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Audhild Skoglund. 2011. Sekter. oslo: humanist forlag. 308 sider.
Anmeldt av Margrethe løøv

å kalle en religiøs gruppe for en ”sekt” har ofte vært det første og
legitimerende steg for kritikk og aktiv motarbeidelse av den samme
gruppen. Med et rikt empirisk materiale i ryggen viser Audhild
Skoglund med boka Sekter hvordan sektbegrepet er forbundet med
generaliseringer og stereotypier. Forfatteren diskuterer også hvordan
uopplyste – og ofte ideologisk betingede – forestillinger om sekter kan
føre til demonisering, overgrep og sågar vold.
Sekter baserer seg i all hovedsak på kjent materiale, og er ikke i seg
selv et nytt empirisk forskningsbidrag. Bredde er prioritert framfor
dybde, og et tematisk fokus dominerer framfor detaljerte beskrivelser
av enkeltbevegelser. etter andre kapittel, som i all hovedsak redegjør
for sentrale sekter og kulter i Vesten i dag, følger tre kapitler som tar
opp kontroverser knyttet til sekter. debatter om hjernevask og deprogrammering, religiøst motiverte selvmord og sexskandaler blir belyst fra ulike vinkler. denne tematiske delen følges opp av en diskusjon
om ”sektofferet” som kilde til kunnskap om sekter. Boka avsluttes med
et kapittel om europeiske myndigheters behandling av sekter.
Skoglund balanserer godt mellom å gjengi pålitelig forskning om
sekter og å kritisk vurdere framstillinger uten rot i virkeligheten.
ensidige eller normative framstillinger er ikke desto mindre interessante
i forbindelse med sektkontroverser, og utgjør en viktig del av kildegrunnlaget for boka. Skoglund forklarer hvordan stereotypier oppstår
og dyrkes fram, med særlig fokus på apostatberetninger som kilder,
antisektbevegelsen som agendasetter og offentlige sektrapporter som
grunnlag for diskriminerende praksiser. hun kritiserer framstillinger
som med utgangspunkt i en skandale i én sekt forhåndsdømmer andre
religiøse grupper. Sekter er for forskjellige til at alle kan stemples som
autoritære, voldelige eller skadelige. Forfatteren viser dessuten hvordan
negative stereotypier kan virke tilbake på sektene, og advarer mot at
sanksjoner utenfra kan øke sektens spenningsforhold til storsamfunnet
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og dermed bidra til at gruppen blir mer ekstrem enn den i utgangspunktet var.
Presentasjonen er gjennomgående nyansert, uten å bli apologetisk
på sektenes vegne. Man kan likevel spørre seg om det er lurt å la de
ødeleggende aspektene ved sekter dominere tematisk i en bok som vil
negative stereotypier til livs. Bokas definitivt lengste kapittel er
”Kollektive selvmord i nye religioner” (kapittel 4), og sexskandaler vies
et helt kapittel (kapittel 5). hva med de ”kjedelige” sektene, hvor lange
skjørtekanter ikke løftes før ekteskapet, hvor ventetiden før dommedag
tilbringes i stille kontemplasjon og hvor det nærmeste man kommer
selvmord er å ”fødes på ny” i dette livet? For å skape et bilde med flere
kulører, bør de grå, fredsommelige sektene settes i søkelyset. eventuelle
positive sider ved sekter, som sosial sikkerhet og solidaritet internt i bevegelsene, ansvar for miljø og positive psykologiske virkninger av
sektmedlemskap, kunne også i større grad vært belyst.
en annen innvending mot Sekter er forfatteren i løpet av bokas 308
sider aldri eksplisitt skriver hva hun mener er de definerende kjennetegnene ved en sekt. Riktignok presiserer hun at begrepet ”sekt” her sikter
til grupper som i den engelskspråklige litteraturen omtales som både
”sect” og ”cult”, men går ikke nærmere inn på hva som definerer sekt
og kult som religionssosiologiske kategorier (s. 17–18). Av to grunner
er det problematisk at spørsmålet om hva en sekt egentlig er forblir ubesvart til og med siste side. For det første er det empiriske mangfoldet
såpass stort og sprikende at man ikke kan forvente at leseren på egen
hånd forstår hva religiøse grupper som hare Krishna, Children of god
og trosbevegelsen har til felles. For det andre befinner noen av retningene som omtales i boka seg i grenseland for det som forstås som
sekter i religionssosiologien. dette gjelder særlig selvutviklingsteknikker som for eksempel Transcendental Meditasjon, Silvametoden og
scientologi (bortsett fra den indre kjernen i Scientologikirken).
om Sekter har enkelte mangler når det gjelder framstillingen av
sekter som fenomen, er den like fullt en utmerket bok om sektkontroverser. Audhild Skoglund har selv drevet utredningsarbeid om sekter
på oppdrag for nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
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(nKVTS). Mot slutten av boka skriver hun om sine erfaringer fra dette.
Skoglund forteller at hun møtte på mange fordommer om sekter hos
sine samarbeidspartnere, og redegjør for den sentrale rollen det kristne
Institutt for Sjelesorg hadde i utredningsarbeidet. Anekdoten gir tyngde
til bokas hovedargumenter. Forskningsrapporter spiller ofte en viktig
rolle i utformingen av offentlig politikk, og skal ideelt sett være skrevet
av eksperter uten sterke interesser knyttet til det de behandler. når
aktører med en religiøs agenda i for stor grad får skrive fortellingen om
sekter, legger de premisser for myndighetenes tilnærming til marginale
religiøse grupper. det er foruroligende. og det er bra at Skoglund gjør
oss bevisst på problematikken.
Sekter er skrevet i en lett tilgjengelig form og henvender seg til et
bredt publikum. den fokuserer tematisk i stor grad på det problematiske
ved sekter, men behandler kontroverser med en forbilledlig balanse og
nyanserikdom. det gjør at den fortjener mange lesere, både fra akademia, offentlig forvaltning og mediene.
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