www.kswsverige.org
Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

Debbie Cook tystad igen.

Tyvärr har Debbie tystats av David Miscavige – igen. Första gången 2007 när hon
lämnade kyrkan och skrev på tystnadsavtal. Och så nu igen.
Det var inte länge sen Debbie och hennes försvarare stämde kyrkan och det var
många som såg fram emot möjligheten att få se David Miscavige i vittnesbåset.
Debbie sa också att hon hade mer att berätta.
Vet inte hur mycket Debbie fick den här gången
Nu är hon tystad. Ingen av parterna erkänner det men hon har sannolikt fått betalt –
igen. 2007, när hon lämnade kyrkan, fick hon $50000 för att hålla käften. Den här
gången vet vi inte hur mycket hon fick. Ingen av parterna kommenterar uppgörelsen.
Debbie har också tagit ner sin webbplats och avslutat facebook-kontot.
Debbie och hennes man Wayne är genom uppgörelsen förbjudna att avslöja något
som de vet om kyrkan till någon. De kan heller inte ha kontakt med någon som
arbetar mot kyrkan.

En del menar att Debbie uppnådde vad hon strävade efter genom:
1. Brevet i januari som hon skickade till alla scientologvänner där hon
ifrågasätter David Miscaviges sätt att sköta kyrkan.
2. Hennes vittnesmål i rätten (se video på ksw:s förstasida) där hon berättar
delar av vad hon var med om på kyrkans högkvarter.
Visst, Debbies brev och vittnesmål har haft enorm betydelse men hur kan hon låta sig
tystas för andra gången? Jag känner bara frustration angående det här. Hon gör alltså
upp med sadisten David Miscavige igen, och den här gången klipper hon kontakten
med hela högen av oberoende scientologer och all framtida möjlighet att tala om
ämnet. Det är svårt att ta in.
Marty Rathbun försvarar Debbie bl.a. med att det skulle vara oerhört krävande för
Debbie att driva målet mot kyrkan, finansiellt och annars. Han menar också att
Debbies fysik inte är den bästa.
Skulle du ta emot pengar av Miscavige för att lämna
honom ifred? Jag skulle definitivt inte göra det. Pengar
från Miscavige mot min tystnad skulle förpesta mitt liv.
Vad hände med Debbies snack om att ledningen för
Scientologikyrkan inte kunde tillåtas fortsätta? Jag tänker
t.ex. på de som fortfarande sitter inspärrade på kyrkans
högkvarter. Debbie var där. Hon såg allt, hon blev själv
instängd, och nu har hon gett upp möjligheten att tala om
det! Det är synnerligen bisarrt, tycker jag.
Rathbun gissar att Debbie fått sjusiffriga belopp i dollar för
att gömma undan det här målet och tystas.

Pengar från Miscavige för din
tystnad? Smaka på den tanken.
Jag kan inte se hur det skulle
sluta i något annat än misär.

Tystnadsavtalen värdelösa
Nå, processen fortsätter. Hoppas Debbie kan få möjlighet att förklara nån dag.
Genom Debbies mål vet vi en sak till: De där tystnadsavtalen som medarbetare
skriver under när de lämnar kyrkans sjöorganisation, de avtalen kan kyrkan lika
väl bränna, de är utan värde.
Min fråga nu: vad väntar de andra på? Är det inte läge för personer som Mike Rinder
att gå till rätten?
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