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1. Inledning 

 

Jonestown, Guyana, 1979. Huvudsäte för den amerikanska sekten Peoples Temple ledd av 

pastor Jim Jones. Kongressmannen Leo Ryan, nerskickad för att undersöka sektens 

förehavanden, samt fyra sektavhoppare, skjuts ihjäl av prickskyttar när de lämna Guyana. 

Kort därefter begår samtliga 918 sektmedlemmar kollektivt självmord. 

 

Mt. Carmel, USA, 1993. Efter flera veckors belägring av sekten Branch Davidians huvudsäte 

i Waco, Texas, inleder BATF1, efter uppgifter om bl.a. barnövergrepp och olaga 

vapeninnehav, en stormning av området. Davidianerna besvarar elden och sex sekt 

medlemmar och fyra BATF agenter dödas. Stormningen avbryts och belägringen återupptas. 

FBI´s speciella insatsstyrka kommer till platsen och inleder efter flera veckors resultatslösa 

förhandlingar ett andra stormningsförsök. Pansarvagnar jämnar delar av byggnaden med 

marken. En brand uppstår och byggnaden övertänds, 79 sektmedlemmar, män, kvinnor och 

barn dör i lågorna. 

 

De två ovan nämnda händelserna är förmodligen de mest uppmärksammade och flitigast 

använda fallen när man talar om våld av och med marginella religiösa grupper, populärt kallat 

sekter. Dessa religiösa rörelsers medlemmar framställs i media som arketypen av den 

extrema, fanatiska och fullständigt hängivna sekteristen. Rörelsernas grundare och ledare, Jim 

Jones (Peoples Temple) och David Koresh (Branch Davidians) representerar sinnebilden för 

den lika karismatiska som maktfullkomliga och hänsynslösa sektledaren. Bluffmakare eller 

inte, av sina anhängare dyrkas (alt. dyrkades) de som Guds ställföreträdare på jorden. För 

staten är de inget annat än livsfarliga terrorister som bör utplånas så snabbt och smärtfritt som 

möjligt. 

 

Denna uppsats behandlar det fenomen som uppstår när en, mer eller mindre isolerad, grupp 

religiöst hängivna människor, hamnar i en så pass allvarlig konflikt med staten och dess 

instutitioner att våldsamheter uppstår. Fenomenet brukar gå under beteckningen fanatiskt 

religiöst våld, och är i dess västerländska tappning mer eller mindre synonymt med sekter och 

sekterism. 

                                                 
1 ”Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms” 
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P.g.a. ämnets digra karaktär är en kraftig begränsning nödvändig för att kunna behandla 

ämnet i en C-uppsats. Jag har därför gjort valet att koncentrera mig på de två och mest 

extrema och medialt uppmärksammade fallen av religiöst sektvåld. Då ett av syftena med 

uppsatsen är att undersöka orsakerna till hur och varför väpnade konflikter uppstår mellan stat 

och sekt har jag valt att utesluta de fall där enbart kollektivt själmord av och med 

sektmedlemmarna utförts, utan inblandning av staten. Exempel på dylika är Heavens Gate 

(Hale-Bopp sekten) och allra senast den Ugandiska neo-katolska domedagssekten 

”Restoration of the ten commandments of God”, där över tusen människor begick kollektivt 

självmord. Dessa och liknande händelser är onekligen mycket intressanta, men faller tyvärr 

utanför ramen för detta arbete. 

 

Detta är vidare ett mycket komplext och laddat ämne som det naturligtvis är mycket svårt att 

förhålla sig opartisk till. Jag har dock som målsättning att, så långt det är genomförbart, ge en 

så pass nyanserad och fördomsfri bild av fenomenet som möjligt. 

 

1.1 Frågeställningar 

 

De huvudsakliga frågeställningar jag har tänkt arbeta utifrån är: 

 

 Varför uppstår väpnade konflikter mellan vissa sekter och staten? Vilka bakomliggande 

yttre och inre faktorer finns det? Vilka aktörer är inblandade? 

 

1.2 Metod och material 

 

Denna uppsats består huvudsakligen av en kvalitativ studie av de två berörda sekterna och 

deras mellanhavanden med respektive stat. Materialet jag baserar undersökningen på är 

huvudsakligen forskningsrapporter och avhandlingar. Innan jag går in på själva avhandlingen 

kommer jag att ta upp vad som utmärker en sekt och hur den kan definieras. Jag kommer 

sedan att ta upp ämnet religiöst våld samt apokalysm. I Avhandlingen kommer jag att studera 

sekterna Peoples Temple´s, Branch Davidians bakgrund, organisation, teologi och slutligen 

deras våldsamma konfrontationer med staten, för att sedan försöka utröna orsakerna bakom 

respektive tragedi. 
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1.3 Tidigare forskning 

 

Ett engelskt-amerikanskt forskarteam med sociologen John R. Hall i spetsen har genomfört ett 

omfattande forskningsprojekt på ämnet religiöst våld. Hall och hans team koncentrerar sig på 

de riktigt fanatiska och apokalyptiskt inriktade sekterna som de senare femtio åren dykt upp i 

västerlandet. En övergripande och mycket användbar studie.2 

 

”Armageddon in Waco”, sammanställd av Stuart A. Wright, belyser belägringen och 

utplåningen av Branch Davidians högkvarter ur ett kritiskt perspektiv. De olika parterna i 

konflikten sätts under luppen, framförallt medierna och deras roll i händelseförloppet 

kritiseras. En omfattande, om än delvis (boken består av ett antal uppsatser skrivna av olika 

författare, varav vissa är så pass tendensiösa att de inte är vetenskapligt hållbara) uppenbart 

partisk bok.3 

 

”Sekten vid världens ände” behandlar den japanska Aum-sekten med fokusering på dess 

ledare Shoko Asahara. Boken är författad av två amerikaner vid namn David E. Kaplan och 

Andrew Marshall och är till stora delar en riktig antikultbibel, d.v.s. ett svartmålande av all 

form av separatistisk religiositet. Författarna påstår att revolutionära sekter med fanatiska 

medlemmar utgör ett av de största hoten mot mänskligheten, vilket naturligtvis är en rejäl 

överdrift. Inte desto mindre innehåller den stundtals en hel del intressanta resonemang kring 

apokalysm och domedagsteologi.4 

 

Den amerikanske sociologen Thomas Robbins har, boken ”Cults Converts and Charisma” 

koncentrerat sig på att undersöka förhållandet mellan den ökande tillkomsten av sekter och de 

sociokulturell förändringar som västerlandet har gått igenom på senare tid. Han går även i på 

omvändelsens dynamik och karismatiska sektledares inverkan och kontroll över sina 

medlemmar. Lofland/Starks omvändelsemodell, som bygger på att individen går igenom sju 

stadier på sin väg mot total omvändelse, diskuteras avslutningsvis.5 

 

                                                 
2 Hall, John R (2000) “Apocalypse observed” New York, Routledge 
3 Wright, Stuart A (1995) ”Armageddon in Waco” Chicago, Chicago Press 
4 Kaplan David. E (1996) ”Sekten vid världens ände” Stockholm, Bonniers förlag 
5 Robbins Thomas (1988) ”Cults Converts and Charisma” London, Sage publications 
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2. Definition av sekter 

 

Innan jag går in på själva avhandlingen är det nödvändigt att precisera vad man menar med 

begreppet sekter. När kan man påstå att en religiös rörelse är/inte är en sekt? Begreppet är 

naturligtvis mycket omdiskuterat. Forskaren Roy Wallis menar dock att det i debatten 

framkommit drag som man överens om utmärker det man kallar för religiösa sekter. Den 

svenske religionsvetaren Göran Gustafsson menar att Wallis beskrivning av sekten i sju 

punkter, även om den har vissa brister, kan betraktas som ett slags minimidefinition: 

 

1. Sekten är en frivillig organisation där medlemskapet förtjänas av individen, istället som i de 

flesta andra samfund där man får det tilldelat.6 

 

2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas den som inte följer gruppnormerna. De övriga 

medlemmarna uppmanas också att vara uppmärksam på subversiva och omstörtande element 

inom rörelsen.7 

 

3. Sektens medlemmar betraktar sig som en elit som är i besittning av en särskild insikt. De 

sekter med anknytning till kristendomen kompletterar ofta Bibeln med egna skrifter som 

tillskrivs samma värde som bibeln.8 

 

4. Sektens värderingar eller verksamhet står i konflikt med den sociala omgivningen och ofta 

även staten. Sekterna företräder ofta uppfattningar som inte går att kombinera med samhällets 

värderingar. Detta kan naturligtvis även gälla andra religiösa organisationer, men sekten är 

särskilt kompromisslös.9 

 

5. Sekten är oftast egalitär och tillämpar ett slags ”alla troendes prästerskap”. Denna punkt är 

dock mycket egendomlig och har fått utstå mycken kritik.10 Det är ju ett välkänt faktum att de 

flesta sekter faktiskt är toppstyrd av en eller flera ledare. Vad Wallis kanske menar är att de 

flesta sektmedlemmar ängar sig åt någon form av klerikalt arbete, typ mission, predikan mm. 

 

                                                 
6 Gustafsson, Göran (1991) ”Tro Samfund och Samhälle” Örebro: Libris s. 95 
7 Ibid. s95  
8 Ibid s.96 
9 Ibid s. 96 
10Gustafsson, Göran (1991) ”Tro Samfund och Samhälle” Örebro: Libris s.96 
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6. Sektens budskap är etiskt och asketiskt. Även denna punkt har sina uppenbara brister. Ta 

exempelvis den japanska ”Aumsekten” vars domedagsinspirerade terrordåd inte kan anses 

som särskilt etiskt.11 

 

7. Den sista punkten i Wallis beskrivning av sekten är att den är totalitär. Den kräver ett totalt 

engagemang och försöker styra hela individens liv. Sekten har också oftast en organisation 

som innebär att individen har mycket liten chans att påverka den egna gruppens 

angelägenheter.12 

 

Intressant är att notera är att, om Wallis definition tillämpas, faller även en så pass väl 

etablerad och accepterad rörelse som Jehovas Vittnen in bakom sektbegreppet. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att denna definition är en grovhuggen minibeskrivning, som 

naturligtvis går att tolka på många olika sätt. 

 

Den amerikanske sociologen Bryan Wilson har gjort ett försöka att precisera definitionen 

ytterligare med att konstruera typologier för att klassificera sekter efter något eller några av de 

grunddrag som de företräder. 

Han menar att man bör ställa två grundläggande frågor om aktuella sekten: 

 

a) Vilken uppfattning har man om världen (samhället)? 

b) Vilka metoder vill man använda för att åstadkomma en förändring av världen 

(samhället)? 

 

Utifrån svaren av dessa frågor konstruerar Wilson en typologi med sju olika sekttyper.13 

 

1. Omvändelsesekten eller den konversionistiska sekten. Denna typ av sekt anser att 

världen är on och fallen, men att dess tillstånd kan förbättras om människorna omvänder sig 

till sektens trosuppfattning och börjar leva ett bättre liv. Rörelser som har drag av denna 

typologi är t.ex. den tidiga frälsningsarmén och Marinatarörelsen under 1960-talet.14 

 

                                                 
11 Ibid s. 96-97 
12 Ibid s. 96-97 
13 Ibid s. 97 
14 Gustafsson, Göran (1991) ”Tro Samfund och Samhälle” Örebro: Libris s. 97 

 7



2. Den revolutionära sekten delar uppfattningen om att världen är förfallen, men anser att 

den är så usel att den är bortom all räddning. Denna uselhet tolkas som ett tecken på att ett 

gudomligt ingripande och/eller en slutstrid mellan gott och ont är nära förestående. Inom 

denna typ av sekter är det inte den vaga tror som är viktig, utan förståelsen och insikten. 

Bibelns apokalyptiska texter är även en stor inspirationskälla för dessa sekter. Samtliga av de 

sekter som jag har valt att undersöka i denna uppsats tillhör denna sekttyp. En apokalyptisk 

grundteologi synes vara en förutsättning för våldsamheter när det gäller sekter. Mer om detta 

senare. En apokalyptisk teologi garanterar dock ingalunda att en sekt skall hänge sig åt 

våldsamheter, Jehovas Vittnen är ett bra exempel på en revolutionär sekt som endast ängar sig 

åt fridsamma aktiviteter. 15 

 

3. Den introverta sekten anser liksom den revolutionära sekten att världen står bortom all 

räddning, dock anser de sig själva vara en undantagsgrupp. För att inte dras in i det världsliga 

förfallet, är det bäst att inte beblanda sig med omvärlden. Inom denna typologi finner man de 

traditionella sektdragen tydligare framhävda än i någon av de ovanstående. Inom Sverige kan 

den exemplifieras med de numera splittrade och obetydliga Plymouthbröderna.16 

 

4. Den manipulativa sekten tar inte avstånd från omvärldens värderingar och mål, utan 

erbjuder istället alternativa vägar för att nå dessa mål, vilkas uppnående ibland betecknas som 

en typ av frälsning. Genom rörelsens skrifter samt enskild handledning av personer som har 

större kunskap i det aktuella lärosystemet, anses individen kunna nå hälsa och framgång. 

Scientologikyrkan med sin ”väg till total frihet” är ett exempel på en manipulativ sekt.17 

 

5. Inom den thaumaturgiska sekten intresserar man sig inte för samhället, utan fokuserar 

helt och hållet på individen, som lockas med diverse hälsomirakel, övernaturliga upplevelser 

eller kontakt med andar. Frälsning uppnås när oro och bekymmer lättas genom de 

övernaturliga krafter sekten kontrollerar. Spiritister av alla dess slag faller inom denna 

typologi.18 

 

6. Den reformistiska sekten är mer inriktad på samhället än på den enskilde. Man hävdar att 

samhället kan göras bättre genom individer ägnar sig åt att bilda opinion och att sprida sina 

                                                 
15 Ibid s. 98 
16 Ibid s. 98 
17 Ibid s. 99 
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värderingar. Bryan Wilson framhåller att medan den thaumaturgiska sekten främst är ett 

tredjevärlden fenomen, är det huvudsakligen i Europa och USA som man har haft sekter med 

reformistisk framtoning. Kväkarrörelsen är ett exempel på en reformistisk sekt.19 

 

7. Den utopiska sekten har uppfattningen att det dåliga samhället kan förbättras. Detta kan 

göras genom att sektmedlemmarna lever i ett alternativt samhälle och visar hur en god 

samhällsbildning kan vara organiserad. Mormonerna är en utopisk sekt, vars samhällsideal är 

Utah, där ”Jesu Kristi Kyrka” efter många konflikter etablerade sig som majoritetssamfund.20 

 

2.1 Religion och våld 

 

Som jag har nämnt ovan så präglas alla de tre sekter som jag har valt att undersöka av en 

extrem apokalyptisk grundideologi. Denna ideologi spelar en påtaglig roll i sekternas 

utformning. 

 

Föreställningen om apokalysmen, undergången och förintelsen av det gamla, den slutliga 

striden mellan ont och gott som möjliggör en ny form av högre existens, spelar en universell 

roll inom all mänsklig religion. Att vi, under denna ”övergångsfas” kommer att bjudas på 

våldsamheter och brutalitet av aldrig tidigare skådat slag, råder det inget tvivel om. Se 

exempelvis den kristna versionen av armageddon i uppenbarelseboken för en mer ingående 

beskrivning av händelseförloppet. Övertygelsen om att alla otrogna och Gudlösa syndare går 

mot en oundviklig och, med största säkerhet, brutal död, är ett accepterat faktum inom de 

flesta statligt sanktionerade och etablerade religioner. Det finns dock vissa religiösa rörelser 

som väljer att gå steget längre. Dessa rörelser tar ofta avstånd från staten, bildar eget 

territorium och sätter upp egna riktlinjer och förhållningsregler i tron om att dessa skall ge 

dem bättre chanser när domedagen infaller. Huvuddelen av dessa grupper är dock relativt 

fredliga och lyckas finna sätt att existera i samförstånd med staten och omgivningen. Ibland 

urartar det dock i diverse våldsamheter såsom mord, terror och kollektivt självmord. 

