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Abstract 

Syftet med denna litteraturstudie är att finna samhälleliga och historiska kontexter som 

sammanbinder Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden. Definitioner och beskriv-

ningar av sekter, manipulativa sekter och karismatiska ledare presenteras. Fokus ligger på 

vilka likheter och skillnader som finns i deras uppbyggnad och tro, hur samhället såg ut när 

dessa sekter uppstod och om man kan finna några gemensamma nämnare när det gäller 

självmorden, alternativt morden. 

 

Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden har alla något gemensamt: de iscensatte 

tre av historiens största religiösa tragedier genom tiderna. Alla tre sekterna lämnade jordens 

yta genom att medlemmarna tillsammans med ledarna begick självmord för att komma till en 

bättre värld. 

 

Alla tre sekternas självmord kantades av samhällets motstånd och det finns historiska inciden-

ter som kan ha att göra med grundandet av dessa grupper. Det är viktigt att man ser till de 

historiska och sociala faktorerna för att kunna förstå hur en sekt utvecklas på ett visst sätt och 

hur deras verksamhet har kunnat leda fram till ett kollektivt självmord. 

 

Nyckelord: Peoples Temple, Jim Jones, Jonestown, Heavens Gate, Marshall Applewhite, 

Bonnie Lu Nettles, Soltempelorden, Luc Jouret, Joseph Di Mambro, sekter, manipulativa 

sekter, karismatiska ledare. 
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Inledning 

Inom västerländsk religionsforskning har det blivit en självklarhet att vi nu lever i ett tillstånd 

av extrem religiös pluralism. De flesta västerlänningar tillhör fortfarande de traditionella 

kristna kyrkorna, men dessa är inte ensamma om att dominera det religiösa livet. 

Nyreligiösa rörelser och nyandlighet möts oftast av stor misstro från samhällets sida. De 

klassificeras många gånger som ”sekter”. Eftersom deras värderingar och normer skiljer sig 

väsentligt från omgivningens, upplevs de av många som ett hot. I denna uppsats har jag valt 

att använda mig av just uttrycket sekt. 

Peoples Temple, Soltempelorden och Heavens Gate är några av de mest spektakulära 

och dramatiska händelser som inträffat under modern tid och leder tankarna till undergång-

sekter och kollektiva självmord. Detta är tre religiösa grupper som alla avslutade sin existens 

med just kollektiva självmord. Oftast begår gruppen självmord genom att inta gift eller något 

annat som har en dödlig utgång. Detta är vanligast förekommande i sekter och andra liknande 

rörelser. Oftast handlar det om att gruppen tror att självmordet skall föra dem vidare till någon 

annan dimension eller liknande. 

Destruktiva sekter har det funnits gott om under historiens lopp. Både i anslutning till 

tusenårsskiften och till mer godtyckligt framslumpade datum. En karismatisk ledare har 

övertygat medlemmarna om att just hans profetia är den enda sanna och bara genom att följa 

honom kan man klara sig undan eller få den gyllene nyckeln till frälsning. 

 Den 26 mars 1997 begick 39 kvinnor och män kollektivt självmord på en ranch i en 

förort till San Diego i USA, tillsammans med sina grundare Marshall Applewhite och 

Bonnie Lu Nettles. De var alla medlemmar i domedagssekten Heavens Gate och tog 

sina liv i tron att kometen Hale-Bopp, som just då passerade i närheten av jorden, skul-

le föra dem till evig lycka i det så kallade Himmelska kungadömet. 

 Peoples Temple grundades av Jim Jones. Sekten blev 1978 känd för ett massjälvmord 

på mer än 900 män, kvinnor och barn i Guyanas djungel där man hade byggt upp ett 

modellsamhälle. 

 Soltempelorden betecknar en grupp som styrdes av Joseph Di Mambro och Luc Jouret. 

Rörelsen blev känd i oktober 1994, då man upptäckte att 58 personer antagligen hade 

begått självmord eller blivit mördade i Schweiz och Quebec. Ytterligare händelser be-

rövade 16 människor livet i Frankrike i december 1995, och i Quebec i mars 1997. 
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Man kan fråga sig varför vissa religiösa grupper kan gå så långt som att begå kollektivt 

självmord. Tyvärr finns det också ett antal sekter i modern tid som hjärntvättat sina medlem-

mar så svårt att de valt att, mer eller mindre frivilligt, gå i döden för att slippa domedagen. 

Eller hjälpa andra på traven. 

Med min undersökning vill jag analysera uppkomsten av dessa grupper och de samhäl-

leliga och historiska kontexter som lett fram till de händelser som beskrivits ovan. 

 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på om det finns några samhälliga och historiska 

samband mellan Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelordern. 

Mina frågeställningar är: 

 Vad finns det för likheter och skillnader i deras uppbyggnad och tro? 

 Hur såg samhället ut när dessa sekter uppstod? 

 Finns det någon likhet i faktorerna kring självmorden, alternativt morden? 

 

Metod 

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

deras samhälliga och historiska kontext. Materialet jag baserar undersökningen på är huvud-

sakligen litterära studier, elektroniska källor och analysen av en dokumentärfilm. 

I dagsläget finns det inte så många böcker om de respektive sekterna, de omnämns väl-

digt kort i litteraturen. På grund av detta har jag använt mig av elektroniska källor, som till 

exempel Heavens Gates egna hemsida, och en dokumentärfilm om Peoples Temple, som är 

baserad på personliga iakttagelser av före detta medlemmar. 

Innan jag går in på själva undersökningen kommer jag att ta upp nyreligiositet och olika 

sekttypologier hur dessa kan definieras. Jag kommer även att ta upp vikten av en karismatisk 

ledare och anledningar till varför man blir medlem i en sekt. En definition och beskrivning av 

sekter är nödvändigt för uppbyggnad av arbetets resonemang. En beskrivning av rörelsernas 

uppbyggnad och ledarskap ger även en vidare förståelse för vilken inverkan sekten har på en 

individ. 

 

Material 

Det är frågor om olika ljusskygga sekter som Karl -Erik Nylund berättar om med stor kunskap 

och stark inlevelse i sin bok. Hans eget arbete som präst i svenska kyrkan, gör att han har lätt 

att förklara de olika sammanhangen. Vad det är som kännetecknar en sekt? Hur lätt är det att 
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dras med? Och hur svårt är det att bli fri? Det är bara några av de väsentligaste frågeställning-

arna som Nylund behandlar i sin intressanta och viktiga bok: Att leka med elden – sekternas 

värld 

Att vinna en tro och förlora sig själv. Om livet i sekter och karismatiska grupper är 

skriven av SvD-journalisten Anders Haag. Särskild trovärdighet får boken med tanke på att 

den är skriven av en person som själv under flera år varit medlem i Hare Krishnarörelsen i 

Sverige. En mängd aspekter diskuteras i boken, som exempelvis varför människor går med i 

sekter, hur sektmänniskor egentligen mår rent psykiskt och om de har sämre jagkänsla än 

andra. 

Nya religioner – En uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet, 

är som titeln avslöjar en uppslagsbok. Man finner en lättillgänglig översikt över de större 

religiösa och andliga grupperna idag. Boken är skriven av experter från hela världen, huvud-

redaktör för boken är Christopher Partridge. Christopher är professor i Teologi och nutida 

religion vid Chester College, England. Hans forskning är inriktad på nya religioner och 

alternativ andlighet i västerlandet. 

John Hall är professor i sociologi vid University of California. Han har tillsammans med 

Philip D. Schuyler och Sylvaine Trinh skrivit Apocalypse observed – Religious movements 

and violence in North America, Europe and Japan. Detta är en bok som behandlar religiöst 

våld. Genom att analyserat fem av de mest notoriska rörelserna de senaste åren har författarna 

presenterat en fascinerande och avslöjande redogörelse om religiösa sekter och deras konflik-

ter. 

Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple är en dokumentärfilm om Peoples 

Temple, en religiös sekt som med sin karismatiske ledare Jim Jones i spetsen flydde USA 

under slutet av 1970-talet och byggde upp ett eget samhälle i Sydamerika, där de slutligen 

begår historiens största kollektiva självmord. Filmen är baserad på intervjuer med före detta 

medlemmar. 

http://www.heavensgate.com/ sägs vara Heavens Gates officiella hemsida. Man hittar 

mycket information om sekten genom denna sida. Även videoklipp med Applewhite som 

förkunnar sin tro. Man kan gå in och läsa hur sektens medlemmar ska uppträda och vilka 

levnadsregler de följde/följer. 

http://www.sektfakta.com/ sektfakta är en webbsida som försöker plocka fram informa-

tion om sekter och göra den lättillgänglig. Den är uppbyggd på ett sådant sätt att den ger 

utrymme för var och en att bilda sin egen uppfattning om den specifika sekt man är intresse-
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rad av. De ger även ut boktips inom sektgenren som kan vara värd att läsa. Det är dock en sida 

som inte ställer sig så positivt till sekter, och det är svårt att hitta vem som står bakom den. 

Stephen Dafoe är en kanadensisk frilandsjournalist och författare till flera böcker inom 

genrer som berör tempelriddare och frimurarna. http://www.templarhistory.com/ är en sida 

som är konstruerad av honom och berör dessa ämnen. Denna sida var till stor hjälp i sökandet 

av information om Soltempelorden. 

http://www.watchman.org/ är grundad av en oberoende kristen forskargrupp som foku-

serar på nya religiösa rörelser, kulter och New Age. Enligt dem själv så fungerar de som en 

utbildningsresurs för det kristna samhället. De tar upp bra artiklar som berör mina ämnen, 

som till exempel Soltempelorden. 

 

Disposition 

Denna uppsats kommer, efter de inledande delarna om syfte och metod, att innehålla tre delar. 

I del 1 behandlar jag beskrivningarna av nya religioner, sekter och karismatiska ledare. I del 2 

kommer jag att studera sekterna Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelordens bak-

grund, organisation, konflikter och tro. I den sista delen kommer jag att analysera och diskute-

ra vad jag kommit fram till genom mina undersökningar. Framförallt kommer jag att jämföra 

sekterna inbördes i syfte att hitta gemensamma och särskiljande drag, för att slutligen komma 

fram till om det finns några speciella samhälliga eller historiska kontexter som sammanlänkar 

dessa sekter. Avslutningsvis följer en sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat. 
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Nya Religioner 

De flesta nya religioner är presentationer av gamla religioner i ett nytt sammanhang för en ny 

publik. Majoriteten av dessa nya religioner är helt enkelt variationer av äldre religioner som 

nu blommar upp i miljöer där de tidigare inte funnits.1 

Även om vi erkänner att de gamla religiösa traditionerna är utgångspunkter för de flesta 

nya religioner så måste vi uppmärksamma att det också finns något nytt hos de nya religio-

nerna. Nya religioner är produkter av de ständiga förändringar som alla religioner undergår i 

sina ansträ8ngningar att förbli relevanta för sin tid och sin omgivning och de människor de 

betjänar.2 Religioner är inte statiska, de förändras ständigt allteftersom tron överförs till nya 

generationer. I en snabbt föränderlig kultur som det nutida västerlandet, är det inte förvånande 

att nya religioner ständigt föds i de gamla religionernas periferi.3 

Vanligen har nya religioner uppkommit genom att olika religiösa traditioner har blan-

dats. Nya religioner hör till de mest synliga uttrycken för kulturell förändring som fört oss in i 

2000-talet. Nya religioner uppstår som ett svar på de äldres religiösa gemenskapers bristande 

effektivitet och relevans.4 De experimenterar med nya former för religiös organisation, de 

erbjuder avvikande moraliska normer och prövar olika möjligheter att vinna frälsning eller 

upplysning.5 Nya religioner utökar valmöjligheterna för var och en som söker en lösning på 

en andlig kris. 

När så många religioner konkurrerar om att vinna anhängare förändrar detta religionens 

funktion i samhället.6 Samhällsmedlemmarna växer inte längre upp med en bestämd uppsätt-

ning religiösa texter eller religiösa symboler. 

Samhället har förväntningar på varje grupp som kallar sig andlig eller religiös. Hur de 

olika religionerna än må vara förväntar vi oss att de skall understödja det socialt goda. Vi 

förväntar oss att deras ledare skall integrera ett moraliskt medvetande i samhället som helhet 

och att de skall vaka över sina medlemmars och samhällets bästa.7 

Men att nya religioner existerar är också ett hälsosamt tecken på att givna religiösa 

mönster ställs under prövning, att man ständigt granskar religiösa strukturer för att finna 

tecken på nedgång och att teologernas trovärdighet prövas på nytt. 

                                                           
1 Partridge 2004 sid.10 
2 Ibid sid.11 
3 Ibid. 
4 Ibid sid.12 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Individer och religiösa grupper har mött nya utmaningar genom kontakter med andra 

kulturer eller genom egen reflektion. När religioner och kulturer möts uppstår inte sällan nya 

frågeställningar. En orsak till framväxten är ett religiöst pluralistiskt samhälle.8 Enskilda 

människor, och ibland stora grupper, har lämnat sina hemländer och bosatt sig i länder med en 

annan kultur. Genom radio, tv och internet liksom genom ökad läskunnighet sprids informa-

tion om andras kultur och religion snabbt över världen. Människor är idag alltmer medveten 

om, påverkade och utmanande av olika religioner och deras läror.9 

 

Sekter 

Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av en sekt en religiös rörelse som markant 

avviker från ett samhälles religiösa huvudlinjer. Termen används även för att beteckna 

politiska ytterlighetsgrupper.10 Men så enkelt är det inte. 

Vilka religiösa rörelser som ska betecknas som sekter är mycket omdiskuterat. Begrep-

pet användes ursprungligen om personer som aktivt och medvetet brutit mot någon traditio-

nell religion eller befintligt religiöst samfund.11 På så sätt kan buddhism, kristendom och 

islam betecknas som sekter. De var utbrytningar från äldre religioner. Kristendomen var på 

sin tid en ny religiös rörelse, som till en början kom i konflikt med framförallt det judiska 

samhället. I Apostlagärningarna i Nya testamentet kallas de kristna för ”de som tillhörde den 

sekten” på grund av brytningen med synagogas församlingar.12 

Sekter uppfattar sig ofta som försvarare av en sann och levande tro i mottsättning till en 

religion som har blivit ljummen, och knappast längre skiljer sig från samhället och den 

omgivande kulturen.13 De är frivilligorganisationer som har bestämda krav på att medlem-

marna uppfyller vissa kriterier.14 De har en exklusivistisk teologi och en elitisk uppfattning att 

sekten ensam äger den fulla sanningen.15 Ofta upplever sig gruppmedlemmarna stå i konflikt 

med den rådande religiösa eller politiska ordningen. De känslor som denna konlikt väcker i 

”världen” tolkas i sin tur som en bekräftelse på att man själv är utvald.16 Att uppleva sig 

förföljd stärker alltså tilltron till det egna meningssystemet. 

                                                           
8 Partridge 2004 sid.14  
9 Ibid. 
10 http://www.ne.se/sekt/1206816 (091026) 
11 Nylund 2004 sid.34-35 
12 Haag 2009 sid.234 
13 Nylund 2004 sid.39 
14 Partridge 2004 sid.17 
15 Ibid. 
16 Nylund 2004 sid.61 
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Det utmärkande draget i sekteristisk religion är alltså dess stränga krav på att den en-

skilde accepterar sektens läror och moralkodex. 

Alla sekter är dock inte lika varandra. Alla kräver inte samma grad av engagemang hos 

medlemmarna eller isolering från samhället i övrigt. 

 

Olika sorters sekter 

Det finns många olika sorters sekter, inte bara till namnet utan även hur de fungerar och är 

uppbyggda. Det finns flertalet personer som gjort en typologisering av sekter. Nedan följer 

några exempel: 

Den som är mest känd för typologisering av sekter är engelsmannen Bryan Wilson. Han 

är religionssociolog och lade fram sin första typologi år 1970. Han utgick ifrån två frågeställ-

ningar: ”Hur uppfattar sekten omvärlden? Vilka metoder använder man inom sekterna för att 

försöka ändra omvärlden?” 

 Konversionistisk eller omvändelsesekt: Dessa strävar efter att ändra människors sin-

nen. Människan kan inte bli frälst med hjälp av något redskap, såsom en präst eller en 

ritual. Enligt dessa sekter kan frälsning enbart nås genom omvändelse. 

 Revolutionär eller transformativ sekt: Dessa hävdar att världen är ond. Den enda 

utsikten till frälsning är att genom övernaturliga krafter skapa en fullständig förstörelse 

av världen och den sociala ordningen. Dessa sekter menar att ingenting kan förbättra 

den bestående ordningen och de sanna troende kommer att undantas när Gud själv be-

ordrar omstörtningen av Guds skapade värld. 

 Introvert sekt: De ser också världen som ond men de dras sig istället tillbaka till ett 

liv i inre helighet. Istället för att hävda att människan måste ändras så vänder dessa 

sektmedlemmar andra människor ryggen. Samfundet är den enda platsen för frälsning. 

Detta leder ofta till att dessa sekter skapar ett separat samhälle. 

 Manipulativ sekt: De anser sig ha en särskild och ibland speciell väg till frälsning. De 

menar att frälsning är möjligt i denna värld och det onda kan besegras med hjälp av 

olika tekniker. De lär sig skriftens sanningar på ett speciellt sätt och de överger allt 

mer dess bokstavliga mening till förmån för att istället betona helbrägdagörelsen och 

den gudomliga insiktens seger över ond erfarenhet. 

 Thaumaturgisk sekt: Dessa tror på orakel och underverk. Individens största intresse 

är att bli av med sjukdomar såväl fysiska som mentala. Frälsning vinns genom överna-

turliga ingripanden som nästan magiskt upphäver orsakslagarna. Magi, mirakel och 

orakel används ofta för att uppnå dessa faktiska erfarenheter. 
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 Reformistisk sekt: Dessa sekter är relativt sällsynta. Målet är att förbättra en social 

organisation genom religiösa insikter som är sektens egendom. Sekten är fristående 

och oberoende för att bättre kunna framställa sina kommentarer och kritik gentemot 

det samhälle som de vill förändra. 

 Utopisk sekt: Dessa vill vinna frälsning i samhället. För att detta ska vara möjligt 

måste hela samhället förändras. Det är människor som verkar enligt Guds regler som 

ska skapa detta nya samhälle. De drar sig undan från världen för att skapa en samhäl-

lelig organisation för frälsning.17 

Bryan Wilson skiljer också mellan fyra olika typer av kristna sekter. De bestäms av ”hur 

sekten reagerar på förhärskade värderingar och relationer i samhället” 

 De väckelsebetonade sekterna försöker förändra människor och därmed världen och 

av det följer en tro på den fria viljan, en optimism. 

 Adventistiska sekterna förutsäger drastiska förändringar i världen och förbereder sig 

för den nya tiden: de förkunnar en pessimistisk determinism (Determinism är en filoso-

fisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker är bestämt av orsaker eller andra redan givna villkor 

(allmänna lagar, naturlagar) och människan saknar fri vilja.)18 

 De inåtvända förkastar världens värderingar och ersätter dem med högre sådana, och 

för att förverkliga dem odlar man sina inre resurser. 

 Gnostiska sekter accepterar i stor utsträckning världens ideal men söker nya och eso-

teriska medel för att uppnå sina mål: en mystik med förväntningar.19 

På senare tid har man intresserat sig mer för hur värvningen av medlemmar går till. Roy 

Wallis har studerat Scientologikyrkan och utifrån detta gett sju kännetecken: 

”klassificeras utifrån sin attityd till samhället” 

 Världsbejakande rörelser accepterar många av samhällets värderingar, mål och för-

väntningar men tror att de kan erbjuda en mer effektiv väg att uppnå dessa mål och 

vara en bättre modell för dessa värderingar. 

