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AF ANNE KORSHOLM 10. marts 2001 00:00

I Frank rig be trag tes Land -
mark som en sekt
 

Lande reagerer forskelligt på den kontroversielle
kursusvirksomhed

I Frankrig er den kontroversielle kursusvirksomhed Landmark klassificeret

som en psykosekt af de franske myndigheder. For fire år siden forsøgte lan-

det at kortlægge sekteriske bevægelser i landet, og siden har Landmark

stået på listen. - Vi mener fortsat, at organisationen er sekterisk, og at den

udgør et alvorligt problem for borgerne, siger den franske premiermini-

sters rådgiver om sekter, Debord. Kristeligt Dagblad har i den seneste tid

beskrevet, hvordan deltagere på Landmark-kurser i Danmark har følt, at

de blev udsat for massiv manipulation og gruppepres. Den franske defini-

tion på en sekt blev offentliggjort i 1995. »En sekt er en gruppe, som ved

hjælp af diverse psykologiske, destabiliserende manøvrer søger at sætte

deres medlemmer i en tilstand af betingelsesløs lydighed, formindske deres

selvstændige tankegang, bryde med de fælles referencer (etiske, videnska-

belige, borgerlige eller uddannelsesmæssige), og som fører til farer for den

enkeltes frihed, helbred, uddannelse og de demokratiske institutioner.«

Debord er netop nu ved at undersøge Landmarks finansielle forhold, og

han forudser alvorlige problemer for organisationen i den forbindelse. I de

fleste lande svarer Landmark igen med at sagsøge kritikere, men i Frankrig

har organisationen tilsyneladende holdt lav profil i retssalene, og aviserne

har været tilsvarende åbenmundede om kursisters dårlige oplevelser. I be-

gyndelsen af 1990'erne fik en enkelt sag stor omtale. Dengang viste det sig,

at Landmark organiserede mange personalekurser for computerfirmaet
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IBM. Den franskfødte psyko-analytiker Cyril Malka fulgte avisernes beskri-

velser af den kontroversielle sag, der endte med, at en ansat begik selvmord

efter et kursus. - Først var Landmarks daværende leder kun ekstern under-

viser på IBM's personaleudviklingskurser, men lidt efter lidt indførte han

Landmarks koncept. Efter selvmordet centraliserede IBM alle deres kurser

for at undgå den type infiltration fremover. Det var i 1993, fortæller han.

Selv om Landmark er på Frankrigs liste over sekteriske organisationer, har

kursusvirksomheden ret til at udbyde sine kurser. Myndighederne holder

blot ekstra godt øje med dem. Tyske rapporter Som tidligere beskrevet i

Kristeligt Dagblad har man også i Tyskland ansat folk, som undersøger

sekteriske bevægelser, og der har været skrevet flere rapporter om Land-

mark, siger Anne Rühle, delstaten Berlins officielle rådgiver på områder,

hvor bevægelser, partier eller firmaer udnytter menneskers mentale sårbar-

hed til at tjene penge. De kritiske rapporter er skyld i, at færre og færre ty-

skere melder sig som kursister hos Landmark, vurderer Anne Rühle. Men

trods Frankrigs og Tysklands initiativer holdes der stadig mange Land-

mark-kurser rundt omkring i Europa. Landmark-koncernens medierådgi-

ver, Theresa Jabbour, som sidder i Canada, har ikke kunnet fortælle, hvor

mange det drejer sig om. Hun kan heller ikke svare på, om Landmark er

trængt eller i vækst i Europa. Den type information tager ifølge hende

mange timer at fremskaffe. Professor i Sociologi ved London School of Eco-

nomics, Eileen Barker, vurderer til gengæld, at Landmark står stærkt i Eu-

ropa. - Men det er et stykke tid siden, jeg har set noget i engelske aviser om

Landmark. Organisationen er meget fintfølende over for kritik, og nogle

engelske kritikere er blevet sagsøgt af Landmark i Canada, så mit indtryk

er, at journalister er forsigtige, siger hun. Står stærkt i England Det uaf-

hængige informationscenter om nyreligiøse bevægelser og sekteriske grup-

per i England, Inform, får i gennemsnit otte telefonopkald om Landmark

hver eneste dag. Det er tidligere kursister og pårørende til kursister, som

ringer. - Landmark står meget stærkt i England, og organisationen reage-

rer straks, hvis journalister eller andre antyder, at Landmark står for noget

religiøst. Alligevel ringer folk her, fordi de selv fornemmer, at Landmark er

sekterisk, siger informationsmedarbejder Amanda Van Eck, som udvælger

sine ord meget nøje for at undgå et dyrt sagsanlæg. - Landmark er her i

England, og ingen autoritet har endnu udfordret dem, siger hun. Kristeligt
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Dagblad ville meget gerne have disse oplysninger kommenteret og uddybet

af Landmarks officielle talsmand, Theresa Jabbour, men det kunne ikke

lade sig gøre før deadline. - Vi er nødt til at sagsøge journalister og kritike-

re, som spreder forkerte oplysninger. Det ødelægger vores forretning, og

den vil vi forsvare, er hendes eneste kommentar. Landmark er ifølge orga-

nisationens hjemmeside repræsenteret i 59 lande. I Australien, Canada,

Danmark, Frankrig, Tyskland, Indien, Israel, Japan, Kenya, Holland, New

Zealand, Sydafrika, Sverige, England og USA har Landmark større konto-

rer, mens hovedkontoret ligger i San Francisco, USA.
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