 

Det är ett väl känt faktum att våld och religion inte är några främlingar för varandra, de är 

snarare bundsförvanter: korstågen, inkvisitionen, den globala judeförföljelsen och för att inte 

                                                 
18 Gustafsson, Göran (1991) ”Tro Samfund och Samhälle” Örebro: Libris s. 99 
19 Ibid s. 99 
20 Ibid s. 99-100 
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tala om den muslimska världens ofta förekommande uppmaningar till Jihad och intifador, 

är bara några exempel. Listan kan göras i princip hur lång som helst, religionens historia går 

hand i hand med våldets. 

 

Sociologen George Simmel hävdar att ”konflikten”, i dess grundform, är en social företeelse. 

Den är ett sätt för två parter att lösa meningsskiljaktigheter, att uppnå enighet, även om den 

innebär slutet för en av parterna. Han menar vidare att det som gör att vissa apokalyptiska 

rörelser accepteras av samhället, medan vissa hamnar i en konfliktsituation, är beroende av 

hur stor legitimitet respektive rörelses visioner ges.21 Det är alltså fråga om en subjektiv 

bedömning från samhällets sida om vad som är gångbart eller inte. Det som gör att 

exempelvis Jehovas Vittnen, som faktiskt också är en apokalyptisk rörelse, tillåts verka och 

sprida sitt budskap, är helt enkelt att de har större trovärdighet vilket ökar den statliga 

acceptansen.(Minns dock att även Jehovas Vittnen har blivit utsatta för grova påhopp, 

speciellt under rörelsens tidiga dagar. Acceptansen för rörelsen har dock ökat genom tiden, 

b.l.a därför att den inte längre anses vara särskilt hotfull.) 

 

3. Avhandling 

 

Det har nu blivit dags att gå in på själva avhandlingen. Först kommer jag att beskriva 

respektive sekts bakgrund och ideologi/teologi för att sedan sätta in dem i sitt 

konfliktsammanhang, d.v.s. konfrontation med staten. Jag kommer sedan att analysera de två 

sekterna utifrån mina fyra frågeställningar. 

 

3.1 Peoples Temple 

 

Bakgrund 

 

Peoples Temple´s grundare, Jim Jones, föddes den 13 maj 1931 i Indianapolis, USA. Han 

växte upp som enda barnet i en fattig familj i stans slumkvarter, vilket gjorde att han redan vid 

tidig ålder började nära ett hat mot rika och privligierade människor. Han började tidigt 

intressera sig för religiösa ting samtidigt som han, paradoxalt nog, utvecklade sympatier för 

den kommunistsiska ideologin. I tjugoårsåldern satte Jones igång att predika på allvar. Med 

                                                 
21 Hall, John R (2000) ”Apocalypse observed” New York, Routledge s. 11 
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ett hopkok av protestantisk metodism, kommunism och social-liberal rasintegration, 

kombinerat med hans karismatiska, gospelinspirerade predikostil, rönte Jones snabba 

framgångar, inte minst bland stadens svarta befolkning. 1955 etablerades officiellt Peoples 

Temple av Jones och hans inre krets, samtidigt som anhängarantalet sköt i höjden. Sociologen 

John R. Hall menar att rörelsens snabba framgångar framförallt låg i, dels Jones dynamiska 

och karismatiska predikostil, dels i att dess rasliberala budskap talade till de svarta på ett nytt 

och hoppfullt sätt än de övriga religiösa rörelserna gjorde.22 Rörelsens anhängare bestod 

sålunda till en början av en majoritet från den svarta underklassen. 

 

Under sextiotalet utvecklades rörelsen från att uteslutande ha varit en religiös rörelse till att 

även inkludera social och politisk verksamhet som bl.a. tog hand om hemlösa och skänkte 

pengar till diverse välgörande ändamål. Denna nya socialt inriktade mission passade perfekt 

in i sextiotalets socialistiska anda och rörelsen drog till sig mängder av folk från blandade 

samhällsskikt. Hippies, progressiva akademiker, fundamentalistiska kristna, politiska 

aktivister mm. Mer om detta längre fram. I takt med att medlemsantalet steg, ökade också 

rörelsens ekonomiska tillgångar. Rörelsen hade blivit rik. Framgångarna förde dock med sig 

att staten blev allt mer nyfiken. Rörelsens medlemmar, och inte minst Jones själv utsattes för 

intensiv statlig granskning, kraftigt underblåst av avhoppare som starkt kritiserade Jones och 

rörelsens verksamhet. Orden ”sekt” och ”kult” började användas i media som beskrivning på 

rörelsen. Denna ”förföljelse”, som Jones själv utryckte det, tolkades naturligtvis bibliskt. 

Precis som Moses ledde sitt folk till det förlovade landet, skulle även han leda sin flock till 

undan farorna. Jones kände sig naturligtvis hotad av omgivningens tilltagande kritik. Han 

beslöt således, tillsammans med sina över tusen anhängare, att emigrera till Guyana, där det 

paradisiska samhället Jonestown skulle grundas.23 

 

Organisation 

 

Peoples Temple´s organisation byggde på en patriarkal stomme med Jones i centrum omgiven 

av en inre krets bestående av attraktiva, oftast vita, kvinnor. Jones insisterade även på att bli 

kallad ”Father” eller ”Dad”. Lika mycket som rörelsen var religiös, var den också politisk. 

Jones var som sagt starkt dragen till den kommunistiska ideologin och formade således 

Peoples Temple efter liknande ideal. I sina predikningar blandade han sin apokalyptiska 

                                                 
22 Hall, John R (2000) ”Apocalypse observed” New York, Routledge s 18-20 
23 Ibid s. 18-21 
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kristendom med sina kommunistiska ideal. Han höjde därmed klasskampen och Marx 

ekonomiska teorier till bokstavligen bibliska dimensioner. Förutom att detta drog till sig en 

bredare publik, formade det även rörelsen till en radikal, socialistisk kristen rörelse med starka 

anti-amerikanska övertygelser. Den amerikanska ideologin bygger på kapitalism, 

individualism och tron på kärnfamiljen som grundstenen i ett fungerande samhälle. Peoples 

Temple gick tvärt emot dessa ideal vilket gjorde att rörelsen gavs en militant stämpel.24 

 

Under sin storhetstid i slutet av sextiotalet och i början av sjuttiotalet var rörelsen i stora delar 

autonom gentemot staten. Inte desto mindre var man ändå på ett komplext sätt sammanflätad 

med samhälleliga institutioner som media och den allmänna politiska scenen. Rörelsen 

utvecklade en kollektivistisk byråkrati som organiserade medlemmarnas vardagsliv på ett så 

sätt att det gav dem ökad effektivitet i det samhälleliga och politiska spelet. Denna 

kollektivistiska byråkrati kan liknas vid en myrstack, där alla har sin egen specifika syssla och 

arbetar mot samma mål. Rörelsen kunde således på ett driva sin politiska och sociala agenda 

på en helt annan nivå än vanliga intresseorganisationer. Peoples Temple var med andra ord 

under sina glansdagar en betydande maktfaktor på den lokala politiska scenen. 

 

Konflikten 

 

Peoples Temple´s emigration till Guyana satte inte stopp för omvärldens påtryckningar, 

snarare tvärt om. Sektens motståndare, som till stor del bestod av tidigare medlemmar, gick ut 

med allt hårdare anklagelser i media och började utöva en allt intensivare lobbykampanj mot 

rörelsen hos diverse statliga instutitioner, b.l.a. hos San Franciscopolisen, Tullmyndigheten 

och den Federala Kommunikationsmyndigheten. Det centrala i dessas kritik var osäkerheten 

kring medlemmarnas välbefinnande. En av de mest uppmärksammade tvisterna var målet 

kring Jim Jones påstådda son John Victor Stoen. Lagligen var dock barnet son till den 

avhoppade medlemmen Grace Stoen och en av rörelsens advokater Tim Stoen. Detta 

bekymrade dock inte Jones, som fast hävdade att han var barnets biologiska far. En rättslig 

tvist blossade upp där Grace Stoen krävde att få vårdnaden av barnet, något som hon även 

tilldömdes av en kalifornisk domstol. Rörelsens medlemmar vägrade dock att lämna ifrån sig 

barnet, och Jones hotade även i ett dramatiskt utspel att begå självmord om så skedde. 

Konflikten fick dock en oblodig upplösning då sektens advokater lyckades få en Guyansk 

                                                 
24 Hall, John R (2000) ”Apocalypse observed” New York, Routledge s. 20 
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domstol att bevilja barnets biologiska far Tim Stoen enskild vårdnad. Peoples Temple vann 

således tvisten, men förlorade på det stora hela. Rörelsen stämplades av media och den 

amerikanska allmänheten nu som en barnarövande sekt, och Jim Jones framstod allt mer som 

en fanatisk diktator med ett sjukligt Jesuskomplex. Templets ledning började även tolka den 

intensifierade oppositionskampanjen som tecken på att apokalypsen var nära stundande. 

Tanken kring ett s.k. ”revolutionärt självmord” började dyka upp, ett koncept som Jones hade 

snappat upp från Svarta Pantrarnas ledare Huey Newton.25 

 

Antikultorganisationen ”Concerned Relatives” beskrev i en offentlig petition rörelsen som ”en 

organisation som använder sig av hjärntvätt och hot om fysiskt våld för att locka till sig och 

behålla medlemmar”. Att de vuxna medlemmarna valde att säga upp bekantskapen med sina 

anhöriga var dock inget antikultorganisationerna kunde göra något åt, i alla fall inte på laglig 

väg. Det fanns dock misstankar om att sektmedlemmarnas brev censurerades samt att de ej 

tilläts lämna området närhelst de ville. Om sådana förhållanden förelåg, kunde man diskutera 

om rörelsens medlemmar verkligen befann sig kvar av egen vilja. ”Concerned Relatives” 

ansåg som sagt att sektmedlemmarna var hjärntvättade och att den enda lösningen var att 

upplösa Jonestown och skicka hem medlemmarna till sina anhöriga. Detta kunde dock endast 

göras om de förmodade missförhållandena kunde bevisas. ”Concerned Relatives” hade starkt 

stöd av kongressmannen Leo Ryan, som var starkt kritisk till all form av icke statligt 

sanktionerad religiositet. Ryan beslutade sig för att företa sig en exkursion till Jonestown för 

att se om han kunde finna bevis för anklagelserna som riktats mot sekten.26 

 

Jim Jones, som hade fått reda på att en statlig inspektion var nära stundande, hade givit 

noggranna instruktioner till medlemmarna hur de skulle uppträda inför besökarna. När Ryan 

och hans följe trädde in i Jonestown, möttes de följaktligen av idel leenden av extatiskt 

lyckliga människor. På kvällen bjöds det på fest och dans till tonerna av sektens 

musikensamble, ”The Jonestown Express”. Under festen fick Ryan en lapp från en av 

sektmedlemmarna, på vilken det stod ett antal namn samt en önskan att lämna Jonestown 

tillsammans med inspektionsföljet. Dagen efter lämnade Ryan och hans följe, tillsammans 

med de fyra avhopparna lägret, detta trots Jones desperata protester. Ryan är dock glatt 

överraskad av det han har sett i Jonestown och ämnar lämna en relativt positiv rapport 

till kongressen, något som han även berättar till Jones. För Jones är dock besöket och 

                                                 
25 Hall, John R (2000) “Apocalypse obseved” New York, Routledge s. 31-33 
26 Ibid s 31-33 
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medlemmarnas avhopp inget mindre än en katastrof. I hans alltmer paranoida tillstånd 

tolkar han det inträffade som början till slutet för Peoples Temple. Avhopparna 

kommer att sprida ut lögner om rörelsens förehavanden i Jonestown, vilket i sin tur kommer 

att utlösa ett statligt angrepp som kommer att förgöra honom och rörelsen, resonerar han. Som 

han kan se et finns det bara en utväg: Det statliga följet och avhopparna måste röjas ur vägen, 

och sektens medlemmar måste därpå begå kollektivt självmord. Han skickar iväg en grupp 

lojala medlemmar för att avrätta följet samtidigt som preparationer inleds för Peoples 

Temple´s apokalysm. 

 

Under tiden som medlemmarna sög i sig den cyanidspetsade saften, höll Jones ett eggande tal. 

”Detta är inte ett destruktivt självmord, det är ett revolutionärt självmord. Om vi inte kan leva 

ifred, låt oss då dö i fred”, manar han på barnen, kvinnorna och männen som ligger och rycker 

av giftspasmer. När alla är döda tar slutligen Jones en pistol och skjuter sig själv i huvudet.27 

 

Vid en första anblick på det inträffade är det lätt att hålla Jim Jones som ensam ansvarig för 

den våldsamma upplösningen. Han vägrade kompromissa med omvärlden och sina 

motståndare, han beordrade morden på kongressmannens följe och det påföljande 

”revolutionära självmordet”. Fallet innehåller dock ett antal, betydligt mer intrikata aspekter 

som måste beaktas om man önskar komma fram till en mer tillfredställande förklaring. 

 

Hall menar att utvecklingen måste belysas ur skenet av den upptrappade konflikten mellan 

Peoples Temple och Concerned Relatives. Denna konflikt, som hade startat över ett år 

tidigare, hade flera gånger kommit nära en direkt konfrontation. Båda sidorna använde sig av 

spionage och strategiskt utarbetade smutskastningskampanjer. Concerned Relatives hade dock 

medierna på sin planhalva, vilket naturligtvis gav dem ett massivt övertag. Peoples Temple 

slogs således i underläge, vilket mer eller mindre tvingade dem att ta till desto grövre 

metoder. Leo Ryans expedition till Jonestown var, menar Hall, alltså endast droppen som fick 

bägaren att rinna över.28 

 

Kunde katastrofen ha undvikits? Det är alltid mycket vanskligt att spekulera i alternativa 

händelseförlopp, det mänskliga handlandet är alltför kaotisk och följer sällan logiska kalkyler. 

Det är dock troligt att om sektens motståndare fått ett domslut som gav dem rätt till ökad 

                                                 
27Hall, John R (2000) “Apocalypse obseved” New York, Routledge s. 35-37 
28 Hall, John R (2000) “Apocalypse obseved” New York, Routledge s. 39-40 
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kontakt med sina anhöriga, skulle trycket förmodligen lätta mot Peoples Temple. Det är också 

mycket troligt att Jonestown skulle ha kollapsat på egen hand om inte konfrontationen skulle 

ha ägt rum. Jonestown drevs som ett kommunistiskt arbetsläger med strikta förhållningsregler 

och restriktioner. Livet för den enskilde sektmedlemmen var mycket torftigt, en f.d. medlem 

hävdade att Jonestown inte var något annat än et kommunistiskt fångläger, en Gulag. För eller 

senare är det troligt att uppror och massdeserteringar ha brutit ut, och då skulle Jones ha varit 

maktlös. Man måste dock komma ihåg att föreställningen om den nära stundande apokalypsen 

var central i Jones lära, och även fast det kollektiva självmordet var något direkt planerat, så 

hade inte desto mindre förberedelser i form av inköp av stora mängder cyanid gjorts. Det är 

även troligt att när Jones såg sitt livsverk falla samman valde att göra det på ett spektakulärt 

sätt, istället för att i tysthet tyna bort. 

 

Avslutningsvis skulle jag vilja pålysa några utmärkande drag för Peoples Temple vilka jag 

anser vara viktiga att upp i sammanhanget: 

 

1. En religiös rörelse med en social och politisk agenda 

2. Grundades och styrdes av en karismatisk ledargestalt som utövade starkt inflytande på 

sina anhängare 

3. Byggde på en apokalyptisk grundideologi 

4. God ekonomi 

5. Under slutfasen isolerad från samhället 

 

3.2 Branch Davidians 

 

Bakgrund 

 

Branch Davidians bildades 1959 som en alternativ rörelse till den kristna rörelsen ”the 

Davidians”, vilken lidit ett svårt bakslag i och med deras felkalkylering av Jesus återkomst. 