 Många grupper ser i stället världen som fördärvlig och skadlig för den andliga tillväx-

ten. Dessa grupper är världsförnekande. När medlemmarna tar avstånd från samhäl-

let och världens inflytande kan de också distansera sig från sina familjer och vänner. 

Rörelserna kräver totalt engagemang, absolut lydnad och ibland även celibat av sina 

anhängare. 

                                                           
17 Nylund 2004 sid.42-43 
18 http://www.ne.se/determinism (100127) 
19 Partridge 2004 sid.17-18 
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 Mellan båda dessa grupper finns de världsanpassade rörelserna, som inte direkt för-

kastar världen men menar att mänskligheten har avfallit. Vi lever inte som Gud har av-

sett, och det finns behov av att på nytt engagera sig i det andliga livet.20 

I verkligheten kan många sekter tillhöra flera av dessa punkter samtidigt. 

 

Manipulativa och destruktiva sekter 

En manipulativ sekt är en religiös eller annan rörelse som medvetet försöker radera ut jag-

identiteten och ersätter den med en pseudoidentitet som styrs av en ideolog eller ideologi.21 

Man kan karakterisera och känna igen de manipulativa sekterna om de uppfyller kriterierna 

för de fyra A: na: 

1. Aggression – bestraffning av oliktänkande inom gruppen 

2. Aversion – ilska och hat riktad mot utomstående 

3. Alientation – isolering av medlemmar från omvärlden 

4. Absolut sanning – lydnad och underkastelse inför ledaren och läran22 

Om en rörelse uppfyller minst tre av dessa kriterier kan man anse att det är en manipulativ 

sekt. 

Sättet som manipulativa sekter eller rörelser manipulerar och styr sina medlemmar är 

olika. Många använder sig dock av så kallad ”mind Control”. Vid mind Control behövs inget 

synligt tvång, därför att förövarna betraktas som vänner och offret är inte på sin vakt. Kontrol-

len är dold för den utsatte, indoktrineringen är smygande och vävs in i medvetandet och 

skapar en ny identitet.23 

Slutna grupper, som tillämpar totalitär, mental kontroll inom gruppen, brukar man kalla 

för destruktiva sekter. Nedan följer några punkter för en kategorisering av destruktiva sekter: 

 Sekten ger vilseledande uppgifter om rörelsen. 

 Man använder ”manipulation vid värvning av medlemmar och som indoktrineringsme-

tod. 

 Den destruktiva sekten har en enväldig ledare, som kräver fullständig underkastelse 

och påstår sig ha särskilda kunskaper och förmågor. 

 Ideologin inom sekten kan inte ifrågasättas eller kritiseras. Tvivel är något ont och 

skall bekämpas. 

                                                           
20 Partridge 2004 sid.20-21 
21 http://www.kunskapsmedia.se/pdf/1152KM_Manipulativa_sekter_stdhl.pdf (091205) 
22 Nylund 2004 sid.58 
23 Nylund 2004 sid.67 
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 Verklighetsbilden är svart/vit - allt utanför rörelsen är ont och måste bekämpas medan 

sekten och dess medlemmar är goda. 

 Meningsfull kontakt med familjemedlemmar och anhöriga upphör successivt. 

 Utbildning och yrkesarbete avbryts i huvudsak p.g.a. att man upplever att man vill 

leva för den vision, den ideologi som sekten predikar.24 

 

Karismatiska ledare 

Ledarna försöker ofta styra individens vakna liv helt. Det finns underordningssystem och en 

auktoritär struktur.25 Ofta leds rörelsen av en enda person, en karismatisk ledare som säger sig 

ha gudomliga anspråk på grund av en uppenbarelse. Denna profet uppfattas ha direkt kontakt 

med den osynliga världen.26 Just ledarens makt och inflytande uppfattas som helt omöjlig att 

ifrågasätta. Detta gör att social över- och underordning har en teologisk innebörd och därför 

kan sägas vara en del av religiositeten. I sådana grupper finns krav på underkastelse, rädsla 

och lydnad, även om det i gruppen sägs och upplevs som kärlek till Profeten.27 I ledarskikten 

finns ofta närmast paranoida uppfattningar om den sekulariserade omvärldens farlighet. När 

dessa kombineras med gruppmedlemmarnas tillit till ledarens övertygelse om sin egen och 

gruppens andligt/kosmiska betydelse, att vara utvalda för att rädda världen, och när kontakten 

med omvärlden helt förbjuds kan det leda till självvald död. I medlemmarnas egna ögon ses 

detta sannolikt som en befrielse, en frälsning.28 Förkastandet från omvärlden och konflikten 

med det profana samhället tolkas som tecken på att man själv är utvald av Gud.29 

Pastor Jim Jones och Peoples Temple framstår för många människor i väst som själva 

sinnebilden för hur en religiös rörelse fullkomligt kan spåra ur och förvandlas till ondskans 

redskap.30 

Ett karismatiskt religiöst ledarskap behöver naturligtvis inte vara av ondo. Tvärtom, så-

dana krafter har funnits med som ett vitalt centrum inom snart sagt varje religion. 

 

Gruppens attraktion 

Uppenbarligen är en förklaring, till dessa gruppers attraktion, att de har mycket tydliga och 

fasta svar. De ger medlemmen en skarp, och av många, efterlängtad identitet. Medlemmen får 

                                                           
24 http://www.fri-sverige.se/sida203.htm (091205) 
25 http://www.sektfakta.com/information/vaerva-ny-sektmedlemmar (091205) 
26 Haag 2009 sid.227 
27 Haag 2009 sid.228 
28 Nylund 2004 sid.44-46 
29 Ibid. 
30 Haag 2009 sid.230 
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en social sammanhållning kring en påtaglig uppgift. Man får ett klart mål med sitt liv. Man får 

andlig kompensation för en eventuell social eller ekonomisk misär. Man får alltså en roll som 

höjer statusen i ens egna ögon.31 

Om man går in i ett meningssystem som av många uppfattas som avvikande eller under-

ligt så inträder en mekanism: man ökar sitt religiösa engagemang ju mer man ifrågasätts 

utifrån.32 Karismatiska rörelser är alltså motståndskraftiga mot förändringar just genom att de 

både ger slutliga svar på existentiella frågor, höjer individens självtillit samtidigt som de 

förklarar ifrågasättande som synd eller påverkan av onda andar.33 

Om man synbarligen har brutit socialt med vänner och anhöriga och bekänt sig till en 

föreställningsvärld som för utanförstående verkar främmande och skrämmande, så är trosföre-

ställningen mer motståndskraftig än om man anonymt bara funderar på andliga frågor. Ju mer 

en person, i social mening, har tagit ett farväl av sitt tidigare liv och engagerat sig i en avvi-

kande grupp, desto svårare har denne att förneka eller ens ifrågasätts sin nya tro. Den sociala 

skammen, att erkänna att man har haft fel eller att man varit andligt förförd är en svår upple-

velse som man omedvetet värjer sig emot.34 

Men det som ursprungligen lockat anhängare till sekten har stora likheter med vad man 

finner hos mer sansade och respektabla rörelser. 

 

                                                           
31 http://www.sektfakta.com/information/vaerva-ny-sektmedlemmar (091205) 
32 Haag 2009 sid.231 
33 Ibid. 
34 http://www.sektfakta.com/information/att-laemna-en-sekt (091205) 
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Peoples Temple 

Den 18 november 1978, dog mer än 900 personer i den största gemensamma självmordsakten 

i Amerikas historia. Den största döden inträffade i ett läger i Guyanas djungel, i Sydamerika, 

där medlemmar av en grupp vid namn Peoples Temple levde i ett utopiskt samhälle kallat 

Jonestown.35 De flesta dog efter att ha druckit en fruktdryck spetsad med cyanid och lugnande 

medel, men vissa verkar ha blivit injicerade, två invånare dog av skottskador.36 Tidigare den 

dagen hade några invånare ur gruppen mördat en kongressman från USA tillsammans med tre 

medlemmar från media och en avgående medlem från sekten.37 I Guyanas huvudstad George-

town, dödade en annan medlem sina tre barn och sig själv efter att nyheterna nått henne om 

vad som inträffat i Jonestown, allt som allt var det 918 personer som miste sina liv den 

dagen.38 

 

Bakgrund 

James Warren Jones föddes in i en arbetarklass familj på höjden av den Stora Depressionen. 

Hans far, James Thurman Jones, var en invalidiserad veteran, och det finns vissa spekulatio-

ner om att han tillhörde Ku Klux Klan. Jims mor, Lynetta, uppfostrade sin son effektivt själv. 

Hon influerade Jim i hög grad i sina intressen för social rättvisa och likaberättigade. Hon var 

skeptisk mot organiserad religion, men hon trodde på andar. En tro hon förde vidare till sin 

son.39 En granne tog med honom till en frikyrkogudstjänst när han var ett barn, och detta har 

otvivelaktigt format hans förståelse för tillbedjans intensiva känslomässiga upplevelse.40 

 

Organisation 

I september 1956, blev Jones inbjuden att predika i Laurel Street frikyrkokapell i Indianapolis, 

Indiana, det var en samling av gudstroende med frikyrkliga traditioner.41 Även om Jones 

karismatiska stil lockade nya medlemmar till kyrkan, så kände den administrativa styrelsen 

sig hotad av den populära prästens utläggningar om mörkhyade i hans predikningar och i hans 

gudstjänster. Förelagd med valet att ändra innehållet i sin predikan eller lämna kyrkan, så 

beslutade Jones att bygga upp en ny kyrka med flera medlemmar från frikyrkokapellet, som 

                                                           
35 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.15 
36 Partridge 2004 sid.77 
37 Ibid. 
38 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
39 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.18 
40 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
41 Ibid. 
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uppskattade hans hängivenhet för social rättvisa för fattiga och arbetarklassen inom alla 

raser.42 

1960, blev Peoples Temple officiellt medlemmar i den kristna kyrkans kyrkosamfund i 

Indianapolis, och Jones blev prästvigd till präst, trots bristen på lämplig teologisk utbild-

ning.43 

Just nu var kongregationen hos Peoples Temple bara ca 20 % mörkhyade, det verkade 

vara helt tillräckligt för att få uppmärksamhet från den hårt segregerade delstaten Indianapo-

lis. Peoples Temple var en av få, om inte den enda rasblandade kongregation i staten, och 

Jones engagemang för ras likhet ledde honom att dela kommissionen för de mänskliga rättig-

heterna i Indianapolis 1961.44 

Jones insiktsfullhet i Indianapolis svårtlösta rasism var tillräckligt stark för honom att 

vilja flytta sin kyrka. Det nya läget blev norra Kalifornien, där de sociala aktiviteterna inom 

kyrkan kunde blomstra, kanske en avgörande faktor var, att han hade läst att hans anhängare 

skulle vara säkra om ett kärnvapenkrig skulle utlösas.45 1965 var det ungefär 80 personer, av 

dem hälften mörkhyade, som flyttade till Redwood Valley i vindistriktet i Kalifornien till-

sammans med Jones, hans fru Marceline, och deras regnbågsfamilj som bestod av adopterade 

och biologiska barn.46 Här uppförde de en ny kyrkobyggnad och flera administrativa kontors-

byggnader, och började driva flera vårdhem för äldre och psykiskt instabila ungdomar.47 

På västkusten, började Jones rekrytera ungdomar, college utbildade vita som ett kom-

plement till de arbetarklassfamiljer som redan var medlemmar i Peoples Temple. Denna grupp 

av relativt förmögna medlemmar, som många fann sitt eget engagemang under 1960-talet, 

assisterade fattiga medlemmar att navigera runt i socialhjälpens system. Denna sociala och 

politiska aktivism banade väg för expandering av The Temple till San Fransisco 1972.48 

1974 förvärvade Peoples Temple från Guyanas myndigheter ett arrendekontrakt för att 

utveckla nästa 4000 hektar i det nordvästra territoriet till ett beboeligt multikulturellt land. 

The Peoples Temple agrikulturella projekt växte sakta först, under början av 1977 bodde det 

endast 50 personer där.49 

 

                                                           
42 Ibid. 
43 Partridge 2004 sid.77 
44 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.20 
45 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
46 Ibid. 
47 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.22 
48 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
49 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
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Konflikt 

Den våren, började skatteverket att granska The Templets inkomster. Detta hotade kyrkans 

skattbefriande status och hotade att man skulle få lägga ner sin organisation.50 Under samma 

tid, hade en grupp med missnöjda avhoppare börjat organiserat uppmärksamheten mot Peop-

les Temple. Kända som Concerned Relatives, bad olika myndigheter att granska The Temple. 

De kontaktade även media, med ett försöka att få journalister att skriva kritiska artiklar om 

gruppen. Dessa påtryckningar gjorde att Jones uppmuntrade sina medlemmar att flytta till 

agrikultur projektet i Guyana. Nästan 1000 medlemmar flyttade på ett spann av några måna-

der under sommaren och hösten 1977.51 

När medlemmarna flyttade till Guyana blev agrikultur projektet mer känt som Jones-

town.52 Alla bidrog till samhället, ibland jobbade man så länge som 11 timmar om dagen, 6 

dagar i veckan. Kvällarna var fyllda med möten, utbildningsprogram och andra sysslor. Folket 

bodde i baracker och ofta uppfostrades barnen skild från sina biologiska föräldrar. Dieten var 

spartansk och bestod i stort av bönor och ris.53 

Det står klart att Jones hälsa och ledarskap började förfalla i och med flytten till Jones-

town. Ibland blev Jones arbetsoförmögen på grund av de narkotika klassade medicinerna han 

stoppade i sig. Vissa dagar kunde han bli rasande, enbart för att lugna ner sig sekunden 

senare. Han hade också svårigheter att tala under vissa perioder.54 Då och då uppträdde han 

disorienterad och mumlande i högtalarsystemen. Detta hindrade medlemmarna att få sin 

behövliga vila och sömn. Jones läste nyhetsreportage från Sovjet och Östblock källor, som 

presenterade en anti-kapitalist och anti-imperialistiskt perspektiv som var väldigt kritiskt mot 

Amerika. Frekvent predikade han om hur USA tacklade de rasistiska och ekonomiska pro-

blemen, och att medlemmarna hade undkommit dessa problem då de följt med till Jones-

town.55 

Concerned Relatives antydde att Jonestown var som ett koncentrationsläger, och påstod 

att Jones hjärntvättade individerna som hade flyttat till Guyana och höll kvar dem där mot 

deras vilja.56 Intyg som var signerade av tidigare medlemmarna Deborah Blakley och Yolan-

da Crawford bidrog till att effektivisera Concerned Relatives. Familjemedlemmar ockuperade 

stadsdepartementet, och krävde att USA:s ambassad i Guyana skulle besöka Jonestown och se 

                                                           
50 Partridge 2004 sid.77 
51 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.32 
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till de anhöriga, och så småningom hittade de en allierad i en kongress man från Kalifornien, 

Leo J. Ryan.57 

Ryan planerade en resa till Jonestown i november 1978. Även fast han var en represen-

tant för Concerned Relatives, hävdade kongressmannen att han samlade in neutrala fakta. 

Efter långa förhandlingar med ledarna i Jonestown, blev Ryan och hans sällskap beviljad 

tillträde till gemenskapen för att intervjua invånarna, och även ta reda på om personer blev 

tvingade kvar mot deras vilja. Jones sade till Ryan att vem som helst som önskade att lämna 

Jonestown var välkommen att göra det.58 

Den 18 november överlämnade en missnöjd medlem en lapp till en av reportrarna bed-

jande om hjälp att ta sig från Jonestown. I slutet av den morgonen hade 16 medlemmar 

samlats för att åka tillsammans med Ryan och hans sällskap.59 När Ryan försökte att åka, 

attackerade en invånare vid namn Don Sly Ryan honom med en kniv. Flera medlemmar 

hjälptes åt att stävja situationen.60 Kongress sällskapet åkte iväg med hjälp av en lastbil till 

landningsbanan, lokaliserad 6 miles från Jonestown i Port Kaituma, närmsta byn. Två plan 

väntade på dem för att lyfta mot huvudstaden. Medan gruppen började borda planen, hade en 

liten grupp följt efter sällskapet, plötsligt öppnat eld. Dödade i bakhållet blev kongressmannen 

Ryan, tre journalister och en Jonestown medlem som hade önskat att lämna samhället. Ett 

dussin av sällskapet blev svårt skadad.61 

Tillbaka i Jonestown samlades alla invånarna i den centrala paviljongen. Humöret var 

ansträngt efter det inträffade. Jones tillkännagav att slutet hade kommit för folket i Jones-

town.62 Han sade att den yttre världen hade tvingat dem till denna extrema situation, och att 

ett revolutionärt självmord var enda utvägen.63 Ett stort fat med lila Flav-R-Aid, mixad med 

cyanid tillsammans med lugnande togs ut. Föräldrarna var först med att ge sina nyfödda och 

barn, många mödrar hällde giftet ner i sina barns strupar.64 Jones drack inte giftet, han dog av 

ett pistolskott i huvudet; enligt en obduktionsrapport kunde man inte fastställa om det var 

mord eller självmord.65 Den slutgiltiga dödssiffran i Jonestown blev 909, en tredjedel av dem 

                                                           
57 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
58 Nylund 2004 sid.142-143 
59 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
60 Ibid. 
61 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.37 
62 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Partridge 2004 sid.78 
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var minderåriga.66 Fem hade dött vid landningsbanan och fyra hade dött i ett hus i George-

town i Guyana som tillhörde sekten. 

 

Tro 

Trossystemet som Peoples Temple hade blandade många olika religiösa och sociala idéer, 

frikyrkotro, kristen gospel, socialism, kommunism och utopianism.67 Denna eklektiska 

blandning hölls ihop av Jim Jones karisma och the Temples medlemmars idealism, som 

trodde att religion och politik kunde blandas för att få en bättre värld.68 

Så småningom praktiserade Jim Jones en form av kristenhet, lånad av frikyrkorna, men 

gav den sin egen prägel. Han praktiserade förmågan att åkalla andar och att han kunde läsa 

andras tankar, och hävdade att han kunde se in i framtiden.69 Troende healing var en viktig 

del i de troendes teologi i Peoples Temple. Många medlemmar trodde att Jones hade krafter 

att bota genom handpåläggning.70 

                                                          

All inkomst skulle skänkas till kyrkan, så väl som egendomar, försäkringspapper och 

andra värdefulla föremål. Dessa saker fördelades sedan ut jämt mellan medlemmarna.71 

 

 
66 Nylund 2004 sid.143 
67 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.38-39 
68 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
69 Partridge 2004 sid.77 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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Heavens Gate 

Gruppen som slutligen blev Heavens Gate var känd under olika namn under de 22 åren de 

existerade. De tidiga åren gav inte gruppen sig själva ett namn, men de fick många namn av 

utomstående. Genom att se nyckeldragen i deras utbildning av gruppen, började journalister 

ofta hänvisa gruppen som en HIM (human individual metamorphosis) installation, och 

ledarna som de två utvalda.72 I en reklamkampanj i en tidning 1994, så kallade de sig ”Total 

Overcomers Anonymous”. Namnet på deras webbsida, Heavens Gate, var namnet de valde att 

acceptera slutligen innan gruppen avled. 

