att komma
iväg därifrån, menar hon. I domstol bekräftar hon grymheterna på Int och ger
Miscavige skulden.



Efter Debbies vittnesmål lägger kyrkan målet i princip på is.



Debbie och hennes advokat gör upp en motstämning riktad mot kyrkan och
Miscavige själv.



Debbie accepterar en uppgörelse med Miscavige. Hon går med på att aldrig
mer uttala sig om kyrkan. Vi får inte veta mer. Vet inte hur mycket pengar
Debbie fick i uppgörelsen.

En del av de som skänkt pengar för Debbies rättegångskostnader känner sig lurade
och snopna. De, liksom jag, hoppades att Debbie skulle fullfölja slaget mot
Miscavige. Istället sålde hon sig.
Förmodligen är det här det sista vi hör från Debbie Cook. Hon tog pengarna.
Jag känner mig blåst. Jag tog faktiskt ställning mot en pengainsamling på Rathbuns
blogg och fick en del kritik för det. Jag tyckte då det var konstigt att oberoende
scientologer skulle skänka pengar till en person (Debbie) som inte kallade sig för
oberoende scientolog, en person som tidigare accepterat femtio tusen dollar för att
hålla tyst, någon som vägrade associera sig med oberoende scientologer.
Och sen bad jag om ursäkt för att jag ifrågasatt Debbie, bad om ursäkt på min egen
blogg och även på Rathbuns. Hmm.
Snopet, Debbie Cook tog pengarna. Det är fan ta mig en vinst för David Miscavige.
Han fick tyst på Debbie. Debbie fick pengar men hon är verkligen ingen vinnare idag,
inte som jag ser det.
Det finns fler förlorare idag: De som är kvar på Int. Hade Debbie inte sålt sig hade
deras chanser att komma ut snabbare nog varit bättre.
Hon tog pengar från Miscavige, pengar som tiggts ihop från scientologer. Ändå var
det en av de saker som Debbie kritiserade, att kyrkan raggade pengar på detta sätt.
Just dessa pengar sitter idag på Debbies bankkonto.
Eller? Kommer det nya uppgifter snart och jag blir tvungen att be om ursäkt igen?
Stefan Tunedal
25 apr 2012
http://www.kswsverige.org/fascism.pdf

