
���������	���������
¦a=��¤m=��¤ma¦F��a�F�

�a4�p�a"���amc

�4aFm�pdpVac©�c"m�p4^�d"V"�m"

�¨"hFm�"�*F�F
¢¬�zpÆmV

�"m=dF="�F
�Fam^pd=�	"^d*F4c

âhmF�ph�Ä=F
�a¦ad�Æ��

�F�ham
���snnG



1

,QQHKnOO

6$00$1)$771,1* �

���)g525' �

���)g5.2571,1*$5 �

���,1/('1,1* �

�����6\IWH�RFK�EHJUlQVQLQJDU �

�����0HWRG�RFK�PDWHULDO �

�����6FLHQWRORJLN\UNDQ �
4.3.1  Scientology fiction 8
4.3.2  Scientologikyrkan och lagarna 12
4.3.3  Scientologikyrkans organisation 13

���833+2965b77�2&+�,17(51(7 ��

�����,QOHGQLQJ ��

�����8SSKRYVUlWWHQ�RFK�,QWHUQHW�L�6YHULJH ��
5.2.1  Vad och vem skyddas av lagen om upphovsrätt ? 16
5.2.2  Upphovsrättens innehåll 16
5.2.3  Fallet Zenon Panoussis 18
5.2.4  Scientologibibeln och upphovsrätten i Sverige 19

�����+ROODQG ��
5.3.1  Holländsk upphovsrätt 21
5.3.2  Karin Spaink 21

�����,QWHUQHW�RFK�XSSKRYVUlWWHQ�L�86$ ��
5.4.1  Det amerikanska rättssystemet 23
5.4.2  Den amerikanska copyrightlagen 24
5.4.3  The Washington Post och Arnie Lerma 25
5.4.4  The fair use doctrine 25
5.4.5  Dennis Erlich och Tom Klemesrud 26

�����6DPPDQIDWWQLQJ ��

���)g5(7$*6+(0/,*+(7(5 ��

����'HQ�VYHQVND�ODJHQ�RP�I|UHWDJVKHPOLJKHWHU ��

�����)|UHWDJVKHPOLJKHWHU�L�86$ ��
6.2.1 Amerikanska lagar om skydd för företagshemligheter 30
6.2.2  RTC v. Lerma 31
6.2.3  RTC v. NETCOM On-line, Dennis Erlich mfl. 31



2

�����6DPPDQIDWWQLQJ ��

��$662&&,$7,216��2&+�6.$77(5b77 ��

����6FLHQWRORJLN\UNDQ�L�6YHULJH ��
7.1.1 Scientologikyrkan - en allmännyttig verksamhet ? 34
7.1.2 Skattemyndigetens granskning av Scientologikyrkan 35

����6WULGHQ�RP�VFLHQWRORJHUQDV�VNDWWHU�L�86$ ��
7.2.1 Church of Spiritual Technology v. U.S. 36
7.2.2  Scientologin befrias från skatt 38

�����7\VNODQG ��

�����*UHNODQG ��

�����6DPPDQIDWWQLQJ ��

���67$76��2&+�)2/.5b77 ��

�����6YHULJH�RFK�86$ ��

�����6HNUHWHVVEHOlJJDQGHW�DY�6FLHQWRORJELEHOQ ��

�����6FLHQWRORJLQ�RFK�:DVKLQJWRQ ��

�����'H�VYHQVND�DGPLQLVWUDWLYD�P\QGLJKHWHUQDV�EHVOXW ��

�����6DPPDQIDWWQLJ ��

���$96/871,1* ��

����/,77(5$785)g57(&.1,1* ��

����5b776)$//6)g57(&.1,1* ��

����7,'1,1*6�2&+�7,'66.5,)76$57,./$5 ��

����g95,*$�.b//25 ��



3

���6DPPDQIDWWQLQJ

Scientologikyrkan är en religiös organisation startad av en före detta
sciencefictionförfattare vid namn L. Ron Hubbard. Kyrkan erbjuder sina
medlemmar kurser som sägs leda till andlig utveckling, mental hälsa och
lycka. Kursverksamheten är nivåskiktad, och priserna för kurserna stiger
efterhand som medlemmen når allt högre nivåer. Kursmaterialet hemlighålls
av kyrkan, medlemmarna får inte veta vad kurserna på de högre nivåerna
innehåller förrän han eller hon gått igenom alla kurser på lägre nivå. Många
avhoppare anser att den mentala träning deltagarna på dessa kurser
genomgår på många sätt liknar hjärntvätt, och att det kan vara skadligt för
känsliga personer.

År 1992 stod en före detta scientolog vid namn Steven Fishman åtalad för
bedrägeri vid en domstol i USA. Till sitt försvar hävdade han att han av
Scientologikyrkan drivits till att begå bedrägeri. Han hade deltagit i flera av
Scientologikyrkans kurser i andlig utveckling, och han påstod att han på
grund av dessa kursers hjärntvättsliknande karaktär hade drivits till
psykosens rand. För att få råd till flera kurser, som han trodde skulle bota
honom, hade han begått bedrägeri. Som bevisning i målet lämnade han in
flera av de mentala träningsprogram som används vid Scientologernas
kurser.

Då dessa träningsprogram blev allmän handling vid den domstol de
lämnades in till, spreds de snart till personer utanför Scientologikyrkan. En
före detta scientolog postade dokument som innehöll dessa träningsprogram
till en diskussionsgrupp på Internet där Scientologikyrkan debatterades.
Genom denna diskussionsgrupp kom många av Scientologokyrkans kritiker
över dessa dokument, och många av dem spred dokumenten vidare genom
att lägga ut dem på sina hemsidor på Internet. Scientologikyrkan försökte
hindra spridningen av de hemliga dokumenten genom att stämma alla de
som spred dem vidare för upphovsrättsintrång.

I denna uppsats har jag bland annat granskat de rättsfall som dessa händelser
gav upphov till. Spridningen av de hemliga scientologdokumenten kom att
påverka inte bara enskilda rättssubjekt i flera olika länder, den kom även att
få återverkningar på Sveriges förbindelser med USA. Efter påtryckningar
från amerikanska politiker kom den svenska regeringen att hemligstämpla
exemplar av scientologernas mentala träningsprogram som lämnats in till
svenska myndigheter. Jag har behandlat det juridiska och politiska
händelseförlopp denna situation gav upphov till.

För att ge en bild av Scientologikyrkan som organisation, och för att visa hur
denna religiösa organisation har uppnått en ekonomiskt och politiskt stark
position, har jag även granskat ett antal skatterättsfall från Sverige och USA.
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Jag har dessutom tagit upp några rättsfall från Tyskland och Grekland, för
att visa hur Scientologikyrkan har behandlats av dessa länder.
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När jag för en tid sedan läste en specialkurs i upphovsrätt gjorde en god vän
mig uppmärksam på en tidningsartikel som handlade om en svensk som
hade blivit stämd av en amerikansk frireligiös organisation för att han hade
lagt ut deras texter på sin hemsida på Internet. Samme man påstods ha
lämnat in ett exemplar av dessa texter till en svensk myndighet, där de hade
blivit allmän handlig. Således kunde de läsas av allmänheten. Då regeringen
utsatts för påtryckningar från amerikanskt håll hade dokumenten
hemligstämplats.

Detta verkade vara ett spännande scenario. Hur kunde en religiös sekt, som
dessutom inte hade särskilt gott rykte, få den svenska regeringen att
åsidosätta offentlighetsprincipen, en av de mest omhuldade principerna i den
svenska grundlagen? I mina undersökningar av denna händelse, och ett antal
andra fall som involverar Scientologikyrkan, har jag bland annat lärt mig en
hel del om hur rättsordningen kan användas för att tjäna nästan vilket syfte
som helst. Jag har även lärt mig att vad hjältar i amerikanska actionfilmer
brukar säga, är sant även i Sverige: Money talks.

Utan all uppmuntran och positiv feedback från min handledare, professor
Reinhold Fahlbeck, tror jag inte att den här uppsatsen blivit skriven. Utan
min pojkvän Tino, som sett mitt uppsatsämne från ett perspektiv som är mer
statsvetenskapligt och antropologiskt än juridiskt, hade jag inte lyckats
uppnå den behandling av ämnet från flera dimensioner än den juridiska, som
jag eftersträvat. Utan mina föräldrars moraliska och finansiella stöd hade jag
nog inte lyckats ta mig igenom juristlinjen över huvud taget.

Jag vill dessutom tacka Zenon Panoussis, för hans insiktsfulla kommentarer
och goda råd och Harriet Svenhard på föreningen FRI för intressanta
uppgifter om Scientologikyrkan. Sist men inte minst vill jag tacka Traja
Vulto, informationschef vid Scientologikyrkan i Stockholm, som har hjälpt
mig med material som varit mycket värdefullt för mitt arbete.

                                                                                                   Victoria Brink
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ABLE The Association for Better Living and Education
BBS Bulletin Board System
BfV Bundesamt für Verfassungsschutz
CST The Church of Spiritual Technology
FHL Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
F. Supp. Federal Supplement
HD Högsta Domstolen
IRS Internal Revenue Service
JK Justitiekanslern
KEFE Grekiskt Center för Praktisk Filosofi
KU Konstitutionsutskottet
NJA Nytt Juridiskt Arkiv
NOT New Era Dianetics for Operating Thetans
OT Operating Thetan
RAM Random Access Memory
RB Rättegångsbalken
RF Regeringsformen
RTC Religious Technology Center
SekrL Sekretesslag (1980:100)
SIL Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
TRIPs Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

verk
U.S.C.A. United States Code Annotated
WISE The World Institute of Scientology Enterprises
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I denna uppsats vill jag belysa hur Scientologikyrkan har använt
rättsordningen för att främja den egna organisationen. Jag vill dessutom visa
hur myndigheter och domstolar i olika länder har använt sig av de olika
ländernas rättsordningar för att bekämpa Scientologikyrkans verksamhet.
Jag har valt att koncentrera mina undersökningar till främst Sverige och
USA.