 

Bakgrund 

Marshall Herff Applewhite (alias Bo eller Do) föddes 1931, han var son till en frikyrkopastor 

i Texas.73 1952 gick Applewhite ut från Austin universitet med en psykologiexamen. Studier-

na inom teologi vid Richmond Virginia blev kortvariga innan han hoppade av och satsade på 

en karriär inom musiken. Han jobbade som kantor i den första frikyrkliga kyrkan i Gastonia 

innan han flyttade till Houston. Här lyckades han med karriärvalet och studerade så småning-

om till musikprofessor vid St. Thomas universitet.74 

Bonnie Lu Nettles (alias Peep eller Ti) föddes 1927. Hennes födelseplats är okänd. Nett-

les var sjuksköterska när de möttes i Houston 1972. Lite är känt om hennes bakgrund annat än 

hennes intresse för metafysiska studier. Hon var en lokal medlem i det teologiska sällskapet 

och deltog i kanaliseringar.75 Uppenbarligen var det hon som introducerade den metafysiska 

världen för Applewhite. 

 

Organisation 

Applewhite och Nettles träffades efter det att Applewhite hade blivit sparkad från universitet 

på grund av en skandal som innefattade en ung manlig student. På 1960-talet var homosexua-

litet något som med säkerhet isolerade en man från samhället och det gjorde även att familjen 

tog avstånd.76 

Arbetslösheten fick Applewhite att sjunka in i en depression, och la in sig själv på ett 

sjukhus för att bekämpa sin homosexualitet. Det var på detta sjukhus han träffade Nettles.77 

                                                           
72 Nylund 2004 sid.158 
73 http://www.biography.com/notorious/crimefiles.do?action=view&profileId=259588&catId=259449 (091128) 
74 Hall John R. 2000 sid.150 
75 Ibid sid.152 
76 Nylund 2004 sid.157 
77 Ibid. 
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Efter hand så började de isolera sig från omgivningen och kapade all kontakt med omvärlden. 

Under denna tid blev de absorberade i en privat värld av visioner och drömmar, och paranor-

mala erfarenheter som inkluderade kontakter med rymden som uppmanade dem att lämna alla 

världsliga ting bakom sig.78 

De två utvalda lämnade Houston 1973 och reste runt i några månader. Slutligen fann de 

sig till ro på en campingplats nära kusten i södra Oregon. Här påstod sig Applewhite ha en 

uppenbarelse som sammanförde de metafysiska delarna i deras uppdrag. Han och Nettles var 

två profeter av elfte kapitlet i Uppenbarelseboken.79 Efter 1260 dagars vittnesbörd skulle 

deras fiender döda dem. Denna händelse skulle åtföljas av deras uppstigning till himmelen på 

ett moln.80 

Med ett trossystem som sammanbinder element från de kristna skrifterna, teologi och 

andra osorterade metafysiska läror, tillsammans med en dos nutida ufo forskning, började 

dessa två profeter att sprida sitt budskap. 

Deras första framgångar kom i Los Angeles där de fick en inbjudan att hålla ett föredrag 

för metafys studenter. Detta generade två dussin nya anhängare.81 Åtföljda av sina nya 

anhängare, återvände Bo och Peep tillbaka till Oregons kust. Här började Ufo kulten att ta 

form. Genom slumpartade organiserade möten lyckade de rekrytera 150 medlemmar.82 

Gruppen som så småningom skulle bli känd som Heavens Gate blev synlig för resten av 

världen hösten 1975, när plötsligt 30 medlemmar försvann efter en föreläsning för allmänhe-

ten om flygande tefat i Walport, Oregon.83 

Plötsligt började Bo och Peep att splittra sekten i mindre grupper med endast små anvis-

ningar hur deras arbete skulle fortgå. Och de utannonserade att de skulle dra sig tillbaka för att 

förbereda den stora demonstrationen.84 

 

Konflikt 

Under de följande 6 månaderna vandrade dessa grupper runt om i landet och väntade på ett 

tecken från deras ledare. Bo och Peeps läror var inte omfattande och de flesta grupper blev 
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79 Ibid. 
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förvirrade och började tvivla. Mer än hälften av medlemmarna drev iväg under tiden Bo och 

Peep höll sig undan.85 

Uppenbarligen under exilen hade Bo och Peep kommit fram till att det endast var de ut-

valda trofasta som skulle få gå vidare till nästa nivå. De annonserade ut att himmelsfärden 

hade blivit uppskjuten på grund av att deras medlemmar inte var redo. De som ville följa med 

i den gudomliga rymdfarkosten måste hänge sig mer till den disciplinerade träningen.86 

Bo och Peep fortsatte att introducera svepande läror som inringade både världsligt bete-

ende och förberedelser för det nya riket. Medlemmarnas liv blev mycket enformigt. Tonvikten 

på gruppens aktivitet låg på att ta bort gruppens identitet.87 

När de blev intresserade av datorer är oklart, men antagligen sträcker sig detta intresse 

några år tillbaka i tiden. Förmodligen hör det samman med deras intresse för den teknologiska 

kommunikationen och rymdresor. Deras datorbutik i södra Kalifornien ”Higher Source” 

specialiserade sig på att konstruera webbsidor.88 Tack vare deras affärer så kunde de hyra 

sekten stora villa i Rancho Santa Fe.89 

Den 26 mars 1997 hittades kropparna av 39 medlemmar döda i villan i Rancho Santa 

Fe. De var en gammal avhoppare, som genom videoinspelningar fattat oro, upptäckte trage-

din.90 Minutiöst hade man städat rummen, tömt papperskorgarna, bäddat sängarna och klätt 

sig i sina svarta kläder, lagt en 25 centrare i fickan (biljettavgift) och intagit den dryck som 

skulle försätta dem i djup sömn. Plastpåsar hade trätts över deras huvuden och ett purpurfärgat 

tygstycke täckte dem.91 

 

Tro 

Uppvuxen i en traditionell kristen familj, studerade Applewhite en kort tid till präst innan han 

gjorde karriär inom musiken. Nettles hade varit inblandad i metafysiska studier och New Age 

långt innan de två träffades. Trossystemet de introducerade använde sig av traditionella 

kristna läror som en metafor eller schablon som man planterade idéer om metafysik och Ufo 

subkulturer.92 Enligt deras läror, för ungefär två tusen år sedan hade utomjordningar från guds 

kungarike passerat för att göra en undersökning av Jordens trädgård och kom fram till att det 

hade utvecklats till ett läge där det hade blivit ej genomförbart att föra ner någon från den övre 
                                                           
85 Ibid. 
86 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.160 
87 Ibid sid.163 
88 Ibid sid.172 
89 Ibid. 
90 http://www.religioustolerance.org/dc_highe.htm (091128) 
91 Nylund 2004 sid.159-160 
92 http://www.heavensgate.com/misc/intro.htm (091202) 
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nivån. Människorna var inte redo att stiga in i den övre nivån. Den de sände blev dödad och 

djävuls dyrkan började dominera på jorden.93 

Bo och Peep började så småningom tro att de var utomjordningar som erbjöd människor 

en ny chans att uppnå en högre evolutionär nivå. Det kristna budskapet om synd och frälsning 

var inblandad med element från östra religiösa traditioner som sökare försökte bryta ut 

kretsloppet om liv och reinkarnation.94 Transporten till riket gick genom en rymdfarkost. 

Priset man fick betala för att få åka med till den högre nivån var ett disciplinerat liv som 

bringade en kroppslig metamorfos. Denna process skulle förändra människornas fysiologi.95 

Listan över regler verkade ha förändrats under gruppens liv, men från början celibat, av-

ståndstagande från droger och alkohol, begränsad eller kontrollerade kontakter med den 

utomstående världen, namnförändring, kastrering, hårklippning och den fulla befogenheten 

över de privata tillhörigheterna var en symbolisk akt av övergivandet av de världsliga ting-

en.96 

Det är klart att gruppens trosläror förändrades över tiden, men när och hur är svårt att 

veta. Det är klart att populärkulturens science fiction, speciellt visioner om utomjordingar som 

framhölls av tv och media, influerade gruppens världsåskådning.97 

Den metodiska ritualen som gruppen använde sig av när de begick självmord stämmer 

inte överens med teorin om att de lämnade livet i en desperat handling. De trodde att de var 

studenter och deras död skulle tillåta dem att delta i en högre nivå av mänsklig evolution.98 

För dem var kometen Hale-Bopp ett tecken på att deras dagar som studenter var över och att 

ett rymdskepp som gömde sig bakom kometen skulle föra dem vidare till nästa nivå.99 De 

trodde inte att de begick självmord. De såg sig själv snarare överge den fysiska farkosten som 

inte längre var nödvändig.100 

 

                                                           
93 http://www.heavensgate.com/misc/intro.htm (091129) 
94 http://www.heavensgate.com/misc/intro.htm (091129) 
95 Nylund 2004 sid.158-159 
96 http://www.heavensgate.com/misc/intro.htm (091201) 
97 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.169 
98 http://www.religioustolerance.org/dc_highe.htm (091128) 
99 http://www.heavensgate.com/ (091201) 
100 Ibid. (091201) 
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Soltempelorden 

Soltempelorden var namnet på en grupp som styrdes direkt av fransmannen Jo Di Mambro 

och schweizaren Luc Jouret. Rörelsen blev känd under namnet Soltempelorden i oktober 

1994, då man upptäckte att 53 personer, däribland gruppens ledare, antingen hade begått 

självmord eller blivit mördade i Schweiz och Quebec.101 

 

Bakgrund 

Under Joseph Di Mambros tidiga år gjorde han sig en framgångsrik karriär genom att utge sig 

för att vara en framstående psykolog. Men 1972 blev han fälld för bedrägeri och fick till-

bringa en tid i fängelse. Han återhämtade sig dock snabbt från detta bakslag och inom två år 

grundade han the Center for the Preparation for the New Age, även kallat the School of Life. 

Studenterna uppmanades här att ta avstånd från världsliga ting, speciellt pengar, för att kunna 

uppnå ett speciellt stadium genom meditation. Han influerades av sitt eget deltagande i 

Rosenkreutzorden mellan åren1956 till slutet av 1960-talet.102 

1976 hade han samlat in tillräckligt med pengar för att kunna köpa ett stort hus, men 

problem uppstod med de franska skattemyndigheterna, och detta utmynnade i att han fick 

flytta sin verksamhet över gränsen till Schweiz och senare till Kanada.103 

I kontrast till Di Mambro, Luc Jouret, även han ledare inom soltempelorden, erhöll en 

medicinsk titel 1974 i Belgien, men blev snabbt intresserad av modern medicin och spendera-

de många år resandes runt om i världen och praktiserade homeopati. 

 

Organisation 

Någon gång mellan 1979-1981 korsades Luc Jouret och Joseph Di Mambros vägar sam-

man.104 1984 grundade de the international Chivalric Organization Solar Tradition i Genève 

i Schweiz.105 

                                                          

1984 bildade Jouret Amenta Club, ett sällskap som brukade gästa hans betalda föreläs-

ningar med ämnen som ”medicin och samvete”. De som blev imponerad av hans ord blev 

oftast rekryterade till hans grupp. Men bara ett fåtal utvalda var välkomna in i den hemliga 

Soltempelorden efter att man skänkt pengar och accepterat kultledarens disciplinerade sätt. 

 
101 Partridge 2004 sid.346 
102 Partridge 2004 sid.347 
103 http://www.templarhistory.com/solar.html (091115) 
104 http://web.archive.org/web/20060828130959/religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/solartemp.html 

(091114) 
105 http://www.nytimes.com/1994/10/09/world/a-preacher-with-a-dark-side-led-cultists-to-swiss-

chalets.html?scp=1&sq=alan%20riding%20october%209%201994&st=cse (091116) 
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1986 flyttade Jouret till Quebec, och etablerade en filial till Soltempelorden tillsammans 

med Di Mambro.106 Tillsammans köpte ledarna ett stort komplex som fungerade som hög-

kvarter.107 Till komplexet bjöd Jouret med sig sina mest lojala anhängare från Schweiz, och 

han beskrev det nya stället som ”det lovade landet”.108 Inom några år började Jouret att 

förkunna att världen skulle gå under i krig och svält. Bara Quebec skulle skonas.109 

Runt 1990 började vissa anhängare att tvivla och ifrågasatte Jourets instabilitet. De kla-

gade på att hans profetior om världens undergång började bli för specifika, och de gillade inte 

makten han hade över vissa medlemmar.110 Jourets beteende började alltmer, eftersom tiden 

gick, bli mer och mer bisarrt. Pengar och sex var allt Luc Jouret var intresserad av, har en 

gammal medlem uttalat sig om. Före varje ritual brukade han ha sex med någon kvinna i 

församlingen för att ge honom spirituell styrka inför ceremonin. Han var inte gift, men han 

hade många ”fruar” som han bytte ut eftersom.111 Joseph Di Mambro kom också att manife-

stera auktoritära tendenser. Han tvekade aldrig att blanda sig in i en relation eller förstöra ett 

äktenskap om paret inte var kosmiskt överensstämmande.112 

 

Konflikt 

Gradvis så började Soltempelorden känna av oordning och allt började falla isär. En missnöjd 

medlem, Tony Dutoit upptäckte att Di Mambro grundade sekten för sitt eget bruk och blev 

djupt chockad.113 Tony, jobbade med installationer av elektronik och mekanisk utrustning för 

att kunna projektera bilder som lurade medlemmarna att tro att de såg andar frambesvärjas av 

Jouret.114 Enligt vad som sägs så berättade Tony för vissa sektmedlemmar om sveket. Detta 

fick vissa medlemmar att lämna sekten.115 

Nu hade inte Di Mambro tilltro till sina ritualer och böner, så han vidtog åtgärder. Di 

Mambro såg ut två personer från den inre cirkeln att utföra ett rituellt mord på deras största 

fiende. En av dessa reste ända från Schweiz för att utföra dådet.116 

                                                           
106 http://archives.cbc.ca/society/crime_justice/topics/501/ (091115) 
107 http://www.nytimes.com/1994/10/09/world/a-preacher-with-a-dark-side-led-cultists-to-swiss-

chalets.html?scp=1&sq=alan%20riding%20october%209%201994&st=cse (091116) 
108 http://www.watchman.org/prOfile/solartemplepro.htm (091115) 
109 Ibid. (091115)  
110 Ibid. (091115) 
111 http://www.watchman.org/prOfile/solartemplepro.htm (091115) 
112 http://web.archive.org/web/20060828130959/religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/solartemp.html 

(091114) 
113 Partridge 2004 sid.348 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 http://www.watchman.org/prOfile/solartemplepro.htm (091115) 

25 
 

http://archives.cbc.ca/society/crime_justice/topics/501/
http://www.nytimes.com/1994/10/09/world/a-preacher-with-a-dark-side-led-cultists-to-swiss-chalets.html?scp=1&sq=alan%20riding%20october%209%201994&st=cse
http://www.nytimes.com/1994/10/09/world/a-preacher-with-a-dark-side-led-cultists-to-swiss-chalets.html?scp=1&sq=alan%20riding%20october%209%201994&st=cse
http://www.watchman.org/prOfile/solartemplepro.htm
http://www.watchman.org/prOfile/solartemplepro.htm
http://web.archive.org/web/20060828130959/religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/solartemp.html
http://www.watchman.org/prOfile/solartemplepro.htm


 
 

Den 4 oktober 1994 i en välplanerad attack, blev Tony Dutoit knivstucken 50 gånger. 

Hans fru blev stucken 8 gånger i ryggen, 4 gånger i halsen och en gång i varsitt bröst. Deras 

nyfödde son Emmanuel blev stucken 6 gånger. Efter det att lönnmördarna hade lämnat 

brottsplatsen kom trogna anhängare och städade bort alla spår. De lindade in den nyfödde i en 

svart plastsäck och lämnade en påle av trä på hans bröst innan de började förbereda sig för sitt 

eget självmord.117 Under tiden reste lönnmördarna tillbaka till Schweiz och sin församling, 

men även Jouret och Di Mambro hade slutit upp i Schweiz några månader tidigare på grund 

av den ökade granskningen av sekten.118 

Inom 12 timmar, hittades ett brinnande kapell i en liten by i Schweiz. När brandmännen 

forcerade sin väg in, i vad de trodde var ett förråd, upptäckte de att de stod mitt i ett spegel-

klätt tempel som var draperat med tyger och med en Kristus lik målning på väggen. På golvet, 

arrangerat som en solcirkel med fötterna pekandes inåt, var 22 kroppar; 9 män, 12 kvinnor 

och en 12 årig pojke. Några av de döda hade den karakteristiska ceremoniella dräkten hos 

Soltempelorden; 19 hade blivit skjutna i huvudet.119 

Inom några timmar startade en annan brand, den här gången i en schweizisk lada som 

ägdes av Soltempelorden. Här upptäckte polisen ytterligare 25 kroppar, uppenbarligen döda 

av droger administrerade intravenöst eller genom injektion. Alla vuxna var anhängare till 

Soltempelorden. Fem av de döda var barn, den yngsta var 4 år gammal. Bland de döda tror 

man att Jouret och Di Mambro fanns.120 

I december 1995, lite över ett år efter, dog 16 personer till, däribland tre barn i Frankri-

ke.121 Kropparna låg i ett stjärnlikt mönster likande som kropparna i Schweiz. Även denna 

gång var de drogade.122 Varje kropp hade minst en skottskada och hade blivit dränkt i 

lättantändlig vätska innan de hade brunnit upp.123 

Än så länge har 74 personer dött i kölvattnet av Soltempelorden. Frågan kvarstår om hur 

många som egentligen begick självmord eller blev mördade. Man har spekulerat i att fler 

dödsfall möjligen kommer att inträffa. 

 

                                                           
117 http://www.templarhistory.com/solar.html (091115)  
118 http://www.trutv.com/library/crime/notorious_murders/mass/solar_temple/5.html (091120) 
119 http://www.watchman.org/prOfile/solartemplepro.htm (091115) 
120 Nylund 2004 sid.152 
121 http://www.templarhistory.com/solar.html (091115) 
122 Ibid. (091115) 
123 http://www.trutv.com/library/crime/notorious_murders/mass/solar_temple/2.html (091120)  
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Tro 

Soltempelorden har blivit beskrivna som en kult som baserar sin troslära på gammal visdom, 

de kräver en privat förståelse för det heliga och härleder till en mängd olika ritualer som är 

rotade i den romanska katolicismen, kombinerat med element ur den österländska mysticis-

men och mytologier om Ufon, Tempelherrar och sökandet efter den heliga Graal.124 Angåen-

de Tempelherrarna, Di Mambro och Jouret trodde att den inre cirkeln en gång hade varit 

medlemmar i frimurarorden, en orden av soldat munkar som formades under 1200-talet för att 

skydda det heliga landet. 

Luc Jouret trodde att han och de 32 medlemmarna av Soltempelorden var reinkarnatio-

ner av äldre från en gammal sekt som kallades The Rose and the Cross.125 

Enligt Jouret, var civilisationen en tillfällighet vid en kritisk vägkorning för att uppleva 

apokalypsen. Det vill säga, han trodde att världen var på väg mot en miljökatastrof.126 Han 

talade enbart om det slutgiltiga slutet som människorna har dragit på sig genom miljöförstö-

ring.127 
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Analys 

Nästan alla religiösa traditioner har en gång i tiden börjat som vad vi idag skulle beskriva som 

en sekt, med andra ord en liten skara människor som samlats kring en utvald ledargestalt 

utrustad med särskilda gåvor. Ledarens budskap är sällan fullkomligt nytt, utan förkunnelsen 

framstår snarast som en mycket efterlängtad väckelserörelse inom en redan existerande 

tradition, eller en radikal omprövning av en lära som gått i stå. 

