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I.  Traditionen av religiös 
intolerans

Det västerländska samhället ärvde, från den tidiga kristendomen, 
en stark och medveten tradition av religiös intolerans. Kristet 
engagemang var exkluderande. Kristendomen sade sig vara 
den enda sanna tron, och ansåg sig vara berättigad till allmän 
trohet från hela mänskligheten. Den var en voluntaristisk tro, 
och den var från första början engagerad i en obeveklig värvning 
av proselyter med slutmålet att konvertera och omfatta hela 
mänskligheten. Denna unika konstellation av attribut gjorde att 
den tidiga kristendomen skiljde sig från andra dåtida religiösa 
rörelser; från judendomen, som var etniskt baserad, och från 
de utbredda mystik- och kejsarkulter som var toleranta mot 
eller åtminstone neutrala gentemot andra religioner. Medeltida 
kristendom behöll sin aggressiva värvning av proselyter gentemot 

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR
och

NYA RELIGIÖSA  
RÖRELSER

Bryan R. Wilson, fil.dr 
Emeritus Fellow

University of Oxford 
England

2 augusti 1995



Sidan 2

hednisk och barbarisk religion, vars anhängare skulle konverteras, men utvecklade en ännu 
mer rigorös policy för att undertrycka alla egensinniga eller kätterska manifestationer av 
den kristna tron. Kätteri var straffbart med döden – en teologisk policy som rättfärdigades 
av Thomas av Aquino (1225–74) och som genomfördes obevekligt av inkvisitionen (inrättad 
år 1232 och till slut upphävd, i Spanien, men inte förrän 1820). Reformationen medförde en 
viss gradvis minskning av de grövre formerna av religiös intolerans, men fientlighet mot 
”avvikande” uttryck för den kristna läran levde kvar även i de mest liberala och avancerade 
protestantiska länder.

II.  Erfarenhet av ”nya” rörelser

När avvikande former av den kristna tron, efter reformationen, fick en massa varaktiga 
anhängare och framträdde som nya religiösa rörelser, stötte de nästan alltid på extrem intolerans. 
Hutteriterna, som ursprungligen kom från Tyrolen, blev ofta nedstuckna och tvingades att i 
etapper fly från en bosättning till en annan över Centraleuropa. Kväkarna i England fick utstå 
ständiga trakasserier i slutet av 1600-talet, och många av dem fängslades för sin tro. På 1700-talet 
blev de tidiga metodisterna ofta förföljda och några av deras kapell brändes. Det var inte 
ovanligt att lokala polismän och domare deltog i sådan förföljelse, uppmuntrade ofredanden, 
och betraktade dessa laglydiga religiösa människor som skyldiga snarare än som offer. Under 
det sena 1800-talet i England drabbades tidiga anhängare inom Frälsningsarmén av liknande 
fientlighet. På bara ett år blev över 600 av deras ”soldater” misshandlade av ”råskinn”, som 
Frälsningsarmén ansåg uppmuntrades av den inflytelserika bryggerinäringen. Å andra sidan 
fängslades under bara några år ett motsvarande antal av Frälsningsarméns personal på sådana 
tvivelaktiga och kanske falska anklagelser som att blockera landsvägen. På 1890-talet i Schweiz 
åtalades de för bedrägeri och ekonomiskt utnyttjande, vilket liknade de anklagelser som hade 
gjorts mot mormonkyrkans missionärer i Skandinavien tidigare under det århundradet.

Under det tidiga 1900-talet uttrycktes opposition i olika former mot några nya religioner: 
Christian Science kritiserades skarpt både för påståenden om andligt helande och förnekande 
av materians verklighet, men denna kritik var till stor del litterär, från Mark Twains satir till det 
allvarliga angreppet från den framstående historikern, H.A.L. Fisher, bland en mängd fientliga 
kommentarer från präster och läkare samt, i lindrigare form, nidskrifter, skämtteckningar 
och satiriska romaner. Opposition mot Jehovas vittnen, som fortfarande betraktades som 
en ny rörelse under den första delen av 1900-talet, var ofta mer fysiskt uttalad. De utsattes 
för pöbelvåld i USA under andra världskriget, och några av dem doppades i tjära och 
rullades i fjädrar. De förföljdes för att de vägrade att göra honnör för flaggan och att sjunga 
nationalsången, inte bara i USA utan även i andra länder, såsom Malawi, och deras vägran 
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att göra militärtjänst gjorde att de åtalades i Frankrike, Spanien och Grekland, även under de 
senaste decennierna. I Quebec förföljdes denna allmänt laglydiga sekt obevekligen av polisen 
under 1940- och 50-talet på grund av varierande, påstådda överträdelser av lagen. Exemplen 
skulle kunna göras många – de tjänar till att illustrera den fortsatta förekomsten av religiös 
intolerans och den återkommande oppositionen mot nya religiösa organisationer och nya 
tankar om religiös utövning.