Anledningen till att jag valt USA är att Scientologikyrkan grundades här,
och det är härifrån majoriteten av dess medlemmar kommer. Förutom
rättsfall från USA och Sverige har jag även tagit upp händelser och rättsfall
från Tyskland, Holland och Grekland. Holland har jag valt eftersom det
rättsfall jag tar upp därifrån har ett visst samband med det aktuella
upphovsrättsmålet i Stockholms tingsrätt. Tyskland och Grekland har jag
tagit upp då Tysklands behandling av scientologer, och Greklands förbud
mot Scientologikyrkan, är händelser som på ett tydligt sätt belyser hur vissa
länder intar en ganska hård attityd mot Scientologikyrkan.

England är ett europeiskt land som också har försökt bekämpa
Scientologikyrkan. 1968 belade den engelska regeringen till exempel
scientologer med inreseförbud.1 Emellertid har jag valt att inte ta upp
händelser från England. Anledningen till detta är att jag främst vill
koncentrera mig på sådant som hänt de senaste åren. Jag försöker belysa
händelseförlopp som påverkar förhållandet mellan Scientologikyrkan och
(främst den svenska) staten idag.

Som vi alla vet förändras rätten och rättstillämpningen i takt med att
samhället förändras. Jag anser att den behandlig Scientologikyrkan mött i
Tyskland och Grekland speglar en inställning till sekter som har växt fram
under det senaste årtiondet. Den japanska Aum-sektens gasattack mot
tunnelbanan i Tokyo, och Soltempelordens massjälvmord i Schweiz är två
exempel på händelser som spritt skräck och misstro mot sekter under de
senaste tio åren.

Scientologikyrkans världsomspännande nätverk och ökande makt kan också
sägas spegla dagens samhälle. Vad är det som förmår människor att gå med i
en sekt som kräver absolut lydnad och stora ekonomiska uppoffringar? Är
det ett tecken på att vårt sekulariserade samhälle inte lyckas uppfylla vissa
djupt rotade allmänmänskliga behov av andlighet ? Dessa frågor har jag inte
för avsikt att besvara här, men jag tycker det är bra att hålla dem i minnet

                                                
1Svante Nycander: De fördömda scientologena, s 63.
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innan man avfärdar alla scientologer som makt- och penninghungriga
galningar.

Syftet med den här uppsatsen är inte att fördöma, eller att få någon att ta
ställning för eller emot scientologerna. Jag har försökt att låta fakta tala för
sig själv, så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning.

�����0HWRG�RFK�PDWHULDO

Ämnet för denna uppsats är inte HWW juridiskt problem eller företeelse. Jag har
i stället valt att granska en världsomspännande organisation från en juridisk
synvinkel. Eftersom ämnet är något okonventionellt har jag använt en metod
som går en aning utanför gränserna för den sedvanliga juridiska. I stället för
att bara fastställa innehållet i gällande rätt, försöker jag visa hur olika
rättsordningar har använts av en särskild organisation. Jag har tagit
utgångspunkt i ett antal rättsfall från olika länder. Dessa rättsfall belyser hur
lagarna i de olika länderna ser ut, och i anknytning till rättsfallen har jag
beskrivit de olika lagarna kortfattat. I kapitel 8 har jag förutom rättsfall tagit
upp ett antal politiska beslut.

De flesta av de bakgrundsfakta jag har redovisat har jag hämtat från
dagstidningar och tidsskrifter. Jag har använt många artiklar från utländska
dagstidningar som jag funnit genom Internet. Uppgifter i dagstidningar kan i
och för sig sägas vara andrahandsuppgifter. Jag har dock försökt att bara
använda mig av tidningar som är väl ansedda, och vars påståenden brukar
vara välgrundade. Många av de fakta jag har redovisat hade varit omöjliga
att finna om det inte hade varit för dagstidningarnas nyhetsrapportering.

En del fakta har jag också fått genom telefonintervjuer med personer som på
ett eller annat sätt har haft med Scientologikyrkan att göra. Jag har försökt
att ge en så rättvis bild som möjligt. Därför har jag inte bara pratat med
personer som är kritiska mot scientologin, utan även med Tarja Vulta,
informationschef för Scientologikyrkan i Stockholm.

�����6FLHQWRORJLN\UNDQ

�������6FLHQWRORJ\�ILFWLRQ

Scientologikyrkans grundare, den amerikanske sciencefictionförfattaren L.
Ron Hubbard skrev år 1950 en av scientologernas viktigaste skrifter;
”Dianetics: The Modern Science of Mental Health”. I denna introducerade
han en slags psykoterapeutisk metod som han kallade ”auditing”, av svenska
scientologer kallad auditering. Han skapade även ett slags förenklad
lögndetektor, en ”E-meter”, som skulle användas under
auditeringssessionerna, för att mäta elektricitet på huden, under det att frågor
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ställdes till ”patienten”. Terapisessioner med E-meter kunde enligt Hubbard
bota människor med psykiska problem, de kunde bota fysiska defekter som
till exempel synfel, och till och med förbättra utseende och intelligens hos
den som deltog. Genom att erbjuda kurser som sades ge deltagarna fysisk
och psykisk hälsa, samt andlig utveckling, skaffade Hubbard under 60-talet
en växande skara anhängare.

År 1967 fick Hubbard och hans lärjungar problem med den amerikanska
skatteförvaltningen. I ett domstolsbeslut från 1971 fastslog en federal
domstol att Hubbards påståenden om att kunna utföra medicinsk behandling
var en bluff, och att auditering inte längre fick kallas för en vetenskaplig
behandlingsmetod. Hubbard svarade med att förvandla sin rörelse till en
kyrka, för att därmed åtnjuta de privilegier som tillkommer religiösa
samfund under The First Amendment i den amerikanska konstitutionen,
bland annat frihet från skatt.2

Den som går med i Scientologikyrkan får stegvis gå igenom ett program av
terapisessioner med E-meter, varvat med läsning av scientologernas skrifter.
Många avhoppare anser att denna process liknar hjärntvätt. Efterhand som
medlemmen når upp till högre och högre nivåer inom programmet, får han
eller hon ta del av fler och fler av de heliga skrifter som av
Scientologikyrkan hemlighålls för utomstående. Scientologerna anser att det
är viktigt att medlemmarna inte tar del av innehållet i kurserna på de högre
nivåerna innan de nått en tillräcklig grad av andlig upplysning.

Att genomgå Scientologikyrkans träningsprogram kallas av scientologer för
att gå över upplysningens bro. Att nå de högsta nivåerna av upplysning kan
bli en mycket kostsam process. I en artikel år 1991 publicerade tidskriften
Time Magazine en prislista över de olika kurser som erbjöds vid
Scientologikyrkor i USA3:

1. 3HUVRQOLJKHWVWHVW� Testet är gratis och erbjuds
alla som är intresserade. Genom detta test anser
scientologer att man kan avgöra om en person
behöver scientologi eller inte.

2. .RPPXQLNDWLRQVNXUVHU� Dessa kostar 250
dollar per styck och varar i några veckor.

3. $XGLWHULQJ� QLYn� ����� Auditering anses av
scientologer bota psykosomatiska sjukdomar och
befria människor från skuld för missgärningar.
Det kostar 500 dollar i timmen.

4. 1HZ� (UD� 'LDQHWLFV� Detta är auditering som
skall hjälpa till att upplösa trauman från tidigare
liv. Den som genomgått denna kurs skall ha

                                                
2Richard Behar: Scientology: The Thriving Cult of Greed and Power, TIME Magazine 06-
05-91.
3Richard Behar: Scientology: The Thriving Cult of Greed and Power, TIME Magazine 06-
05-91.
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uppnått tillståndet ”clear”. Det kostar också 500
dollar i timmen.

5. &OHDU� &HUWDLQW\� 5XQGRZQ� Denna kurs tar 5
timmar och kostar 2 800 dollar. Det skall
säkerställa att deltagaren verkligen uppnått nivån
”clear”.

6. 2SHUDWLQJ� 7KHWDQ� �27�� QLYn� ���� Den som
genomgår denna kurs får ta del av idéer som
påstås ha inplanterats i människans hjärna för
mer än 75 miljoner år sedan. Den kostar cirka 8
000 dollar och kan ta upp till 100 timmar.

7. 27�QLYn����� Deltagarna får lära sig allt om hur
thetanerna kom till jorden. Kursen kostar cirka
17 000 dollar och tar flera månader.

8. 27�QLYn����� På denna kurs renas kroppen från
”body thetans”. Den kostar cirka 25 00 dollar och
tar också flera månader.

9. 27�QLYn��� Denna kurs ger det ultimata svaret på
alla frågor och ges ombord på Scientologikyrkans
luxuösa yacht Freewinds. Det finns inga kända
avhoppare från OT 8. Kursen kostar cirka 12 000
dollar plus ackommodering och tar 2-3 veckor.

Thetaner är ett centralt begrepp som ofta återkommer i de högsta nivåerna
av scientologernas hemliga skrifter. Historien om hur thetanerna kom till
jorden får medlemmarna läsa när de nått nivån OT 3-4. Denna historia går ut
på att det för 75 miljoner år sedan fanns ett rymdimperium vars kejsare hette
Xenu. Imperiet bestod av 76 planeter. Överbefolkningen var svår. Därför
beslöt Xenu att döda en stor del av invånarna. Deras andar forslades bort till
jorden och begravdes i vulkaner som sedan atombombades. Dessa thetaner
finns dock kvar här på jorden, ofta sammanklumpade, och vi människor är
invaderade av hundratals - kanske tusentals - av dem. De kallas för body
thetans eller kroppsthetaner och de hänger sig fast vid oss och orsakar
fysiska och psykiska sjukdomar.4 Genom auditering anser scientologerna att
man kan rena människokroppen från kroppsthetaner.