Kristendomen började som en rörelse inom det judiska samfundslivet i Palestina under 

första århundradet av vår tideräkning.128 

Det är viktigt att komma ihåg att benämningen sekt i sig är neutral. En sekt är helt en-

kelt en alternativ religiös organisation med sina egna trossatser och ritualer. Begreppet har 

kommit att få en nedsättande innebörd. Dagens negativa bild har till stor del formats av 

mediernas larmrapporter om olika grupper där utvecklingen gått fullkomligt överstyr. 

Att en rörelse är ny betyder oftast att den fått en framträdande roll under 1900-talet.129 

Ofta stärker sektmedlemskapet medlemmens självkänsla och självförtroende och man får ett 

engagemang. Så det är inte bara negativt med sekterna. 

Nedan gör jag ett försök att besvara mina frågeställningar genom gemensamma nämna-

re som, jag anser, kan ge svar på mina frågor. 

 

Vad finns det för likheter och skillnader i deras uppbyggnad och tro? 

 Incidenter som lett till starten 

Vi är alla sökare. Ibland kan personliga besvikelser på en kyrka eller en präst göra att man 

söker sig till alternativa religiösa ledare för att få svar på sina frågor 

Enligt mina undersökningar så kan man inte se någon betydande incident till varför sek-

ten Soltempelorden grundades. Båda grundarna, Jouret och Di Mambro, kom från olika 

bakgrunder, och av en ”ren slump” korsades deras vägar. De fattade tycke för varandras 

ståndpunkter och grundade Soltempelorden. 

Peoples Temples Jim Jones skiljer sig från Jouret och Di Mambro. Anledningen till star-

ten av Peoples Temple var missnöje. Jones anslöt sig först till en frikyrka men lämnade den, 

eftersom den uteslöt mörkhyade från medlemskap. 1955 grundade han en egen kyrka som 

snabbt fick namnet Peoples Temple.130 

                                                           
128 Haag 2009 sid.234 
129 Partridge 2004 sid.12 
130 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
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Om man ser till bildandet av sekten Heavens Gate, så blir den en blandning av Soltempel-

orden och People Temple tillvägagångssätt. Någon gång under 1960-talet blev Applewhite 

anklagad för att ha haft ett homosexuellt umgänge med en av sina manliga studenter. Han 

började lida av en svår depression och skamkänslor.131 På 1960-talet var det inte acceptabelt 

att leva ett homosexuellt liv som jag redogjort tidigare i uppsatsen. Han skrev in sig på 

sjukhus för att ”bota sin homosexualitet”. Det var på detta sjukhus han träffade Nettles.132 Det 

blev en blandning av missnöje och att man träffar rätt person vid rätt tillfälle som triggade 

igång starten för Heavens Gate. 

 

 Ledarna 

Det finns många som erkänner en andlig dimension i tillvaron, men att denna vidare andlighet 

ofta är privat, personlig och kopplad till hälsa och välbefinnande. Ett sätt att förhålla sig till 

dessa andliga frågor kan vara att söka sig till en karismatisk ledare, en andlig mästare med 

stark utstrålning, och gå in i en grupp med tydliga gränser mot omvärlden men med stark 

sammanhållning kring en grundliggande tanke eller text. En viktig iakttagelse jag gjort är att 

ledaren får sin utstrålning genom att bli belyst, hyllad av medlemmarna. Så man kan säga att 

det är ”vi” som gör dem karismatiska. 

Jim Jones uppfattas av många psykiatriker som mentalsjuk med en mängd emotionella 

störningar, bland annat paranoia, storhetsvansinne och sadomasochism.133 Andra betraktar 

honom som en motsägelsefull person och en irrationell psykopat, samma tankar har man om 

Jouret och Di Mambro.134 

Marshall Herff Applewhite och Bonnie Lu Trusdale Nettles skiljer sig lite från Jones, 

Jouret och Di Mambro, de trodde sig vara utvalda, nedstigna från det himmelska kungadömet 

för att ge människorna på jorden en sista chans att följa dem dit. De var övertygade att de var 

de båda vittnena som omtalas i Uppenbarelsebokens elfte kapitel.135 Jones påstod sig dock 

vara en manifestation av ”Kristusprincipen” inte att han var Kristus eller någon av samma 

rang.136 

Alla dessa sektledare, jag tagit upp, anser jag var maniska och trodde att omvärldens 

människor och myndigheter var ute efter dem vid tidpunkterna för självmorden. 
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 Manipulation och nedbrytning av medlemmar 

Heavens Gate är den sekt som ansträngde sig mest för att manipulera medlemmarnas sinnen 

om man gör en jämförelse mellan de sekter jag undersökt. Medlemmarna fick omskolnings-

kurser av Applewhite och Nettles.137 Sekten hade totalitära drag. Var tolfte minut skulle 

medlemmarna visa sig för ledarna och avge rapport om sin verksamhet.138 I detta skede var 

det bara naturligt att alla band till medlemmarnas familjer klövs helt. Man flyttade ofta och 

höll ingen kontakt med omvärlden. Sekten levde i en stilla tillvaro en tid men uppenbarade sig 

igen år 1993. Peoples Temple och Soltempelorden hade inte alls lika hård kontroll på sina 

medlemmar. På grund av att Peoples Temple flyttade till Guyanas djungel ökade kontrollen 

och nedbrytningen av medlemmarna. Jones lät sina anhängare arbeta väldigt mycket och sova 

lite, och på detta sätt fick han kontrollen över sina medlemmar finner jag i mina analyser 

angående kontrollen av medlemmarna.139 I och med flytten till Guyana bröts banden till släkt 

och vänner och detta förvärrade situationen. 

Soltempelordens medlemmar bröts aldrig ner för att följa sina ledares regler, utan de 

blev vilseledda och förda bakom ljuset. De blev bland annat manipulerade att tro att andar 

framträdde när bilder projicerades fram genom en projektor.140 

Två av dessa tre sekter använde sig av att klippa banden till släkt och vänner. Detta ge-

nererar starkare band till sekten då det inte finns något att återvända till. Den sociala skammen 

är värre än missnöjet i sekten. 

Rörelserna anklagades för mind Control och för att de hänsynslöst utnyttjade sina med-

lemmar som slavar samt mycket annat. Detta stärkte på sätt och vis rörelserna enligt mig: 

omgivningens avståndstagande bekräftade deras läror om att de själva var ”goda” i relation till 

den ”onda” omvärlden, vilket ledde till en allt större isolering. Dock fallerar detta synsätt då 

medlemmarna från bland annat Peoples Temple, som överlevde, beskriver sin tid inom sekten 

som en bra tid. Medlemmarna i Peoples Temple hade länge blivit intalade att offra sina liv för 

rättvisa och frihet.141 Så har även Medgar Evers, Malcom X, Martin Luther King Jr gjort. Att 

dö för något man tycker är rätt, kan väl inte vara så fel? Man bör rikta sina blickar mot hur 

dessa tankar har uppstått. Är de självvalda eller är de inpräglade? Jag personligen tycker 

aldrig att det är rätt med självmord. Men jag tror att man kanske kan få en bättre förståelse för 

hur en annan människa kan tro så starkt på en sak, att detta är den enda utvägen. Därför är det 

                                                           
137 Hall, Schuyler & Trinh 2000 sid.163 
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139 Partridge 2004 sid.77 
140 Partridge 2004 sid.348 
141 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple 2006 
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viktigt att göra sina undersökningar innan man dömer någon för deras handlingar. Svaren 

döljs oftast i historien bakom handlingen. 

 

 Ekonomi 

Det man lätt kan komma fram till är att de största inkomstkällorna i en sekt är donationer från 

medlemmar. Så även i dessa fall. Soltempelorden levde enkom på gåvor från medlemmarnas 

egna plånböcker.142 Ofta så lämnade medlemmarna över lönechecken direkt till församlingen. 

Peoples Temple och Heavens Gate hade även inkomster på sidan av medlemmarnas donatio-

ner. Heavens Gate använde sig av sitt intresse för internet och öppnade en datorbutik som 

specialiserade sig på att konstruera webbsidor. Tack vare deras affärer så kunde de hyra 

sektens stora villa i Rancho Santa Fe.143 Inom Peoples Temple var det från början Jones själv 

som drog in pengarna. För att samla in pengar till kyrkan sålde Jones till en början tama apor 

från dörr till dörr. Samtidigt sade han sig vara en helare som mot betalning och medlemskap i 

kyrkan kunde bota alla slags sjukdomar.144 

 

 Klasstillhörighet och ålder 

De flesta medlemmarna i Peoples Temple var mörkhyade och lågutbildade, men också vita 

medelklassamerikaner kände sig hemma i församlingen. En tredjedel av dem som dog i 

Guyanas djungel var barn och en tredjedel var pensionärer. Detta talar ganska starkt för 

åldersspannet inom sekten.145 

Till skillnad från Peoples Temple var Soltempelorden en helt annan rörelse där med-

lemmarna var välbärgade och välutbildade i alla åldrar.146 Heavens Gate hade en annan 

karaktär och bestod av data och science-fiction intresserade personer i de flesta åldrar.147 

 

 Tillvägagångssätt för rekrytering 

För vissa kan ideologin vara det främsta motivet till att man ansluter sig till en sekt. Under 

1980-talet framträdde Soltempelorden offentligt med en intensiv verksamhet genom föredrag 

och klubbar för att värva medlemmar.148 På samma sätt gjorde Applewhite då han samlade 
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ungdomar omkring sig, främst hippies, i 1970-talets Amerika.149 Senare verkar det som 

Applewhite upptäckte möjligheterna med internet som medium för sitt budskap. Det som 

skiljer Peoples Temple från de andra två sekterna är att de från början inte sysslade med 

rekrytering. I och med att Jones bröt från sin frikyrka så följde människor som sympatiserade 

med honom efter. Men längre fram i historien så anordnades bussresor runt om i USA för att 

sprida Jones budskap om ett integrerat samhälle.150 

Massmedias bild av sekter har ofta varit förenklade och spätt på fördomar om medlem-

mar i olika religiösa grupper eller om djupt troende, som om dessa människor skulle ha en 

helt annorlunda sorts personlighet, vara förförda eller lättsuggererade individer som har tappat 

all förmåga till kritik. Ett vanligt synsätt är att sektmedlemmar måste vara ovanligt jagsvaga 

personer som lätt manipuleras. 

Grunden för rekrytering är möjligen vårt djupliggande behov av gemenskap. Ensam är 

inte stark, tvärtom. I sekter accentueras detta. Genom att gå med i en sekt vinner man en tro, 

en mening, och en stark gemenskap, eftersom tron delas av andra. Samtidigt riskerar man att 

förlora sig själv. Religiösa omvändelser, liksom andra stora inre omdaningar, föregås nästan 

alltid av en kris. Jag tror att är man i en kris har man en större beredskap för nyorientering än 

annars. Man söker en lösning på sina problem. 

 

Finns det någon likhet i faktorerna kring självmorden, alternativt morden? 

 Självmordens tillvägagångssätt och incidenter som lett till självmorden 

Ironiskt nog är det sällan en sekts intention att hamna på kant med omvärlden. De flesta 

religiösa sekter har höga ideal och utopiska drömmar om ett underbart samliv i fred och 

harmoni. Men friktionen är oftast oundviklig. 

Från början av 1990-talet genomgick Soltempelorden flera allvarliga kriser, och ett antal 

medlemmar av den centrala gemenskapen lämnade orden. De hade kommit fram till att 

paranormala fenomenen och yttringarna som ägde rum under hemliga ceremonier i själva 

verket var simulerade.151 De var också skeptiska inför Di Mambros anspråk på att represente-

ra en hemlig hierarki av dolda mästare.152 Dessa tecken på intern splittring spelade förmodli-

gen en viktig roll då Di Mambro och hans närmaste anhängare blev övertygade om att det inte 

längre fanns något annat val än att lämna denna värld. 
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Några av kropparna var drogade och en del skjutna. Flera av de avlidna var barn. Krop-

parna var arrangerade som ett soltecken med fötterna pekandes inåt mot mitten. Och man 

hade satt eld på kapellet. Bara några timmer efter brann det i en annan fastighet som ägdes av 

församlingen. Även här dog flera medlemmar. Men dödsfallen slutade inte där. Ett år efter 

dessa händelser inträffade ytterligare en brand som kunde länkas ihop med Soltempelordens 

verksamhet. Allt som allt har 74 personer dött i Soltempelordens namn.153 Jag tycker det är 

svårt att säga hur många individer som verkligen begick självmord. Min uppfattning grundar 

sig på de skottskador man fann på de avlidna medlemmarna. 

När medlemmarna i Heavens Gate möttes av kritik och hån från omgivningen tolkade 

de detta som ett slags förföljelse. Det var ännu ett bevis på att världen var korrupt och bortom 

all räddning. Man började nu tänka sig övergången till den andra världen som något mera 

andligt än fysiskt, och tanken på ett kollektivt självmord växte fram. För dem var kometen 

Hale-Bopp ett tecken på att deras dagar som studenter var över och att ett rymdskepp som 

gömde sig bakom kometen skulle föra dem vidare till nästa nivå.154 Jag tror verkligen inte att 

de trodde att de begick självmord, på grund av alla förberedelser. De såg sig själv snarare 

överge den fysiska farkosten som inte längre var nödvändig.155 Tillsammans hade de intagit 

en dryck spetsad med gift, städat rummen, tömt papperskorgarna, bäddat sängarna och klätt 

sig i sina svarta kläder, lagt en 25 centrare i fickan och plastpåsar hade trätts över deras 

huvuden. 39 medlemmar i Heavens Gate hittades döda den 26 mars 1997 i sektens villa i 

Rancho Santa Fe.156 

År 1977 vägrades Peoples Temple skattefrihet, och tillsammans med yttre och inre stri-

digheter på grund av läror och praktiker fick detta Jones att flytta templet till en avlägsen trakt 

i Guyanas djungel. På grund av oron från dem som lämnat rörelsen och bland medlemmarnas 

släktingar föranstaltade kongressen en undersökning, ledd av Leo Ryan.157 Till slut flög Ryan 

till Guyana för att undersöka saken. Fyra dagar senare, den 18 november 1978, dödades Ryan 

och fyra personer till.158 Det som Jones kallade ”ett revolutionärt självmord” följde samma 

natt. Alla barn först och sedan de vuxna svalde en dryck blandad med gift och lugnande 

medel. Jones tycks ha begått självmord genom att skjuta sig.159 Peoples Temple har kommit 
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att bli urtypen för en ”ondskefull sekt”, och helt säkert är det att det orsakade en av de mest 

tragiska händelserna i 1900-talets religiösa historia. Över 900 personer fick sätta sitt liv till.160 

Det kan dock inte fastställas om alla begick självmord den 18 november 1978. För det 

första blev de äldre injicerade med gift, när de sov eller när de befann sig i sina baracker.161 

För det andra hade inte barnen någon chans, och därför känns det passande att säga att de blev 

mördade. Med tanke på att de äldre och barnen utgjorde två tredjedelar av samhället, lämnar 

det en tredjedel av vuxna som antingen kunde begå självmord eller bli mördad. Om föräldrar 

verkligen förgiftade sina egna barn, menar jag att det verkar mer troligt att de förgiftade sig 

själva i sin tur. De trodde antagligen att deras barn skulle bli torterade av myndigheterna när 

mordet på Ryan blev officiellt. 

Det man kan se är att gruppernas medlemmar såg omvärlden som något obotligt ont och 

självmord, genom intag av gift, blev ett medel för att komma bort från en dödsdömd planet. 

Enligt mina undersökningar är kollektivt självmord inget nytt fenomen och heller inget 

tecken på att vårt samhälle skulle vara speciellt sjukt just nu. Historien ger många exempel på 

detta fenomen i både religiösa och icke-religiösa sammanhang, t.ex. i den japanska samuraj-

kulturen där självmord kunde ses som ett sätt att rädda hedern.162 Så varför ska vi se det som 

något dåligt och avskyvärt när sektmedlemmarna t.ex. i Heavens Gate ansåg att de gick vidare 

till en högre nivå, en nivå de strävat mot, när de begick kollektivt självmord? Självklart 

stödjer jag inte denna handling. Men vad är hedervärt och vad är synd? 

Jag anser att man måste se till historiska och sociala omständigheter innan man kan förstår 

varför rörelserna utvecklats på ett visst sätt och varför deras verksamhet har kunnat leda fram 

till det kollektiva självmordet. 

 

 Tro 

Heavens Gate var övertygad om att genom att leva ett asketiskt liv skulle de kunna fly från en 

korrupt och dödsdömd värld, och tillslut bli transporterade med ufon till en högre nivå. Deras 

lära var en ovanlig syntes av ockult andlighet och ufo-föreställningar.163 

Jim Jones hade en idé om ett socialistiskt samhälle där alla är lika och där hudfärgen 

inte spelade någon roll. Han grundade och ledde den kristna sekten Peoples Temple, en 

organisation som förespråkade social rättvisa och som hjälpte fattiga, alkoholister och narko-
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maner. Jim Jones ansågs som en progressiv och god människa, en som vågade ta parti också 

för de svarta i USA. En frälsare.164 

Luc Jourets Soltempelorden var en av de många organisationer som gjort anspråk på att 

vidareföra traditionerna från de på 1300-talet undertryckta tempelherrarna. I Jourets variant 

blandades också andra ingredienser: rosenkreutzeri, homeopati, som var hans eget närings-

fång, New Age-ideer, ekologiska funderingar och en betydande del apokalyptisk och projekt 

om hur man bäst förbereder sig inför världssamfundets förestående sammanbrott.165 Till slut 

ansåg man sig inte ha mer att beställa på jorden och beslöt att gemensamt förflytta sig till en 

annan och bättre värld. 

De nämnda grupperna skiljer sig från varandra i sina läror, men inom deras trossystem 

finner man gemensamma idéer: en rigid dualism, en orubblig världsbild, en fatalistisk syn på 

världen som ond och dödsdömd och en längtan att få lämna jorden och bli räddade. Två av 

dessa grupper genomgick interna konflikter och alla grupper upplevde påtryckningar utifrån, 

från myndigheter och polis, negativa nyhetsrapporteringar eller kritik från avhoppare och 

oroliga anhöriga. 

Förutom de paranoida dragen verklig eller inbillad förföljelse hade dessa grupper aukto-

ritära och dominerande ledare som sade sig ensamma ha tillgången till den definitiva kunska-

pens källor. 

 

Hur såg samhället ut när dessa sekter uppstod? 

1960 och 1970-talen var en omvälvande tid i Förenta Staterna. Förutom händelser utanför 

Amerikas gränser, såsom Vietnamkriget, rymdprogrammet och månfärden skakades landet av 

politiska mord och de svartas krav på att få samma rättigheter som de vita. Nedan följer några 

punkter som exempel på händelser som kunde bli en grogrund för sekter under 50–60-talets 

USA: 

 Martin Luther King, ledaren för den svarta medborgarrättsrörelsen, fick Nobelpriset 

1964 och sköts i Memphis 1968.166 

 Senator Robert Kennedy ställde upp i presidentvalet för demokraterna men sköts den 5 

juni 1968. Robert Kennedy var justitieminister i USA 1961-1964 då hans bror var pre-

sident. Han jobbade för de svartas medborgerliga rättigheter och för att minska maffi-

ans makt.167 
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 Universitetsstudenterna i USA blev radikala på 60–70-talen. Man ordnade demonstra-

tioner och kravaller. Demonstrationerna gällde universitetslivet och samhället i all-

mänhet. För det första universitetet och studenterna i förhållande till samhället och 

demokrati, för det andra rasfrågan och för det tredje motståndet mot kriget i Viet-

nam168 

 John F Kennedy, en av USA:s populäraste presidenter, mördades i Dallas den 22 no-

vember 1963.169 

Jim Jones började integrerade svarta i sin församling, placerade dem längst fram och tog upp 

dem på scenen. Detta skedde på 1950-talet i Indianapolis och hans agerande retade gallfeber 

på den vita rasistiska omgivningen i det hårt drabbade USA under den stora depressionen. På 

samma sätt gick Applewhite mot normerna när han inledde ett homosexuellt förhållande med 

en elev under ett årtionde detta var högst oacceptabelt. 