Vad alla dessa händelser har gemensamt är att dessa trakasserade sekter på sin tid var relativt 
nya, små religiösa rörelser. De blev föremål för misstro och betraktades som representanter 
för social splittring, eftersom de behagade reservera sig mot en eller annan form av etablerad 
religion, eller valde att hysa sina egna uppfattningar om gudomlighet, frälsning och dyrkan, 
eller för att de ifrågasatte normerna för det samtida sekulära samhället.

III.  Samtida nya religiösa rörelser

De som en gång var nya religiösa rörelser tenderar att med tiden uppnå ökad social acceptans. 
De sekter och rörelser som var nya för hundra år sedan eller mer – sjundedagsadventister, 
mormoner, Jehovas vittnen och andra, blev välbekanta och tolererades mer eller mindre. 
Även om de fortfarande ofta utsätts för sociala smädelser, har de alltmer tillåtits verka på 
sitt eget sätt. Men diskriminering och opposition består, och fokuserar liksom tidigare på 
nya religiösa organisationer som dyker upp. Under de senaste fem decennierna har antalet 
nya religioner i västvärlden ökat dramatiskt. En del härstammar från varianter av de större 
orientaliska religionerna, andra har uppkommit ur eklektisk omvärdering av olika religiösa 
traditioner. Och det finns andra som har lånat från religioner hos infödingsfolk, eller som 
påstår sig vara moderna omskrivningar av gammal hedendom. Ytterligare några verkar vara 
andliga svar på framsteg inom naturvetenskap, kommunikationsteknik, och olika former av 
mental terapi. Många strävar efter att väcka och frigöra mänsklig potential och att utveckla 
en andlig dimension för människans alltmer sekulära erfarenhet i det moderna samhället. 
Forskare inom detta område betonar enhälligt mångfalden av dessa nya rörelser, av vilka 
de flesta endast har det gemensamt att de har kommit fram samtidigt. Men vad som ändå 
är uppenbart är en tendens, tydlig i media och vid uttalanden i detta ämne från offentliga 
personer, att bunta ihop alla nya religiösa rörelser som om de stämde överens med en viss 
stereotyp. Det måste vara uppenbart att denna tendens i sig motverkar en rättvis behandling 
av nya religioner. När en rörelse öppet anklagas – rätt eller fel – för handlingar eller attityder 
som strider mot allmänhetens bästa, så tenderar påståendet lätt att överföras till alla sådana 
rörelser, angående inställning och aktiviteter för varje rörelse som den breda allmänheten inte 
är väl informerad om. Eftersom dessa rörelser är föga kända, kan missförstånd, rykten, myter 



Sidan 4

och förtal lätt uppstå kring deras namn. På grund av det sätt på vilket media själva verkar, en 
anklagelse, när väl gjorts, tenderar att upprepas då journalister, som ofta förlitar sig på tidigare 
rapporter i media, oavsett autentisk eller inte, upprepar en välbekant historia – och på så sätt 
producera vad sociologer har kallat ”negativ sammanfattning händelser”.