En person som genomgår auditering kan också bli fri från mentala
”aberrationer” eller ”engram”, anser scientologerna. Dessa aberrationer
orsakas av trauman i barndomen eller i tidigare liv, och den som kan bli fri
från dessa får ett lyckligare liv. L. Ron Hubbard hade storslagna
förhoppningar för dem som hade förbättrat sitt psyke med hjälp av
auditering. Han skrev:

”I en avlägsen framtid kommer kanske endast
den oaberrerade individen att ges medborgerliga

                                                
4Jonas Fogelqvist: Han leder kriget mot scientologerna - nu sprids kyrkans hemligheter på
Internet, Metro Weekend, 17-11-96.
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rättigheter inför lagen. Kanske man någon gång i
framtiden kommer att uppnå målet att endast den
oaberrerade individen kan erhålla och åtnjuta
medborgarrätt. Detta är önskvärda mål som
skulle medföra en avsevärd ökning av
människans förmåga att överleva och vara
lycklig.” 5

Enligt Kurt Weiland, chef för the Church of Scientology International,
betalar de flesta medlemmarna runt 20 000 dollar för att nå de högsta
nivåerna. Scientologikyrkans kritiker menar emellertid att det snarare rör sig
om 200 000 - 300 000 dollar.6 Det är alltså ganska få som har råd att nå de
hösta nivåerna inom Scientologikyrkan. Detta är kanske en förklaring till
varför Scientologikyrkan i USA har satsat extra mycket på att få kända,
förmögna personer att bli medlemmar. Genom så kallade ”Celebrity
Centers” har Scientologikyrkan lockat till sig många nya, prominenta
medlemmar, som är mycket förmögna, bland andra skådespelarna Tom
Cruise, John Travolta, Mimi Rogers, Anne Archer och många fler.7

Scientologikyrkan har under senare år fått mycket uppmärksamhet i svenska
massmedia. Nyligen utkom en bok av prästen Karl-Erik Nylund, som under
flera år forskat kring olika sekter. Han anser att Scientologikyrkan är en
manipulativ sekt, och att den rentav är den farligaste sekten i världen. Han
har visserligen kritiserats i denna ståndpunkt av andra forskare,8 men faktum
är att Scientologikyrkan till och med förbjudits i Grekland, eftersom den
ansågs utgöra ett allvarligt hot mot sina medlemmars fysiska och psykiska
hälsa. I vissa delstater i Tyskland får scientologer inte inneha statliga
tjänster, eftersom scientologirörelsens idéer anses gå stick i stäv med ett
demokratiskt samhällsideal.

Scientologikyrkan är ytterst angelägen om att de hemliga skrifter, som dess
medlemmar betalar tusentals kronor för att ta del av, inte sprids till
allmänheten. Scientologerna hävdar att den som tar del av informationen i
de heliga skrifterna innan han är redo för det riskerar att drabbas av svåra
sjukdomar, eller rentav döden. Avhoppare och kritiker menar att
anledningen till att Scientologikyrkan håller skrifterna hemliga är att dess
ledning vill hindra debatt och kritik, och att om folk visste vad de gav sig in
på skulle de förmodligen aldrig låta sig dras in i Scientologikyrkans dyrbara,
hjärntvättsliknande program.

Trots Scientologikyrkans ihärdiga försök att hålla sina heliga skrifter
hemliga har de ändå spritts bland allmänheten. Det började med att Steven

                                                
5L. Ron Hubbard: Dianetik - den moderna vetenskapen om mental hälsa, s 431.
6Marc Fisher: Church in Cyberspace; Its Sacred Writ Is on the Net, Its Lawyers Are On The
Case, The Washington Post 19-08-95.
7Richard Behar: Scientology: The Thriving Cult of Greed and Power, Time Magazine 06-
05-91.
8Lova Olsson: Fel göra lista över sekter, anser sociolog, Svenska Dagbladet 06-04-98.



12

Fishman i USA i april 1993 lämnade in de hemliga dokumenten OT
(Operating Thetans) II till VIII till en domstol i USA. (Dokumenten har
sedermera kommit att kallas The Fishman Papers). Fishman ville använda
dem för att i en rättegång bevisa att han drivits till psykosens rand genom att
delta i detta träningsprogram. När dokumenten lämnades in till domstolen
blev de tillgängliga för allmänheten. Arnie Lerma, en före detta scientolog,
mailade The Fishman Papers till diskussionsgruppen
alt.religion.scientology, på Internet.9 Genom denna diskussionsgrupp spreds
dokumenten över hela världen.

�������6FLHQWRORJLN\UNDQ�RFK�ODJDUQD

”The purpose of the suit is to harass and
discourage rather than to win.”
                                                   L.Ron Hubbard

Scientologikyrkans grundare L. Ron Hubbard insåg tidigt att rättsordningen
var ett mycket effektivt hjälpmedel som kunde användas för att främja
Scientologikyrkans mål. Citatet ovan kommer från ett internt direktiv från L.
Ron Hubbard till personer i ledande ställning inom
scientologiorganisationen.10

I de flesta delstaterna i USA gäller för civilmål att även om talan ogillas
behöver käranden inte betala alla de kostnader svaranden har haft för
rättegången. Svaranden får stå för sina egna advokatkostnader.11 Som vi alla
vet kan kostnaderna för en bra advokat bli mycket höga. Detta leder till att
den som blir stämd kan förlora mycket pengar även om talan saknar grund.
Denna regel, som har kallats ”the only  in America Rule” gör det möjligt för
personer, som har för avsikt att trakassera sina motståndare, att använda
rättssystemet för att försämra sina motparters ekonomi.

Scientologikyrkan påstås årligen betala över 100 advokater över hela
världen uppskattningsvis 20 miljoner $ i arvoden.12 Vid ett stort antal
tillfällen har Scientologikyrkans olika grenar använt sig av rättsordningen
för att hindra kritik, och för att hindra spridning av de hemliga skrifter som
distribuerats via Internet.

                                                
9Press Release by Steven Fishman (avhoppare från Scientologikyrkan i USA)
htp://www.cs.cmu.edu/-dst/Fishman/fishman.html
10Detta direktiv fanns med i den sk Fishmanakten, och det har citerats i ett stort antal
tidningar och tidsskrifter. Det finns bland annat citerat i: Eric J. Ascalon, Dangerous
Science: The Church of Scientology’s Holy War against Critics, The American Jurist,
november 1995.
1128 U.S.C.A. § 1920 Rule 54(d).
12Richard Behar: Scientology: The Thriving Cult of Greed and Power, Time Magazine 06-
05.91.
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Namnet Scientologikyrkan antyder att dess verksamhet bedrivs inom ramen
för HQ organisation. Så är emellertid inte fallet. Det rör sig i stället om en
stor mängd organisationer som bedriver verksamhet inom en mängd
områden, i många olika länder. Dessa verksamheter är inte alla av religiös
natur. Inom scientologernas världsomspännande nätverk finns till exempel
både skolor och drogrehabiliteringscentra. Det är i princip omöjligt för en
utomstående att få information om hur resurser omfördelas mellan
scientologins olika verksamhetsgrenar. Viss information finns att tillgå hos
skattemyndigheten i Sverige, och i domar från svenska domstolar. En annan
informationskälla är berättelser från avhoppare. I övrigt får man förlita sig
på Scientologikyrkans egna uppgifter.

Detta är några av de olika grenarna i scientologiorganisationen. The Church
of Scientology International är moderkyrka till alla Scientologikyrkor - eller
”missions” som scientologerna själva kallar dem - över hela världen. Flag
Service Organisation är beläget i Clearwater, Florida. Det beskrivs som
scientologernas andliga högkvarter. Det är det enda stället i världen där
scientologer kan ta del av de allra högsta nivåerna av kurser och auditering.
Kurser och auditering på de högsta nivåerna ges av medlemmar i Sea Org.
Sea Org består av mycket hängivna scientologer. För att manifestera sin tro
på reinkarnation, och sin vilja att tjäna scientologins mål för alltid, skriver
Sea Org medlemmar på kontrakt som säger att de skall tjäna scientologins
mål i en miljard år.

WISE (The World Institute of Scientology Enterprises) är en organisation
som bland annat lär ut administrationsteknik som uppfunnits av L.Ron
Hubbard. WISE ger även ledarskapskurser och utför personlighetstest.

                                                
13Detta avsnitt är delvis baserat på The Church of Scientology International 40th
Anniversary, broschyr utgiven av Scientologikyrkan i USA.

                                          The
               Church of                                               Religious
               Scientology                                  Technology

                                    International                                             Center

      Flag                          Sea Org                  WISE         ABLE
   Service
 Organization

                                                      Kyrkor / Missions
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ABLE (The Assoctiation for Better Living and Education) driver skolor
enligt scientologernas ideologi. ABLE står också bakom Narcanon, ett
drogrehabiliteringsprojekt som bedriver drogrehabilitering enligt L. Ron
Hubbards metoder. Det finns drogrehabiliteringscentra som bedrivs i
Narcanons regi över hela världen, bland annat i Sverige.

Religious Technology Center är innehavare av upphovsrätten till alla L. Ron
Hubbards verk.14 RTC är även innehavare till de varu- och ordmärken som
används inom scientologirörelsen. Bland de ordmärken som har registrerats i
USA finns bland annat ”Scientology” och ”Dianetics”.

                                                
14Se vidare avsnitt 5.2.3.
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Försäljning av skrifter och träningsprogram är Scientologikyrkans främsta
inkomstkälla. Kyrkan får dessa skrifter att framstå som något hemligt och
mystiskt, som bara är tillgängligt för ett litet fåtal människor som har
uppnått andlig upplysning. På detta sätt förmås medlemmarna att frivilligt
betala stora summor för att ta del av de hemliga texterna. När Arnie Lerma,
en före detta scientolog, skickade ut de hemliga skrifterna på Internet vidtog
Scientologikyrkan omedelbart åtgärder. Genom att hävda att dokumenten
var upphovsrättsligt skyddade försökte Scientologikyrkan hindra
Internetanvändare i hela världen att sprida de hemliga dokumenten vidare.

Scientologernas åtgärder rönte stor uppmärksamhet i media. Den grupp av
människor som använder Internet flitigt för att utbyta åsikter och sprida
information till människor i andra länder, ”netizens” som de kallar sig,
reagerade snabbt. Bland denna grupp finns det många som ser det som en
rättighet att sprida vilken information de vill över Internet. De anser att det
är en fråga om yttrandefrihet. I stället för att skrämmas av scientologernas
åtgärder, hämtade många människor i stället hem de omstridda dokumenten,
och lade ut dem på sina egna hemsidor.

