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T R O . Ved Jehovas Vidners træf Silkeborg i denne måned bliver medlemmerne opfordret til at undgå »frafaldne,
uddannelse og uafhængig tankegang«. - Foto: HJORTH DANIEL
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Danske politikere svigter børn,
unge og skrøbelige personer ved at
føre en liberal politik over for
kultbevægelser og sekteriske
grupper. Manglende indgriben
betyder, at folk i for eksempel
Scientology eller Jehovas Vidner
bliver udnyttet, hjernevasket og
har svært ved at slippe ud.

TROSSAMFUND
■ Jehovas Vidner har over 14.000 voksne
medlemmer i Danmark. Godkendt som
trossamfund i 1970.
■ Blandt kriterierne for trossamfund er 1)
religiøst grundlag, 2) mindst 150 medlemmer,
3) mulighed for frit at melde sig ud og 4)
repræsentanter, som kan stå til ansvar over
for myndighederne.
■ En kult eller sekterisk gruppe er ifølge Fecris
karakteriseret ved et centralt styre med
monopol på information, at undertrykke
uenighed og benytte sig af manipulation og
isolation.

Sådan lyder bandbullen fra Tom Sackville, præsident for Fecris, som er en
europæisk paraplyorganisation for alle de nationale foreninger, der hjælper
pårørende til folk i kulter.
Tom Sackville sad i Det Britiske Parlament for de konservative i 1980’erne og
1990’erne og var minister for først sundhed og siden indenrigsanliggender.
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»Folk i kultbevægelser bliver isoleret og manipuleret med, så det er nærmest
umuligt for dem at finde ud igen. I mange bevægelser bliver medlemmerne
udnyttet økonomisk eller seksuelt af karismatiske ledere. De ødelægger liv,
også for dem, som mister et barn eller en ægtefælle til sekten«, fortæller han.
REPORTAGE »Det vigtigste er at behage Gud og ikke mennesker«
»Kultlederne gør det smarte, at de kalder deres bevægelse for en religion. Så
tør vestlige politikere ikke blande sig, for religion er en privat sag. Men børn
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eller svage mennesker har ikke en reel chance for at beskytte sig selv mod den
indoktrinering, der foregår«.

Politikere vildleder om 800.000 på
forsørgelse

»Mange politikere siger, at de ikke kan gøre noget, fordi det er svært at
definere en sekt eller kult. Men det er ikke et argument for at svigte. Det er

Dit Politiken

svært, men det kan lade sig gøre«, siger Tom Sackville.
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I forsommeren holdt Fecris en konference i København som opråb til den
danske regering om at trække nogle klare grænser i forhold til sekteriske
grupper.
Følelsesmæssig afpresning
Foreninger som Scientology har ifølge Fecris-præsidenten så frit spil her i
landet, at de har lagt deres europæiske hovedkvarter i København.

Opret gratis profil

I eksempelvis Frankrig er mange af sektens topfolk blevet retsforfulgt for at
udnytte udsatte mennesker, og organisationen var i 2009 tæt på at blive
tvangsopløst.
Når det gælder Jehovas Vidner, der i Danmark er godkendt som trossamfund
og derfor blandt andet har skattefordele og ret til at vie, tøver Tom Sackville
ikke med at kalde dem for en kult:
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»De har de typiske kendetegn: De er ekstremistiske i deres holdninger, man
kan ikke leve et normalt liv og samtidig følge deres principper, de gifter sig
helst med deres egne, og det er svært at komme ud. Der foregår en slags
følelsesmæssig afpresning, hvor nogle ikke kan vælge trosretningen fra uden
at miste deres familie«, siger han.
SVAR FRA JEHOVAS VIDNER Talsmand: Man kan frit forlade os
Mens Socialdemokraternes kirkeordfører, Karen Klint, helt afviser kritikken
og kalder det en opgave for de sociale myndigheder at beskytte især
mindreårige, er Enhedslisten, Liberal Alliance og de radikale enige med Tom
Sackville i, at man kan blive bedre til at beskytte børn og unge mod
manipulation.
Kirkeordfører Marlene Borst Hansen (R) er glad for lovens krav om, at
medlemmer skal kunne forlade et trossamfund.
»Man kan godt diskutere, hvorvidt vi opretholder det krav. Jeg tror, at vi alle
sammen har hørt historier eller kender mennesker, for hvem det har været
meget svært at bryde ud af Jehovas Vidner. Det er sørgeligt, og det er klart, at
når det er et krav i loven, så skal vi sikre os, at de anerkendte trossamfund
lever op til det«, siger Marlene Borst Hansen.
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