IV. Påverkan från patologiska fall

Fientliga reaktioner mot nya religioner har förvärrats på grund av ett litet antal dramatiska 
och helt atypiska episoder. Det är diskutabelt om Charles Manson-familjen, som begick 
ohyggliga mord i Kalifornien, eller Symbiotiska befrielsearmén, som var engagerad i 
terrorverksamhet, på något sätt var religiösa rörelser, men media beskrev dem som sådana. Jim 
Jones, centralfigur för Jonestowntragedin i Guyana år 1978, var en religiös pastor – men för ett 
etablerat kyrkosamfund, Folkets tempel, inte av en ny religiös rörelse. Waco-massakern år 1993, 
episoden med Soltempelorden i Kanada och Schweiz år 1994 och de livsfarliga aktiviteterna 
av Aum Shinrikyo i Japan år 1995 var patologiska fenomen gällande nya religioner – men för 
särskilda rörelser, inte för nya religioner i allmänhet. Sådana händelser är tack och lov sällsynta 
och måste betraktas i perspektiv: givet de bokstavligt talat tusentals nya religioner som verkar 
inom avancerade industriella samhällen (västländer och Japan) så kan bisarra episoder av det 
här slaget betraktas som undantagsfall. Men eftersom dessa tragedier har efterlämnat ärr i 
den allmänna inställningen – inte alltid helt rättfärdigat – och eftersom de har tillskrivits nya 
religiösa organisationer, så har bilden av alla sådana rörelser tenderat att bli obefogat skamfilad. 
Faktum är ändå att de flesta nya religiösa organisationer är ofarliga verksamheter som ger 
moraliskt, socialt och andligt stöd till anhängare, helt skilt från uppfattningar genererade i 
den moraliska panik som har uppstått kring nya religiösa grupper.

V. Inkonsekventa anklagelser

Utöver den fientlighet som väckts av det blotta faktum att en religion är ”ny” (i samhällen 
där det dominerande allmänna antagandet är att religion ovillkorligen är ”gammal”), så är 
variationen av samtida nya religioner sådan att varenda en kan bli attackerad för någon av dess 
specifika egenskaper. Sådana beskyllningar kan divergera till rena motsägelser. Medan vissa nya 
religioner, som uppmuntrar sina medlemmar att engagera sig inom aktiviteter i den vanliga 
vardagen, drar till sig kritik eftersom de påstås vilja ”infiltrera” stora samhällsinstitutioner 
och företag, så blir andra grupper, som praktiserar kommunitarism, dömda för sin livsstil 
med separat gemenskap och för att ta människor ut ur det konventionella samhället. Några 
kritiseras för sin hedonistiska inriktning och sin tillåtande attityd gentemot sexualitet och 
användning av droger: andra får inte mindre fientliga fördömanden för att de förmår ungdomar 
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att upprätthålla en högst asketisk livsstil. I en tidsålder där många olika slags sociala krafter 
bidrar till den moderna familjens upplösning, så är det nya religioner som ofta pekas ut och 
får möta anklagelser om att de ”splittrar familjer”. Sådana anklagelser riktas ständigt mot nya 
rörelser, kanske inte mer berättigat än vad som var fallet när liknande anklagelser riktades 
mot klosterrörelser under tidigare århundraden.

VI. Opposition mot Scientology

Diverse olika angelägenheter verkar ha gett näring till oppositionen mot Scientology, inklusive 
de som vanligtvis dyker upp i relation till nya religioner i allmänhet.