Scientologerna svarade med att vidta rättsliga åtgärder så snart de upptäckte
en ny hemsida innehållande de hemliga dokumenten. Detta kom att leda till
ett stort antal rättsfall över hela världen. 1996 inleddes ett rättsligt förfarande
mot en svensk medborgare som spritt scientologernas hemliga skrifter på sin
hemsida. Innan jag går in på detaljerna i det rättsfallet skall jag kort gå
igenom vilka regler som gäller för upphovsrätten på Internet i Sverige.

�����8SSKRYVUlWWHQ�RFK�,QWHUQHW�L�6YHULJH

Syftet med upphovsrättslagstiftningen är att ge kreatörer av skilda slag
bestämmanderätt över sina alster. En författare, musiker, konstnär eller
illustratör ges ensamrätt att förfoga över det verk han skapat. Denna
ensamrätt innebär bland annat att upphovsmannen har rätt att bestämma
över när och hur verket skall göras tillgängligt för allmänheten. Hon eller
han kan även överlåta rättigheterna att ge ut och sälja verket, till andra.

Upphovsrätten är ett av de juridiska områden där Internetrelaterade frågor
diskuterats mest intensivt på senare tid. Det är idag mycket enkelt för den
stora allmänheten att med hjälp av en relativt billig hemdator kopiera
dataspel, scanna in grafik och sprida alster över Internet. Det pågår idag ett
intensivt arbete, såväl rättsligt som tekniskt, med att hejda och upptäcka
olovlig kopiering och andra intrång i annans upphovsrätt. Vissa anser att den
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tekniska utvecklingen hotar att försätta oss i en situation där det inte längre
är ekonomiskt lönsamt att skapa nya upphovsrättsligt skyddade verk.15

�������9DG�RFK�YHP�VN\GGDV�DY�ODJHQ�RP�XSSKRYVUlWW�"

Enligt 1§ upphovsrättslagen (härefter kallad URL), åtnjuter bland annat
litterära och konstnärliga verk upphovsrättsligt skydd. Begreppet litterära
verk ges en mycket vid betydelse i denna lag. Hit räknas förutom
skönlitteratur och poesi, även föreläsningar, tidningsartiklar,
forskningsrapporter och i stort sett alla andra typer av beskrivande
framställningar. Det upphovsrättsliga skyddet uppstår automatiskt i och med
att verket skapas, under förutsättning att verket är nytt och att det uppfyller
kravet på så kallad verkshöjd. Att ett verk måste ha verkshöjd för att bli
upphovsrättsligt skyddat innebär att det måste ha ett visst mått av originalitet
eller personlig egenart. Det sägs ofta att verk kan anses ha tillräcklig
verkshöjd om risken för dubbelskapande är i det närmaste obefintlig, dvs att
det inte är särskilt troligt att två av varandra oberoende personer skulle
kunna skapa ett likadant verk.

Det är viktigt i detta sammanhang att påpeka att upphovsrätten skyddar ett
verks konstnärliga utformning. Däremot skyddar den inte idéer eller
koncept. Om till exempel en journalist rapporterar från en olyckshändelse
står det var och en fritt att rapportera om samma händelse. Det står även var
och en fritt att läsa rapporten, ta till sig det faktiska innehållet och skriva en
egen redogörelse.16

Den som innehar det upphovsrättsliga skyddet är i första hand
upphovsmannen, den som har skapat verket. Han kan emellertid överlåta
förfoganderätten helt eller delvis, och då inträder förvärvaren som ny
rättsinnehavare. Den ideella rätten - rätten att bli namngiven såsom
upphovsman och rätten att företa större ändringar i verket - kan dock inte
överlåtas helt. Dessa rättigheter tillkommer upphovsmannen även efter att
han överlåtit förfoganderätten till någon annan enligt 3§ URL.

�������8SSKRYVUlWWHQV�LQQHKnOO

Upphovsrätten ger rättsinnehavaren ensamrätt att framställa exemplar av
verket. Ingen annan får alltså utan tillstånd kopiera eller mångfaldiga ett
verk som är upphovsrättsligt skyddat (2§ URL). Att framställa ett exemplar i
URLs mening har en mycket mer vidsträckt innebörd än vad vi normalt
tänker på som kopiering. Exemplarframställning föreligger så fort ett verk
överförs på en ny bärare. Det kan till exempel räknas som

                                                
15Thomas Carlén-Wendels: NÄTJURIDIK. Lag och rätt på internet, s 57. Thomas Carlén-
Wendels är advokat och har länge arbetat med Internetrelaterade frågor. Han är författare
till flera praktiskt inriktade böcker på det juridiska området.
16Carlén-Wendels, a a, s  60-61.
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exemplarframställning att använda någon annans upphovsrättsligt skyddade
bild som bakgrund i ett fotografi, trots att bilden inte utgör huvudmotivet.17

I datorsammanhang räknas alla överföringar, som fäster eller lagrar ett verk,
som exemplarframställning. Även överföring från papperskopia till digital
form genom att tex. scanna in en bild eller en text räknas som
exemplarframställning. Den digitala kopia som lagras på hårddisken räknas
alltså som ett exemplar. En fråga som fortfarande diskuteras är huruvida
exemplarframställning ska anses ske vid inmatning i RAM (Random Access
Memory). RAM är ett ”arbetsminne” som finns i varje dator och där all
information som finns i datorn lagras under en längre eller kortare tid. När
ett applikationsprogram körs, som till exempel ett ordbehandlingsprogram,
laddas detta in i datorns RAM. Även arbetsfiler, bilder, ljud och websidor
lagras i RAM under den tid materialet används. Många bedömare är av
uppfattningen att det från upphovsrättsligt perspektiv inte finns någon
anledning att göra skillnad på lagring på hårddisk och i RAM. Enligt dem
skall även en överföring till RAM anses utgöra exemplarframställning.18

Detta är dock en fråga som fortfarande diskuteras.19

Om en lagring i RAM skall anses utgöra exemplarframställning innebär
detta att den som tex går in på en hemsida på Internet, eller använder sig av
ett ordbehandlingsprogram, framställer ett exemplar av programmet eller
hemsidan i sin dators RAM. Detta är dock tillåtet, på grund av den
undantagsregel som finns i 12§ URL, som ger var och en rätt att framställa
enstaka exemplar av offentliggjorda verk för enskilt bruk. Denna regel gäller
dock ej datorprogram. För dessa gäller i stället 26g och h§§ URL, som ger
den som innehar ett lagligt förvärvat program rätt att framställa sådana
brukskopior av ett program som är nödvändiga för att praktiskt kunna
använda programmet. Det är också tillåtet att göra backupkopior för
säkerhetsändamål. För information som tas hem från Internet gäller, förutom
att det är tillåtet att göra en kopia för eget bruk, att den som har lagt ut
informationen på nätet får anses medge att ”surfaren” framställer en kopia.
Annars hade det ju varit förbjudet att surfa på Internet!20

Just nu behandlas ett förslag till ett direktiv om upphovsrätt i EU-
kommissionen.21 Detta direktiv kommer bland annat att beröra
upphovsrätten på Internet. Direktivet kommer att innebära att upphovsrätten
på Internet övervakas genom övervakningsprogrammet Electronic Copyright
Management Systen, som kommer att implementeras i olika nätverk.
Information som övervakas genom detta program blir tillgänglig för dem
som betalat för den. Medlemsländerna tillåts göra undantag från

                                                
17Carlén-Wendels, a a, s 63.
18Carlén-Wendels, a a, s  64.
19Se även Jon Bing: Opphavsretten og ny informasjonsteknologi: Noen spredte notater, i
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1995, s 595f.
20Carlén-Wendels, a a, s 76 och 81.
21Proposal for European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain
aspects of copyright and related rights in the Information Society COM/97/0628.
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upphovsrätten för kopiering för privat bruk. Undantag kommer också att få
göras för vissa typer av kopiering som sker i icke-kommersiellt syfte, till
exempel för undervisning och arkivering. Direktivet har kritiserats då det av
vissa anses att det kommer att göra information mindre lättillgänglig för till
exempel journalister och forskare.22

�������)DOOHW�=HQRQ�3DQRXVVLV

I Sverige lade en man vid namn Zenon Panoussis under vintern 95/96 ut ett
antal texter på sin hemsida. Dessa texter påstods av Scientologikyrkan vara
identiska med de hemliga scientologdokumenten OT II och III. Panoussis
skickade även en text som påstods vara identisk med NOT (New Era
Dianetics for Operating Thetans, en annan hemlig scientologtext) till en
nyhetsgrupp på Internet. I början av september 1996 inkom en
stämningsansökan till Stockholms tingsrätt från advokatfirman Dahlman
Magnusson, som ombud för Religious Technology Center.

Religious Technology Center (härefter kallat RTC) är en av organisationerna
inom scientologirörelsen. RTC beskrivs som en ideell religiös organisation
med säte i Kalifornien, USA. RTC innehar upphovsrätten till alla L. Ron
Hubbards verk.