Inom Davidianerna predikades det att denne skulle komma tillbaks till jorden under 1959. När 

dennes besök uteblev, bröt sig en fraktion under ledning av pastor Ben Roden, ut ur rörelsen. 

Man antog namnet ”Branch Davidians”, vilket syftar på den bibliska profetian i Jesaja 11:1 

”A shoot shall come out of the stump of Jesse and a branch shall grow out of his roots”. Den 
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nybildade rörelsen lade sitt huvudsäte Mt Carmel i Waco, Texas, där de huserade fram till 

dess upplösning 1994.29 

 

Ben Roden och senare hans fru Louis Roden, styrde rörelsen fram till 1987, då ledarskapet 

togs över av Vernon Howell, även känd som David Koresh. Då huvudsyftet med denna 

uppsats är att undersöka konfliktutvecklingen mellan sekter och stat, kommer jag att lägga 

fokus på Koresh och hans era inom rörelsen. 

 

Koresh kom till Mt. Carmel 1981 för att arbeta som alltiallo. Han imponerade dock snart på 

ledningen med sin förmåga att memorera och citera långa passager ur bibeln, samt även sin 

mycket starka tro på rörelsens budskap. Rörelsens dåvarande ledare, den 67-åriga änkan Louis 

Roden, hade ett mycket gott öga till den unge Koresh. Vissa f.d. medlemmar har även vittnat 

om att dessa två även lär ha haft ett sexuellt förhållande, något som jag personligen är 

benägen att tro på. Koresh var nämligen oerhört strategisk och beräknande i allt han företog 

sig. Fru Roden började bli gammal och skulle inte klara av att uppbära ledarämbetet länge till. 

Hennes son, George Roden, skulle då vara den mest troliga efterföljaren av makten inom 

rörelsen. Genom att agera älskare åt Louis Roden, försökte Koresh manövrera sig till en bättre 

position inför det stundande maktskiftet. 1986 dog Fru Roden och en bitter maktstrid, som 

delade upp rörelsen i två läger, bröt ut mellan George Roden och David Koresh. Denna 

konflikt gick även till handgripligheter: vid ett tillfälle stormade en grupp beväpnade män 

under ledning av Koresh in i Rodens högkvarter, en eldstrid utbröt i vilken b.la. Roden ådrog 

sig lättare skador. Hela maktstriden fick dock sitt slut i och med en mycket bisarr händelse: 

Roden utmanade Koresh att väcka en f.d. medlem, som varit död i 26 år, till liv. Koresh antog 

dock inte utmaningen, utan polisanmälde istället Roden, som grävt upp liket, för 

gravskändning. Roden dömdes till 6 månader i fängelse, vilket gav Koresh all den tid han 

behövde för att gripa makten över Branch Davidians.30 

 

Organisation 

 

Branch Davidians gick under David Koresh´s styre igenom betydande strukturella 

förändringar. Koresh´s första åtgärd var att sanera rörelsens finanser. Branch Davidians hade 

under Rodens styre ådragit sig stora skatteskulder, rörelsen var skyldig uppåt 70 000$, ett 

                                                 
29Wright, Stuart A (1995) ”Armageddon in Waco” Chicago, Chicago Press s. 20-21 
30 Wright, Stuart A (1995) ”Armageddon in Waco” Chicago, Chicago Press s. 37-38 
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problem som Koresh lyckades lösa genom att övertala en välbärgad Branch Davidian familj i 

Hawaii att betala av skulden. Koresh införde därpå en upprensningskampanj som syftade till 

att öka levnadsstandarden för medlemmarna. Man reparerade, byggde ut och moderniserade 

det gamla Mt. Carmel. Koresh hade lanserat en doktrin som syftade till att rörelsens 

medlemmar som bli bättre sammanbundna, bli en kollektiv enhet. Han insisterade därför, till 

skillnad från paret Rosen, att så många medlemmar som möjligt skulle bosätta sig på Mt. 

Carmel. Han införde även en noggrann organisering av medlemmarnas liv, där alla tilldelades 

specifika uppgifter, detta för att öka effektiviteten. Den klassiska myrstacksprincipen. 

 

Dessa reformer hjälpte naturligtvis till att stärka Koresh kontroll över sina medlemmar. Som 

ett led i att göra rörelsen helt och hållet självförsörjande, utvecklades en mängd affärsrörelser, 

bl.a. en bilreparations. firma och en vapenbutik, där allt ifrån handeldvapen till granater 

såldes. Koresh hade på en relativt kort tid lyckats göra rörelsen i stort sett självförsörjande 

(man var fortfarande till viss del beroende av donationer), samtidigt som han hade 

anförskaffat sig en nästintill total kontroll över medlemmarnas liv.31 

 

Stuart A. Wright pekar på fyra dramatiska förändringar i och med Koresh´s maktövertagande: 

 

1. Rörelsen gick från en evangelisk kristen teologi till an mer profetiskt inriktning. 

Koresh lyckades övertyga medlemmarna om att han var en profet, vilket gjorde att 

rörelsen fick drag av en personkult. 

2. Koresh ledde rörelsen mot en mer apokalyptisk inriktning, han övertygade 

medlemmarna om att undergången var nära 

3. Koresh införde en kollektivistisk anda inom rörelsen, där familjens roll minskade och 

där han tog över rollen som patriark. Lojaliteten mot honom var det som band 

medlemmarna samman 

4. Spänningarna gentemot samhället ökade, huvudsakligen som ett resultat av införandet 

av de s.k. ”New Light” och ”the House of David” doktrinerna, två fenomen som jag 

kommer att ta upp nedan. 

 

David Koresh hävdade att han var en spirituell ättling till den bibliske kungen David, som 

sägs vara den som skall föda den nya messias. Genom att extrapolera från bl.a. 

                                                 
31 Ibid s. 54-56 
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uppenbarelseboken kom Koresh fram till att han var den enda perfekta mannen för sina 

kvinnliga medlemmar. Genom honom skulle en ny barnastam av Guds egen säd skapas. Dessa 

barn skulle sedan resa ”the House of David” och slutligen styra världen, ansåg Koresh. Denna 

nya profetia, som gick under namnet ”The New Light Doctrine”, gjorde det möjligt för alla 

kvinnliga medlemmar, gifta som ogifta gammal som ung, att bli spirituella fruar till Koresh. 

Koresh låg inte på latsidan, utan satte igång med att lägra kvinnorna, som gladeligen ställde 

upp, till höger och vänster. Detta hämningslösa kopulerande intresserade naturligtvis 

medierna och upprörde allmänheten. Koresh utmålades som en våldtäktsman och 

kvinnoutnyttjare, ingen kunde ju tro att alla dessa kvinnor kunde ge sig till honom frivilligt. 

Vad folk inte förstod var att dessa kvinnor ansåg sig vara Guds redskap, och för en starkt 

troende människa är naturligtvis födandet av en ny messias den högsta äran. 

 

Konflikten 

 

Den ensidiga, officiella förklaringen bakom den tragiska konfrontationen på Mt Carmel den 

28 februari och de påföljande veckorna 1993 är enkel. Den amerikanska skattemyndigheten 

hade fått in uppgifter som tydde på att illegal vapenhandel försiggick på Mt Carmel, varpå 

BATF32 kopplades in. Dessa beslutade att storma området. Attacken misslyckades, sex eller 

sju sektmedlemmar och fyra BATF agenter dog i eldstriden. Området lades under belägring, 

varpå FBI tar över operationen. Efter ett antal veckors misslyckande förhandlingar och 

diverse psykningsförsök (man spelade exempelvis oavbrutet gamla Nancy Sinatra skivor på 

extremt hög volym i kombination med blinkande stroboskopljus.) beslutar man sig för att 

försöka sig på ett andra stormningsförsök, denna gång med pansarvagnar. En hastig brand 

med okänt ursprung utbryter varpå 79 sektmedlemmar, inklusive David Koresh brinner 

upp/begår självmord.33 

 

Detta är den bild av händelseförloppet som kablades ut i medier världen över. Den psykotiske, 

maktfullkomlige sexgalningen David Koresh bar ensam skulden för tragedin. Hade han bara 

gjort som myndigheterna ville och givit upp skulle hela katastrofen ha undvikits. Det är dock 

mycket sällan endast en persons fel att två slåss, så också i det här fallet. Precis som i 

Jonestown, föregicks Mt Carmels undergång av en längre tids eskalerande kallt krig som 

utkämpades av ett större antal både synliga och osynliga aktörer. 

                                                 
32 ”Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms” 
33 Hall, John R (2000) “Apocalypse obseved” New York, Routledge s 44-49 
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Som i fallet Peoples Temple, hade det bildats en stark motrörelse som gjorde allt för att 

utmåla Branch Davidians som en destruktiv och potentiellt samhällsfarlig sekt, något som de 

också lyckades med. Alexander Cockburn, reporter på N.Y. Times kom en tid efter 

katastrofen med en insiktsfull analys: 

 

”… misshandeln av Rodney King fångade nationens intresse i över ett år. Utrotandet av åttio 

amerikaner under en beväpnad attack av federala agenter i Waco försvann snabbt från 

förstasidorna. Då måste man komma ihåg att King är en svart man vars felbehandling kom att 

symbolisera polisens våld mot svarta. Davidianerna var en ”sekt” och således undantagna från 

rättvisa och medkänsla.”34 

 

Rörelsen som arbetade mot Branch Davidians bestod, liksom i fallet Peoples Temple, 

huvudsakligen av f.d. medlemmar. Dessa förstod tidigt att inget skulle hända om man inte 

hade den allmänna och politiska opinionen på sin sida. Man förstod också att det bästa sättet 

att uppnå detta var att använda sig av media. När det rör sig om sådana snaskiga företeelser 

som polygami, barnövergrepp och vapenhandel i kombination med kristen fanatism, är det lätt 

att få media intresserad. Det australiensiska nyhetsmagasinet ”Current Affairs” gick med på 

att göra ett undersökande reportage om ”sektens” aktiviteter på Mt Carmel. Syftet med 

reportaget var dock inte att ge en objektiv bild av rörelsen, utan att helt enkelt avslöja Koresh 

som en galen, vapentokig pedofil, vilket naturligtvis ger bättre TV. Man kunde dock inte finna 

några direkta bevis för detta, något man i vanlig journalistisk anda struntade i och saltade 

reportaget efter de uppställda syftena. Följden av tv-inslaget blev vad motrörelsen hade 

väntat; flera mediamagasin tog upp Branch Davidians, benämningen ”sekt” användes 

frekvent, ”räddabarnen” organisationer skred tillverket med sin sedvanliga fanatism och 

opportunistiska politiker gjorde poäng på att kritisera rörelsen. Notera likheterna med fallet 

Peoples Temple.35 

 

Sociologen James R. Lewis menar att antikultorganisationen och media spelade en betydande 

roll för händelseförloppet på Mt Carmel. Genom att benämningen ”sekt” hade börjat 

användas, menar Lewis, att all information som massmedia fick in om Koresh och hans 

anhängare filtrerades för att den skulle passa in i allmänhetens stereotypa bild av en sekt, detta 

för att göra nyhetsinnehållet mer begripligt och således mer intressant. Han menar vidare att 

                                                 
34 Wright, Stuart A (1995) ”Armageddon in Waco” Chicago, Chicago Press s 95 (fritt översatt av författaren.) 
35 Hall, John R (2000) “Apocalypse obseved” New York, Routledge s 54-55 
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denna bild av Koresh och Branch Davidians som media och antikultorganisationen hade 

hjälpt till att skapa, bidrog kraftigt till att få den allmänna opinionen fientligt inställd till 

sekten, vilken i sin tur uppmuntrade BATF till att storma området. BATF visste vidare att 

media godvilligt skulle acceptera deras bild av Branch Davidians som en destruktiv, fanatiskt 

sekt och således undvika att ställa kritiska frågor kring stormningen.36 

 

Som jag har varit inne på ovan så är vanligtvis icketraditionella religiösa grupper, till skillnad 

från andra minoritetsgrupper, inte skyddad av en välvillig opinion, inte heller är de skyddade 

av medkännande liberaler, som i USA vanligtvis brukar stå på minoriteternas sida. I fallet 

David Koresh och Branch Davidians var detta axiom tagen till det extrema. Intressant är att 

åter ta upp jämförelsen med Rodney King. Ponera att det varit David Koresh som hade blivit 

jagad och misshandland av polisen istället för King. Skulle det ha utlöst samma reaktion bland 

allmänheten? Det är även viktigt att påpeka att Rodney King inte på något sätt var någon 

mönsterinvånare, utan en dömd knarklangare som, förutom att han körde kraftigt påverkad, 

dessutom angrep de poliser som försökte gripa honom. Detta valde dock media och 

allmänheten att bortse ifrån, bilden av den oskyldige martyren som representant för den 

fattiga svarta minoriteten passade bättre in i folks begreppsbild. Det är viktigt att komma ihåg 

att det är betydligt populärare att döda en djävul än en ängel, och eftersom folk i allmänhet 

bara ser det de vill se är det relativt enkelt för media att tillverka endera utav en vanlig 

människa. 

 

Kunde då denna tragedi ha undvikits? 

 

Det är sant att David Koresh hade lagt upp en större vapenarsenal på Mt Carmel. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis betyda att han hade intentioner på att använda dem offensivt. 

Det är inte ovanligt att minoriteter och milisgrupper beväpnar sig i USA, fullt i enlighet med 

konstitutionen. Ta exempelvis milisen som lever i det autonoma samhället ”Paradise”, vars 

invånare har isolerat sig från omvärlden i rädsla för att FN skall ta över USA, en fullständigt 

befängd tanke. Denna tungt beväpnade milis lever dock i relativt samförstånd med 

myndigheterna som helt enkelt inte ser någon anledning att vidta åtgärder så länge de håller 

sig för sig själva. Detta kan tas som bevis för att en beväpning inte nödvändigtvis måste leda 

till en offensiv handling. 

                                                 
36 Wright, Stuart A (1995) ”Armageddon in Waco” Chicago, Chicago Press s. 95-96 
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Koresh predikningar byggde i stor utsträckning på tolkningar av uppenbarelseboken och en 

nära stundande undergång. Är det möjligt att han, likt Jim Jones, kan ha mer eller mindre 

framtvingat en blodig konfrontation för att på så sätt få sina profetior att gå i uppfyllelse. 

Detta som alternativ till en fredlig lösning, vilken med största säkerhet skulle upplösa hans 

maktposition och få honom själv att åter träda in bland de anonymas skara? Denna förklaring 

verkar vid en första anblick trovärdig och är också den som myndigheterna antagigt. Det 

finns dock fakta som talar emot denna förklaring. Koresh och hans anhängare var beredda att 

förhandla, något som exempelvis Jim Jones (i alla fall under slutskedet) inte var. 

 

Under den femtioen dagar långa belägringen av Mt. Carmel talade FBI´s förhandlare med 

inte mindre än femtiofyra sektmedlemmar under totalt 110 timmar. Koresh talade med 

förhandlarna 117 ggr, totalt under sextio timmar. Problemet med dessa förhandlingar, menar 

bibelexperten James Tabor, som kallades in som experthjälp i slutskedet av belägringen, var 

att man inte lyckades tolka Koresh ord rätt. Tabor menar att om FBI´s förhandlare hade satt 

sig in i Koresh mycket komplicerade och egensinniga, men ändå exakta och, för den insatte, 

logiska resonemang, kunde katastrofen ha undvikits. För Koresh representerade FBI-

agenterna de ondskefulla babylonierna, b.l.a. omskrivna i uppenbarelseboken. Sett från 

Koresh perspektiv var kapitulation därför att ge upp inför denna ondskans makt inte ett 

alternativ, något agenterna borde ha förstått. Koresh byggde sina profetior främst på 

uppenbarelseboken, Jesaja 40-61 och psaltaren. Under förhandlingarna talade han 

återkommande om att han och de övriga Branch Davidianerna befann sig vid tiden för det 

brytandet av det femte inseglet som beskrivs i uppenbarelseboken. Denna passage talar om 

en liten grupp Gudstrogna som slaktas för sin tros skull och stiger upp i Guds rike, följt av en 

tid av väntan varpå resten av de utvalda slaktas och träder in.37 

 

Koresh tolkade det aktuella händelseförloppet på Mt Carmel utifrån denna text: Den 28 

februari dödas de sex första Davidianerna i den initiala BATF-raiden, dessa var den lilla 

gruppen Gudstrogna som slaktades för sin tro. Sedan följer en belägring varpå FBI gör rent 

hus och de övriga Davidianerna omkommer- profetian uppfylles i sin helhet.38 Denna 

tolkning kan, utifrån ett visst perspektiv, ses som bevis för att Koresh gärna ville se en blodig 

upplösning på konflikten; hans profetia skulle annars visa sig vara felaktig. Ett faktum som 

                                                 
37 Wright, Stuart A (1995) ”Armageddon in Waco” Chicago, Chicago Press s 266- 274 
38 Ibid s. 272 
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talar emot detta är att Koresh, dagarna innan slutoffensiven inleddes hade lovat att ge upp, 

om han bara gavs möjligheten att avsluta sin skriftliga tolkning av brytandet av de sju 

inseglen. Koresh hade arbetat med denna tolkning under en längre tid och han ansåg att om 

världen fick ta del av denna skulle folk förstå varför han och hans anhängare hade handlat så 

som de gjort. Den 19 april hade dock FBI´s tålamod trutit och stormningen inleddes. 