Enligt mina undersökningar så finns det inte något speciellt som talar för att Soltempel-

orden gjorde något som stred mot samhället normer under den tid de existerade. Men möjligt 

är att en av anledningarna till deras grundande kan vara den lågkonjunktur som fortfarande 

fanns kvar i västvälden efter oljekrisen och iranska revolutionen 1979.170 

Det kan dock vara något i samhället och i tider av social och ekonomisk oro uppstår det 

lätt sekter. Likaså är katastrofer och krig grogrund för religiösa sekter som ovanstående 

exempel visar på. 
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Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att fastställa om det finns några samhälliga och 

historiska kontexter bakom tre religiösa sekters, Peoples Temple, Heavens Gate och Soltem-

pelorden, självmord alternativt mord. 

Materialet jag har använt mig av består av undersökningar av litterära och elektroniska 

källor samt dokumentärfilmsanalys. Innan studien går jag in på förklaringen av begreppet 

nyreligiositet och sekt, följt av ett litet avsnitt som behandlar sekttypologisering. Jag har även 

valt att studera vad som karakteriserar karismatiska ledare och varför man blir attraherad av 

en religiös grupp. 

 Begreppet ”sekt” antyder vanligen att sektens tro skiljer sig från den rådande tron som 

finns i samhället. Det svenska samhället har i dag inte något rådande religiöst trossy-

stem som är direkt kopplad till staten. Religionsfriheten har öppnat vägen för alla slag 

av religion och trosystem. 

 Sekter är ofta i konflikt med den sociala omgivningen och ofta också med staten, så 

blev det också för dessa sekter jag haft med i min undersökning. De hade normer och 

värderingar som inte gick att förena med samhällets normer. 

Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden har alla något gemensamt, de iscensatte 

tre av historiens största religiösa tragedier genom tiderna. Alla tre sekterna lämnade jordens 

yta genom att medlemmarna tillsammans med ledarna begick självmord för att komma till en 

bättre värld. 

 Alla tre sekterna skiljer sig från varandra i sina trosläror, men inom deras trossystem 

finner man gemensamma idéer om en strikt dualism, en oföränderlig världsbild, de an-

såg att en fri vilja är en illusion, då vårt öde är bestämt med tanke på att världen är ond 

och dödsdömd och de hade en längtan att få lämna jorden och bli räddade. 

 Två av dessa grupper genomgick interna slitningar och alla grupper upplevde påtryck-

ningar utifrån, från myndigheter och polis, negativa nyhetsrapporteringar eller kritik 

från avhoppare och oroliga anhöriga. 

 Alla dessa tre sekter hade auktoritära och dominerande ledare, Jim Jones (Peoples 

Temple), Marshall Applewhite och Bonnie Nettles (Heavens Gate) och Luc Jouret och 

Jo Di Mambro (Soltempelorden), som hade paranoida drag och inbillade sig att de 

blev förföljda. 

Enligt mina undersökningar har jag kommit fram till följande: 
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 Genom att gå mot samhällets normer så blir man inte accepterad som en ny grupp och 

man möter motstånd från samhället. Jim Jones integrerade mörkhyade i sin försam-

ling, Applewhite hade ett homosexuellt förhållande med en student. Även fast jag inte 

riktigt fann något avvikande hos Soltempelorden så kan man säkerligen finna något 

som inte ryms inom samhället ramar. 

 Det man kan säga är att i tider av social och ekonomisk oro kan det lätt uppstå sekter. 

Likaså kan katastrofer och krig trigga igång starten för avvikande grupperingar. 

 Människan har ett djupliggande behov av gemenskap. Genom att gå med i en sekt vin-

ner man en tro, en mening, och en stark samhörighet. Man får en ställning som höjer 

statusen i ens egna ögon. Man får ett klart mål med sitt liv. 

Alla tre sekternas självmord kantades av samhällets motstånd och det finns historiska inciden-

ter som jag tror mycket väl kan ha och göra med grundandet av dessa grupper. 

 Peoples Temple grundades på höjden av den stora depressionen i USA och vid tiden 

för självmordet hade sekten gjort sig osams med myndigheterna på grund av en skatte-

fråga och mördat kongressmannen Leo Ryan i ett bakhåll efter en inspektion av sam-

hället Jonestown. 

 Heavens Gate grundades efter att Applewhite varit inlagd på ett sjukhus, i ett försök 

att bota sin homosexualitet. Detta var under en tid det var oacceptabelt att leva i ett 

homosexuellt förhållande. 

 Soltempelorden grundades under lågkonjunkturen, i kölvattnen av oljekrisen och 

iranska revolutionen. 

Jag tror, och skriver det igen, att det är viktigt att man ser till de historiska och sociala fakto-

rerna innan man kan förstår varför rörelserna utvecklats på ett visst sätt och hur deras verk-

samhet har kunnat leda fram till ett kollektivt självmord. 
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Abstract


Syftet med denna litteraturstudie är att finna samhälleliga och historiska kontexter som sammanbinder Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden. Definitioner och beskrivningar av sekter, manipulativa sekter och karismatiska ledare presenteras. Fokus ligger på vilka likheter och skillnader som finns i deras uppbyggnad och tro, hur samhället såg ut när dessa sekter uppstod och om man kan finna några gemensamma nämnare när det gäller självmorden, alternativt morden.


Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden har alla något gemensamt: de iscensatte tre av historiens största religiösa tragedier genom tiderna. Alla tre sekterna lämnade jordens yta genom att medlemmarna tillsammans med ledarna begick självmord för att komma till en bättre värld.


Alla tre sekternas självmord kantades av samhällets motstånd och det finns historiska incidenter som kan ha att göra med grundandet av dessa grupper. Det är viktigt att man ser till de historiska och sociala faktorerna för att kunna förstå hur en sekt utvecklas på ett visst sätt och hur deras verksamhet har kunnat leda fram till ett kollektivt självmord.


Nyckelord: Peoples Temple, Jim Jones, Jonestown, Heavens Gate, Marshall Applewhite, Bonnie Lu Nettles, Soltempelorden, Luc Jouret, Joseph Di Mambro, sekter, manipulativa sekter, karismatiska ledare.
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Inledning


Inom västerländsk religionsforskning har det blivit en självklarhet att vi nu lever i ett tillstånd av extrem religiös pluralism. De flesta västerlänningar tillhör fortfarande de traditionella kristna kyrkorna, men dessa är inte ensamma om att dominera det religiösa livet.


Nyreligiösa rörelser och nyandlighet möts oftast av stor misstro från samhällets sida. De klassificeras många gånger som ”sekter”. Eftersom deras värderingar och normer skiljer sig väsentligt från omgivningens, upplevs de av många som ett hot. I denna uppsats har jag valt att använda mig av just uttrycket sekt.


Peoples Temple, Soltempelorden och Heavens Gate är några av de mest spektakulära och dramatiska händelser som inträffat under modern tid och leder tankarna till undergångsekter och kollektiva självmord. Detta är tre religiösa grupper som alla avslutade sin existens med just kollektiva självmord. Oftast begår gruppen självmord genom att inta gift eller något annat som har en dödlig utgång. Detta är vanligast förekommande i sekter och andra liknande rörelser. Oftast handlar det om att gruppen tror att självmordet skall föra dem vidare till någon annan dimension eller liknande.

Destruktiva sekter har det funnits gott om under historiens lopp. Både i anslutning till tusenårsskiften och till mer godtyckligt framslumpade datum. En karismatisk ledare har övertygat medlemmarna om att just hans profetia är den enda sanna och bara genom att följa honom kan man klara sig undan eller få den gyllene nyckeln till frälsning.

· Den 26 mars 1997 begick 39 kvinnor och män kollektivt självmord på en ranch i en förort till San Diego i USA, tillsammans med sina grundare Marshall Applewhite och Bonnie Lu Nettles. De var alla medlemmar i domedagssekten Heavens Gate och tog sina liv i tron att kometen Hale-Bopp, som just då passerade i närheten av jorden, skulle föra dem till evig lycka i det så kallade Himmelska kungadömet.

· Peoples Temple grundades av Jim Jones. Sekten blev 1978 känd för ett massjälvmord på mer än 900 män, kvinnor och barn i Guyanas djungel där man hade byggt upp ett modellsamhälle.


· Soltempelorden betecknar en grupp som styrdes av Joseph Di Mambro och Luc Jouret. Rörelsen blev känd i oktober 1994, då man upptäckte att 58 personer antagligen hade begått självmord eller blivit mördade i Schweiz och Quebec. Ytterligare händelser berövade 16 människor livet i Frankrike i december 1995, och i Quebec i mars 1997.


Man kan fråga sig varför vissa religiösa grupper kan gå så långt som att begå kollektivt självmord. Tyvärr finns det också ett antal sekter i modern tid som hjärntvättat sina medlemmar så svårt att de valt att, mer eller mindre frivilligt, gå i döden för att slippa domedagen. Eller hjälpa andra på traven.


Med min undersökning vill jag analysera uppkomsten av dessa grupper och de samhälleliga och historiska kontexter som lett fram till de händelser som beskrivits ovan.


Syfte och frågeställning


Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på om det finns några samhälliga och historiska samband mellan Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelordern.


Mina frågeställningar är:


· Vad finns det för likheter och skillnader i deras uppbyggnad och tro?


· Hur såg samhället ut när dessa sekter uppstod?


· Finns det någon likhet i faktorerna kring självmorden, alternativt morden?


Metod

Denna uppsats består huvudsakligen av en kvalitativ studie av de tre berörda sekterna och deras samhälliga och historiska kontext. Materialet jag baserar undersökningen på är huvudsakligen litterära studier, elektroniska källor och analysen av en dokumentärfilm.

I dagsläget finns det inte så många böcker om de respektive sekterna, de omnämns väldigt kort i litteraturen. På grund av detta har jag använt mig av elektroniska källor, som till exempel Heavens Gates egna hemsida, och en dokumentärfilm om Peoples Temple, som är baserad på personliga iakttagelser av före detta medlemmar.


Innan jag går in på själva undersökningen kommer jag att ta upp nyreligiositet och olika sekttypologier hur dessa kan definieras. Jag kommer även att ta upp vikten av en karismatisk ledare och anledningar till varför man blir medlem i en sekt. En definition och beskrivning av sekter är nödvändigt för uppbyggnad av arbetets resonemang. En beskrivning av rörelsernas uppbyggnad och ledarskap ger även en vidare förståelse för vilken inverkan sekten har på en individ.

Material


Det är frågor om olika ljusskygga sekter som Karl -Erik Nylund berättar om med stor kunskap och stark inlevelse i sin bok. Hans eget arbete som präst i svenska kyrkan, gör att han har lätt att förklara de olika sammanhangen. Vad det är som kännetecknar en sekt? Hur lätt är det att dras med? Och hur svårt är det att bli fri? Det är bara några av de väsentligaste frågeställningarna som Nylund behandlar i sin intressanta och viktiga bok: Att leka med elden – sekternas värld


Att vinna en tro och förlora sig själv. Om livet i sekter och karismatiska grupper är skriven av SvD-journalisten Anders Haag. Särskild trovärdighet får boken med tanke på att den är skriven av en person som själv under flera år varit medlem i Hare Krishnarörelsen i Sverige. En mängd aspekter diskuteras i boken, som exempelvis varför människor går med i sekter, hur sektmänniskor egentligen mår rent psykiskt och om de har sämre jagkänsla än andra.


Nya religioner – En uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet, är som titeln avslöjar en uppslagsbok. Man finner en lättillgänglig översikt över de större religiösa och andliga grupperna idag. Boken är skriven av experter från hela världen, huvudredaktör för boken är Christopher Partridge. Christopher är professor i Teologi och nutida religion vid Chester College, England. Hans forskning är inriktad på nya religioner och alternativ andlighet i västerlandet.


John Hall är professor i sociologi vid University of California. Han har tillsammans med Philip D. Schuyler och Sylvaine Trinh skrivit Apocalypse observed – Religious movements and violence in North America, Europe and Japan. Detta är en bok som behandlar religiöst våld. Genom att analyserat fem av de mest notoriska rörelserna de senaste åren har författarna presenterat en fascinerande och avslöjande redogörelse om religiösa sekter och deras konflikter.


Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple är en dokumentärfilm om Peoples Temple, en religiös sekt som med sin karismatiske ledare Jim Jones i spetsen flydde USA under slutet av 1970-talet och byggde upp ett eget samhälle i Sydamerika, där de slutligen begår historiens största kollektiva självmord. Filmen är baserad på intervjuer med före detta medlemmar.


http://www.heavensgate.com/ sägs vara Heavens Gates officiella hemsida. Man hittar mycket information om sekten genom denna sida. Även videoklipp med Applewhite som förkunnar sin tro. Man kan gå in och läsa hur sektens medlemmar ska uppträda och vilka levnadsregler de följde/följer.

http://www.sektfakta.com/ sektfakta är en webbsida som försöker plocka fram information om sekter och göra den lättillgänglig. Den är uppbyggd på ett sådant sätt att den ger utrymme för var och en att bilda sin egen uppfattning om den specifika sekt man är intresserad av. De ger även ut boktips inom sektgenren som kan vara värd att läsa. Det är dock en sida som inte ställer sig så positivt till sekter, och det är svårt att hitta vem som står bakom den.

Stephen Dafoe är en kanadensisk frilandsjournalist och författare till flera böcker inom genrer som berör tempelriddare och frimurarna. http://www.templarhistory.com/ är en sida som är konstruerad av honom och berör dessa ämnen. Denna sida var till stor hjälp i sökandet av information om Soltempelorden.

http://www.watchman.org/ är grundad av en oberoende kristen forskargrupp som fokuserar på nya religiösa rörelser, kulter och New Age. Enligt dem själv så fungerar de som en utbildningsresurs för det kristna samhället. De tar upp bra artiklar som berör mina ämnen, som till exempel Soltempelorden.

Disposition


Denna uppsats kommer, efter de inledande delarna om syfte och metod, att innehålla tre delar. I del 1 behandlar jag beskrivningarna av nya religioner, sekter och karismatiska ledare. I del 2

kommer jag att studera sekterna Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelordens bakgrund, organisation, konflikter och tro. I den sista delen kommer jag att analysera och diskutera vad jag kommit fram till genom mina undersökningar. Framförallt kommer jag att jämföra sekterna inbördes i syfte att hitta gemensamma och särskiljande drag, för att slutligen komma fram till om det finns några speciella samhälliga eller historiska kontexter som sammanlänkar dessa sekter. Avslutningsvis följer en sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat.


Nya Religioner


De flesta nya religioner är presentationer av gamla religioner i ett nytt sammanhang för en ny publik. Majoriteten av dessa nya religioner är helt enkelt variationer av äldre religioner som nu blommar upp i miljöer där de tidigare inte funnits.


Även om vi erkänner att de gamla religiösa traditionerna är utgångspunkter för de flesta nya religioner så måste vi uppmärksamma att det också finns något nytt hos de nya religionerna. Nya religioner är produkter av de ständiga förändringar som alla religioner undergår i sina ansträ8ngningar att förbli relevanta för sin tid och sin omgivning och de människor de betjänar.
 Religioner är inte statiska, de förändras ständigt allteftersom tron överförs till nya generationer. I en snabbt föränderlig kultur som det nutida västerlandet, är det inte förvånande att nya religioner ständigt föds i de gamla religionernas periferi.


Vanligen har nya religioner uppkommit genom att olika religiösa traditioner har blandats. Nya religioner hör till de mest synliga uttrycken för kulturell förändring som fört oss in i 2000-talet. Nya religioner uppstår som ett svar på de äldres religiösa gemenskapers bristande effektivitet och relevans.
 De experimenterar med nya former för religiös organisation, de erbjuder avvikande moraliska normer och prövar olika möjligheter att vinna frälsning eller upplysning.
 Nya religioner utökar valmöjligheterna för var och en som söker en lösning på en andlig kris.

När så många religioner konkurrerar om att vinna anhängare förändrar detta religionens funktion i samhället.
 Samhällsmedlemmarna växer inte längre upp med en bestämd uppsättning religiösa texter eller religiösa symboler.

Samhället har förväntningar på varje grupp som kallar sig andlig eller religiös. Hur de olika religionerna än må vara förväntar vi oss att de skall understödja det socialt goda. Vi förväntar oss att deras ledare skall integrera ett moraliskt medvetande i samhället som helhet och att de skall vaka över sina medlemmars och samhällets bästa.


Men att nya religioner existerar är också ett hälsosamt tecken på att givna religiösa mönster ställs under prövning, att man ständigt granskar religiösa strukturer för att finna tecken på nedgång och att teologernas trovärdighet prövas på nytt.


Individer och religiösa grupper har mött nya utmaningar genom kontakter med andra kulturer eller genom egen reflektion. När religioner och kulturer möts uppstår inte sällan nya frågeställningar. En orsak till framväxten är ett religiöst pluralistiskt samhälle.
 Enskilda människor, och ibland stora grupper, har lämnat sina hemländer och bosatt sig i länder med en annan kultur. Genom radio, tv och internet liksom genom ökad läskunnighet sprids information om andras kultur och religion snabbt över världen. Människor är idag alltmer medveten om, påverkade och utmanande av olika religioner och deras läror.


Sekter


Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av en sekt en religiös rörelse som markant avviker från ett samhälles religiösa huvudlinjer. Termen används även för att beteckna politiska ytterlighetsgrupper.
 Men så enkelt är det inte.


Vilka religiösa rörelser som ska betecknas som sekter är mycket omdiskuterat. Begreppet användes ursprungligen om personer som aktivt och medvetet brutit mot någon traditionell religion eller befintligt religiöst samfund.
 På så sätt kan buddhism, kristendom och islam betecknas som sekter. De var utbrytningar från äldre religioner. Kristendomen var på sin tid en ny religiös rörelse, som till en början kom i konflikt med framförallt det judiska samhället. I Apostlagärningarna i Nya testamentet kallas de kristna för ”de som tillhörde den sekten” på grund av brytningen med synagogas församlingar.


Sekter uppfattar sig ofta som försvarare av en sann och levande tro i mottsättning till en religion som har blivit ljummen, och knappast längre skiljer sig från samhället och den omgivande kulturen.
 De är frivilligorganisationer som har bestämda krav på att medlemmarna uppfyller vissa kriterier.
 De har en exklusivistisk teologi och en elitisk uppfattning att sekten ensam äger den fulla sanningen.
 Ofta upplever sig gruppmedlemmarna stå i konflikt med den rådande religiösa eller politiska ordningen. De känslor som denna konlikt väcker i ”världen” tolkas i sin tur som en bekräftelse på att man själv är utvald.
 Att uppleva sig förföljd stärker alltså tilltron till det egna meningssystemet.

Det utmärkande draget i sekteristisk religion är alltså dess stränga krav på att den enskilde accepterar sektens läror och moralkodex.


Alla sekter är dock inte lika varandra. Alla kräver inte samma grad av engagemang hos medlemmarna eller isolering från samhället i övrigt.