I stämningsansökan yrkade RTC att Panoussis skulle förpliktas att betala
skadestånd för den skada RTC lidit genom att Panoussis gjort dokumenten
tillgängliga för allmänheten, och därmed gjort intrång i RTCs upphovsrätt.
RTC begärde även att Panoussis vid vite skulle förbjudas att fortsätta med
åtgärder som innebar intrång i RTCs upphovsrätt, samt att egendom i
Panoussis besittning som kunde omfattas av RTCs upphovsrätt skulle tas i
förvar (enligt RB 15:3).23

Den 4 september beslöt Stockholms tingsrätt att ålägga Zenon Panoussis ett
interimistiskt vitesförbud att fortsätta sprida dokumenten. Vitet sattes till 50
000 kr.24 Samma dag gjorde Kronofogden förrättning hos Panoussis och
beslagtog disketter och hårddisken i hans dator. RTC meddelade i sin
stämningsansökan att  inga av de aktuella dokumenten lämnades in till
tingsrätten som bevisning. RTC ansåg att detta skulle kunna få till följd att
dokumenten av amerikansk domstol ansågs vara tillgängliga för
allmänheten. Vid den här tiden var nämligen ett fall uppe till prövning i
USA där domstolen skulle fastställa huruvida de aktuella dokumenten kunde

                                                
22Eva Rådahl: Från total anarki till ”storebror ser dig”, Universitetsläraren 5/1998.
  Ylva Nilsson: EU-förslag om upphovsrätt kritiseras av biblotikarier, Svenska Dagbladet
30-03-98.
23Ansökan om stämmning och interimistiska åtgärder i målet mellan RTC och Zenon
Panoussis, Stockholms Tingsrätt T7-866-96
24Scientologerna förlorade upphovsrättsmål, Dagens Nyheter, 10-05-97.
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anses vara tillgängliga för allmänheten, och därför inte omfattades av den
amerikanska lagen om företagshemligheter.25

Några dagar senare lämnade Panoussis in en kopia av dokumenten till
tingsrätten som underlag i upphovsrättsmålet. Tingsrätten beslöt att
sekretessbelägga materialet enligt 8 kap 17§ Sekretesslagen.26 Enligt denna
paragraf gäller sekretess hos domstol för uppgift om enskilds affärs- eller
driftsförhållanden, om det kan antas att den uppgiften rör lider avsevärd
skada om uppgiften röjs.

Kopior av de aktuella dokumenten lämnades även in till lagmannens kansli
vid Stockholms tingsrätt, Justitiedepartementet, Justitiekanslern och
riksdagen. När dessa handlingar inkom blev de allmän handling. Eftersom
de inte hemligstämplades med stöd av sekretesslagen blev de tillgängliga för
allmänheten.27

�������6FLHQWRORJLELEHOQ�RFK�XSSKRYVUlWWHQ�L�6YHULJH

Att bedöma huruvida Zenon Panoussis’ spridning av scientologernas
hemliga skrifter är tillåten eller ej är inte helt lätt. Turerna i målet är många
och krångliga. Panoussis påstår att de texter han spritt inte är identiska med
de texter RTC hävdar upphovsrätt till. För att kontrollera om detta påstående
är riktigt måste en jämförelse göras med de texter RTC vill hålla hemliga.
Som jag tidigare nämnt ville RTC inte lämna in texterna som bevisning då
detta skulle kunna få negativa följder i en pågående tvist i USA.

Huvudförhandlig i målet blir den 26 maj i år. Om domstolen finner att
scientologernas dokument är identiska med de dokument Panoussis har
spritt är det möjligt att han kan anses ha gjort sig skyldig till
upphovsrättsintrång. Att lägga ut upphovsrättsligt skyddat material på sin
hemsida kan likställas med att göra materialet tillgängligt för allmänheten.
Om detta sker utan upphovsmannens samtycke utgör det
upphovsrättsintrång enligt 2§ URL.

RTC påstår att det rör sig om icke utgivet material. Om domstolen anser att
detta kan styrkas skulle detta leda till att även kopiering av dokumenten för
enskilt bruk är otillåtet, såsom framgår motatsvis av 12 § URL. De aktuella
dokumenten är fortfarande allmän handling hos riksdagen och tingsrättens
kansli i Stockholm. Det innebär att dessa myndigheter på begäran
tillhandahåller kopior av dokumenten till självkostnadspris. I 26 b § URL
stadgas att allmänna handlingar oavsett upphovsrätten skall tillhandahållas.
Om tingsrätten fastslår att det rör sig om icke utgivet material leder detta till

                                                
25Ansökan om stämmning och interimistiska åtgärder i målet mellan RTC och Zenon
Panoussis, Stockholms tingsrätt avd 7.
26Mikael Kindblom: Stockholmsadvokater försvarar scientologer, Lex Press 20-11-96.
27Se vidare kap 8.



20

att kopiering för enskilt bruk är otillåten, men att envar ändå kan gå till
riksdagens kansli och hämta en kopia.

Upphovsrättslagens syfte är att ge upphovsmän en bestämmanderätt över
sina verk. Lagen ger i första hand författare, artister och konstnärer en
möjlighet att försörja sig på sitt skapande, genom att den ger dem ensamrätt
att utnyttja sina verk i ett kommersiellt syfte. I Zenon Panoussis fall
handlade det inte om att han vidtog otillåtna åtgärder med ett skyddat verk
för att få ekonomisk vinning. Hans syfte var förmodligen att skapa debatt,
genom att göra information tillgänglig, som tidigare hållits hemlig för
allmänheten.

Rätten att fritt uttrycka sina åsikter och att delta i en fri debatt skyddas dock
inte av URL, utan av reglerna om yttrandefrihet i  våra grundlagar. Dessa
regler syftar i första hand till att värna om den fria åsiktsbildningen och att
garantera medborgarna delaktighet i den demokratiska processen. Det är inte
meningen att någon skall kunna kränka annans upphovsrätt och till sitt
försvar åberopa yttrandefrihet. Upphovsrättsintrång som sker med hjälp av
en tryckt skrift anses i de flesta fall vara ett brott som inte har med yttrande-
eller tryckfrihet att göra.28

I det sk Manifestmålet från 1985 uttalade HD att det kan finnas fall då
yttrandefrihetens och informationsfrihetens intressen gör sig så starkt
gällande att man skulle kunna låta upphovsrätten ge vika. Manifestmålet
handlade om en icke utgiven text som utan tillåtelse från upphovsmannen
publicerats av en tidning. Texten utgjorde ett förslag till konstnärlig
målsättning för Göteborgs Stadsteater, och den var skriven av en av de
anställda. HD konstaterade att texten var upphovsrättsligt skyddad, men att i
det här fallet var det upphovsrättsliga skyddsintresset inte starkt gällande.
Det ansågs att det i detta fall fanns ett betydande allmänintresse av att texten
publicerades som ett led i nyhetsförmedlingen. HD sade:

”Det torde ... kunna uppstå situationer där
yttrandefrihetsintresset gör sig gällande med
sådan styrka att domstolarna rimligen måste ta
ansvar för en friande dom vid åtal för intrång i
upphovsrätten. Här avses fall som skulle kunna
sägas ha beröringspunkter med de nödsituationer
som enligt 24 kap 4 § BrB leder till straffrihet.”

Domstolen konstaterade dock att det i detta mål inte rörde sig om en så
extrem situation som det måste vara frågan om för att det skall vara
berättigat att göra ett sådant undantag från upphovsrätten.29

                                                
28Reinhold Fahlbeck: Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s 33.
29NJA 1985 s 893.
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Det fordras mycket för att en domstol skall göra ett undantag från
upphovsrätten på grund av informations- och yttrandefriheten. Jag anser inte
att det är troligt att domstolen gör ett sådant undantag i det här fallet. Trots
detta torde man kunna konstatera att det kan finnas starka intressen från
samhällets och allmänhetens sida av att få insyn i vad som egentligen pågår
inom en sluten religiös grupp av den här typen.
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På det immaterialrättsliga området har det sedan länge förekommit ett
omfattande internationellt samarbete. I Europa skedde samarbete tidigare i
Europarådets regi. Med tillkomsten av EG (nu EU) kom ett ökat samarbete
inom Europa till stånd.

Varken Romfördraget från 1957 eller unionsfördraget från 1992 innehåller
några uttryckliga regler om immaterialrätt. Det helt normala användandet av
nationella immaterialrättsliga regler kan emellertid leda till begränsningar i
samhandeln mellan medlemsländerna. Därför har en mängd
immaterialrättsliga regler utfärdats inom EU. Stora delar av de europeiska
ländernas immaterialrätt har harmoniserats. Det förekommer dock
fortfarande vissa skillnader. Internationellt samarbete på immaterialrättens
område förekommer också med hjälp av internationella konventioner, bland
andra Bernkonventionen och TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights). 30

De holländska regler Scientologikyrkan använde sig av för att bekämpa
spridandet av de hemliga skrifterna i Holland, verkar på det hela taget vara
ganska lika de svenska reglerna om upphovsrätt. Då jag redan har gått
igenom hur det svenska regelverket ser ut, låter jag ett rättsfall illustrera de
holländska reglerna.

�������.DULQ�6SDLQN

En vårdag 1995 besökte två av Scientologikyrkans dataexperter
Internetleverantören XS4ALLs kontor i Amsterdam. Anledningen till
besöket var att en av XS4ALLs kunder, en man vid namn Fonss, hade lagt ut
The Fishman Papers, som bland annat innehåller OT II och II och NOT, på
sin hemsida. Han hade kommit över dokumenten på diskussionsgruppen
alt.religion.scientology på Internet, dit de hade skickats av Arine Lerma, en
före detta scientolog i USA.