 

4. Peoples Temple vs. Branch Davidians 

 

Innan jag går in närmare på orsakerna bakom konflikterna är det för tydlighetens skull på 

plats att göra en noggrannare jämförelse mellan de båda fallen. 

 

1. Organisation/teologi 

 

 Båda sekterna hade en teologi som baserades på den kristna protestantismen, som i sin tur 

modifierades av respektive ledare mot en mer apokalyptisk inriktning. Peoples Temple var 

dock lika mycket en politisk rörelse på den yttersta vänsterkanten som den var en religiös 

rörelse. Branch Davidians hade ingen uttalad politisk agenda, om de skulle ha haft någon 

skulle den nog ligga någonstans på högerkanten. 

 

 Båda rörelserna hade, i alla fall under slutfasen, en god ekonomi som syftade till 

självförsörjning och autonomi gentemot samhället, något som i viss utsträckning båda 

rörelserna även uppnådde. 

 

 Rörelsernas medlemmar levde och verkade kollektivt enligt den ovan beskrivna 

”myrstacksprincipen”. Peoples Temple var dock betydligt extremare i denna princips 

tillämpning än Branch Davidians. 

 

 Båda ledarna tillämpade polygami och hade ett stort antal älskarinnor. 

 

 Jag har även dragit den slutsatsen att Peoples Temple var betydligt mer centrerad kring sin 

ledargestalt än Branch Davidians var. Jim Jones hade mer eller mindre absolut makt, mycket 

beroende på att han på klassist kommunistiskt vis utraderade sina anhängares individualitet, 

och således gjorde hans anhängare beroende av honom. David Koresh maktställning var 
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betydligt mer begränsad. Han var den obestridde teologiske ledaren, han hade reformerat 

Branch Davidians efter sina egna önskemål och vunnit sina anhängares respekt genom att på 

ett övertygande vis erbjuda en helt ny tolkning av uppenbarelseboken och de sju inseglen. 

Som ”världslig” ledare hade han dock allvarliga problem att kontrollera sina anhängare, 

speciellt under belägringen, något som man bl.a. kan utläsa i utskrifterna av förhandlingarna 

mellan FBI och Koresh. 

 

2. Konflikten 

 

Det finns en hel del likheter mellan de båda konflikterna 

 

 Båda sekterna var vid tiden för konfrontationen i princip helt isolerade från samhället. 

 

 Båda sekterna hade på ett eller annat sätt förberett sig på någon form av väpnad 

konfrontation med staten. I fallet Peoples Temple hade även förberedelser gjorts för ett 

eventuellt framtida ”revolutionärt självmord”. 

 

 Båda sekterna slog ifrån sig och dödade ett antal av sina motståndare 

 

 Aktörerna bakom eskaleringen av konflikterna var i stort sätt samma i båda fallen. Jag 

kommer bl.a. att gå in lite närmare på dem nedan. 

 

 I fallet Peoples Temple tog dock ledningen, med Jim Jones i spetsen, beslut om att ett 

kollektivt självmord skulle utföras. Något sådant var inte aktuellt i Waco, branden som 

uppstod i samband med stormningen troligtvis inte anlagd av någon av medlemmarna. 

 

 23



5. Aktörerna 

 

Huvudaktörerna i båda fallen var naturligtvis resp. sekt/sektledare och 

myndigheterna/polisen. Dessa är så pass uppenbara att vidare behandling inte är nödvändig. 

Jag skall istället nedan fokusera på två aktörer som spelade en viktig roll bakom kulisserna i 

de berörda fallen. 

 

1. Media 

 

Media spelade en betydande roll i båda katastroferna. Det är därför på plats att göra en 

närmare studie av denna mäktiga institution. Noam Chomsky och Edward S. Herman lade 

1988 fram sin s.k. ”Propaganda modell”, vilkens syfte var att beskriva massmediernas 

organisation och syfte i USA. Dessa båda herrar hävdar att media, både direkt och indirekt, är 

ett redskap för mäktiga företagskorporationer och toppolitiker att påverka samhället även i 

öppna demokratier som exempelvis USA. De menar vidare att medias samhälleliga roll är att 

försvara den ekonomiska, sociala och politiska agenda som de privilegierade grupper som 

styr samhället står för. Media fyller denna funktion på flera sätt, bl.a. beroende på hur den 

väljer ämnen, inramning, filtrering, betoning och hur den kontrollerar den allmänna debatten. 

Chomsky och Herman stöder denna tes på sina studier av hur politiska händelser under de 

senaste årtiondena har behandlats av medierna.39 

 

Chomsky och Herman har satt upp fem ”grundfaktorer” vilka avgör hur nyheten kommer att 

behandlas i massmedierna. Även fast denna modell primärt är skapad för analys av politiska 

nyheter finns det inget som säger att den inte kan appliceras på religiösa företeelser. 

 

1. Ägarsammansättningen hos massmedierna 

2. Annonsörernas intressen 

3. Nyhetskällor 

4. Politiskt korrekta organisationers påtryckning på medierna 

5. Antikommunism som ett kontrollmedel. (Denna faktor är idag förlegad, då den syftar 

på skräcken att bli stämplad som kommunist under kalla kriget)40 

 

                                                 
39 Wright, Stuart A (1995) ”Armageddon in Waco” Chicago, Chicago Press s. 155-156 
40 Ibid.156-162 
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Dessa faktorer avgör alltså hur en händelse kommer att behandlas, menar Chomsky och 

Herman. När en viss händelse har fått sin mediala stämpel beroende på ovanstående faktorer, 

påverkas den enskilde journalisten att rapportera nyheten utifrån de svartvita ramar som 

skapats. En av dessa ramar är att bestämma om offren som skildras i nyheterna är värdiga 

eller ovärdiga. Chomsky och Herman säger: ”Vår hypotes är att värdiga offer beskrivs som 

framstående och goda, humana människor, deras lidande skildras i detalj och med ett upplägg 

som kommer att generera läsarens/tittarens intresse och sympati. I motsats till detta skildras 

de ovärdiga offren odetaljerat, med minimal humanisering och lite utrymme som varken 

kommer att beröra eller uppröra”.41 Medlemmarna i Branch Davidians och Peoples Temple 

behandlades av media som ovärdiga offer, även om det kanske var mest påtagligt i fallet 

Branch Davidians. Vi fick veta mycket lite hur de var som människor, vilka drömmar och 

mål de hade. Dom blev med andra ord dehumaniserade, vilket gjorde det lättare för politiker 

och polismyndigheterna att ta i med hårdhandskarna mot dessa ”terrorister”. Det bör också 

sägas att under belägringen av Mt Carmel rådde ett krigstillståndsliknande läge, vilket starkt 

inskränkte mediernas möjligheter att ge någon opartisk bild av situationen. De federala 

myndigheterna fattade tidigt ett beslut om att inga reportrar skulle res möjlighet att intervjua 

Koresh eller någon av hans anhängare. Vissa prominenta mediapersonligheter närvarande vid 

belägringen, menar att den statliga kontrollen vid Mt. Carmel var den värsta som de någonsin 

upplevt. 

 

2. Antikultorganisationer 

 

För ungefär tio år sedan lade sociologen Tom Robbins fram ett påstående som gick ut på att 

om en person som levde i ett vegetariskt samhälle skulle råka bli krossad av ett jättelikt 

kålhuvud, skulle omvärlden se incidenten som ett uttryck för sektvåld. Incidenten skulle på 

samma sätt ge näring åt antikultorganisationer som skulle ta händelsen som ett exempel på 

vad sekter är kapabla till. Det hypotetiska vegetariska samhället, som tidigare inte hade 

ansetts vara en sekt, skulle sedan i all framtid tas upp när man diskuterar destruktiva sekter. 

Robbins observation passar väl in på fallen Peoples Temple och Branch Davidians. Dessa 

båda var tiden före sin konfrontation med staten allmänt ansedda som väldigt excentriska, 

och i viss mån fanatiska, men i övrigt fredliga religiösa rörelser. Vad antikultorganisationerna 

ville uppnå med sina kampanjer mot rörelserna, var att få folk att förknippa dem med tidigare 

                                                 
41 Ibid s 163 
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våldsamma sekter, att applicera dem på den stereotypa bilden av ”den farliga sekten”. I 

princip alla minoriteter är, i mer eller mindre grad, drabbade av en stereotyp. Om exempelvis 

en jude lurar sin granne, finns det stor risk att grannen kommer att se alla judar som 

lurendrejare. Om medlemmar i en icketraditionell religiös grupp skjuter ihjäl fyra Rangers i 

Texas, ja då är alla icketraditionella rörelser potentiella polismördare. Så funkar stereotypens 

mekanism, vi är alla i större eller mindre grad påverkade av den, vara sig vi vill det eller inte, 

vilket gör den till ett användbart redskap för alla opportunistiska/populistiska organisationer 

och politiker. Antikultorganisationer är väl medvetna om detta och använder sig flitigt av 

den. I den amerikanska antikulttidskriften ”Cult observer” kunde man en kort tid efter 

Wacokatastrofen läsa:42 

 

”Our efforts at educating and informing the news disseneminators as well as the general 

populace, while we may at many times have felt overwhelmed by the challenge, have very 

clearly paid of …”43. Genom att bl.a. påverka media att applicera den stereotypa sektbilden 

på rörelserna, hjälpte antikultrörelsen till med att öka den allmänna intoleransen för dessa, 

vilket i sin tur underlättade för myndigheterna att vidta åtgärder.44 

 

Det bör dock för tydlighetens skull sägas att dessa s.k. antikultorganisationer inte är några 

illasinnade konspiratörer som gör allt för att framtvinga blodiga konfrontationer mellan sekt 

och stat. Dessa motiverade individer tror, med största säkerhet, på det de gör och de handlar 

säkert med goda intentioner. Det finns dock ett gammalt ordstäv som jag tycker väl passar in 

på dessa organisationer: ”Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser” Man bör heller 

inte glömma bort att dessa organisationer består till huvuddelen av f.d. sektmedlemmar som 

av en eller annan orsak valt att lämna sin ”sekt”. Det är därför troligt att dessa personer är 

fyllda av bitterhet gentemot sin tidigare församling, varpå det kan ligga i deras intresse att 

skada denna. 

 

6. Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att utröna orsakerna bakom två religiösa sekters, 

Peoples Temple och Branch Davidians, blodiga konfrontation med staten. 

                                                 
42 Wright, Stuart A (1995) ”Armageddon in Waco” Chicago, Chicago Press s 101 
43 Ibid. s.100 
44 Ibid. s. 101 
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Materialet jag har använt mig av besår av forskningsrapporter och doktorsavhandlingar på 

ämnet. Innan avhandlingen går jag in på förklaringen av definitionen av ”sektbegreppet”, 

följt av ett litet avsnitt som behandlar samspelet och symbiosen mellan religion och våld. 

 

Båda sekterna har/hade en kristen apokalyptisk grundteologi, samt var mer eller mindre 

centrerade kring sina ledargestalter, Jim Jones/Peoples Temple och David Koresh/Branch 

Davidians. Samtidigt som det naturligtvis fanns en hel del olikheter, har jag har funnit vissa 

tydliga likheter mellan de båda konflikterna. Huvudaktörerna bakom 

eskaleringen/upptrappningen av konflikterna var, på den ena sidan sekten/sektledaren och 

på den andra sidan antikultorgansisationer och media som både direkt och indirekt 

påverkade myndigheterna att ingripa vilket i sin tur ledde fram till blodiga konfrontationer. 

Det är min uppfattning att huvudorsaken bakom dessa konflikter ligger i de uppenbara 

kommunikationssvårigheter som förelåg mellan dessa fyra ”sektorer”. Låg acceptans för 

”motståndarlägrets” ståndpunkter och oförmåga att omvärdera stereotypa föreställningar om 

varandra löper som en röd tråd genom de båda konflikterna. 

 

Man bör dock inte förringa sektledarnas roll i dramerna. I fallet Peoples Temple var det de 

facto Jim Jones som gav ordern att döda myndighetspersonerna och iscensatte det påföljande 

kollektiva självmordet. David Koresh hade kanske inte lika absolut makt över sina anhängare 

som Jones, men det är klart att det var han som gav ordern att öppna eld mot 

BATFagenterna. 

 

Jag anser vidare att dessa båda katastrofer mycket väl kunnat undvikas om bara båda sidor 

hade visat lite fördragsamhet med varandras utgångspunkter. Det faktum att båda sekterna 

hade en militant ådra är, som jag har varit inne på tidigare, är ingen garanti för att de förr 

eller senare ändå skulle ha tagit till vapen. Det finns i USA ca 800-milisgrupper, varav 

flertalet av dessa är tungt beväpnade, ändå gör de inget sken av att vilja angripa staten om de 

inte själva blir angripna. Att äga skjutvapen är för den genomsnittlige amerikanen, kristen 

eller inte, en djupt rotad och konstitutionellt skyddad rättighet. Att båda sekterna var hade en 

starkt apokalyptisk teologi är heller inget bindande bevis för att en konflikt var oundviklig, 

något som bl.a. den starkt apokalyptiska sekten Jehovas Vittnen är ett färgstarkt bevis för. 
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8. Appendix 
 
Som kuriosa för den intresserade bifogar jag ett utdrag ur en autentisk FBI-rapport 
innehållande en utskrift av de sista dokumenterade orden av David Koresh. 
 
The Last Recorded Words of David Koresh 
Recorded April 16 & 18, 1993 
(May be Copied and Circulated) 
 
Narrated by Prof. James Tabor, author of Why Waco? (University of California Press) 
Transcribed by Mark Swett at The Reserach Center in Westbrook, Maine. 
 
Narration: This tape contains the last recorded words of David Koresh. It’s taken from 
telephone conversations between David Koresh and the FBI negotiators. It was recorded by 
the government, and the tapes were recently released by the Justice Department. The tape has 
two segments. The first is from April 16 - a Friday. It is from the wee hours of the morning, 
and David has just optimistically reported to the FBI negotiator that he’s finished the first 
chapter, or segment of his manuscript on the Seven Seals of the book of Revelation. He had 
pledged on the previous Wednesday, and sent out a signed legal agreement, that he would exit 
the Mt. Carmel Center upon completion of the manuscript. The tone of the conversation is 
quite optimistic and upbeat, both from David’s side and from the side of the FBI listening to 
his report. 
 
Koresh: Look some progress is being made. You don’t realize what kind of progress is being 
made. There are people all over this world who are going to benefit from this book of the 
seven seals. You don’t seem to understand. 
 
FBI: And what you don’t seem to understand is - is that the people here want to see that kind 
of progress, but other kind of progress. There’s no reason why you couldn’t be doing the same 
very thing that you are doing now within the place out here. 
 
Koresh: That’s not true. What you’re saying is not based on truth. 
 
FBI: Why not? Why not? What do you mean it’s not - 
 
Koresh: Because it’s just not. 
 