Olika sorters sekter


Det finns många olika sorters sekter, inte bara till namnet utan även hur de fungerar och är uppbyggda. Det finns flertalet personer som gjort en typologisering av sekter. Nedan följer några exempel:


Den som är mest känd för typologisering av sekter är engelsmannen Bryan Wilson. Han är religionssociolog och lade fram sin första typologi år 1970. Han utgick ifrån två frågeställningar: ”Hur uppfattar sekten omvärlden? Vilka metoder använder man inom sekterna för att försöka ändra omvärlden?”

· Konversionistisk eller omvändelsesekt: Dessa strävar efter att ändra människors sinnen. Människan kan inte bli frälst med hjälp av något redskap, såsom en präst eller en ritual. Enligt dessa sekter kan frälsning enbart nås genom omvändelse.

· Revolutionär eller transformativ sekt: Dessa hävdar att världen är ond. Den enda utsikten till frälsning är att genom övernaturliga krafter skapa en fullständig förstörelse av världen och den sociala ordningen. Dessa sekter menar att ingenting kan förbättra den bestående ordningen och de sanna troende kommer att undantas när Gud själv beordrar omstörtningen av Guds skapade värld.


· Introvert sekt: De ser också världen som ond men de dras sig istället tillbaka till ett liv i inre helighet. Istället för att hävda att människan måste ändras så vänder dessa sektmedlemmar andra människor ryggen. Samfundet är den enda platsen för frälsning. Detta leder ofta till att dessa sekter skapar ett separat samhälle.


· Manipulativ sekt: De anser sig ha en särskild och ibland speciell väg till frälsning. De menar att frälsning är möjligt i denna värld och det onda kan besegras med hjälp av olika tekniker. De lär sig skriftens sanningar på ett speciellt sätt och de överger allt mer dess bokstavliga mening till förmån för att istället betona helbrägdagörelsen och den gudomliga insiktens seger över ond erfarenhet.


· Thaumaturgisk sekt: Dessa tror på orakel och underverk. Individens största intresse är att bli av med sjukdomar såväl fysiska som mentala. Frälsning vinns genom övernaturliga ingripanden som nästan magiskt upphäver orsakslagarna. Magi, mirakel och orakel används ofta för att uppnå dessa faktiska erfarenheter.

· Reformistisk sekt: Dessa sekter är relativt sällsynta. Målet är att förbättra en social organisation genom religiösa insikter som är sektens egendom. Sekten är fristående och oberoende för att bättre kunna framställa sina kommentarer och kritik gentemot det samhälle som de vill förändra.

· Utopisk sekt: Dessa vill vinna frälsning i samhället. För att detta ska vara möjligt måste hela samhället förändras. Det är människor som verkar enligt Guds regler som ska skapa detta nya samhälle. De drar sig undan från världen för att skapa en samhällelig organisation för frälsning.


Bryan Wilson skiljer också mellan fyra olika typer av kristna sekter. De bestäms av ”hur sekten reagerar på förhärskade värderingar och relationer i samhället”

· De väckelsebetonade sekterna försöker förändra människor och därmed världen och av det följer en tro på den fria viljan, en optimism.


· Adventistiska sekterna förutsäger drastiska förändringar i världen och förbereder sig för den nya tiden: de förkunnar en pessimistisk determinism (Determinism är en filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker är bestämt av orsaker eller andra redan givna villkor (allmänna lagar, naturlagar) och människan saknar fri vilja.)


· De inåtvända förkastar världens värderingar och ersätter dem med högre sådana, och för att förverkliga dem odlar man sina inre resurser.


· Gnostiska sekter accepterar i stor utsträckning världens ideal men söker nya och esoteriska medel för att uppnå sina mål: en mystik med förväntningar.


På senare tid har man intresserat sig mer för hur värvningen av medlemmar går till. Roy Wallis har studerat Scientologikyrkan och utifrån detta gett sju kännetecken:

”klassificeras utifrån sin attityd till samhället”

· Världsbejakande rörelser accepterar många av samhällets värderingar, mål och förväntningar men tror att de kan erbjuda en mer effektiv väg att uppnå dessa mål och vara en bättre modell för dessa värderingar.


· Många grupper ser i stället världen som fördärvlig och skadlig för den andliga tillväxten. Dessa grupper är världsförnekande. När medlemmarna tar avstånd från samhället och världens inflytande kan de också distansera sig från sina familjer och vänner. Rörelserna kräver totalt engagemang, absolut lydnad och ibland även celibat av sina anhängare.

· Mellan båda dessa grupper finns de världsanpassade rörelserna, som inte direkt förkastar världen men menar att mänskligheten har avfallit. Vi lever inte som Gud har avsett, och det finns behov av att på nytt engagera sig i det andliga livet.


I verkligheten kan många sekter tillhöra flera av dessa punkter samtidigt.

Manipulativa och destruktiva sekter


En manipulativ sekt är en religiös eller annan rörelse som medvetet försöker radera ut jagidentiteten och ersätter den med en pseudoidentitet som styrs av en ideolog eller ideologi.


Man kan karakterisera och känna igen de manipulativa sekterna om de uppfyller kriterierna för de fyra A: na:


1. Aggression – bestraffning av oliktänkande inom gruppen


2. Aversion – ilska och hat riktad mot utomstående


3. Alientation – isolering av medlemmar från omvärlden


4. Absolut sanning – lydnad och underkastelse inför ledaren och läran


Om en rörelse uppfyller minst tre av dessa kriterier kan man anse att det är en manipulativ sekt.


Sättet som manipulativa sekter eller rörelser manipulerar och styr sina medlemmar är olika. Många använder sig dock av så kallad ”mind Control”. Vid mind Control behövs inget synligt tvång, därför att förövarna betraktas som vänner och offret är inte på sin vakt. Kontrollen är dold för den utsatte, indoktrineringen är smygande och vävs in i medvetandet och skapar en ny identitet.


Slutna grupper, som tillämpar totalitär, mental kontroll inom gruppen, brukar man kalla för destruktiva sekter. Nedan följer några punkter för en kategorisering av destruktiva sekter:


· Sekten ger vilseledande uppgifter om rörelsen.

· Man använder ”manipulation vid värvning av medlemmar och som indoktrineringsmetod.

· Den destruktiva sekten har en enväldig ledare, som kräver fullständig underkastelse och påstår sig ha särskilda kunskaper och förmågor.

· Ideologin inom sekten kan inte ifrågasättas eller kritiseras. Tvivel är något ont och skall bekämpas.

· Verklighetsbilden är svart/vit - allt utanför rörelsen är ont och måste bekämpas medan sekten och dess medlemmar är goda.

· Meningsfull kontakt med familjemedlemmar och anhöriga upphör successivt.


· Utbildning och yrkesarbete avbryts i huvudsak p.g.a. att man upplever att man vill leva för den vision, den ideologi som sekten predikar.


Karismatiska ledare


Ledarna försöker ofta styra individens vakna liv helt. Det finns underordningssystem och en auktoritär struktur.
 Ofta leds rörelsen av en enda person, en karismatisk ledare som säger sig ha gudomliga anspråk på grund av en uppenbarelse. Denna profet uppfattas ha direkt kontakt med den osynliga världen.
 Just ledarens makt och inflytande uppfattas som helt omöjlig att ifrågasätta. Detta gör att social över- och underordning har en teologisk innebörd och därför kan sägas vara en del av religiositeten. I sådana grupper finns krav på underkastelse, rädsla och lydnad, även om det i gruppen sägs och upplevs som kärlek till Profeten.
 I ledarskikten finns ofta närmast paranoida uppfattningar om den sekulariserade omvärldens farlighet. När dessa kombineras med gruppmedlemmarnas tillit till ledarens övertygelse om sin egen och gruppens andligt/kosmiska betydelse, att vara utvalda för att rädda världen, och när kontakten med omvärlden helt förbjuds kan det leda till självvald död. I medlemmarnas egna ögon ses detta sannolikt som en befrielse, en frälsning.
 Förkastandet från omvärlden och konflikten med det profana samhället tolkas som tecken på att man själv är utvald av Gud.


Pastor Jim Jones och Peoples Temple framstår för många människor i väst som själva sinnebilden för hur en religiös rörelse fullkomligt kan spåra ur och förvandlas till ondskans redskap.


Ett karismatiskt religiöst ledarskap behöver naturligtvis inte vara av ondo. Tvärtom, sådana krafter har funnits med som ett vitalt centrum inom snart sagt varje religion.


Gruppens attraktion


Uppenbarligen är en förklaring, till dessa gruppers attraktion, att de har mycket tydliga och fasta svar. De ger medlemmen en skarp, och av många, efterlängtad identitet. Medlemmen får en social sammanhållning kring en påtaglig uppgift. Man får ett klart mål med sitt liv. Man får andlig kompensation för en eventuell social eller ekonomisk misär. Man får alltså en roll som höjer statusen i ens egna ögon.


Om man går in i ett meningssystem som av många uppfattas som avvikande eller underligt så inträder en mekanism: man ökar sitt religiösa engagemang ju mer man ifrågasätts utifrån.
 Karismatiska rörelser är alltså motståndskraftiga mot förändringar just genom att de både ger slutliga svar på existentiella frågor, höjer individens självtillit samtidigt som de förklarar ifrågasättande som synd eller påverkan av onda andar.


Om man synbarligen har brutit socialt med vänner och anhöriga och bekänt sig till en föreställningsvärld som för utanförstående verkar främmande och skrämmande, så är trosföreställningen mer motståndskraftig än om man anonymt bara funderar på andliga frågor. Ju mer en person, i social mening, har tagit ett farväl av sitt tidigare liv och engagerat sig i en avvikande grupp, desto svårare har denne att förneka eller ens ifrågasätts sin nya tro. Den sociala skammen, att erkänna att man har haft fel eller att man varit andligt förförd är en svår upplevelse som man omedvetet värjer sig emot.


Men det som ursprungligen lockat anhängare till sekten har stora likheter med vad man finner hos mer sansade och respektabla rörelser.

Peoples Temple


Den 18 november 1978, dog mer än 900 personer i den största gemensamma självmordsakten i Amerikas historia. Den största döden inträffade i ett läger i Guyanas djungel, i Sydamerika, där medlemmar av en grupp vid namn Peoples Temple levde i ett utopiskt samhälle kallat Jonestown.
 De flesta dog efter att ha druckit en fruktdryck spetsad med cyanid och lugnande medel, men vissa verkar ha blivit injicerade, två invånare dog av skottskador.
 Tidigare den dagen hade några invånare ur gruppen mördat en kongressman från USA tillsammans med tre medlemmar från media och en avgående medlem från sekten.
 I Guyanas huvudstad Georgetown, dödade en annan medlem sina tre barn och sig själv efter att nyheterna nått henne om vad som inträffat i Jonestown, allt som allt var det 918 personer som miste sina liv den dagen.


Bakgrund


James Warren Jones föddes in i en arbetarklass familj på höjden av den Stora Depressionen. Hans far, James Thurman Jones, var en invalidiserad veteran, och det finns vissa spekulationer om att han tillhörde Ku Klux Klan. Jims mor, Lynetta, uppfostrade sin son effektivt själv. Hon influerade Jim i hög grad i sina intressen för social rättvisa och likaberättigade. Hon var skeptisk mot organiserad religion, men hon trodde på andar. En tro hon förde vidare till sin son.
 En granne tog med honom till en frikyrkogudstjänst när han var ett barn, och detta har otvivelaktigt format hans förståelse för tillbedjans intensiva känslomässiga upplevelse.


Organisation


I september 1956, blev Jones inbjuden att predika i Laurel Street frikyrkokapell i Indianapolis, Indiana, det var en samling av gudstroende med frikyrkliga traditioner.
 Även om Jones karismatiska stil lockade nya medlemmar till kyrkan, så kände den administrativa styrelsen sig hotad av den populära prästens utläggningar om mörkhyade i hans predikningar och i hans gudstjänster. Förelagd med valet att ändra innehållet i sin predikan eller lämna kyrkan, så beslutade Jones att bygga upp en ny kyrka med flera medlemmar från frikyrkokapellet, som uppskattade hans hängivenhet för social rättvisa för fattiga och arbetarklassen inom alla raser.


1960, blev Peoples Temple officiellt medlemmar i den kristna kyrkans kyrkosamfund i Indianapolis, och Jones blev prästvigd till präst, trots bristen på lämplig teologisk utbildning.


Just nu var kongregationen hos Peoples Temple bara ca 20 % mörkhyade, det verkade vara helt tillräckligt för att få uppmärksamhet från den hårt segregerade delstaten Indianapolis. Peoples Temple var en av få, om inte den enda rasblandade kongregation i staten, och Jones engagemang för ras likhet ledde honom att dela kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Indianapolis 1961.


Jones insiktsfullhet i Indianapolis svårtlösta rasism var tillräckligt stark för honom att vilja flytta sin kyrka. Det nya läget blev norra Kalifornien, där de sociala aktiviteterna inom kyrkan kunde blomstra, kanske en avgörande faktor var, att han hade läst att hans anhängare skulle vara säkra om ett kärnvapenkrig skulle utlösas.
 1965 var det ungefär 80 personer, av dem hälften mörkhyade, som flyttade till Redwood Valley i vindistriktet i Kalifornien tillsammans med Jones, hans fru Marceline, och deras regnbågsfamilj som bestod av adopterade och biologiska barn.
 Här uppförde de en ny kyrkobyggnad och flera administrativa kontorsbyggnader, och började driva flera vårdhem för äldre och psykiskt instabila ungdomar.


På västkusten, började Jones rekrytera ungdomar, college utbildade vita som ett komplement till de arbetarklassfamiljer som redan var medlemmar i Peoples Temple. Denna grupp av relativt förmögna medlemmar, som många fann sitt eget engagemang under 1960-talet, assisterade fattiga medlemmar att navigera runt i socialhjälpens system. Denna sociala och politiska aktivism banade väg för expandering av The Temple till San Fransisco 1972.


1974 förvärvade Peoples Temple från Guyanas myndigheter ett arrendekontrakt för att utveckla nästa 4000 hektar i det nordvästra territoriet till ett beboeligt multikulturellt land. The Peoples Temple agrikulturella projekt växte sakta först, under början av 1977 bodde det endast 50 personer där.


Konflikt


Den våren, började skatteverket att granska The Templets inkomster. Detta hotade kyrkans skattbefriande status och hotade att man skulle få lägga ner sin organisation.
 Under samma tid, hade en grupp med missnöjda avhoppare börjat organiserat uppmärksamheten mot Peoples Temple. Kända som Concerned Relatives, bad olika myndigheter att granska The Temple. De kontaktade även media, med ett försöka att få journalister att skriva kritiska artiklar om gruppen. Dessa påtryckningar gjorde att Jones uppmuntrade sina medlemmar att flytta till agrikultur projektet i Guyana. Nästan 1000 medlemmar flyttade på ett spann av några månader under sommaren och hösten 1977.


När medlemmarna flyttade till Guyana blev agrikultur projektet mer känt som Jonestown.
 Alla bidrog till samhället, ibland jobbade man så länge som 11 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Kvällarna var fyllda med möten, utbildningsprogram och andra sysslor. Folket bodde i baracker och ofta uppfostrades barnen skild från sina biologiska föräldrar. Dieten var spartansk och bestod i stort av bönor och ris.


Det står klart att Jones hälsa och ledarskap började förfalla i och med flytten till Jonestown. Ibland blev Jones arbetsoförmögen på grund av de narkotika klassade medicinerna han stoppade i sig. Vissa dagar kunde han bli rasande, enbart för att lugna ner sig sekunden senare. Han hade också svårigheter att tala under vissa perioder.
 Då och då uppträdde han disorienterad och mumlande i högtalarsystemen. Detta hindrade medlemmarna att få sin behövliga vila och sömn. Jones läste nyhetsreportage från Sovjet och Östblock källor, som presenterade en anti-kapitalist och anti-imperialistiskt perspektiv som var väldigt kritiskt mot Amerika. Frekvent predikade han om hur USA tacklade de rasistiska och ekonomiska problemen, och att medlemmarna hade undkommit dessa problem då de följt med till Jonestown.


Concerned Relatives antydde att Jonestown var som ett koncentrationsläger, och påstod att Jones hjärntvättade individerna som hade flyttat till Guyana och höll kvar dem där mot deras vilja.
 Intyg som var signerade av tidigare medlemmarna Deborah Blakley och Yolanda Crawford bidrog till att effektivisera Concerned Relatives. Familjemedlemmar ockuperade stadsdepartementet, och krävde att USA:s ambassad i Guyana skulle besöka Jonestown och se till de anhöriga, och så småningom hittade de en allierad i en kongress man från Kalifornien, Leo J. Ryan.


Ryan planerade en resa till Jonestown i november 1978. Även fast han var en representant för Concerned Relatives, hävdade kongressmannen att han samlade in neutrala fakta. Efter långa förhandlingar med ledarna i Jonestown, blev Ryan och hans sällskap beviljad tillträde till gemenskapen för att intervjua invånarna, och även ta reda på om personer blev tvingade kvar mot deras vilja. Jones sade till Ryan att vem som helst som önskade att lämna Jonestown var välkommen att göra det.


Den 18 november överlämnade en missnöjd medlem en lapp till en av reportrarna bedjande om hjälp att ta sig från Jonestown. I slutet av den morgonen hade 16 medlemmar samlats för att åka tillsammans med Ryan och hans sällskap.
 När Ryan försökte att åka, attackerade en invånare vid namn Don Sly Ryan honom med en kniv. Flera medlemmar hjälptes åt att stävja situationen.
 Kongress sällskapet åkte iväg med hjälp av en lastbil till landningsbanan, lokaliserad 6 miles från Jonestown i Port Kaituma, närmsta byn. Två plan väntade på dem för att lyfta mot huvudstaden. Medan gruppen började borda planen, hade en liten grupp följt efter sällskapet, plötsligt öppnat eld. Dödade i bakhållet blev kongressmannen Ryan, tre journalister och en Jonestown medlem som hade önskat att lämna samhället. Ett dussin av sällskapet blev svårt skadad.


Tillbaka i Jonestown samlades alla invånarna i den centrala paviljongen. Humöret var ansträngt efter det inträffade. Jones tillkännagav att slutet hade kommit för folket i Jonestown.
 Han sade att den yttre världen hade tvingat dem till denna extrema situation, och att ett revolutionärt självmord var enda utvägen.
 Ett stort fat med lila Flav-R-Aid, mixad med cyanid tillsammans med lugnande togs ut. Föräldrarna var först med att ge sina nyfödda och barn, många mödrar hällde giftet ner i sina barns strupar.
 Jones drack inte giftet, han dog av ett pistolskott i huvudet; enligt en obduktionsrapport kunde man inte fastställa om det var mord eller självmord.
 Den slutgiltiga dödssiffran i Jonestown blev 909, en tredjedel av dem var minderåriga.
 Fem hade dött vid landningsbanan och fyra hade dött i ett hus i Georgetown i Guyana som tillhörde sekten.

Tro


Trossystemet som Peoples Temple hade blandade många olika religiösa och sociala idéer, frikyrkotro, kristen gospel, socialism, kommunism och utopianism.
 Denna eklektiska blandning hölls ihop av Jim Jones karisma och the Temples medlemmars idealism, som trodde att religion och politik kunde blandas för att få en bättre värld.


Så småningom praktiserade Jim Jones en form av kristenhet, lånad av frikyrkorna, men gav den sin egen prägel. Han praktiserade förmågan att åkalla andar och att han kunde läsa andras tankar, och hävdade att han kunde se in i framtiden.
 Troende healing var en viktig del i de troendes teologi i Peoples Temple. Många medlemmar trodde att Jones hade krafter att bota genom handpåläggning.