                                                
30Mogens Koktvedgard och Marianne Levin: Lärobok i immaterialrätt, s 42.
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Scientologerna krävde att XS4ALL skulle ta bort dokumenten, men
XS4ALL vägrade, och förklarade att de enbart tillhandahöll en tjänst åt sina
kunder. XS4ALL ansåg sig inte vara ansvariga för vad deras kunder använde
denna tjänst till. Emellertid kontaktade XS4ALL Fonss och informerade
honom om situationen. Fonss tog bort dokumenten från sin hemsida, men då
händelserna uppmärksammats i holländska media dröjde det inte länge
förrän kopior av dokumenten började dyka upp på hemsidor över hela
Holland. Bland de som lade ut dokumenten på sina hemsidor fanns bland
andra en ledamot i den holländska riksdagen, Oussama Cherribi, en välkänd
författare, Marcel Moring, och en frilansjournalist vid namn Karin Spaink. I
början av oktober 1995 fanns dokumenten att tillgå på över 60 hemsidor i
Holland.31

I februari 1996 stämdes Karin Spaink tillsammans med 22
Internetleverantörer av RTC för upphovsrättsintrång. Internetleverantörerna
sades av RTC ha gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång genom att göra
det möjligt för sina kunder att lägga ut upphovsrättsligt skyddat material på
Internet. Karin Spaink sades ha kränkt RTCs upphovsrätt genom att
offentliggöra dokumenten på sin hemsida. Under processens gång ersatte
Karin Spaink emellertid dokumenten med referat av innehållet i dem. Dessa
referat innehöll vissa citat ur OT dokumenten samt Spainks egna
kommentarer till dessa citat. RTC sade att det inte spelade någon roll att hon
inte längre hade dokumenten i sin ursprungliga form tillgängliga på sin
hemsida. RTC ansåg sig fortfarande ha ett intresse av att stämma Karin
Spaink eftersom hon enligt RTC inte hade lovat att avhålla sig från
ytterligare upphovsrättskränkningar.32

Den 12 mars 1996 kom domen i målet mellan RTC och Karin Spaink och
Internetleverantörerna. Samtliga Internetleverantörer och Karin Spaink
frikändes. I domsmotiveringen sades att sedan hon ändrat sin hemsida kunde
det inte anses klarlagt att hon kränkte RTCs upphovsrätt. Vad gällde de citat
från de hemliga scientologdokumenten som fortfarande fanns på hennes
hemsida sade domstolen att dessa var tillåtna enligt art 15A i den holländska
upphovsrättslagen. Enligt denna artikel är det tillåtet att citera ur verk som är
offentliggjorda. Domstolen ansåg att det faktum att dokumenten hade varit
tillgängliga för allmänheten såsom offentlig handling i Fishmanfallet i USA
gjorde att de kunde anses vara offentliggjorda. Karin Spainks citat var alltså
tillåtna enligt holländsk rätt.33

                                                
31Karin Spaink: Scientology gets caught in the Net, de Groene Amsterdamer, 04-08-95.
32Att stämma någon för att personen i fråga vägrat att avge ett löfte tycks mig vara en
mycket ovanlig grund för ett yrkande. Det är också intressant att notera att trots att över 60
personer lade ut dokumenten på sina hemsidor var Karin Spaink den enda privatperson som
stämdes. Detta skulle möjligen kunna bero på att hon i sitt arbete som journalist hade
publicerat flera kritiska tidningsartiklar om Scientologikyrkan.
33Verdict: Scientology v. providers and KarinSpaink, The District Court of the Hague, 12
March 1996, case number 96/160.
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Om man jämför den holländska regeln om citaträtt med den svenska ser man
att de båda reglerna är mycket lika. Enligt 22§ i den svenska
upphovsrättslagen är det tillåtet att citera ur offentliggjorda verk. Enligt 8§ i
samma lag anses ett verk offentliggjort då det lovligen har gjorts tillgängligt
för allmänheten. I rekvisitet lovligen ligger att offentliggörandet normalt
skall ha skett med upphovsmannens samtycke. Om upphovsmannen inte har
lämnat sitt samtycke anses verket inte XWJLYHW i URLs mening. Ett verk
behöver dock inte vara utgivet för att det skall vara tillåtet att citera ur det.
Det räcker att det lovligen har gjorts tillgängligt för allmänheten.34

Frågan huruvida en svensk domstol skulle tillåta citat ur scientologernas
hemliga skrifter eller ej har inte kommit upp till prövning i Sverige. Även
om vissa av de exemplar av OT och NOT som finns hos svenska
myndigheter numera är sekretessbelagda så finns de fortfarande tillgängliga
såsom allmän handling hos andra myndigheter. Om myndigheternas
tillgängliggörande av dokumenten kan anses ha skett lovligen kan detta leda
till att dokumenten kan anses vara offentliggjorda. Om dokumenten är
offentliggjorda är det tillåtet att citera ur dem även i Sverige.

Vad gäller de holländska Internetleverantörerna sade domstolen att de inte
kan anses skyldiga att övervaka vad deras kunder använder sin
Internetanslutning till. Därför kan de heller inte anses vara ansvariga för
eventuella upphovsrättskränkningar deras kunder gör sig skyldiga till. Den
holländska domen har överklagats av RTC.

�����,QWHUQHW�RFK�XSSKRYVUlWWHQ�L�86$

�������'HW�DPHULNDQVND�UlWWVV\VWHPHW

Innan jag behandlar den amerikanska upphovsrättslagstiftningen skall jag
förklara kortfattat hur det amerikanska rättsväsendet ser ut. Detta har en viss
relevans när det gäller att dra slutsatser från amerikanska rättsfall.

Eftersom USA är en federal statsbildning kan man inte tala om HQ
amerikansk rätt. Det rör sig i stället om ett drygt femtiotal visserligen
besläktade men långt ifrån identiska rättssystem. Varje delstat har ett eget
rättssystem. Dessutom finns ett federalt, övergripande, rättssystem. Inom
vissa områden tillkommer lagstiftningskompetensen delstaterna själva och
inom andra gäller federala lagar. Lagarna i de olika delstaterna ser ganska
lika ut inom många områden. Det beror på att då lagstiftningen utarbetas
undersöks normalt de andra delstaternas regler på området. Delstaterna
avviker inte gärna utan särskilda skäl från den reglering som råder i alla,
eller nästan alla, de övriga delstaterna. Det finns dessutom en institution som
heter 7KH� 1DWLRQDO� &RQIHUHQFH� RI� &RPPLVVLRQHUV� RQ� 8QLIRUP� 6WDWH� /DZ
                                                
34Henry Olsson: Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar, s 94.
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som utarbetar uniforma modellagar. Delstaterna kan sedan välja att utforma
sin egen lag efter dessa modeller.35

Det finns två domstolssystem som fungerar parallellt. Avgöranden enligt
federal lag träffas av federala domstolar. De finns tre instanser, United
States District Courts, United States Courts of Appeals och the Supreme
Court of the United States. Avgöranden enligt delstatlig lagstiftning träffas
av de delstatliga ”trial courts” som finns i varje delstat. Avgöranden från
dessa domstolar kan överklagas till delstatliga appelationsdomstolar och
sedan till delstaternas högsta domstolar. De delstatliga högsta domstolarnas
domar är slutgiltiga, men om de aktualiserar en frågeställning av
federalrättsligt intresse kan de bli överklagade till den federala högsta
domstolen (the Supreme Court of the United States). Förutom dessa
domstolar finns det ett antal specialdomstolar.36

De federala och de delstatliga domstolarnas behörighetsområden i tvistemål
överlappar varandra i ganska stor omfattning, vilket ofta ger käranden en
möjlighet att välja domstol. Den vanligaste anledningen för federal domstols
behörighet i tvistemål är så kallad GLYHUVLW\� MXULVGLFWLRQ. Denna grundas på
att parterna inte är hemmahörande i samma delstat och att tvistemålets värde
överstiger ett visst minimibelopp. Enligt ett prejudikat från den federala
högsta domstolen skall de federala domstolarna i dessa fall tillämpa den
delstatliga materiella rätten i den delstat där den federala domstolen som
prövar målet i första instans har sitt säte.37

Inte ens den federala högsta domstolen i USA är bunden av sina egna
prejudikat. Trots detta råder det ingen tvekan om att de högre domstolarnas
avgöranden rent faktiskt följs i rättspraxis. De delstatliga domstolarna är inte
heller tvungna att följa prejudikat från domstolar i andra delstater. Trots
detta åberopas de ofta, och beroende på från vilken domstol de kommer, kan
de ha en avsevärd SHUVXDVLYH� DXWKRULW\.38 Detta innebär att prejudikat,
tillsammans med en i övrigt hållbar argumentation, kan väga mycket tungt.

�������'HQ�DPHULNDQVND�FRS\ULJKWODJHQ

I USA gäller sedan januari 1978 The Copyright Act.39 Detta är en federal
lag. I och med dess tillkomst fick USA en enhetlig upphovsrättslag som
gäller i hela landet. År 1988 tillträdde USA Bernkonventionen.40 Denna
konvention har tillträtts av en stor mängd länder, bland andra Sverige och
Holland. Som rättsfallen kommer att visa är de amerikanska reglerna om
upphovsrätt ganska lika de regler som gäller i Sverige och övriga Europa.

                                                
35Michael Bogdan: Komparativ rättskunskap, s 150.
36M. Bogdan, a a, s 155.
37M. Bogdan a a, s 156.
38M. Bogdan, a a, s 150.
3917 U.S.C.A.
40Stephen M. Stewart: Intertational Copyright and Neighbouring Rights, s 567.
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Det finns ett flertal rättsfall från federala domstolar i USA som rör
Scientologikyrkans upphovsrätt på Internet. Ett av de viktigare fallen som
gäller Scientologikyrkan och Internet är Religious Technology Center v.
Lerma. Arnie Lerma, en före detta medlem i Scientologikyrkan i USA, lade
under sommaren 1995 lade ut den sk Fishmanakten på Internet. Det var
början till hela det händelseförlopp som har lett till en stor mängd rättsfall
över hela världen. Det var dessa dokument som spreds som en löpeld genom
det globala Internetsamhället, och som bland annat ledde till rättsfallen i
Holland och Sverige.

�������7KH�:DVKLQJWRQ�3RVW�RFK�$UQLH�/HUPD

I en rättegång mellan en annan före detta scientolog, Steven Fishman, och
Scientologikyrkan hade delar av scientologernas hemliga träningsprogram
lämnats in till en domstol i Los Angeles som bevisning. Enligt den
amerikanska offentlighetsprincipen har alla rätt att läsa alla dokument som
inkommit till domstolarna. Men liksom de svenska scientologerna några år
senare skulle göra, vidtog Scientologikyrkan i Los Angeles åtgärder för att
vakta sina hemligheter. Åtta medlemmar turades om att varje dag läsa
dokumenten, så att ingen annan skulle få tillgång till dem. Trots detta spreds
ett par kopior, främst bland före detta scientologer. Arnie Lerma fick tag på
en kopia. Han scannade in den på sin dator, och lade ut den på Internet. Han
skickade även papperskopior av dokumenten till Richard Leiby, en
journalist på The Washington Post, som tidigare skrivit flera artiklar om
Scientologikyrkan.41

The Washington Post publicerade en lång artikel om Lerma och
Scientologikyrkan skriven av Marc Fisher. I denna citerade han bland annat
ur de hemliga träningsprogram som Lerma skickat till tidningen. Religious
Technology Center stämde Lerma, The Washington Post, Richard Leiby,
Marc Fisher och Digital Gateway Systems, den Internetleverantör Lerma
använde sig av, för upphovsrättsintrång och angrepp på företagshemlighet.
Domstolen fastslog att Lermas posting av de upphovsrättsligt skyddade
dokumenten på Internet kunde anses utgöra ett direkt upphovsrättsintrång.42

�������7KH�IDLU�XVH�GRFWULQH

Domstolen ansåg inte att The Washington Post och journalisterna hade gjort
sig skyldiga till intrång i RTCs upphovsrätt. I domskälen sades det att i
amerikansk lag finns en stark presumtion mot att ålägga pressen ”prior
restraint”, dvs att hindra pressen från att rapportera om sådant som det ligger
i allmänhetens intresse att få veta. Dessutom sades att de utdrag ur

                                                
41Marc Fisher: Church in Cyberspace; Its Sacred Writ Is on the Net, Its Lawyers Are on the
Case, The Washington Post 19-08-95.
42Religous Technology Center v. Lerma, 897 F.Supp. 260 (E.D.VA. August 30, 1995).
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scientologernas hemliga texter (om cirka 46 ord) som tidningen publicerat,
var så korta att de föll under ”the fair use doctrine”, och därför var tillåtna.