FBI: Your attorney is gonna be your attorney whether you’re in there or out here. Anything 
that you want your - all you - all you’d have to do is – is furnish it to him. 
 
Koresh: An attorney - 
 
FBI: Why would he not comply with your wishes? 
 
Koresh: That’s - the legal system is not the majority of the attorney. The legal system is a 
completely sophisticated - lot’s of - lot’s of Indian chief - ah -system. It’s not just where you 
got one guy who is hired to speak in your behalf in a court case in front of a jury. 
 
FBI: Yes. But - but what I’m saying - 
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Koresh: There’s more to it than just - I was in jail in 1988. 
 
FBI: And - and how did it come out? 
 
Koresh: It came out wonderful, because - 
 
FBI: Well, there you go. There you go. 
 
Koresh: Well the thing of it is - is that you don’t understand the amount of cost it takes to get 
that legal representation too. 
 
FBI: Well - 
 
Koresh: And this was something - this was something that the Sheriff’s department got us in. 
 
FBI: Well, that was - that was then. You have an attorney now. You know - the same work 
that you’re doing there you can be doing out here. 
 
Koresh: It’s a different more high profile case type situation. I just – I just suggest that it - it 
would be a very bad thing for you to - to keep destroying all this evidence out here. 
 
FBI: Well - you - know - I really don’t have any control over that. 
 
Koresh: I mean what are they doing? Are they - are you covering up the (B)ATF? That’s 
exactly what it appears you’re doing. 
 
FBI: David, what we’re trying to do is were trying - 
 
Koresh: It’s wrong! You’re doing wrong before God - before man. You are doing wrong! You 
adding to your wrong. 
 
FBI: David, you’re the one that’s doing wrong. 
 
Koresh: No. No. No. No. No. No. No. 
 
FBI: You seem to have - 
 
Koresh: No. 
 
FBI: No concern about - 
 
Koresh: You know we can’t stay in here forever. 
 
FBI: Anybody within the place except yourself. 
 
Koresh: You know that we can’t stay in here forever. 
 
FBI: You know - if you could send - OK. Well send fifty people out. Send fifty people out 
right now. 
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Koresh: Does fifty of you want to go out? 
 
FBI: You don’t have to ask. All you have to do is say, ”Look, I want fifty volunteers,” and 
they’ll come out. If you send fifty people out. 
 
Koresh: They’re saying because of these things they want to stay the more. 
 
FBI: And I guess that you have no control over anybody. You know - 
 
Koresh: You’ve got to understand, what I have control - 
 
FBI: This is your responsibility. This is your responsibility because you’re the leader. Their 
safety is in your hands. These people look - 
 
Narration: The tape breaks off abruptly at this point, and I’ll close this tape with a final short 
segment from Friday April 16. 
 
FBI: Now are you telling me David - I want to get this clear in my own mind. Are you telling 
me here and now that as soon as you reduce the seven seals to a written form that you’re 
coming out of there. I don’t mean two days later - 
 
Koresh: I have no reason - I have no reason to - 
 
FBI: I know what you’re saying, but answer my question if you would please - definitely. I 
mean - I want to get an answer to this, ”Are you coming out as soon as you’re done -” 
 
Koresh: I’m coming out. 
 
FBI: Or are you coming out afterwards at some point in time. 
 
Koresh: After I get the thing - see Dick, you don’t seem to understand. We are going to fulfil 
our commitment to God. Now, if you would allow me to show you what has been pre-written 
by the prophets you would know what I am doing. 
 
FBI: Well, I’m asking you - 
 
Koresh: You see - 
 
FBI: A simple question though. I - 
 
Koresh: And I’m giving you the simple answer. Yes. Yes. Yes. I never intended to die in 
here.45 
 

 
45 FBI ”Freedom of information act, David Koresh”, www.FBI/FOA.gov.com 
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1. Inledning


Jonestown, Guyana, 1979. Huvudsäte för den amerikanska sekten Peoples Temple ledd av pastor Jim Jones. Kongressmannen Leo Ryan, nerskickad för att undersöka sektens förehavanden, samt fyra sektavhoppare, skjuts ihjäl av prickskyttar när de lämna Guyana. Kort därefter begår samtliga 918 sektmedlemmar kollektivt självmord.


Mt. Carmel, USA, 1993. Efter flera veckors belägring av sekten Branch Davidians huvudsäte i Waco, Texas, inleder BATF
, efter uppgifter om bl.a. barnövergrepp och olaga vapeninnehav, en stormning av området. Davidianerna besvarar elden och sex sekt medlemmar och fyra BATF agenter dödas. Stormningen avbryts och belägringen återupptas. FBI´s speciella insatsstyrka kommer till platsen och inleder efter flera veckors resultatslösa förhandlingar ett andra stormningsförsök. Pansarvagnar jämnar delar av byggnaden med marken. En brand uppstår och byggnaden övertänds, 79 sektmedlemmar, män, kvinnor och barn dör i lågorna.

De två ovan nämnda händelserna är förmodligen de mest uppmärksammade och flitigast använda fallen när man talar om våld av och med marginella religiösa grupper, populärt kallat sekter. Dessa religiösa rörelsers medlemmar framställs i media som arketypen av den extrema, fanatiska och fullständigt hängivna sekteristen. Rörelsernas grundare och ledare, Jim Jones (Peoples Temple) och David Koresh (Branch Davidians) representerar sinnebilden för den lika karismatiska som maktfullkomliga och hänsynslösa sektledaren. Bluffmakare eller inte, av sina anhängare dyrkas (alt. dyrkades) de som Guds ställföreträdare på jorden. För staten är de inget annat än livsfarliga terrorister som bör utplånas så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Denna uppsats behandlar det fenomen som uppstår när en, mer eller mindre isolerad, grupp religiöst hängivna människor, hamnar i en så pass allvarlig konflikt med staten och dess instutitioner att våldsamheter uppstår. Fenomenet brukar gå under beteckningen fanatiskt religiöst våld, och är i dess västerländska tappning mer eller mindre synonymt med sekter och sekterism.

P.g.a. ämnets digra karaktär är en kraftig begränsning nödvändig för att kunna behandla ämnet i en C-uppsats. Jag har därför gjort valet att koncentrera mig på de två och mest extrema och medialt uppmärksammade fallen av religiöst sektvåld. Då ett av syftena med uppsatsen är att undersöka orsakerna till hur och varför väpnade konflikter uppstår mellan stat och sekt har jag valt att utesluta de fall där enbart kollektivt själmord av och med sektmedlemmarna utförts, utan inblandning av staten. Exempel på dylika är Heavens Gate (Hale-Bopp sekten) och allra senast den Ugandiska neo-katolska domedagssekten ”Restoration of the ten commandments of God”, där över tusen människor begick kollektivt självmord. Dessa och liknande händelser är onekligen mycket intressanta, men faller tyvärr utanför ramen för detta arbete.

Detta är vidare ett mycket komplext och laddat ämne som det naturligtvis är mycket svårt att förhålla sig opartisk till. Jag har dock som målsättning att, så långt det är genomförbart, ge en så pass nyanserad och fördomsfri bild av fenomenet som möjligt.

1.1 Frågeställningar


De huvudsakliga frågeställningar jag har tänkt arbeta utifrån är:


( Varför uppstår väpnade konflikter mellan vissa sekter och staten? Vilka bakomliggande yttre och inre faktorer finns det? Vilka aktörer är inblandade?

1.2 Metod och material


Denna uppsats består huvudsakligen av en kvalitativ studie av de två berörda sekterna och deras mellanhavanden med respektive stat. Materialet jag baserar undersökningen på är huvudsakligen forskningsrapporter och avhandlingar. Innan jag går in på själva avhandlingen kommer jag att ta upp vad som utmärker en sekt och hur den kan definieras. Jag kommer sedan att ta upp ämnet religiöst våld samt apokalysm. I Avhandlingen kommer jag att studera sekterna Peoples Temple´s, Branch Davidians bakgrund, organisation, teologi och slutligen deras våldsamma konfrontationer med staten, för att sedan försöka utröna orsakerna bakom respektive tragedi.

1.3 Tidigare forskning

Ett engelskt-amerikanskt forskarteam med sociologen John R. Hall i spetsen har genomfört ett omfattande forskningsprojekt på ämnet religiöst våld. Hall och hans team koncentrerar sig på de riktigt fanatiska och apokalyptiskt inriktade sekterna som de senare femtio åren dykt upp i västerlandet. En övergripande och mycket användbar studie.


”Armageddon in Waco”, sammanställd av Stuart A. Wright, belyser belägringen och utplåningen av Branch Davidians högkvarter ur ett kritiskt perspektiv. De olika parterna i konflikten sätts under luppen, framförallt medierna och deras roll i händelseförloppet kritiseras. En omfattande, om än delvis (boken består av ett antal uppsatser skrivna av olika författare, varav vissa är så pass tendensiösa att de inte är vetenskapligt hållbara) uppenbart partisk bok.


”Sekten vid världens ände” behandlar den japanska Aum-sekten med fokusering på dess ledare Shoko Asahara. Boken är författad av två amerikaner vid namn David E. Kaplan och Andrew Marshall och är till stora delar en riktig antikultbibel, d.v.s. ett svartmålande av all form av separatistisk religiositet. Författarna påstår att revolutionära sekter med fanatiska medlemmar utgör ett av de största hoten mot mänskligheten, vilket naturligtvis är en rejäl överdrift. Inte desto mindre innehåller den stundtals en hel del intressanta resonemang kring apokalysm och domedagsteologi.


Den amerikanske sociologen Thomas Robbins har, boken ”Cults Converts and Charisma” koncentrerat sig på att undersöka förhållandet mellan den ökande tillkomsten av sekter och de sociokulturell förändringar som västerlandet har gått igenom på senare tid. Han går även i på omvändelsens dynamik och karismatiska sektledares inverkan och kontroll över sina medlemmar. Lofland/Starks omvändelsemodell, som bygger på att individen går igenom sju stadier på sin väg mot total omvändelse, diskuteras avslutningsvis.


2. Definition av sekter


Innan jag går in på själva avhandlingen är det nödvändigt att precisera vad man menar med begreppet sekter. När kan man påstå att en religiös rörelse är/inte är en sekt? Begreppet är naturligtvis mycket omdiskuterat. Forskaren Roy Wallis menar dock att det i debatten framkommit drag som man överens om utmärker det man kallar för religiösa sekter. Den svenske religionsvetaren Göran Gustafsson menar att Wallis beskrivning av sekten i sju punkter, även om den har vissa brister, kan betraktas som ett slags minimidefinition:


1. Sekten är en frivillig organisation där medlemskapet förtjänas av individen, istället som i de flesta andra samfund där man får det tilldelat.


2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas den som inte följer gruppnormerna. De övriga medlemmarna uppmanas också att vara uppmärksam på subversiva och omstörtande element inom rörelsen.


3. Sektens medlemmar betraktar sig som en elit som är i besittning av en särskild insikt. De sekter med anknytning till kristendomen kompletterar ofta Bibeln med egna skrifter som tillskrivs samma värde som bibeln.


4. Sektens värderingar eller verksamhet står i konflikt med den sociala omgivningen och ofta även staten. Sekterna företräder ofta uppfattningar som inte går att kombinera med samhällets värderingar. Detta kan naturligtvis även gälla andra religiösa organisationer, men sekten är särskilt kompromisslös.


5. Sekten är oftast egalitär och tillämpar ett slags ”alla troendes prästerskap”. Denna punkt är dock mycket egendomlig och har fått utstå mycken kritik.
 Det är ju ett välkänt faktum att de flesta sekter faktiskt är toppstyrd av en eller flera ledare. Vad Wallis kanske menar är att de flesta sektmedlemmar ängar sig åt någon form av klerikalt arbete, typ mission, predikan mm.


6. Sektens budskap är etiskt och asketiskt. Även denna punkt har sina uppenbara brister. Ta exempelvis den japanska ”Aumsekten” vars domedagsinspirerade terrordåd inte kan anses som särskilt etiskt.


7. Den sista punkten i Wallis beskrivning av sekten är att den är totalitär. Den kräver ett totalt engagemang och försöker styra hela individens liv. Sekten har också oftast en organisation som innebär att individen har mycket liten chans att påverka den egna gruppens angelägenheter.


Intressant är att notera är att, om Wallis definition tillämpas, faller även en så pass väl etablerad och accepterad rörelse som Jehovas Vittnen in bakom sektbegreppet. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna definition är en grovhuggen minibeskrivning, som naturligtvis går att tolka på många olika sätt.

Den amerikanske sociologen Bryan Wilson har gjort ett försöka att precisera definitionen ytterligare med att konstruera typologier för att klassificera sekter efter något eller några av de grunddrag som de företräder.


Han menar att man bör ställa två grundläggande frågor om aktuella sekten:


a) Vilken uppfattning har man om världen (samhället)?


b) Vilka metoder vill man använda för att åstadkomma en förändring av världen (samhället)?


Utifrån svaren av dessa frågor konstruerar Wilson en typologi med sju olika sekttyper.


1. Omvändelsesekten eller den konversionistiska sekten. Denna typ av sekt anser att världen är on och fallen, men att dess tillstånd kan förbättras om människorna omvänder sig till sektens trosuppfattning och börjar leva ett bättre liv. Rörelser som har drag av denna typologi är t.ex. den tidiga frälsningsarmén och Marinatarörelsen under 1960-talet.


2. Den revolutionära sekten delar uppfattningen om att världen är förfallen, men anser att den är så usel att den är bortom all räddning. Denna uselhet tolkas som ett tecken på att ett gudomligt ingripande och/eller en slutstrid mellan gott och ont är nära förestående. Inom denna typ av sekter är det inte den vaga tror som är viktig, utan förståelsen och insikten. Bibelns apokalyptiska texter är även en stor inspirationskälla för dessa sekter. Samtliga av de sekter som jag har valt att undersöka i denna uppsats tillhör denna sekttyp. En apokalyptisk grundteologi synes vara en förutsättning för våldsamheter när det gäller sekter. Mer om detta senare. En apokalyptisk teologi garanterar dock ingalunda att en sekt skall hänge sig åt våldsamheter, Jehovas Vittnen är ett bra exempel på en revolutionär sekt som endast ängar sig åt fridsamma aktiviteter. 


3. Den introverta sekten anser liksom den revolutionära sekten att världen står bortom all räddning, dock anser de sig själva vara en undantagsgrupp. För att inte dras in i det världsliga förfallet, är det bäst att inte beblanda sig med omvärlden. Inom denna typologi finner man de traditionella sektdragen tydligare framhävda än i någon av de ovanstående. Inom Sverige kan den exemplifieras med de numera splittrade och obetydliga Plymouthbröderna.


4. Den manipulativa sekten tar inte avstånd från omvärldens värderingar och mål, utan erbjuder istället alternativa vägar för att nå dessa mål, vilkas uppnående ibland betecknas som en typ av frälsning. Genom rörelsens skrifter samt enskild handledning av personer som har större kunskap i det aktuella lärosystemet, anses individen kunna nå hälsa och framgång. Scientologikyrkan med sin ”väg till total frihet” är ett exempel på en manipulativ sekt.


5. Inom den thaumaturgiska sekten intresserar man sig inte för samhället, utan fokuserar helt och hållet på individen, som lockas med diverse hälsomirakel, övernaturliga upplevelser eller kontakt med andar. Frälsning uppnås när oro och bekymmer lättas genom de övernaturliga krafter sekten kontrollerar. Spiritister av alla dess slag faller inom denna typologi.


6. Den reformistiska sekten är mer inriktad på samhället än på den enskilde. Man hävdar att samhället kan göras bättre genom individer ägnar sig åt att bilda opinion och att sprida sina värderingar. Bryan Wilson framhåller att medan den thaumaturgiska sekten främst är ett tredjevärlden fenomen, är det huvudsakligen i Europa och USA som man har haft sekter med reformistisk framtoning. Kväkarrörelsen är ett exempel på en reformistisk sekt.