All inkomst skulle skänkas till kyrkan, så väl som egendomar, försäkringspapper och andra värdefulla föremål. Dessa saker fördelades sedan ut jämt mellan medlemmarna.


Heavens Gate


Gruppen som slutligen blev Heavens Gate var känd under olika namn under de 22 åren de existerade. De tidiga åren gav inte gruppen sig själva ett namn, men de fick många namn av utomstående. Genom att se nyckeldragen i deras utbildning av gruppen, började journalister ofta hänvisa gruppen som en HIM (human individual metamorphosis) installation, och ledarna som de två utvalda.
 I en reklamkampanj i en tidning 1994, så kallade de sig ”Total Overcomers Anonymous”. Namnet på deras webbsida, Heavens Gate, var namnet de valde att acceptera slutligen innan gruppen avled.


Bakgrund


Marshall Herff Applewhite (alias Bo eller Do) föddes 1931, han var son till en frikyrkopastor i Texas.
 1952 gick Applewhite ut från Austin universitet med en psykologiexamen. Studierna inom teologi vid Richmond Virginia blev kortvariga innan han hoppade av och satsade på en karriär inom musiken. Han jobbade som kantor i den första frikyrkliga kyrkan i Gastonia innan han flyttade till Houston. Här lyckades han med karriärvalet och studerade så småningom till musikprofessor vid St. Thomas universitet.


Bonnie Lu Nettles (alias Peep eller Ti) föddes 1927. Hennes födelseplats är okänd. Nettles var sjuksköterska när de möttes i Houston 1972. Lite är känt om hennes bakgrund annat än hennes intresse för metafysiska studier. Hon var en lokal medlem i det teologiska sällskapet och deltog i kanaliseringar.
 Uppenbarligen var det hon som introducerade den metafysiska världen för Applewhite.


Organisation


Applewhite och Nettles träffades efter det att Applewhite hade blivit sparkad från universitet på grund av en skandal som innefattade en ung manlig student. På 1960-talet var homosexualitet något som med säkerhet isolerade en man från samhället och det gjorde även att familjen tog avstånd.


Arbetslösheten fick Applewhite att sjunka in i en depression, och la in sig själv på ett sjukhus för att bekämpa sin homosexualitet. Det var på detta sjukhus han träffade Nettles.


Efter hand så började de isolera sig från omgivningen och kapade all kontakt med omvärlden. Under denna tid blev de absorberade i en privat värld av visioner och drömmar, och paranormala erfarenheter som inkluderade kontakter med rymden som uppmanade dem att lämna alla världsliga ting bakom sig.


De två utvalda lämnade Houston 1973 och reste runt i några månader. Slutligen fann de sig till ro på en campingplats nära kusten i södra Oregon. Här påstod sig Applewhite ha en uppenbarelse som sammanförde de metafysiska delarna i deras uppdrag. Han och Nettles var två profeter av elfte kapitlet i Uppenbarelseboken.
 Efter 1260 dagars vittnesbörd skulle deras fiender döda dem. Denna händelse skulle åtföljas av deras uppstigning till himmelen på ett moln.


Med ett trossystem som sammanbinder element från de kristna skrifterna, teologi och andra osorterade metafysiska läror, tillsammans med en dos nutida ufo forskning, började dessa två profeter att sprida sitt budskap.


Deras första framgångar kom i Los Angeles där de fick en inbjudan att hålla ett föredrag för metafys studenter. Detta generade två dussin nya anhängare.
 Åtföljda av sina nya anhängare, återvände Bo och Peep tillbaka till Oregons kust. Här började Ufo kulten att ta form. Genom slumpartade organiserade möten lyckade de rekrytera 150 medlemmar.


Gruppen som så småningom skulle bli känd som Heavens Gate blev synlig för resten av världen hösten 1975, när plötsligt 30 medlemmar försvann efter en föreläsning för allmänheten om flygande tefat i Walport, Oregon.


Plötsligt började Bo och Peep att splittra sekten i mindre grupper med endast små anvisningar hur deras arbete skulle fortgå. Och de utannonserade att de skulle dra sig tillbaka för att förbereda den stora demonstrationen.


Konflikt


Under de följande 6 månaderna vandrade dessa grupper runt om i landet och väntade på ett tecken från deras ledare. Bo och Peeps läror var inte omfattande och de flesta grupper blev förvirrade och började tvivla. Mer än hälften av medlemmarna drev iväg under tiden Bo och Peep höll sig undan.


Uppenbarligen under exilen hade Bo och Peep kommit fram till att det endast var de utvalda trofasta som skulle få gå vidare till nästa nivå. De annonserade ut att himmelsfärden hade blivit uppskjuten på grund av att deras medlemmar inte var redo. De som ville följa med i den gudomliga rymdfarkosten måste hänge sig mer till den disciplinerade träningen.


Bo och Peep fortsatte att introducera svepande läror som inringade både världsligt beteende och förberedelser för det nya riket. Medlemmarnas liv blev mycket enformigt. Tonvikten på gruppens aktivitet låg på att ta bort gruppens identitet.


När de blev intresserade av datorer är oklart, men antagligen sträcker sig detta intresse några år tillbaka i tiden. Förmodligen hör det samman med deras intresse för den teknologiska kommunikationen och rymdresor. Deras datorbutik i södra Kalifornien ”Higher Source” specialiserade sig på att konstruera webbsidor.
 Tack vare deras affärer så kunde de hyra sekten stora villa i Rancho Santa Fe.


Den 26 mars 1997 hittades kropparna av 39 medlemmar döda i villan i Rancho Santa Fe. De var en gammal avhoppare, som genom videoinspelningar fattat oro, upptäckte tragedin.
 Minutiöst hade man städat rummen, tömt papperskorgarna, bäddat sängarna och klätt sig i sina svarta kläder, lagt en 25 centrare i fickan (biljettavgift) och intagit den dryck som skulle försätta dem i djup sömn. Plastpåsar hade trätts över deras huvuden och ett purpurfärgat tygstycke täckte dem.


Tro


Uppvuxen i en traditionell kristen familj, studerade Applewhite en kort tid till präst innan han gjorde karriär inom musiken. Nettles hade varit inblandad i metafysiska studier och New Age långt innan de två träffades. Trossystemet de introducerade använde sig av traditionella kristna läror som en metafor eller schablon som man planterade idéer om metafysik och Ufo subkulturer.
 Enligt deras läror, för ungefär två tusen år sedan hade utomjordningar från guds kungarike passerat för att göra en undersökning av Jordens trädgård och kom fram till att det hade utvecklats till ett läge där det hade blivit ej genomförbart att föra ner någon från den övre nivån. Människorna var inte redo att stiga in i den övre nivån. Den de sände blev dödad och djävuls dyrkan började dominera på jorden.


Bo och Peep började så småningom tro att de var utomjordningar som erbjöd människor en ny chans att uppnå en högre evolutionär nivå. Det kristna budskapet om synd och frälsning var inblandad med element från östra religiösa traditioner som sökare försökte bryta ut kretsloppet om liv och reinkarnation.
 Transporten till riket gick genom en rymdfarkost. Priset man fick betala för att få åka med till den högre nivån var ett disciplinerat liv som bringade en kroppslig metamorfos. Denna process skulle förändra människornas fysiologi.


Listan över regler verkade ha förändrats under gruppens liv, men från början celibat, avståndstagande från droger och alkohol, begränsad eller kontrollerade kontakter med den utomstående världen, namnförändring, kastrering, hårklippning och den fulla befogenheten över de privata tillhörigheterna var en symbolisk akt av övergivandet av de världsliga tingen.


Det är klart att gruppens trosläror förändrades över tiden, men när och hur är svårt att veta. Det är klart att populärkulturens science fiction, speciellt visioner om utomjordingar som framhölls av tv och media, influerade gruppens världsåskådning.


Den metodiska ritualen som gruppen använde sig av när de begick självmord stämmer inte överens med teorin om att de lämnade livet i en desperat handling. De trodde att de var studenter och deras död skulle tillåta dem att delta i en högre nivå av mänsklig evolution.
 För dem var kometen Hale-Bopp ett tecken på att deras dagar som studenter var över och att ett rymdskepp som gömde sig bakom kometen skulle föra dem vidare till nästa nivå.
 De trodde inte att de begick självmord. De såg sig själv snarare överge den fysiska farkosten som inte längre var nödvändig.


Soltempelorden


Soltempelorden var namnet på en grupp som styrdes direkt av fransmannen Jo Di Mambro och schweizaren Luc Jouret. Rörelsen blev känd under namnet Soltempelorden i oktober 1994, då man upptäckte att 53 personer, däribland gruppens ledare, antingen hade begått självmord eller blivit mördade i Schweiz och Quebec.


Bakgrund


Under Joseph Di Mambros tidiga år gjorde han sig en framgångsrik karriär genom att utge sig för att vara en framstående psykolog. Men 1972 blev han fälld för bedrägeri och fick tillbringa en tid i fängelse. Han återhämtade sig dock snabbt från detta bakslag och inom två år grundade han the Center for the Preparation for the New Age, även kallat the School of Life. Studenterna uppmanades här att ta avstånd från världsliga ting, speciellt pengar, för att kunna uppnå ett speciellt stadium genom meditation. Han influerades av sitt eget deltagande i Rosenkreutzorden mellan åren1956 till slutet av 1960-talet.


1976 hade han samlat in tillräckligt med pengar för att kunna köpa ett stort hus, men problem uppstod med de franska skattemyndigheterna, och detta utmynnade i att han fick flytta sin verksamhet över gränsen till Schweiz och senare till Kanada.


I kontrast till Di Mambro, Luc Jouret, även han ledare inom soltempelorden, erhöll en medicinsk titel 1974 i Belgien, men blev snabbt intresserad av modern medicin och spenderade många år resandes runt om i världen och praktiserade homeopati.

Organisation


Någon gång mellan 1979-1981 korsades Luc Jouret och Joseph Di Mambros vägar samman.
 1984 grundade de the international Chivalric Organization Solar Tradition i Genève i Schweiz.


1984 bildade Jouret Amenta Club, ett sällskap som brukade gästa hans betalda föreläsningar med ämnen som ”medicin och samvete”. De som blev imponerad av hans ord blev oftast rekryterade till hans grupp. Men bara ett fåtal utvalda var välkomna in i den hemliga Soltempelorden efter att man skänkt pengar och accepterat kultledarens disciplinerade sätt.


1986 flyttade Jouret till Quebec, och etablerade en filial till Soltempelorden tillsammans med Di Mambro.
 Tillsammans köpte ledarna ett stort komplex som fungerade som högkvarter.
 Till komplexet bjöd Jouret med sig sina mest lojala anhängare från Schweiz, och han beskrev det nya stället som ”det lovade landet”.
 Inom några år började Jouret att förkunna att världen skulle gå under i krig och svält. Bara Quebec skulle skonas.


Runt 1990 började vissa anhängare att tvivla och ifrågasatte Jourets instabilitet. De klagade på att hans profetior om världens undergång började bli för specifika, och de gillade inte makten han hade över vissa medlemmar.
 Jourets beteende började alltmer, eftersom tiden gick, bli mer och mer bisarrt. Pengar och sex var allt Luc Jouret var intresserad av, har en gammal medlem uttalat sig om. Före varje ritual brukade han ha sex med någon kvinna i församlingen för att ge honom spirituell styrka inför ceremonin. Han var inte gift, men han hade många ”fruar” som han bytte ut eftersom.
 Joseph Di Mambro kom också att manifestera auktoritära tendenser. Han tvekade aldrig att blanda sig in i en relation eller förstöra ett äktenskap om paret inte var kosmiskt överensstämmande.


Konflikt


Gradvis så började Soltempelorden känna av oordning och allt började falla isär. En missnöjd medlem, Tony Dutoit upptäckte att Di Mambro grundade sekten för sitt eget bruk och blev djupt chockad.
 Tony, jobbade med installationer av elektronik och mekanisk utrustning för att kunna projektera bilder som lurade medlemmarna att tro att de såg andar frambesvärjas av Jouret.
 Enligt vad som sägs så berättade Tony för vissa sektmedlemmar om sveket. Detta fick vissa medlemmar att lämna sekten.


Nu hade inte Di Mambro tilltro till sina ritualer och böner, så han vidtog åtgärder. Di Mambro såg ut två personer från den inre cirkeln att utföra ett rituellt mord på deras största fiende. En av dessa reste ända från Schweiz för att utföra dådet.


Den 4 oktober 1994 i en välplanerad attack, blev Tony Dutoit knivstucken 50 gånger. Hans fru blev stucken 8 gånger i ryggen, 4 gånger i halsen och en gång i varsitt bröst. Deras nyfödde son Emmanuel blev stucken 6 gånger. Efter det att lönnmördarna hade lämnat brottsplatsen kom trogna anhängare och städade bort alla spår. De lindade in den nyfödde i en svart plastsäck och lämnade en påle av trä på hans bröst innan de började förbereda sig för sitt eget självmord.
 Under tiden reste lönnmördarna tillbaka till Schweiz och sin församling, men även Jouret och Di Mambro hade slutit upp i Schweiz några månader tidigare på grund av den ökade granskningen av sekten.


Inom 12 timmar, hittades ett brinnande kapell i en liten by i Schweiz. När brandmännen forcerade sin väg in, i vad de trodde var ett förråd, upptäckte de att de stod mitt i ett spegelklätt tempel som var draperat med tyger och med en Kristus lik målning på väggen. På golvet, arrangerat som en solcirkel med fötterna pekandes inåt, var 22 kroppar; 9 män, 12 kvinnor och en 12 årig pojke. Några av de döda hade den karakteristiska ceremoniella dräkten hos Soltempelorden; 19 hade blivit skjutna i huvudet.


Inom några timmar startade en annan brand, den här gången i en schweizisk lada som ägdes av Soltempelorden. Här upptäckte polisen ytterligare 25 kroppar, uppenbarligen döda av droger administrerade intravenöst eller genom injektion. Alla vuxna var anhängare till Soltempelorden. Fem av de döda var barn, den yngsta var 4 år gammal. Bland de döda tror man att Jouret och Di Mambro fanns.


I december 1995, lite över ett år efter, dog 16 personer till, däribland tre barn i Frankrike.
 Kropparna låg i ett stjärnlikt mönster likande som kropparna i Schweiz. Även denna gång var de drogade.
 Varje kropp hade minst en skottskada och hade blivit dränkt i lättantändlig vätska innan de hade brunnit upp.


Än så länge har 74 personer dött i kölvattnet av Soltempelorden. Frågan kvarstår om hur många som egentligen begick självmord eller blev mördade. Man har spekulerat i att fler dödsfall möjligen kommer att inträffa.


Tro


Soltempelorden har blivit beskrivna som en kult som baserar sin troslära på gammal visdom, de kräver en privat förståelse för det heliga och härleder till en mängd olika ritualer som är rotade i den romanska katolicismen, kombinerat med element ur den österländska mysticismen och mytologier om Ufon, Tempelherrar och sökandet efter den heliga Graal.
 Angående Tempelherrarna, Di Mambro och Jouret trodde att den inre cirkeln en gång hade varit medlemmar i frimurarorden, en orden av soldat munkar som formades under 1200-talet för att skydda det heliga landet.


Luc Jouret trodde att han och de 32 medlemmarna av Soltempelorden var reinkarnationer av äldre från en gammal sekt som kallades The Rose and the Cross.


Enligt Jouret, var civilisationen en tillfällighet vid en kritisk vägkorning för att uppleva apokalypsen. Det vill säga, han trodde att världen var på väg mot en miljökatastrof.
 Han talade enbart om det slutgiltiga slutet som människorna har dragit på sig genom miljöförstöring.


Analys


Nästan alla religiösa traditioner har en gång i tiden börjat som vad vi idag skulle beskriva som en sekt, med andra ord en liten skara människor som samlats kring en utvald ledargestalt utrustad med särskilda gåvor. Ledarens budskap är sällan fullkomligt nytt, utan förkunnelsen framstår snarast som en mycket efterlängtad väckelserörelse inom en redan existerande tradition, eller en radikal omprövning av en lära som gått i stå.


Kristendomen började som en rörelse inom det judiska samfundslivet i Palestina under första århundradet av vår tideräkning.


Det är viktigt att komma ihåg att benämningen sekt i sig är neutral. En sekt är helt enkelt en alternativ religiös organisation med sina egna trossatser och ritualer. Begreppet har kommit att få en nedsättande innebörd. Dagens negativa bild har till stor del formats av mediernas larmrapporter om olika grupper där utvecklingen gått fullkomligt överstyr.


Att en rörelse är ny betyder oftast att den fått en framträdande roll under 1900-talet.
 Ofta stärker sektmedlemskapet medlemmens självkänsla och självförtroende och man får ett engagemang. Så det är inte bara negativt med sekterna.


Nedan gör jag ett försök att besvara mina frågeställningar genom gemensamma nämnare som, jag anser, kan ge svar på mina frågor.


Vad finns det för likheter och skillnader i deras uppbyggnad och tro?


· Incidenter som lett till starten

Vi är alla sökare. Ibland kan personliga besvikelser på en kyrka eller en präst göra att man söker sig till alternativa religiösa ledare för att få svar på sina frågor


Enligt mina undersökningar så kan man inte se någon betydande incident till varför sekten Soltempelorden grundades. Båda grundarna, Jouret och Di Mambro, kom från olika bakgrunder, och av en ”ren slump” korsades deras vägar. De fattade tycke för varandras ståndpunkter och grundade Soltempelorden.

Peoples Temples Jim Jones skiljer sig från Jouret och Di Mambro. Anledningen till starten av Peoples Temple var missnöje. Jones anslöt sig först till en frikyrka men lämnade den, eftersom den uteslöt mörkhyade från medlemskap. 1955 grundade han en egen kyrka som snabbt fick namnet Peoples Temple.


Om man ser till bildandet av sekten Heavens Gate, så blir den en blandning av Soltempelorden och People Temple tillvägagångssätt. Någon gång under 1960-talet blev Applewhite anklagad för att ha haft ett homosexuellt umgänge med en av sina manliga studenter. Han började lida av en svår depression och skamkänslor.
 På 1960-talet var det inte acceptabelt att leva ett homosexuellt liv som jag redogjort tidigare i uppsatsen. Han skrev in sig på sjukhus för att ”bota sin homosexualitet”. Det var på detta sjukhus han träffade Nettles.
 Det blev en blandning av missnöje och att man träffar rätt person vid rätt tillfälle som triggade igång starten för Heavens Gate.

· Ledarna


Det finns många som erkänner en andlig dimension i tillvaron, men att denna vidare andlighet ofta är privat, personlig och kopplad till hälsa och välbefinnande. Ett sätt att förhålla sig till dessa andliga frågor kan vara att söka sig till en karismatisk ledare, en andlig mästare med stark utstrålning, och gå in i en grupp med tydliga gränser mot omvärlden men med stark sammanhållning kring en grundliggande tanke eller text. En viktig iakttagelse jag gjort är att ledaren får sin utstrålning genom att bli belyst, hyllad av medlemmarna. Så man kan säga att det är ”vi” som gör dem karismatiska.

Jim Jones uppfattas av många psykiatriker som mentalsjuk med en mängd emotionella störningar, bland annat paranoia, storhetsvansinne och sadomasochism.
 Andra betraktar honom som en motsägelsefull person och en irrationell psykopat, samma tankar har man om Jouret och Di Mambro.


Marshall Herff Applewhite och Bonnie Lu Trusdale Nettles skiljer sig lite från Jones, Jouret och Di Mambro, de trodde sig vara utvalda, nedstigna från det himmelska kungadömet för att ge människorna på jorden en sista chans att följa dem dit. De var övertygade att de var de båda vittnena som omtalas i Uppenbarelsebokens elfte kapitel.
 Jones påstod sig dock vara en manifestation av ”Kristusprincipen” inte att han var Kristus eller någon av samma rang.