Regeln om fair use finns i 17 U.S.C.A. §107. Där sägs att om någon
använder sig av upphovsrättsligt skyddat material i till exempel
undervisning och nyhetsrapportering, eller för att kritisera materialet i fråga,
utgör detta inte upphovsrättsintrång. När det gäller att bedöma huruvida en
användning av upphovsrättsligt skyddat material kan sägas utgöra fair use
skall fyra faktorer vägas in i bedömningen: 1) i vilket syfte materialet har
hanvänts, främst huruvida det rör sig om vinstsyfte eller ej, 2) vilken typ av
upphovsrättsligt skyddat material det rör sig om, 3) hur stor del av
materaialet som har använts, 4) vilken effekt användandet av materialet har
haft på materialets framtida försäljningsvärde. Vidare sägs att:

”The fact that a work is unpublished shall not
itself bar a finding of fair use if such finding is
made upon consideration of all the above
factors.”

Enligt denna bestämmelse finns det alltså inget krav på att det skall röra sig
om ett verk som är utgivet eller offentliggjort. The fair use doctrine fyller
ungefärligen samma funktion som den citaträtt, och den regel om
användning av upphovsrättsligt skyddade verk inom undervisning, som
finns i den svenska upphovsrättslagstiftningen.

�������'HQQLV�(UOLFK�RFK�7RP�.OHPHVUXG

I ett rättsfall från norra Kalifornien hade en annan avhoppare, en före detta
präst i Scientologikyrkan vid namn Dennis Erlich, också lagt ut hemliga
scientologdokument på Internet. Även han stämdes av RTC, tillsammans
med en Internetleverantör och en BBS, för upphovsrättsintrång och angrepp
på företagshemlighet. Målet kom aldrig att avgöras slutgiltigt, eftersom
parterna senare förlikades, men i två avgöranden om förbudsföreläggande
uttalade domstolen sig om huruvida det var sannolikt att RTC skulle komma
att vinna målet. 43

Erlich försökte, liksom journalisterna vid The Washington Post, försvara sig
genom att hävda att hans spridning av de upphovsrättsligt skyddade verken
föll under the fair use doctrine. Domstolen förkastade emellertid detta
försvar. De faktorer som vägde tyngst till Erlichs nackdel var att han hade
kopierat verken i sin helhet, och att de kritiska kommentarer han försett
verken med var ytterst kortfattade i förhållande till materialets omfattning.

                                                
43Religious Technology Center v. Netcom On-Line Com.,923 F.Supp. 1231 (N.D.Cal.
September 22, 1995) s1249 och Religious Technology Center v. Netcom On-Line
Communication Services Inc., 907 F.Supp. 1361 (N.D. Calif. November 21, 1995).
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Både i Lerma och Erlich fallen stämde RTC även svarandenas
Internetleverantörer. I Erlichfallet hade de hemliga dokumenten lagts ut på
en BBS. En BBS, eller Bulletin Board System, är ett slutet nätverk som kan
kontaktas via Internet sedan man tilldelats ett lösenord av dess
systemoperatör. BBSen där de hemliga dokumenten lagts ut hette
Clearwood Data Sounds, och dess systemoperatör hette Tom Klemesrud.
Clearwood Data Sounds Internetanknytning tillhandahölls av NETCOM On-
Line Communication Services Inc. (härefter kallat NETCOM). Domstolen
konstaterade att Erlich förmodligen skulle komma att fällas för
upphovsrättsintrång.

Domstolen hade även att bedöma om NETCOM, Clearwood Data Sounds
och Klemesrud skulle kunna fällas för medhjälp till upphovsrättsintrång.
Domstolen började med att konstatera att det inte rådde någon tvekan om att
när NETCOM och Klemesrud mottog de dokument Erlich sände iväg,
skapades exemplar av dokumenten i deras datorer.44 Den viktiga rättsfråga
domstolen hade att avgöra var huruvida innehavaren av en dator kunde
hållas ansvarig för att exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk
överfördes till datorn av någon annan.45

Domstolen sade att då varken NETCOM eller Klemesrud sorterar eller
kontrollerar den information som sprids via deras datorer, kan de inte anses
ha medverkat till Erlichs upphovsrättsintrång, varken uppsåtligt eller
oaktsamt.46 Den amerikanska domstolen fann alltså att det måste föreligga
någon sorts aktivitet från den tilltalades sida för att han skall kunna fällas för
medhjälp till upphovsrättsintrång.

�����6DPPDQIDWWQLQJ

I detta avsnitt har jag behandlat rättsfall från tre olika länder. Alla rättstallen
har samma kärande, och situationerna är ganska lika. Dessa fall belyser på
ett tydligt sätt hur stora likheter det finns i Sveriges, Hollands och USAs
upphovsrättslagstiftningar. I alla fallen konstaterades att spridning av
upphovsrättsligt skyddade verk på Internet utgör exemplarframställning som
ej är tillåten utan upphovsrättsinnehavarens samtycke. (Panoussisfallet är
dock inte avgjort än.) I fallen från USA och Holland konstaterades att en
Internetleverantör ej kan hållas ansvarig om dess kunder gör sig skyldiga till
upphovsrättsintrång, åtminstone inte om Internetleverantören inte är
medveten om det. Detsamma gäller förmodligen i Sverige enligt de
slutsatser som kan dras från den sk BBS domen.47

                                                
44Jämför med rättsläget i Sverige avsnitt 5.2.2.
45Situationen var alltså i det närmaste identisk med den i det principiellt viktiga målet vid
svenska HD, domen NJA 1996 s. 79 (”BBS domen”). Har de svenska justitieråden möjligen
låtit sig inspireras av domar från USA ?
46Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services Inc., 907
F.Supp. 1361 (N.D. Calif. November 21, 1995).
47NJA1996 s 79.
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Fallen visar att Scientologikyrkan har försökt få kritiker i flera länder dömda
för upphovsrättsintrång. Det är möjligt att dessa fall har haft en viss
avskräckande effekt på personer som kommit över hemliga
scientologdokument och övervägt att publicera dem. Domarna har använts
av Scientologikyrkan för att förmå Internetleverantörer att förmå sina kunder
att ta bort upphovsrättsligt skyddade scientologdokument från sina
hemsidor. I ett fall i Norge förmåddes en person att ta bort hemliga
scientologdokument från sin hemsida sedan hans Internetleverantör utsatts
för påtryckningar från Scientologikyrkan.48

I Sverige lade en student vid Linköpings universitet ut hemliga
scientologdokument på sin hemsida. Universitetets ADB-säkerhetschef
hotade med att dra in hans Internetanslutning om han inte omedelbart tog
bort dokumenten. ABD-säkerhetschefen hade kontaktats av scientologernas
advokater. De hänvisade till det interimistiska förbud mot fortsatt spridning
av scientologernas skrifter, som hovrätten fastställt i Panoussisfallet.49

Även om Scientologikyrkan har lyckats hindra ett antal människor från att
sprida de upphovsrättsligt skyddade texterna via Internet, finns det ett ännu
större antal människor som inte låter sig skrämmas av utsikten att bli stämd
av Scientologikyrkan. De omstridda skrifterna finns fortfarande att tillgå på
ett antal hemsidor, både i omskriven och i ursprunglig form. 50

Scientologernas försök att använda upphovsrätten för att hemlighålla sina
skrifter har inte fått den effekt scientologerna avsåg. I stället för att dölja
dessa skrifters innehåll för allmänheten, har medias uppmärksammande av
rättsfallen lett till att ett stort antal människor fått insyn i vad dessa hemliga
texter innehåller.

                                                
48Stella Bugge: Scientologi-hemmeligheter stoppet på Internett, Verdens Gang 15-11-96.
49Janne Gustafsson: Sektens hot satte stopp, han fick inte sprida skrifterna, Östgöta
Correspondenten 06-12-96.
50På följande adress kan man hitta flera av OT:
htttp://www.bofh.pp.se/~redbaron/CoS/OT/ot.html Observera att det sannolikt är olagligt att
ta hem dessa dokument, förmodligen är det även olagligt att gå in på den här hemsidan !
Den som vill vara laglydig kan hitta dokumenten i omskriven form på Karin Spainks
hemsida med adress: http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/comments/jaot3.html
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Då exemplar av scientologernas hemliga skrifter under hösten 1996
lämnades in till justitiedepartementet, JK, Riksdagen och Stockholms
tingsrätt blev dessa skrifter allmän handling. Under en lång tid försökte olika
personer hindra allmänheten från att ta del av innehållet i skrifterna. I
justitiedepartementets exemplar byttes först sidor ut. Efter ett tag revs flera
sidor ut, och till slut täcktes text över med tippex. Till JKs expedition kom
under en tid varje dag en grupp scientologer. Enligt egen utsago turades de
om att läsa texterna för att hindra allmänheten från att ta del av dem.51

Det förefaller vara uppenbart att scientologerna inte bara vill hindra andra
från att göra intrång i deras upphovsrätt, de vill även hindra allmänheten
från att ta del av själva innehållet i de hemliga skrifterna. Om så är fallet kan
man fråga sig varför scientologerna inte har försökt använda sig av lagen om
företagshemligheter för att förhindra att information de vill hålla hemlig
sprids. Scientologikyrkan i USA har i flera fall som liknar Panoussisfallet
försökt förhindra spridandet av hemlig information med hjälp av
amerikanska lagar om företagshemligheter.