7. Den utopiska sekten har uppfattningen att det dåliga samhället kan förbättras. Detta kan göras genom att sektmedlemmarna lever i ett alternativt samhälle och visar hur en god samhällsbildning kan vara organiserad. Mormonerna är en utopisk sekt, vars samhällsideal är Utah, där ”Jesu Kristi Kyrka” efter många konflikter etablerade sig som majoritetssamfund.


2.1 Religion och våld


Som jag har nämnt ovan så präglas alla de tre sekter som jag har valt att undersöka av en extrem apokalyptisk grundideologi. Denna ideologi spelar en påtaglig roll i sekternas utformning.

Föreställningen om apokalysmen, undergången och förintelsen av det gamla, den slutliga striden mellan ont och gott som möjliggör en ny form av högre existens, spelar en universell roll inom all mänsklig religion. Att vi, under denna ”övergångsfas” kommer att bjudas på våldsamheter och brutalitet av aldrig tidigare skådat slag, råder det inget tvivel om. Se exempelvis den kristna versionen av armageddon i uppenbarelseboken för en mer ingående beskrivning av händelseförloppet. Övertygelsen om att alla otrogna och Gudlösa syndare går mot en oundviklig och, med största säkerhet, brutal död, är ett accepterat faktum inom de flesta statligt sanktionerade och etablerade religioner. Det finns dock vissa religiösa rörelser som väljer att gå steget längre. Dessa rörelser tar ofta avstånd från staten, bildar eget territorium och sätter upp egna riktlinjer och förhållningsregler i tron om att dessa skall ge dem bättre chanser när domedagen infaller. Huvuddelen av dessa grupper är dock relativt fredliga och lyckas finna sätt att existera i samförstånd med staten och omgivningen. Ibland urartar det dock i diverse våldsamheter såsom mord, terror och kollektivt självmord.

Det är ett väl känt faktum att våld och religion inte är några främlingar för varandra, de är snarare bundsförvanter: korstågen, inkvisitionen, den globala judeförföljelsen och för att inte tala om den muslimska världens ofta förekommande uppmaningar till Jihad och intifador, är bara några exempel. Listan kan göras i princip hur lång som helst, religionens historia går hand i hand med våldets.

Sociologen George Simmel hävdar att ”konflikten”, i dess grundform, är en social företeelse. Den är ett sätt för två parter att lösa meningsskiljaktigheter, att uppnå enighet, även om den innebär slutet för en av parterna. Han menar vidare att det som gör att vissa apokalyptiska rörelser accepteras av samhället, medan vissa hamnar i en konfliktsituation, är beroende av hur stor legitimitet respektive rörelses visioner ges.
 Det är alltså fråga om en subjektiv bedömning från samhällets sida om vad som är gångbart eller inte. Det som gör att exempelvis Jehovas Vittnen, som faktiskt också är en apokalyptisk rörelse, tillåts verka och sprida sitt budskap, är helt enkelt att de har större trovärdighet vilket ökar den statliga acceptansen.(Minns dock att även Jehovas Vittnen har blivit utsatta för grova påhopp, speciellt under rörelsens tidiga dagar. Acceptansen för rörelsen har dock ökat genom tiden, b.l.a därför att den inte längre anses vara särskilt hotfull.)

3. Avhandling


Det har nu blivit dags att gå in på själva avhandlingen. Först kommer jag att beskriva respektive sekts bakgrund och ideologi/teologi för att sedan sätta in dem i sitt konfliktsammanhang, d.v.s. konfrontation med staten. Jag kommer sedan att analysera de två sekterna utifrån mina fyra frågeställningar.


3.1 Peoples Temple


Bakgrund


Peoples Temple´s grundare, Jim Jones, föddes den 13 maj 1931 i Indianapolis, USA. Han växte upp som enda barnet i en fattig familj i stans slumkvarter, vilket gjorde att han redan vid tidig ålder började nära ett hat mot rika och privligierade människor. Han började tidigt intressera sig för religiösa ting samtidigt som han, paradoxalt nog, utvecklade sympatier för den kommunistsiska ideologin. I tjugoårsåldern satte Jones igång att predika på allvar. Med ett hopkok av protestantisk metodism, kommunism och social-liberal rasintegration, kombinerat med hans karismatiska, gospelinspirerade predikostil, rönte Jones snabba framgångar, inte minst bland stadens svarta befolkning. 1955 etablerades officiellt Peoples Temple av Jones och hans inre krets, samtidigt som anhängarantalet sköt i höjden. Sociologen John R. Hall menar att rörelsens snabba framgångar framförallt låg i, dels Jones dynamiska och karismatiska predikostil, dels i att dess rasliberala budskap talade till de svarta på ett nytt och hoppfullt sätt än de övriga religiösa rörelserna gjorde.
 Rörelsens anhängare bestod sålunda till en början av en majoritet från den svarta underklassen.

Under sextiotalet utvecklades rörelsen från att uteslutande ha varit en religiös rörelse till att även inkludera social och politisk verksamhet som bl.a. tog hand om hemlösa och skänkte pengar till diverse välgörande ändamål. Denna nya socialt inriktade mission passade perfekt in i sextiotalets socialistiska anda och rörelsen drog till sig mängder av folk från blandade samhällsskikt. Hippies, progressiva akademiker, fundamentalistiska kristna, politiska aktivister mm. Mer om detta längre fram. I takt med att medlemsantalet steg, ökade också rörelsens ekonomiska tillgångar. Rörelsen hade blivit rik. Framgångarna förde dock med sig att staten blev allt mer nyfiken. Rörelsens medlemmar, och inte minst Jones själv utsattes för intensiv statlig granskning, kraftigt underblåst av avhoppare som starkt kritiserade Jones och rörelsens verksamhet. Orden ”sekt” och ”kult” började användas i media som beskrivning på rörelsen. Denna ”förföljelse”, som Jones själv utryckte det, tolkades naturligtvis bibliskt. Precis som Moses ledde sitt folk till det förlovade landet, skulle även han leda sin flock till undan farorna. Jones kände sig naturligtvis hotad av omgivningens tilltagande kritik. Han beslöt således, tillsammans med sina över tusen anhängare, att emigrera till Guyana, där det paradisiska samhället Jonestown skulle grundas.


Organisation

Peoples Temple´s organisation byggde på en patriarkal stomme med Jones i centrum omgiven av en inre krets bestående av attraktiva, oftast vita, kvinnor. Jones insisterade även på att bli kallad ”Father” eller ”Dad”. Lika mycket som rörelsen var religiös, var den också politisk. Jones var som sagt starkt dragen till den kommunistiska ideologin och formade således Peoples Temple efter liknande ideal. I sina predikningar blandade han sin apokalyptiska kristendom med sina kommunistiska ideal. Han höjde därmed klasskampen och Marx ekonomiska teorier till bokstavligen bibliska dimensioner. Förutom att detta drog till sig en bredare publik, formade det även rörelsen till en radikal, socialistisk kristen rörelse med starka anti-amerikanska övertygelser. Den amerikanska ideologin bygger på kapitalism, individualism och tron på kärnfamiljen som grundstenen i ett fungerande samhälle. Peoples Temple gick tvärt emot dessa ideal vilket gjorde att rörelsen gavs en militant stämpel.


Under sin storhetstid i slutet av sextiotalet och i början av sjuttiotalet var rörelsen i stora delar autonom gentemot staten. Inte desto mindre var man ändå på ett komplext sätt sammanflätad med samhälleliga institutioner som media och den allmänna politiska scenen. Rörelsen utvecklade en kollektivistisk byråkrati som organiserade medlemmarnas vardagsliv på ett så sätt att det gav dem ökad effektivitet i det samhälleliga och politiska spelet. Denna kollektivistiska byråkrati kan liknas vid en myrstack, där alla har sin egen specifika syssla och arbetar mot samma mål. Rörelsen kunde således på ett driva sin politiska och sociala agenda på en helt annan nivå än vanliga intresseorganisationer. Peoples Temple var med andra ord under sina glansdagar en betydande maktfaktor på den lokala politiska scenen.

Konflikten


Peoples Temple´s emigration till Guyana satte inte stopp för omvärldens påtryckningar, snarare tvärt om. Sektens motståndare, som till stor del bestod av tidigare medlemmar, gick ut med allt hårdare anklagelser i media och började utöva en allt intensivare lobbykampanj mot rörelsen hos diverse statliga instutitioner, b.l.a. hos San Franciscopolisen, Tullmyndigheten och den Federala Kommunikationsmyndigheten. Det centrala i dessas kritik var osäkerheten kring medlemmarnas välbefinnande. En av de mest uppmärksammade tvisterna var målet kring Jim Jones påstådda son John Victor Stoen. Lagligen var dock barnet son till den avhoppade medlemmen Grace Stoen och en av rörelsens advokater Tim Stoen. Detta bekymrade dock inte Jones, som fast hävdade att han var barnets biologiska far. En rättslig tvist blossade upp där Grace Stoen krävde att få vårdnaden av barnet, något som hon även tilldömdes av en kalifornisk domstol. Rörelsens medlemmar vägrade dock att lämna ifrån sig barnet, och Jones hotade även i ett dramatiskt utspel att begå självmord om så skedde. Konflikten fick dock en oblodig upplösning då sektens advokater lyckades få en Guyansk domstol att bevilja barnets biologiska far Tim Stoen enskild vårdnad. Peoples Temple vann således tvisten, men förlorade på det stora hela. Rörelsen stämplades av media och den amerikanska allmänheten nu som en barnarövande sekt, och Jim Jones framstod allt mer som en fanatisk diktator med ett sjukligt Jesuskomplex. Templets ledning började även tolka den intensifierade oppositionskampanjen som tecken på att apokalypsen var nära stundande. Tanken kring ett s.k. ”revolutionärt självmord” började dyka upp, ett koncept som Jones hade snappat upp från Svarta Pantrarnas ledare Huey Newton.


Antikultorganisationen ”Concerned Relatives” beskrev i en offentlig petition rörelsen som ”en organisation som använder sig av hjärntvätt och hot om fysiskt våld för att locka till sig och behålla medlemmar”. Att de vuxna medlemmarna valde att säga upp bekantskapen med sina anhöriga var dock inget antikultorganisationerna kunde göra något åt, i alla fall inte på laglig väg. Det fanns dock misstankar om att sektmedlemmarnas brev censurerades samt att de ej tilläts lämna området närhelst de ville. Om sådana förhållanden förelåg, kunde man diskutera om rörelsens medlemmar verkligen befann sig kvar av egen vilja. ”Concerned Relatives” ansåg som sagt att sektmedlemmarna var hjärntvättade och att den enda lösningen var att upplösa Jonestown och skicka hem medlemmarna till sina anhöriga. Detta kunde dock endast göras om de förmodade missförhållandena kunde bevisas. ”Concerned Relatives” hade starkt stöd av kongressmannen Leo Ryan, som var starkt kritisk till all form av icke statligt sanktionerad religiositet. Ryan beslutade sig för att företa sig en exkursion till Jonestown för att se om han kunde finna bevis för anklagelserna som riktats mot sekten.


Jim Jones, som hade fått reda på att en statlig inspektion var nära stundande, hade givit noggranna instruktioner till medlemmarna hur de skulle uppträda inför besökarna. När Ryan och hans följe trädde in i Jonestown, möttes de följaktligen av idel leenden av extatiskt lyckliga människor. På kvällen bjöds det på fest och dans till tonerna av sektens musikensamble, ”The Jonestown Express”. Under festen fick Ryan en lapp från en av sektmedlemmarna, på vilken det stod ett antal namn samt en önskan att lämna Jonestown tillsammans med inspektionsföljet. Dagen efter lämnade Ryan och hans följe, tillsammans med de fyra avhopparna lägret, detta trots Jones desperata protester. Ryan är dock glatt överraskad av det han har sett i Jonestown och ämnar lämna en relativt positiv rapport till kongressen, något som han även berättar till Jones. För Jones är dock besöket och medlemmarnas avhopp inget mindre än en katastrof. I hans alltmer paranoida tillstånd tolkar han det inträffade som början till slutet för Peoples Temple. Avhopparna kommer att sprida ut lögner om rörelsens förehavanden i Jonestown, vilket i sin tur kommer att utlösa ett statligt angrepp som kommer att förgöra honom och rörelsen, resonerar han. Som han kan se et finns det bara en utväg: Det statliga följet och avhopparna måste röjas ur vägen, och sektens medlemmar måste därpå begå kollektivt självmord. Han skickar iväg en grupp lojala medlemmar för att avrätta följet samtidigt som preparationer inleds för Peoples Temple´s apokalysm.

Under tiden som medlemmarna sög i sig den cyanidspetsade saften, höll Jones ett eggande tal. ”Detta är inte ett destruktivt självmord, det är ett revolutionärt självmord. Om vi inte kan leva ifred, låt oss då dö i fred”, manar han på barnen, kvinnorna och männen som ligger och rycker av giftspasmer. När alla är döda tar slutligen Jones en pistol och skjuter sig själv i huvudet.


Vid en första anblick på det inträffade är det lätt att hålla Jim Jones som ensam ansvarig för den våldsamma upplösningen. Han vägrade kompromissa med omvärlden och sina motståndare, han beordrade morden på kongressmannens följe och det påföljande ”revolutionära självmordet”. Fallet innehåller dock ett antal, betydligt mer intrikata aspekter som måste beaktas om man önskar komma fram till en mer tillfredställande förklaring.


Hall menar att utvecklingen måste belysas ur skenet av den upptrappade konflikten mellan Peoples Temple och Concerned Relatives. Denna konflikt, som hade startat över ett år tidigare, hade flera gånger kommit nära en direkt konfrontation. Båda sidorna använde sig av spionage och strategiskt utarbetade smutskastningskampanjer. Concerned Relatives hade dock medierna på sin planhalva, vilket naturligtvis gav dem ett massivt övertag. Peoples Temple slogs således i underläge, vilket mer eller mindre tvingade dem att ta till desto grövre metoder. Leo Ryans expedition till Jonestown var, menar Hall, alltså endast droppen som fick bägaren att rinna över.


Kunde katastrofen ha undvikits? Det är alltid mycket vanskligt att spekulera i alternativa händelseförlopp, det mänskliga handlandet är alltför kaotisk och följer sällan logiska kalkyler. Det är dock troligt att om sektens motståndare fått ett domslut som gav dem rätt till ökad kontakt med sina anhöriga, skulle trycket förmodligen lätta mot Peoples Temple. Det är också mycket troligt att Jonestown skulle ha kollapsat på egen hand om inte konfrontationen skulle ha ägt rum. Jonestown drevs som ett kommunistiskt arbetsläger med strikta förhållningsregler och restriktioner. Livet för den enskilde sektmedlemmen var mycket torftigt, en f.d. medlem hävdade att Jonestown inte var något annat än et kommunistiskt fångläger, en Gulag. För eller senare är det troligt att uppror och massdeserteringar ha brutit ut, och då skulle Jones ha varit maktlös. Man måste dock komma ihåg att föreställningen om den nära stundande apokalypsen var central i Jones lära, och även fast det kollektiva självmordet var något direkt planerat, så hade inte desto mindre förberedelser i form av inköp av stora mängder cyanid gjorts. Det är även troligt att när Jones såg sitt livsverk falla samman valde att göra det på ett spektakulärt sätt, istället för att i tysthet tyna bort.

Avslutningsvis skulle jag vilja pålysa några utmärkande drag för Peoples Temple vilka jag anser vara viktiga att upp i sammanhanget:


1. En religiös rörelse med en social och politisk agenda


2. Grundades och styrdes av en karismatisk ledargestalt som utövade starkt inflytande på sina anhängare


3. Byggde på en apokalyptisk grundideologi


4. God ekonomi


5. Under slutfasen isolerad från samhället


3.2 Branch Davidians


Bakgrund


Branch Davidians bildades 1959 som en alternativ rörelse till den kristna rörelsen ”the Davidians”, vilken lidit ett svårt bakslag i och med deras felkalkylering av Jesus återkomst. Inom Davidianerna predikades det att denne skulle komma tillbaks till jorden under 1959. När dennes besök uteblev, bröt sig en fraktion under ledning av pastor Ben Roden, ut ur rörelsen. Man antog namnet ”Branch Davidians”, vilket syftar på den bibliska profetian i Jesaja 11:1 ”A shoot shall come out of the stump of Jesse and a branch shall grow out of his roots”. Den nybildade rörelsen lade sitt huvudsäte Mt Carmel i Waco, Texas, där de huserade fram till dess upplösning 1994.