För det första, Scientology kan väcka misstanke för att den påstår sig kunna ge andliga insikter 
från tillämpning av rationella procedurer. De som är engagerade inom traditionell religion anser 
i allmänhet att religiösa värderingar går helt och hållet bortom gränserna för det rationella, och 
de kan bli förnärmade av idén om att religiösa sanningar eller andliga vinster kan förverkligas 
genom tekniska metoder – andra metoder än deras egna helgade föreställningar om dyrkan 
och moral. Rationella procedurer och systematisk inlärning är karakteristiska för vetenskap, 
teknologi och ekonomi snarare än för sökandet efter uråldrig religiös sanning eller andlig 
upplevelse. Eftersom Scientology förenar andliga mål och rationella, tekniska (och faktiskt 
teknologiska) metoder, så tenderar de som är engagerade inom etablerad religion att fördöma 
den för att inte vara en ”riktig” religion. De betraktar den som falsk eftersom den utnyttjar 
modern kunskap snarare än gamla formler, minimerar eller frångår sådana vanliga religiösa 
begrepp som sakrament och ritual och har en pragmatisk inriktning i strävan efter religiösa 
mål. Att Scientologys anhängare måste betala kostnaden för handledning ser de som alltför 
kommersiellt och affärsmässigt, en alltför direkt betalning för tjänster för att passa en religion, 
men de ignorerar den omfattning av religiösa gåvor och donationer som är nödvändig för 
alla religiösa organisationer. Sålunda presenteras Scientologys ekonomiska arrangemang 
såsom exploaterande och därför diskvalificeras rörelsen som en religion. Men de som framför 
sådana anmärkningar vill inte kännas vid att det ofrånkomligt inom etablerade kyrkor ställs 
absolut nödvändiga ekonomiska krav på anhängare, som vid betalning för en mässa inom 
den katolska kyrkan, vid utfästelser om regelbundna bidrag i vissa protestantiska samfund, 
eller de tionden som tidigare utkrävdes av större kyrkor och som fortfarande krävs inom 
många kristna sekter. Dessa finansiella uppbörder verkar vara av en annan typ bara för att 
betalningsmetoderna är helgade genom en ofta gammal sedvänja eller sanktionerade av Bibeln. 
Kritiker av Scientology-kyrkans ekonomiska arrangemang ignorerar den grundläggande 
funktionella likheten med de ekonomiska metoderna hos traditionella religioner bara för att 
formen skiljer sig och för att de vanligtvis är höljda i ålderdomlighet och fromhet.
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För det andra lovar Scientology terapeutisk behållning genom att frigöra individer från effekten 
av tidigare traumatiska upplevelser. Konventionella utövare av psykiatrisk medicin kan tycka 
att detta löfte är en utmaning för både de teoretiska antagandena för deras utövning och 
framför allt för de tekniker de använder. Sålunda är det två professionella grupper, präster 
och psykiatriker, som kan sägas ha ekonomiska intressen i dessa frågor, och är benägna att ge 
näring till opposition mot Scientology, och båda har en bred krets med professionella kollegor 
(till exempel lärare och läkare) och en ännu bredare publik med lekmän som de kan påverka.

För det tredje så bestämmer sig några av de som börjar med Scientology för att genomgå ytterligare 
utbildning för att bli kvalificerade Scientology-auditörer, och överger mer konventionella 
karriärmöjligheter. Föräldrar, släktingar och vänner, som inte är insatta i Scientology, kan betrakta 
ett sådant beslut med bestörtning. Om ett sådant religiöst val innebär att man fjärmar sig från 
familj och vänner, vilket ibland har varit fallet, ger detta ytterligare ammunition till dessa som 
motsätter sig denna nya religion – den blir i deras ögon ”en kult som splittrar familjer”.

För det fjärde kan en mer generell och diffus aspekt av Scientologys kulturella etik ge näring till 
ytterligare opposition. Traditionell kristendom har ärvt en i huvudsak asketisk inställning till 
världen och har, långt utanför kyrkorna eller deras församlingar, bearbetat antaganden om den 
grundläggande karaktären för sann religion, nämligen att religion borde vara allvarlig, främja en 
asketisk etik och vara inställd på att offra denna världens bekvämligheter i syfte att förbereda för 
belöning i ett liv efter detta. Kristendomen har varit upptagen med att uppfylla mänskligheten 
med en känsla av medfödd synd och en oförmåga att genom egna ansträngningar uppnå frälsning. 
Istället har folk påbjudits att enbart vara beroende av en frälsar-gud. Scientology-kyrkan menar 
däremot att andliga vinster kan förverkligas i det nuvarande livet. Den hävdar att alla individer till 
sin natur är goda, och lär ut att var och en bör ta ansvar för sitt eget liv och sina egna aktiviteter. En 
religion som förkastar mänsklighetens medfödda synd är bara det en skymf för kyrkor, men denna 
utmaning blir inte mindre av det faktum att den etik som Scientology omfattar har mycket mer 
samhörighetskänsla med den rådande livssynen i den sekulära västvärlden under senare delen av 
1900-talet, en livssyn med tillåtande hedonism, betoning av människans lycka och uppmuntran 
för människor att förverkliga sin fulla potential. Även många icke-religiösa människor, som 
accepterar en sekulär hedonistisk inställning till världen, är ovilliga att erkänna som religion 
en doktrin som överger det högtidliga fördömandet av hela mänskligheten som syndare, och 
även om de inte medvetet accepterar den traditionella kristna positionen, så motsätter de sig 
inte desto mindre en religion som i dessa grundläggande frågor skiljer sig från kristendomen. 
Således, eftersom några ännu inte är redo att avstå från den traditionella livssynen, och eftersom 
andra anser att detta är religionens uppgift, även om de inte själva stödjer denna etik, så har helt 
skilda delar av allmänheten dragit sig samman i opposition mot den nya religionen Scientology.
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VII. Samhällsförändringar och religiösa svar