Alla dessa sektledare, jag tagit upp, anser jag var maniska och trodde att omvärldens människor och myndigheter var ute efter dem vid tidpunkterna för självmorden.

· Manipulation och nedbrytning av medlemmar


Heavens Gate är den sekt som ansträngde sig mest för att manipulera medlemmarnas sinnen om man gör en jämförelse mellan de sekter jag undersökt. Medlemmarna fick omskolningskurser av Applewhite och Nettles.
 Sekten hade totalitära drag. Var tolfte minut skulle medlemmarna visa sig för ledarna och avge rapport om sin verksamhet.
 I detta skede var det bara naturligt att alla band till medlemmarnas familjer klövs helt. Man flyttade ofta och höll ingen kontakt med omvärlden. Sekten levde i en stilla tillvaro en tid men uppenbarade sig igen år 1993. Peoples Temple och Soltempelorden hade inte alls lika hård kontroll på sina medlemmar. På grund av att Peoples Temple flyttade till Guyanas djungel ökade kontrollen och nedbrytningen av medlemmarna. Jones lät sina anhängare arbeta väldigt mycket och sova lite, och på detta sätt fick han kontrollen över sina medlemmar finner jag i mina analyser angående kontrollen av medlemmarna.
 I och med flytten till Guyana bröts banden till släkt och vänner och detta förvärrade situationen.

Soltempelordens medlemmar bröts aldrig ner för att följa sina ledares regler, utan de blev vilseledda och förda bakom ljuset. De blev bland annat manipulerade att tro att andar framträdde när bilder projicerades fram genom en projektor.


Två av dessa tre sekter använde sig av att klippa banden till släkt och vänner. Detta genererar starkare band till sekten då det inte finns något att återvända till. Den sociala skammen är värre än missnöjet i sekten.


Rörelserna anklagades för mind Control och för att de hänsynslöst utnyttjade sina medlemmar som slavar samt mycket annat. Detta stärkte på sätt och vis rörelserna enligt mig: omgivningens avståndstagande bekräftade deras läror om att de själva var ”goda” i relation till den ”onda” omvärlden, vilket ledde till en allt större isolering. Dock fallerar detta synsätt då medlemmarna från bland annat Peoples Temple, som överlevde, beskriver sin tid inom sekten som en bra tid. Medlemmarna i Peoples Temple hade länge blivit intalade att offra sina liv för rättvisa och frihet.
 Så har även Medgar Evers, Malcom X, Martin Luther King Jr gjort. Att dö för något man tycker är rätt, kan väl inte vara så fel? Man bör rikta sina blickar mot hur dessa tankar har uppstått. Är de självvalda eller är de inpräglade? Jag personligen tycker aldrig att det är rätt med självmord. Men jag tror att man kanske kan få en bättre förståelse för hur en annan människa kan tro så starkt på en sak, att detta är den enda utvägen. Därför är det viktigt att göra sina undersökningar innan man dömer någon för deras handlingar. Svaren döljs oftast i historien bakom handlingen.


· Ekonomi

Det man lätt kan komma fram till är att de största inkomstkällorna i en sekt är donationer från medlemmar. Så även i dessa fall. Soltempelorden levde enkom på gåvor från medlemmarnas egna plånböcker.
 Ofta så lämnade medlemmarna över lönechecken direkt till församlingen. Peoples Temple och Heavens Gate hade även inkomster på sidan av medlemmarnas donationer. Heavens Gate använde sig av sitt intresse för internet och öppnade en datorbutik som specialiserade sig på att konstruera webbsidor. Tack vare deras affärer så kunde de hyra sektens stora villa i Rancho Santa Fe.
 Inom Peoples Temple var det från början Jones själv som drog in pengarna. För att samla in pengar till kyrkan sålde Jones till en början tama apor från dörr till dörr. Samtidigt sade han sig vara en helare som mot betalning och medlemskap i kyrkan kunde bota alla slags sjukdomar.


· Klasstillhörighet och ålder


De flesta medlemmarna i Peoples Temple var mörkhyade och lågutbildade, men också vita medelklassamerikaner kände sig hemma i församlingen. En tredjedel av dem som dog i Guyanas djungel var barn och en tredjedel var pensionärer. Detta talar ganska starkt för åldersspannet inom sekten.


Till skillnad från Peoples Temple var Soltempelorden en helt annan rörelse där medlemmarna var välbärgade och välutbildade i alla åldrar.
 Heavens Gate hade en annan karaktär och bestod av data och science-fiction intresserade personer i de flesta åldrar.


· Tillvägagångssätt för rekrytering


För vissa kan ideologin vara det främsta motivet till att man ansluter sig till en sekt. Under 1980-talet framträdde Soltempelorden offentligt med en intensiv verksamhet genom föredrag och klubbar för att värva medlemmar.
 På samma sätt gjorde Applewhite då han samlade ungdomar omkring sig, främst hippies, i 1970-talets Amerika.
 Senare verkar det som Applewhite upptäckte möjligheterna med internet som medium för sitt budskap. Det som skiljer Peoples Temple från de andra två sekterna är att de från början inte sysslade med rekrytering. I och med att Jones bröt från sin frikyrka så följde människor som sympatiserade med honom efter. Men längre fram i historien så anordnades bussresor runt om i USA för att sprida Jones budskap om ett integrerat samhälle.


Massmedias bild av sekter har ofta varit förenklade och spätt på fördomar om medlemmar i olika religiösa grupper eller om djupt troende, som om dessa människor skulle ha en helt annorlunda sorts personlighet, vara förförda eller lättsuggererade individer som har tappat all förmåga till kritik. Ett vanligt synsätt är att sektmedlemmar måste vara ovanligt jagsvaga personer som lätt manipuleras.

Grunden för rekrytering är möjligen vårt djupliggande behov av gemenskap. Ensam är inte stark, tvärtom. I sekter accentueras detta. Genom att gå med i en sekt vinner man en tro, en mening, och en stark gemenskap, eftersom tron delas av andra. Samtidigt riskerar man att förlora sig själv. Religiösa omvändelser, liksom andra stora inre omdaningar, föregås nästan alltid av en kris. Jag tror att är man i en kris har man en större beredskap för nyorientering än annars. Man söker en lösning på sina problem.


Finns det någon likhet i faktorerna kring självmorden, alternativt morden?


· Självmordens tillvägagångssätt och incidenter som lett till självmorden


Ironiskt nog är det sällan en sekts intention att hamna på kant med omvärlden. De flesta religiösa sekter har höga ideal och utopiska drömmar om ett underbart samliv i fred och harmoni. Men friktionen är oftast oundviklig.


Från början av 1990-talet genomgick Soltempelorden flera allvarliga kriser, och ett antal medlemmar av den centrala gemenskapen lämnade orden. De hade kommit fram till att paranormala fenomenen och yttringarna som ägde rum under hemliga ceremonier i själva verket var simulerade.
 De var också skeptiska inför Di Mambros anspråk på att representera en hemlig hierarki av dolda mästare.
 Dessa tecken på intern splittring spelade förmodligen en viktig roll då Di Mambro och hans närmaste anhängare blev övertygade om att det inte längre fanns något annat val än att lämna denna värld.

Några av kropparna var drogade och en del skjutna. Flera av de avlidna var barn. Kropparna var arrangerade som ett soltecken med fötterna pekandes inåt mot mitten. Och man hade satt eld på kapellet. Bara några timmer efter brann det i en annan fastighet som ägdes av församlingen. Även här dog flera medlemmar. Men dödsfallen slutade inte där. Ett år efter dessa händelser inträffade ytterligare en brand som kunde länkas ihop med Soltempelordens verksamhet. Allt som allt har 74 personer dött i Soltempelordens namn.
 Jag tycker det är svårt att säga hur många individer som verkligen begick självmord. Min uppfattning grundar sig på de skottskador man fann på de avlidna medlemmarna.

När medlemmarna i Heavens Gate möttes av kritik och hån från omgivningen tolkade de detta som ett slags förföljelse. Det var ännu ett bevis på att världen var korrupt och bortom all räddning. Man började nu tänka sig övergången till den andra världen som något mera andligt än fysiskt, och tanken på ett kollektivt självmord växte fram. För dem var kometen Hale-Bopp ett tecken på att deras dagar som studenter var över och att ett rymdskepp som gömde sig bakom kometen skulle föra dem vidare till nästa nivå.
 Jag tror verkligen inte att de trodde att de begick självmord, på grund av alla förberedelser. De såg sig själv snarare överge den fysiska farkosten som inte längre var nödvändig.
 Tillsammans hade de intagit en dryck spetsad med gift, städat rummen, tömt papperskorgarna, bäddat sängarna och klätt sig i sina svarta kläder, lagt en 25 centrare i fickan och plastpåsar hade trätts över deras huvuden. 39 medlemmar i Heavens Gate hittades döda den 26 mars 1997 i sektens villa i Rancho Santa Fe.


År 1977 vägrades Peoples Temple skattefrihet, och tillsammans med yttre och inre stridigheter på grund av läror och praktiker fick detta Jones att flytta templet till en avlägsen trakt i Guyanas djungel. På grund av oron från dem som lämnat rörelsen och bland medlemmarnas släktingar föranstaltade kongressen en undersökning, ledd av Leo Ryan.
 Till slut flög Ryan till Guyana för att undersöka saken. Fyra dagar senare, den 18 november 1978, dödades Ryan och fyra personer till.
 Det som Jones kallade ”ett revolutionärt självmord” följde samma natt. Alla barn först och sedan de vuxna svalde en dryck blandad med gift och lugnande medel. Jones tycks ha begått självmord genom att skjuta sig.
 Peoples Temple har kommit att bli urtypen för en ”ondskefull sekt”, och helt säkert är det att det orsakade en av de mest tragiska händelserna i 1900-talets religiösa historia. Över 900 personer fick sätta sitt liv till.


Det kan dock inte fastställas om alla begick självmord den 18 november 1978. För det första blev de äldre injicerade med gift, när de sov eller när de befann sig i sina baracker.
 För det andra hade inte barnen någon chans, och därför känns det passande att säga att de blev mördade. Med tanke på att de äldre och barnen utgjorde två tredjedelar av samhället, lämnar det en tredjedel av vuxna som antingen kunde begå självmord eller bli mördad. Om föräldrar verkligen förgiftade sina egna barn, menar jag att det verkar mer troligt att de förgiftade sig själva i sin tur. De trodde antagligen att deras barn skulle bli torterade av myndigheterna när mordet på Ryan blev officiellt.


Det man kan se är att gruppernas medlemmar såg omvärlden som något obotligt ont och självmord, genom intag av gift, blev ett medel för att komma bort från en dödsdömd planet.


Enligt mina undersökningar är kollektivt självmord inget nytt fenomen och heller inget tecken på att vårt samhälle skulle vara speciellt sjukt just nu. Historien ger många exempel på detta fenomen i både religiösa och icke-religiösa sammanhang, t.ex. i den japanska samurajkulturen där självmord kunde ses som ett sätt att rädda hedern.
 Så varför ska vi se det som något dåligt och avskyvärt när sektmedlemmarna t.ex. i Heavens Gate ansåg att de gick vidare till en högre nivå, en nivå de strävat mot, när de begick kollektivt självmord? Självklart stödjer jag inte denna handling. Men vad är hedervärt och vad är synd?

Jag anser att man måste se till historiska och sociala omständigheter innan man kan förstår varför rörelserna utvecklats på ett visst sätt och varför deras verksamhet har kunnat leda fram till det kollektiva självmordet.


· Tro


Heavens Gate var övertygad om att genom att leva ett asketiskt liv skulle de kunna fly från en korrupt och dödsdömd värld, och tillslut bli transporterade med ufon till en högre nivå. Deras lära var en ovanlig syntes av ockult andlighet och ufo-föreställningar.


Jim Jones hade en idé om ett socialistiskt samhälle där alla är lika och där hudfärgen inte spelade någon roll. Han grundade och ledde den kristna sekten Peoples Temple, en organisation som förespråkade social rättvisa och som hjälpte fattiga, alkoholister och narkomaner. Jim Jones ansågs som en progressiv och god människa, en som vågade ta parti också för de svarta i USA. En frälsare.


Luc Jourets Soltempelorden var en av de många organisationer som gjort anspråk på att vidareföra traditionerna från de på 1300-talet undertryckta tempelherrarna. I Jourets variant blandades också andra ingredienser: rosenkreutzeri, homeopati, som var hans eget näringsfång, New Age-ideer, ekologiska funderingar och en betydande del apokalyptisk och projekt om hur man bäst förbereder sig inför världssamfundets förestående sammanbrott.
 Till slut ansåg man sig inte ha mer att beställa på jorden och beslöt att gemensamt förflytta sig till en annan och bättre värld.


De nämnda grupperna skiljer sig från varandra i sina läror, men inom deras trossystem finner man gemensamma idéer: en rigid dualism, en orubblig världsbild, en fatalistisk syn på världen som ond och dödsdömd och en längtan att få lämna jorden och bli räddade. Två av dessa grupper genomgick interna konflikter och alla grupper upplevde påtryckningar utifrån, från myndigheter och polis, negativa nyhetsrapporteringar eller kritik från avhoppare och oroliga anhöriga.

Förutom de paranoida dragen verklig eller inbillad förföljelse hade dessa grupper auktoritära och dominerande ledare som sade sig ensamma ha tillgången till den definitiva kunskapens källor.

Hur såg samhället ut när dessa sekter uppstod?


1960 och 1970-talen var en omvälvande tid i Förenta Staterna. Förutom händelser utanför Amerikas gränser, såsom Vietnamkriget, rymdprogrammet och månfärden skakades landet av politiska mord och de svartas krav på att få samma rättigheter som de vita. Nedan följer några punkter som exempel på händelser som kunde bli en grogrund för sekter under 50–60-talets USA:


· Martin Luther King, ledaren för den svarta medborgarrättsrörelsen, fick Nobelpriset 1964 och sköts i Memphis 1968.


· Senator Robert Kennedy ställde upp i presidentvalet för demokraterna men sköts den 5 juni 1968. Robert Kennedy var justitieminister i USA 1961-1964 då hans bror var president. Han jobbade för de svartas medborgerliga rättigheter och för att minska maffians makt.


· Universitetsstudenterna i USA blev radikala på 60–70-talen. Man ordnade demonstrationer och kravaller. Demonstrationerna gällde universitetslivet och samhället i allmänhet. För det första universitetet och studenterna i förhållande till samhället och demokrati, för det andra rasfrågan och för det tredje motståndet mot kriget i Vietnam


· John F Kennedy, en av USA:s populäraste presidenter, mördades i Dallas den 22 november 1963.


Jim Jones började integrerade svarta i sin församling, placerade dem längst fram och tog upp dem på scenen. Detta skedde på 1950-talet i Indianapolis och hans agerande retade gallfeber på den vita rasistiska omgivningen i det hårt drabbade USA under den stora depressionen. På samma sätt gick Applewhite mot normerna när han inledde ett homosexuellt förhållande med en elev under ett årtionde detta var högst oacceptabelt.

Enligt mina undersökningar så finns det inte något speciellt som talar för att Soltempelorden gjorde något som stred mot samhället normer under den tid de existerade. Men möjligt är att en av anledningarna till deras grundande kan vara den lågkonjunktur som fortfarande fanns kvar i västvälden efter oljekrisen och iranska revolutionen 1979.


Det kan dock vara något i samhället och i tider av social och ekonomisk oro uppstår det lätt sekter. Likaså är katastrofer och krig grogrund för religiösa sekter som ovanstående exempel visar på.

Sammanfattning


Huvudsyftet med denna uppsats har varit att fastställa om det finns några samhälliga och historiska kontexter bakom tre religiösa sekters, Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden, självmord alternativt mord.


Materialet jag har använt mig av består av undersökningar av litterära och elektroniska källor samt dokumentärfilmsanalys. Innan studien går jag in på förklaringen av begreppet nyreligiositet och sekt, följt av ett litet avsnitt som behandlar sekttypologisering. Jag har även valt att studera vad som karakteriserar karismatiska ledare och varför man blir attraherad av en religiös grupp.


· Begreppet ”sekt” antyder vanligen att sektens tro skiljer sig från den rådande tron som finns i samhället. Det svenska samhället har i dag inte något rådande religiöst trossystem som är direkt kopplad till staten. Religionsfriheten har öppnat vägen för alla slag av religion och trosystem.


· Sekter är ofta i konflikt med den sociala omgivningen och ofta också med staten, så blev det också för dessa sekter jag haft med i min undersökning. De hade normer och värderingar som inte gick att förena med samhällets normer.


Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden har alla något gemensamt, de iscensatte tre av historiens största religiösa tragedier genom tiderna. Alla tre sekterna lämnade jordens yta genom att medlemmarna tillsammans med ledarna begick självmord för att komma till en bättre värld.


· Alla tre sekterna skiljer sig från varandra i sina trosläror, men inom deras trossystem finner man gemensamma idéer om en strikt dualism, en oföränderlig världsbild, de ansåg att en fri vilja är en illusion, då vårt öde är bestämt med tanke på att världen är ond och dödsdömd och de hade en längtan att få lämna jorden och bli räddade.


· Två av dessa grupper genomgick interna slitningar och alla grupper upplevde påtryckningar utifrån, från myndigheter och polis, negativa nyhetsrapporteringar eller kritik från avhoppare och oroliga anhöriga.

· Alla dessa tre sekter hade auktoritära och dominerande ledare, Jim Jones (Peoples Temple), Marshall Applewhite och Bonnie Nettles (Heavens Gate) och Luc Jouret och Jo Di Mambro (Soltempelorden), som hade paranoida drag och inbillade sig att de blev förföljda.

Enligt mina undersökningar har jag kommit fram till följande:


· Genom att gå mot samhällets normer så blir man inte accepterad som en ny grupp och man möter motstånd från samhället. Jim Jones integrerade mörkhyade i sin församling, Applewhite hade ett homosexuellt förhållande med en student. Även fast jag inte riktigt fann något avvikande hos Soltempelorden så kan man säkerligen finna något som inte ryms inom samhället ramar.

· Det man kan säga är att i tider av social och ekonomisk oro kan det lätt uppstå sekter. Likaså kan katastrofer och krig trigga igång starten för avvikande grupperingar.

· Människan har ett djupliggande behov av gemenskap. Genom att gå med i en sekt vinner man en tro, en mening, och en stark samhörighet. Man får en ställning som höjer statusen i ens egna ögon. Man får ett klart mål med sitt liv.

Alla tre sekternas självmord kantades av samhällets motstånd och det finns historiska incidenter som jag tror mycket väl kan ha och göra med grundandet av dessa grupper.


· Peoples Temple grundades på höjden av den stora depressionen i USA och vid tiden för självmordet hade sekten gjort sig osams med myndigheterna på grund av en skattefråga och mördat kongressmannen Leo Ryan i ett bakhåll efter en inspektion av samhället Jonestown.


· Heavens Gate grundades efter att Applewhite varit inlagd på ett sjukhus, i ett försök att bota sin homosexualitet. Detta var under en tid det var oacceptabelt att leva i ett homosexuellt förhållande.

· Soltempelorden grundades under lågkonjunkturen, i kölvattnen av oljekrisen och iranska revolutionen.


Jag tror, och skriver det igen, att det är viktigt att man ser till de historiska och sociala faktorerna innan man kan förstår varför rörelserna utvecklats på ett visst sätt och hur deras verksamhet har kunnat leda fram till ett kollektivt självmord.
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