Ben Roden och senare hans fru Louis Roden, styrde rörelsen fram till 1987, då ledarskapet togs över av Vernon Howell, även känd som David Koresh. Då huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka konfliktutvecklingen mellan sekter och stat, kommer jag att lägga fokus på Koresh och hans era inom rörelsen.

Koresh kom till Mt. Carmel 1981 för att arbeta som alltiallo. Han imponerade dock snart på ledningen med sin förmåga att memorera och citera långa passager ur bibeln, samt även sin mycket starka tro på rörelsens budskap. Rörelsens dåvarande ledare, den 67-åriga änkan Louis Roden, hade ett mycket gott öga till den unge Koresh. Vissa f.d. medlemmar har även vittnat om att dessa två även lär ha haft ett sexuellt förhållande, något som jag personligen är benägen att tro på. Koresh var nämligen oerhört strategisk och beräknande i allt han företog sig. Fru Roden började bli gammal och skulle inte klara av att uppbära ledarämbetet länge till. Hennes son, George Roden, skulle då vara den mest troliga efterföljaren av makten inom rörelsen. Genom att agera älskare åt Louis Roden, försökte Koresh manövrera sig till en bättre position inför det stundande maktskiftet. 1986 dog Fru Roden och en bitter maktstrid, som delade upp rörelsen i två läger, bröt ut mellan George Roden och David Koresh. Denna konflikt gick även till handgripligheter: vid ett tillfälle stormade en grupp beväpnade män under ledning av Koresh in i Rodens högkvarter, en eldstrid utbröt i vilken b.la. Roden ådrog sig lättare skador. Hela maktstriden fick dock sitt slut i och med en mycket bisarr händelse: Roden utmanade Koresh att väcka en f.d. medlem, som varit död i 26 år, till liv. Koresh antog dock inte utmaningen, utan polisanmälde istället Roden, som grävt upp liket, för gravskändning. Roden dömdes till 6 månader i fängelse, vilket gav Koresh all den tid han behövde för att gripa makten över Branch Davidians.


Organisation


Branch Davidians gick under David Koresh´s styre igenom betydande strukturella förändringar. Koresh´s första åtgärd var att sanera rörelsens finanser. Branch Davidians hade under Rodens styre ådragit sig stora skatteskulder, rörelsen var skyldig uppåt 70 000$, ett problem som Koresh lyckades lösa genom att övertala en välbärgad Branch Davidian familj i Hawaii att betala av skulden. Koresh införde därpå en upprensningskampanj som syftade till att öka levnadsstandarden för medlemmarna. Man reparerade, byggde ut och moderniserade det gamla Mt. Carmel. Koresh hade lanserat en doktrin som syftade till att rörelsens medlemmar som bli bättre sammanbundna, bli en kollektiv enhet. Han insisterade därför, till skillnad från paret Rosen, att så många medlemmar som möjligt skulle bosätta sig på Mt. Carmel. Han införde även en noggrann organisering av medlemmarnas liv, där alla tilldelades specifika uppgifter, detta för att öka effektiviteten. Den klassiska myrstacksprincipen.

Dessa reformer hjälpte naturligtvis till att stärka Koresh kontroll över sina medlemmar. Som ett led i att göra rörelsen helt och hållet självförsörjande, utvecklades en mängd affärsrörelser, bl.a. en bilreparations. firma och en vapenbutik, där allt ifrån handeldvapen till granater såldes. Koresh hade på en relativt kort tid lyckats göra rörelsen i stort sett självförsörjande (man var fortfarande till viss del beroende av donationer), samtidigt som han hade anförskaffat sig en nästintill total kontroll över medlemmarnas liv.


Stuart A. Wright pekar på fyra dramatiska förändringar i och med Koresh´s maktövertagande:


1. Rörelsen gick från en evangelisk kristen teologi till an mer profetiskt inriktning. Koresh lyckades övertyga medlemmarna om att han var en profet, vilket gjorde att rörelsen fick drag av en personkult.

2. Koresh ledde rörelsen mot en mer apokalyptisk inriktning, han övertygade medlemmarna om att undergången var nära


3. Koresh införde en kollektivistisk anda inom rörelsen, där familjens roll minskade och där han tog över rollen som patriark. Lojaliteten mot honom var det som band medlemmarna samman


4. Spänningarna gentemot samhället ökade, huvudsakligen som ett resultat av införandet av de s.k. ”New Light” och ”the House of David” doktrinerna, två fenomen som jag kommer att ta upp nedan.


David Koresh hävdade att han var en spirituell ättling till den bibliske kungen David, som sägs vara den som skall föda den nya messias. Genom att extrapolera från bl.a. uppenbarelseboken kom Koresh fram till att han var den enda perfekta mannen för sina kvinnliga medlemmar. Genom honom skulle en ny barnastam av Guds egen säd skapas. Dessa barn skulle sedan resa ”the House of David” och slutligen styra världen, ansåg Koresh. Denna nya profetia, som gick under namnet ”The New Light Doctrine”, gjorde det möjligt för alla kvinnliga medlemmar, gifta som ogifta gammal som ung, att bli spirituella fruar till Koresh. Koresh låg inte på latsidan, utan satte igång med att lägra kvinnorna, som gladeligen ställde upp, till höger och vänster. Detta hämningslösa kopulerande intresserade naturligtvis medierna och upprörde allmänheten. Koresh utmålades som en våldtäktsman och kvinnoutnyttjare, ingen kunde ju tro att alla dessa kvinnor kunde ge sig till honom frivilligt. Vad folk inte förstod var att dessa kvinnor ansåg sig vara Guds redskap, och för en starkt troende människa är naturligtvis födandet av en ny messias den högsta äran.

Konflikten


Den ensidiga, officiella förklaringen bakom den tragiska konfrontationen på Mt Carmel den 28 februari och de påföljande veckorna 1993 är enkel. Den amerikanska skattemyndigheten hade fått in uppgifter som tydde på att illegal vapenhandel försiggick på Mt Carmel, varpå BATF
 kopplades in. Dessa beslutade att storma området. Attacken misslyckades, sex eller sju sektmedlemmar och fyra BATF agenter dog i eldstriden. Området lades under belägring, varpå FBI tar över operationen. Efter ett antal veckors misslyckande förhandlingar och diverse psykningsförsök (man spelade exempelvis oavbrutet gamla Nancy Sinatra skivor på extremt hög volym i kombination med blinkande stroboskopljus.) beslutar man sig för att försöka sig på ett andra stormningsförsök, denna gång med pansarvagnar. En hastig brand med okänt ursprung utbryter varpå 79 sektmedlemmar, inklusive David Koresh brinner upp/begår självmord.


Detta är den bild av händelseförloppet som kablades ut i medier världen över. Den psykotiske, maktfullkomlige sexgalningen David Koresh bar ensam skulden för tragedin. Hade han bara gjort som myndigheterna ville och givit upp skulle hela katastrofen ha undvikits. Det är dock mycket sällan endast en persons fel att två slåss, så också i det här fallet. Precis som i Jonestown, föregicks Mt Carmels undergång av en längre tids eskalerande kallt krig som utkämpades av ett större antal både synliga och osynliga aktörer.


Som i fallet Peoples Temple, hade det bildats en stark motrörelse som gjorde allt för att utmåla Branch Davidians som en destruktiv och potentiellt samhällsfarlig sekt, något som de också lyckades med. Alexander Cockburn, reporter på N.Y. Times kom en tid efter katastrofen med en insiktsfull analys:

”… misshandeln av Rodney King fångade nationens intresse i över ett år. Utrotandet av åttio amerikaner under en beväpnad attack av federala agenter i Waco försvann snabbt från förstasidorna. Då måste man komma ihåg att King är en svart man vars felbehandling kom att symbolisera polisens våld mot svarta. Davidianerna var en ”sekt” och således undantagna från rättvisa och medkänsla.”


Rörelsen som arbetade mot Branch Davidians bestod, liksom i fallet Peoples Temple, huvudsakligen av f.d. medlemmar. Dessa förstod tidigt att inget skulle hända om man inte hade den allmänna och politiska opinionen på sin sida. Man förstod också att det bästa sättet att uppnå detta var att använda sig av media. När det rör sig om sådana snaskiga företeelser som polygami, barnövergrepp och vapenhandel i kombination med kristen fanatism, är det lätt att få media intresserad. Det australiensiska nyhetsmagasinet ”Current Affairs” gick med på att göra ett undersökande reportage om ”sektens” aktiviteter på Mt Carmel. Syftet med reportaget var dock inte att ge en objektiv bild av rörelsen, utan att helt enkelt avslöja Koresh som en galen, vapentokig pedofil, vilket naturligtvis ger bättre TV. Man kunde dock inte finna några direkta bevis för detta, något man i vanlig journalistisk anda struntade i och saltade reportaget efter de uppställda syftena. Följden av tv-inslaget blev vad motrörelsen hade väntat; flera mediamagasin tog upp Branch Davidians, benämningen ”sekt” användes frekvent, ”räddabarnen” organisationer skred tillverket med sin sedvanliga fanatism och opportunistiska politiker gjorde poäng på att kritisera rörelsen. Notera likheterna med fallet Peoples Temple.


Sociologen James R. Lewis menar att antikultorganisationen och media spelade en betydande roll för händelseförloppet på Mt Carmel. Genom att benämningen ”sekt” hade börjat användas, menar Lewis, att all information som massmedia fick in om Koresh och hans anhängare filtrerades för att den skulle passa in i allmänhetens stereotypa bild av en sekt, detta för att göra nyhetsinnehållet mer begripligt och således mer intressant. Han menar vidare att denna bild av Koresh och Branch Davidians som media och antikultorganisationen hade hjälpt till att skapa, bidrog kraftigt till att få den allmänna opinionen fientligt inställd till sekten, vilken i sin tur uppmuntrade BATF till att storma området. BATF visste vidare att media godvilligt skulle acceptera deras bild av Branch Davidians som en destruktiv, fanatiskt sekt och således undvika att ställa kritiska frågor kring stormningen.


Som jag har varit inne på ovan så är vanligtvis icketraditionella religiösa grupper, till skillnad från andra minoritetsgrupper, inte skyddad av en välvillig opinion, inte heller är de skyddade av medkännande liberaler, som i USA vanligtvis brukar stå på minoriteternas sida. I fallet David Koresh och Branch Davidians var detta axiom tagen till det extrema. Intressant är att åter ta upp jämförelsen med Rodney King. Ponera att det varit David Koresh som hade blivit jagad och misshandland av polisen istället för King. Skulle det ha utlöst samma reaktion bland allmänheten? Det är även viktigt att påpeka att Rodney King inte på något sätt var någon mönsterinvånare, utan en dömd knarklangare som, förutom att han körde kraftigt påverkad, dessutom angrep de poliser som försökte gripa honom. Detta valde dock media och allmänheten att bortse ifrån, bilden av den oskyldige martyren som representant för den fattiga svarta minoriteten passade bättre in i folks begreppsbild. Det är viktigt att komma ihåg att det är betydligt populärare att döda en djävul än en ängel, och eftersom folk i allmänhet bara ser det de vill se är det relativt enkelt för media att tillverka endera utav en vanlig människa.

Kunde då denna tragedi ha undvikits?

Det är sant att David Koresh hade lagt upp en större vapenarsenal på Mt Carmel. Detta behöver dock inte nödvändigtvis betyda att han hade intentioner på att använda dem offensivt. Det är inte ovanligt att minoriteter och milisgrupper beväpnar sig i USA, fullt i enlighet med konstitutionen. Ta exempelvis milisen som lever i det autonoma samhället ”Paradise”, vars invånare har isolerat sig från omvärlden i rädsla för att FN skall ta över USA, en fullständigt befängd tanke. Denna tungt beväpnade milis lever dock i relativt samförstånd med myndigheterna som helt enkelt inte ser någon anledning att vidta åtgärder så länge de håller sig för sig själva. Detta kan tas som bevis för att en beväpning inte nödvändigtvis måste leda till en offensiv handling.


Koresh predikningar byggde i stor utsträckning på tolkningar av uppenbarelseboken och en nära stundande undergång. Är det möjligt att han, likt Jim Jones, kan ha mer eller mindre framtvingat en blodig konfrontation för att på så sätt få sina profetior att gå i uppfyllelse. Detta som alternativ till en fredlig lösning, vilken med största säkerhet skulle upplösa hans maktposition och få honom själv att åter träda in bland de anonymas skara? Denna förklaring verkar vid en första anblick trovärdig och är också den som myndigheterna antagigt. Det finns dock fakta som talar emot denna förklaring. Koresh och hans anhängare var beredda att förhandla, något som exempelvis Jim Jones (i alla fall under slutskedet) inte var.

Under den femtioen dagar långa belägringen av Mt. Carmel talade FBI´s förhandlare med inte mindre än femtiofyra sektmedlemmar under totalt 110 timmar. Koresh talade med förhandlarna 117 ggr, totalt under sextio timmar. Problemet med dessa förhandlingar, menar bibelexperten James Tabor, som kallades in som experthjälp i slutskedet av belägringen, var att man inte lyckades tolka Koresh ord rätt. Tabor menar att om FBI´s förhandlare hade satt sig in i Koresh mycket komplicerade och egensinniga, men ändå exakta och, för den insatte, logiska resonemang, kunde katastrofen ha undvikits. För Koresh representerade FBI-agenterna de ondskefulla babylonierna, b.l.a. omskrivna i uppenbarelseboken. Sett från Koresh perspektiv var kapitulation därför att ge upp inför denna ondskans makt inte ett alternativ, något agenterna borde ha förstått. Koresh byggde sina profetior främst på uppenbarelseboken, Jesaja 40-61 och psaltaren. Under förhandlingarna talade han återkommande om att han och de övriga Branch Davidianerna befann sig vid tiden för det brytandet av det femte inseglet som beskrivs i uppenbarelseboken. Denna passage talar om en liten grupp Gudstrogna som slaktas för sin tros skull och stiger upp i Guds rike, följt av en tid av väntan varpå resten av de utvalda slaktas och träder in.


Koresh tolkade det aktuella händelseförloppet på Mt Carmel utifrån denna text: Den 28 februari dödas de sex första Davidianerna i den initiala BATF-raiden, dessa var den lilla gruppen Gudstrogna som slaktades för sin tro. Sedan följer en belägring varpå FBI gör rent hus och de övriga Davidianerna omkommer- profetian uppfylles i sin helhet.
 Denna tolkning kan, utifrån ett visst perspektiv, ses som bevis för att Koresh gärna ville se en blodig upplösning på konflikten; hans profetia skulle annars visa sig vara felaktig. Ett faktum som talar emot detta är att Koresh, dagarna innan slutoffensiven inleddes hade lovat att ge upp, om han bara gavs möjligheten att avsluta sin skriftliga tolkning av brytandet av de sju inseglen. Koresh hade arbetat med denna tolkning under en längre tid och han ansåg att om världen fick ta del av denna skulle folk förstå varför han och hans anhängare hade handlat så som de gjort. Den 19 april hade dock FBI´s tålamod trutit och stormningen inleddes.

4. Peoples Temple vs. Branch Davidians


Innan jag går in närmare på orsakerna bakom konflikterna är det för tydlighetens skull på plats att göra en noggrannare jämförelse mellan de båda fallen.

1. Organisation/teologi


( Båda sekterna hade en teologi som baserades på den kristna protestantismen, som i sin tur modifierades av respektive ledare mot en mer apokalyptisk inriktning. Peoples Temple var dock lika mycket en politisk rörelse på den yttersta vänsterkanten som den var en religiös rörelse. Branch Davidians hade ingen uttalad politisk agenda, om de skulle ha haft någon skulle den nog ligga någonstans på högerkanten.