Det är ett allmänt kännetecken för etablerade religioner att betona sin uråldrighet. Detta anspråk är 
intimt förknippat med tron att det finns bestående sanningar, eviga sanningar, och den vaga men 
kraftfulla idén om att äkta visdom kommer från något ospecificerat primitivt förflutet. Samtidigt 
finns det en utbredd medvetenhet om det obevekliga i att många aspekter av samhället oåterkalleligen 
förändras. När den ekonomiska och industriella ordningen genomgår sådan snabb och märkbar 
förändring, när samhällsstrukturen manifesterar en ständig process av återanpassning, när större 
samhällsinstitutioner – statsskick, lagar, utbildning, rekreation och till och med familjen – alla 
upplever både konstant, omedveten anpassning och program för medveten reformering, då vore det 
extraordinärt om inte religiösa idéer och organisationer också skulle genomgå liknande processer av 
förändring och innovation. Detta gör de, trots att ålder och tradition premieras. Men det är ändå så 
inpräntat, detta antagande att religion borde vara, som liturgin uttrycker det, ”som det var i början, 
är nu, och för all framtid skall vara”, att representanterna från andra samhällsinstitutioner finner 
det svårt att komma till rätta med idén om nya religioner eller de innovativa metoder som dessa 
religioner lanserar. Jurister arbetar med slitna definitioner, skapade av rättspraxis som sträcker sig 
långt tillbaka i tiden, så till och med det juridiska begreppet om vad skulle kunna utgöra religion är 
förvirrat och föråldrat. Politiker, som är känsliga för allmänhetens oro när nya religioner av någon 
anledning attackeras i massmedia, åberopar gärna konventionella och etablerade antaganden om 
religionens natur. Journalister spelar på dessa allmänt spridda traditionella begrepp när religiösa 
frågor periodvis kan lyftas till angelägenheter av intresse för den bredare allmänheten. Trots att 
det religiösa etablissemanget strävar efter att ”uppdatera” den egna religiösa framställningen, ser 
man generellt med misstänksamhet på all nyskapande utveckling som sker utanför kyrkornas 
begränsningar. I en snabbt föränderlig värld där samhällsinstitutioner är i ständig förändring, är 
det enbart religion som tillskrivs en fortlöpande och teoretiskt sett oförändrad roll, funktion och 
form. Men ändå finns det bevis på att ett stort antal människor söker efter och hittar nya mönster 
av religiös utövning och nya begrepp av religiös sanning, ägnar sig åt ny andlig strävan och deltar 
i nya typer av religiös organisation. Många av de främsta representanterna för allmän opinion 
och inflytande är fortfarande förankrade i den gamla stereotypen för religion, men opposition 
mot nya religiösa rörelser, bara för att de är nya, är liktydigt med motstånd mot själva processen 
för samhällsutveckling och religiös utveckling.

Bryan Ronald Wilson  
2 augusti 1995  

Oxford, England
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Heinemann och Berkeley: University of California Press, 1961, omtryckt, Westport, 
Connecticut, USA, Greenwood Press, 1978

Patterns of Sectarianism (redigerad) London, Heinemann, 1967

Religiösa sekter, London: Weidenfeld och Nicholson, New York: McGraw Hill, 
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Magic and Millennium, London: Heinemann och New York: Harper’s and Row, 1973

Contemporary Transformations of Religion, London: Oxford University Press, 1976 
(även utgiven i översättning till italienska och japanska)

The Social Impact of the New Religious Movements (redigerad) New York: Rose of 
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