( Båda rörelserna hade, i alla fall under slutfasen, en god ekonomi som syftade till självförsörjning och autonomi gentemot samhället, något som i viss utsträckning båda rörelserna även uppnådde.

( Rörelsernas medlemmar levde och verkade kollektivt enligt den ovan beskrivna ”myrstacksprincipen”. Peoples Temple var dock betydligt extremare i denna princips tillämpning än Branch Davidians.


( Båda ledarna tillämpade polygami och hade ett stort antal älskarinnor.


( Jag har även dragit den slutsatsen att Peoples Temple var betydligt mer centrerad kring sin ledargestalt än Branch Davidians var. Jim Jones hade mer eller mindre absolut makt, mycket beroende på att han på klassist kommunistiskt vis utraderade sina anhängares individualitet, och således gjorde hans anhängare beroende av honom. David Koresh maktställning var betydligt mer begränsad. Han var den obestridde teologiske ledaren, han hade reformerat Branch Davidians efter sina egna önskemål och vunnit sina anhängares respekt genom att på ett övertygande vis erbjuda en helt ny tolkning av uppenbarelseboken och de sju inseglen. Som ”världslig” ledare hade han dock allvarliga problem att kontrollera sina anhängare, speciellt under belägringen, något som man bl.a. kan utläsa i utskrifterna av förhandlingarna mellan FBI och Koresh.

2. Konflikten


Det finns en hel del likheter mellan de båda konflikterna


( Båda sekterna var vid tiden för konfrontationen i princip helt isolerade från samhället.


( Båda sekterna hade på ett eller annat sätt förberett sig på någon form av väpnad konfrontation med staten. I fallet Peoples Temple hade även förberedelser gjorts för ett eventuellt framtida ”revolutionärt självmord”.


( Båda sekterna slog ifrån sig och dödade ett antal av sina motståndare


( Aktörerna bakom eskaleringen av konflikterna var i stort sätt samma i båda fallen. Jag kommer bl.a. att gå in lite närmare på dem nedan.

( I fallet Peoples Temple tog dock ledningen, med Jim Jones i spetsen, beslut om att ett kollektivt självmord skulle utföras. Något sådant var inte aktuellt i Waco, branden som uppstod i samband med stormningen troligtvis inte anlagd av någon av medlemmarna.

5. Aktörerna


Huvudaktörerna i båda fallen var naturligtvis resp. sekt/sektledare och myndigheterna/polisen. Dessa är så pass uppenbara att vidare behandling inte är nödvändig. Jag skall istället nedan fokusera på två aktörer som spelade en viktig roll bakom kulisserna i de berörda fallen.

1. Media


Media spelade en betydande roll i båda katastroferna. Det är därför på plats att göra en närmare studie av denna mäktiga institution. Noam Chomsky och Edward S. Herman lade 1988 fram sin s.k. ”Propaganda modell”, vilkens syfte var att beskriva massmediernas organisation och syfte i USA. Dessa båda herrar hävdar att media, både direkt och indirekt, är ett redskap för mäktiga företagskorporationer och toppolitiker att påverka samhället även i öppna demokratier som exempelvis USA. De menar vidare att medias samhälleliga roll är att försvara den ekonomiska, sociala och politiska agenda som de privilegierade grupper som styr samhället står för. Media fyller denna funktion på flera sätt, bl.a. beroende på hur den väljer ämnen, inramning, filtrering, betoning och hur den kontrollerar den allmänna debatten. Chomsky och Herman stöder denna tes på sina studier av hur politiska händelser under de senaste årtiondena har behandlats av medierna.


Chomsky och Herman har satt upp fem ”grundfaktorer” vilka avgör hur nyheten kommer att behandlas i massmedierna. Även fast denna modell primärt är skapad för analys av politiska nyheter finns det inget som säger att den inte kan appliceras på religiösa företeelser.

1. Ägarsammansättningen hos massmedierna


2. Annonsörernas intressen


3. Nyhetskällor


4. Politiskt korrekta organisationers påtryckning på medierna


5. Antikommunism som ett kontrollmedel. (Denna faktor är idag förlegad, då den syftar på skräcken att bli stämplad som kommunist under kalla kriget)


Dessa faktorer avgör alltså hur en händelse kommer att behandlas, menar Chomsky och Herman. När en viss händelse har fått sin mediala stämpel beroende på ovanstående faktorer, påverkas den enskilde journalisten att rapportera nyheten utifrån de svartvita ramar som skapats. En av dessa ramar är att bestämma om offren som skildras i nyheterna är värdiga eller ovärdiga. Chomsky och Herman säger: ”Vår hypotes är att värdiga offer beskrivs som framstående och goda, humana människor, deras lidande skildras i detalj och med ett upplägg som kommer att generera läsarens/tittarens intresse och sympati. I motsats till detta skildras de ovärdiga offren odetaljerat, med minimal humanisering och lite utrymme som varken kommer att beröra eller uppröra”.
 Medlemmarna i Branch Davidians och Peoples Temple behandlades av media som ovärdiga offer, även om det kanske var mest påtagligt i fallet Branch Davidians. Vi fick veta mycket lite hur de var som människor, vilka drömmar och mål de hade. Dom blev med andra ord dehumaniserade, vilket gjorde det lättare för politiker och polismyndigheterna att ta i med hårdhandskarna mot dessa ”terrorister”. Det bör också sägas att under belägringen av Mt Carmel rådde ett krigstillståndsliknande läge, vilket starkt inskränkte mediernas möjligheter att ge någon opartisk bild av situationen. De federala myndigheterna fattade tidigt ett beslut om att inga reportrar skulle res möjlighet att intervjua Koresh eller någon av hans anhängare. Vissa prominenta mediapersonligheter närvarande vid belägringen, menar att den statliga kontrollen vid Mt. Carmel var den värsta som de någonsin upplevt.

2. Antikultorganisationer


För ungefär tio år sedan lade sociologen Tom Robbins fram ett påstående som gick ut på att om en person som levde i ett vegetariskt samhälle skulle råka bli krossad av ett jättelikt kålhuvud, skulle omvärlden se incidenten som ett uttryck för sektvåld. Incidenten skulle på samma sätt ge näring åt antikultorganisationer som skulle ta händelsen som ett exempel på vad sekter är kapabla till. Det hypotetiska vegetariska samhället, som tidigare inte hade ansetts vara en sekt, skulle sedan i all framtid tas upp när man diskuterar destruktiva sekter. Robbins observation passar väl in på fallen Peoples Temple och Branch Davidians. Dessa båda var tiden före sin konfrontation med staten allmänt ansedda som väldigt excentriska, och i viss mån fanatiska, men i övrigt fredliga religiösa rörelser. Vad antikultorganisationerna ville uppnå med sina kampanjer mot rörelserna, var att få folk att förknippa dem med tidigare våldsamma sekter, att applicera dem på den stereotypa bilden av ”den farliga sekten”. I princip alla minoriteter är, i mer eller mindre grad, drabbade av en stereotyp. Om exempelvis en jude lurar sin granne, finns det stor risk att grannen kommer att se alla judar som lurendrejare. Om medlemmar i en icketraditionell religiös grupp skjuter ihjäl fyra Rangers i Texas, ja då är alla icketraditionella rörelser potentiella polismördare. Så funkar stereotypens mekanism, vi är alla i större eller mindre grad påverkade av den, vara sig vi vill det eller inte, vilket gör den till ett användbart redskap för alla opportunistiska/populistiska organisationer och politiker. Antikultorganisationer är väl medvetna om detta och använder sig flitigt av den. I den amerikanska antikulttidskriften ”Cult observer” kunde man en kort tid efter Wacokatastrofen läsa:


”Our efforts at educating and informing the news disseneminators as well as the general populace, while we may at many times have felt overwhelmed by the challenge, have very clearly paid of …”
. Genom att bl.a. påverka media att applicera den stereotypa sektbilden på rörelserna, hjälpte antikultrörelsen till med att öka den allmänna intoleransen för dessa, vilket i sin tur underlättade för myndigheterna att vidta åtgärder.


Det bör dock för tydlighetens skull sägas att dessa s.k. antikultorganisationer inte är några illasinnade konspiratörer som gör allt för att framtvinga blodiga konfrontationer mellan sekt och stat. Dessa motiverade individer tror, med största säkerhet, på det de gör och de handlar säkert med goda intentioner. Det finns dock ett gammalt ordstäv som jag tycker väl passar in på dessa organisationer: ”Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser” Man bör heller inte glömma bort att dessa organisationer består till huvuddelen av f.d. sektmedlemmar som av en eller annan orsak valt att lämna sin ”sekt”. Det är därför troligt att dessa personer är fyllda av bitterhet gentemot sin tidigare församling, varpå det kan ligga i deras intresse att skada denna.

6. Sammanfattning och avslutande diskussion


Huvudsyftet med denna uppsats har varit att utröna orsakerna bakom två religiösa sekters, Peoples Temple och Branch Davidians, blodiga konfrontation med staten.

Materialet jag har använt mig av besår av forskningsrapporter och doktorsavhandlingar på ämnet. Innan avhandlingen går jag in på förklaringen av definitionen av ”sektbegreppet”, följt av ett litet avsnitt som behandlar samspelet och symbiosen mellan religion och våld.

Båda sekterna har/hade en kristen apokalyptisk grundteologi, samt var mer eller mindre centrerade kring sina ledargestalter, Jim Jones/Peoples Temple och David Koresh/Branch Davidians. Samtidigt som det naturligtvis fanns en hel del olikheter, har jag har funnit vissa tydliga likheter mellan de båda konflikterna. Huvudaktörerna bakom eskaleringen/upptrappningen av konflikterna var, på den ena sidan sekten/sektledaren och på den andra sidan antikultorgansisationer och media som både direkt och indirekt påverkade myndigheterna att ingripa vilket i sin tur ledde fram till blodiga konfrontationer. Det är min uppfattning att huvudorsaken bakom dessa konflikter ligger i de uppenbara kommunikationssvårigheter som förelåg mellan dessa fyra ”sektorer”. Låg acceptans för ”motståndarlägrets” ståndpunkter och oförmåga att omvärdera stereotypa föreställningar om varandra löper som en röd tråd genom de båda konflikterna.

Man bör dock inte förringa sektledarnas roll i dramerna. I fallet Peoples Temple var det de facto Jim Jones som gav ordern att döda myndighetspersonerna och iscensatte det påföljande kollektiva självmordet. David Koresh hade kanske inte lika absolut makt över sina anhängare som Jones, men det är klart att det var han som gav ordern att öppna eld mot BATFagenterna.

Jag anser vidare att dessa båda katastrofer mycket väl kunnat undvikas om bara båda sidor hade visat lite fördragsamhet med varandras utgångspunkter. Det faktum att båda sekterna hade en militant ådra är, som jag har varit inne på tidigare, är ingen garanti för att de förr eller senare ändå skulle ha tagit till vapen. Det finns i USA ca 800-milisgrupper, varav flertalet av dessa är tungt beväpnade, ändå gör de inget sken av att vilja angripa staten om de inte själva blir angripna. Att äga skjutvapen är för den genomsnittlige amerikanen, kristen eller inte, en djupt rotad och konstitutionellt skyddad rättighet. Att båda sekterna var hade en starkt apokalyptisk teologi är heller inget bindande bevis för att en konflikt var oundviklig, något som bl.a. den starkt apokalyptiska sekten Jehovas Vittnen är ett färgstarkt bevis för.
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8. Appendix


Som kuriosa för den intresserade bifogar jag ett utdrag ur en autentisk FBI-rapport innehållande en utskrift av de sista dokumenterade orden av David Koresh.

The Last Recorded Words of David Koresh

Recorded April 16 & 18, 1993


(May be Copied and Circulated)

Narrated by Prof. James Tabor, author of Why Waco? (University of California Press) Transcribed by Mark Swett at The Reserach Center in Westbrook, Maine.


Narration: This tape contains the last recorded words of David Koresh. It’s taken from telephone conversations between David Koresh and the FBI negotiators. It was recorded by the government, and the tapes were recently released by the Justice Department. The tape has two segments. The first is from April 16 - a Friday. It is from the wee hours of the morning, and David has just optimistically reported to the FBI negotiator that he’s finished the first chapter, or segment of his manuscript on the Seven Seals of the book of Revelation. He had pledged on the previous Wednesday, and sent out a signed legal agreement, that he would exit the Mt. Carmel Center upon completion of the manuscript. The tone of the conversation is quite optimistic and upbeat, both from David’s side and from the side of the FBI listening to his report.


Koresh: Look some progress is being made. You don’t realize what kind of progress is being made. There are people all over this world who are going to benefit from this book of the seven seals. You don’t seem to understand.


FBI: And what you don’t seem to understand is - is that the people here want to see that kind of progress, but other kind of progress. There’s no reason why you couldn’t be doing the same very thing that you are doing now within the place out here.


Koresh: That’s not true. What you’re saying is not based on truth.


FBI: Why not? Why not? What do you mean it’s not -


Koresh: Because it’s just not.


FBI: Your attorney is gonna be your attorney whether you’re in there or out here. Anything that you want your - all you - all you’d have to do is – is furnish it to him.


Koresh: An attorney -


FBI: Why would he not comply with your wishes?


Koresh: That’s - the legal system is not the majority of the attorney. The legal system is a completely sophisticated - lot’s of - lot’s of Indian chief - ah -system. It’s not just where you got one guy who is hired to speak in your behalf in a court case in front of a jury.


FBI: Yes. But - but what I’m saying -


Koresh: There’s more to it than just - I was in jail in 1988.


FBI: And - and how did it come out?


Koresh: It came out wonderful, because -


FBI: Well, there you go. There you go.


Koresh: Well the thing of it is - is that you don’t understand the amount of cost it takes to get that legal representation too.


FBI: Well -


Koresh: And this was something - this was something that the Sheriff’s department got us in.


FBI: Well, that was - that was then. You have an attorney now. You know - the same work that you’re doing there you can be doing out here.


Koresh: It’s a different more high profile case type situation. I just – I just suggest that it - it would be a very bad thing for you to - to keep destroying all this evidence out here.


FBI: Well - you - know - I really don’t have any control over that.


Koresh: I mean what are they doing? Are they - are you covering up the (B)ATF? That’s exactly what it appears you’re doing.


FBI: David, what we’re trying to do is were trying -


Koresh: It’s wrong! You’re doing wrong before God - before man. You are doing wrong! You adding to your wrong.


FBI: David, you’re the one that’s doing wrong.


Koresh: No. No. No. No. No. No. No.


FBI: You seem to have -


Koresh: No.


FBI: No concern about -


Koresh: You know we can’t stay in here forever.


FBI: Anybody within the place except yourself.


Koresh: You know that we can’t stay in here forever.


FBI: You know - if you could send - OK. Well send fifty people out. Send fifty people out right now.


Koresh: Does fifty of you want to go out?


FBI: You don’t have to ask. All you have to do is say, ”Look, I want fifty volunteers,” and they’ll come out. If you send fifty people out.


Koresh: They’re saying because of these things they want to stay the more.


FBI: And I guess that you have no control over anybody. You know -


Koresh: You’ve got to understand, what I have control -


FBI: This is your responsibility. This is your responsibility because you’re the leader. Their safety is in your hands. These people look -


Narration: The tape breaks off abruptly at this point, and I’ll close this tape with a final short segment from Friday April 16.


FBI: Now are you telling me David - I want to get this clear in my own mind. Are you telling me here and now that as soon as you reduce the seven seals to a written form that you’re coming out of there. I don’t mean two days later -


Koresh: I have no reason - I have no reason to -


FBI: I know what you’re saying, but answer my question if you would please - definitely. I mean - I want to get an answer to this, ”Are you coming out as soon as you’re done -”

Koresh: I’m coming out.


FBI: Or are you coming out afterwards at some point in time.


Koresh: After I get the thing - see Dick, you don’t seem to understand. We are going to fulfil our commitment to God. Now, if you would allow me to show you what has been pre-written by the prophets you would know what I am doing.


FBI: Well, I’m asking you -


Koresh: You see -


FBI: A simple question though. I -


Koresh: And I’m giving you the simple answer. Yes. Yes. Yes. I never intended to die in here.
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