�����'HQ�VYHQVND�ODJHQ�RP�I|UHWDJVKHPOLJKHWHU

Frågan är om den svenska lagen om företagshemligheter (härefter kallad
FHL) överhuvudtaget är tillämplig på den information som det här rör sig
om. Första stycket i FHL 1§ lyder som följer:

”Med företagshemlighet avses i denna lag sådan
information om affärs- eller driftsförhållanden i
en näringsidkares rörelse som näringsidkaren
håller hemlig och vars röjande är ägnat att
medföra skada för honom i
konkurrenshänseende.”

Det torde inte vara möjligt för Scientologikyrkan att i Sverige skydda sina
hemligheter med hjälp av FHL. En förutsättning för skydd enligt FHL är
nämligen att informationen i fråga faktiskt är begränsad till en viss,
någorlunda begränsad personkrets. Även om de övriga rekvisiten i 1§ FHL
kan anses uppfyllda kan information som är allmänt känd aldrig skyddas av
FHL. Den uppmärksamhet Zenon Panoussismålet har rönt i Sverige förde
med sig att flera tidningar har publicerat referat av vissa delar av
scientologernas hemliga dokument.52 Scientologikyrkan har inte heller
försökt stämma någon i Sverige för angrepp på företagshemlighet. Det kan

                                                
51Lilian Öhrström: Scientologkupp mot JK, Dagens Nyheter 13-11-96.
52Se tex: Jonas Fogelqvist: Han leder kriget mot scientologerna - nu sprids kyrkans
hemligheter på Internet, Metro Weekend, 17-11-96.
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hända att scientologerna hade handlat annorlunda om informationen inte
redan funnits tillgänglig på Internet. I USA har Scientologikyrkan gjort flera
försök att skydda sina hemligheter med hjälp av den amerikanska lagen om
företagshemligheter.
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I USA kan två olika system användas för att komma till rätta med angrepp
på företagshemligheter. Det finns dels ett federalt straffrättsligt system, och
dels ett delstatligt civilrättsligt tillvägagångssätt. Det har tidigare varit svårt
att komma till rätta med angrepp på företagshemligheter som sker med hjälp
av elektroniska media, där information förflyttas mellan olika stater. Fram
till oktober 1996 var federala åklagare tvungna att använda sig av the
National Stolen Property Act från 1934 för att komma till rätta med sådana
angrepp på företagshemligheter, som innebar att information överfördes från
en stat till en annan med hjälp av elektroniska media. Denna lag tillkom
ursprungligen för att hindra brottslingar att fly från en delstat till en annan
med stulen egendom. The National Stolen Property Act gäller stöld av
”goods, wares or merchandise”53, vilket har lett till att vissa domstolar har
ansett att den inte går att tillämpa på immateriell egendom.54

I oktober 1996 kom en ny lag, the Economic Espionage Act,55 som gjorde
angrepp på företagshemligheter till ett federalt brott. Denna lag kan
användas både i civil- och straffrättsliga förfaranden, och den kan tillämpas
på fall då hemlig information sprids från en delstat till en annan, eller då
företagshemligheter sprids via Internet. I civilrättsliga förfaranden under
denna lag har de federala distriktsdomstolarna exklusiv jurisdiktion. The
Economic Espionage Act är dock fortfarande relativt ny, och har ännu inte
hunnit tillämpas i särskilt många fall.

Förutom denna federala lag om angrepp på företagshemligheter, har de
flesta delstaterna dessutom egna delstatliga lagar som reglerar angrepp på
företagshemligheter. Fram till 1996 var det vanligast att dessa lagar
användes i civilrättsliga skadeståndsprocesser som gällde angrepp på
företagshemligheter. Scientologikyrkan i USA har i flera olika fall försökt
använda sig av delstatliga lagar om företagshemligheter, då de stämt
personer som spritt de hemliga scientologtexterna på Internet.

                                                
5318 U.S.C.§ 2314.
54R. Mark Halligan, Esq.: Recent Intellectual Property Law Developments on the Internet,
The Trade Secrets Home Page, 18-02-98. http://execpc.com/~mhallign
55U.S.C.A.,Statutory Supplement, Public Law 104-294 [H.R. 3723]: October 11,1996.
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I fallet Religious Technology Center v. Lerma56 hade en före detta
scientolog skickat hemliga scientologtexter till en diskussionsgrupp på
Internet i slutet av juli 1995. RTC stämde honom, och två journalister på
The Washington Post, för upphovsrättsintrång57 och angrepp på
företagshemlighet, inför en federal domstol i delstaten Virginia. Domstolen
fann att varken Lerma eller journalisterna hade gjort sig skyldiga till angrepp
på företagshemlighet. I sina domskäl sade domstolen att för att kunna få
igenom sina yrkanden måste RTC först och främst visa att informationen i
fråga utgjorde en företagshemlighet.

De aktuella dokumenten hade funnits tillgängliga i ett offentligt
domstolsarkiv mellan 14 april 1993 och 15 augusti 1995.58 Domstolen
konstaterade att RTC visserligen hade vidtagit extraordinära åtgärder för att
hålla dokumenten hemliga. Varje dag, i över två år, kom medlemmar i
Scientologikyrkan till domstolens expedition och hämtade ut dokumenten
och vaktade dem hela dagarna. Dokumenten utgjorde dock offentlig
handling, och journalisterna från The Washington Post hade utan problem
fått en kopia av dem från domstolens personal. Domstolen ansåg därför att
dokumenten inte kunde sägas vara företagshemligheter längre.

Ett annat skäl, som vägde ännu tyngre i domstolens bedömning av huruvida
dokumenten kunde anses vara företagshemligheter, var att de funnits
tillgängliga på Internet. Domstolen sade:

”As other courts who have dealt with similar
issues have observed, ”posting works to the
Internet makes them`generally known´” at least
to the relevant people interested in the news
group. Once a trade secret is posted on the
Internet, it is effectively part of the public
domain, impossible to retrieve.”59

Både Lerma och journalisterna frikändes från anklagelserna om angrepp på
företagshemlighet.
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Dennis Erlich, en före detta scientolog, hans Internetleverantör, en BBS och
en systemoperatör stämdes förutom för upphovsrättsintrång även för
angrepp på företagshemlighet, sedan hemliga scientologdokument lagts ut

                                                
56Religious Technology Center v. Lerma, 897 F. Supp. 260, samt 908 F. Supp. 1362.
57Se avnsitt 5.4.3.
58De var en del av akten i Fishmanfallet, se avsnitt 5.4.3.
59Religious Technology Center v. Lerma, 908 F.Supp. 1363, s 1368.
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på en BBS. Parterna förliktes senare, men i två avgöranden om bland annat
förbudsföreläggande uttalade sig domstolen ändå om rättsfrågorna i fallet.60

Domstolen gjorde sin bedömning i enlighet med California Civil Code §
3462.1. Denna paragraf är baserad på the Uniform Trade Secret Act, en
modellag som delstaterna kan välja att utforma sin lagstiftning efter.61 I
denna lag återfinns följande definition av en företagshemlighet:

”A trade secret is any information that can be
used in the operation of a business or other
enterprise and that is sufficiently valuable and
secret to afford an actual or potential economic
advantage over others.”

Erlich åberopade till sitt försvar att de hemliga dokumenten inte kunde anses
utgöra företagshemligheter eftersom de bestod av religiösa skrifter.
Domstolen fann att Scientologikyrkans status som religion inte hindrade den
från att inneha företagshemligheter. I ett tidigare fall som gällde ett
förbudsföreläggande för Erlich att fortsätta sprida skrifterna,62 hade en
federal domstol funnit att det inte finns några typer av information som kan
uteslutas från skydd för företagshemligheter på grund av sina ”inherent
qualities”. Det sades att skrifter som skall hjälpa läsaren att uppnå andlig
utveckling mycket väl kunde utgöra företagshemligheter. I synnerhet som
dessa skrifter hade ett stort ekonomiskt värde för Scientologikyrkan.

Liksom i Erlichfallet fann domstolen emellertid att det faktum att
dokumenten i fråga spritts via Internet gjorde att de inte längre kunde anses
utgöra företagshemligheter.
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Om vi jämför vad resultatet av en tillämpning av den svenska lagen om
företagshemligheter hade lett till, i en situation identisk med situationerna i
Lerma och Erlich fallen, ser vi att resultatet förmodligen hade blivit det
samma. Situationen i Panoussis fallet i Sverige var ju också ganska lik
situationerna i de amerikanska fallen. Trots detta försökte RTCs advokater i
Sverige aldrig stämma Panoussis enligt lagen om företagshemligheter.
Förklaringen till detta är sannolikt mycket enkel. Som två domstolar i USA
redan hade konstaterat, var informationen i scientologernas hemliga texter
inte hemlig längre. Dessa texter hade funnits tillgängliga i ett offentligt
domstolsarkiv i Kalifornien i nästan två år. De hade dessutom gjorts

                                                
60Religious Technology Center v. Netcom On-Line Com.,923 F.Supp. 1231 (N.D.Cal.
September 22, 1995) s1249 och Religious Technology Center v. Netcom On-Line
Communication Services Inc., 907 F.Supp. 1361 (N.D. Calif. November 21, 1995).
61Se avsnittet 5.4.1 Det amerikanska rättssystemet.
62Religious Technology Center v. Netcom On-Line Com.,923 F.Supp. 1231 (N.D.Cal.
September 22, 1995).
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tillgängliga för miljontals Internetanvändare genom diskussionsgruppen
alt.religion.scientology.

Här i Sverige har de aktuella scientologdokumenten varit allmän handlig i
nästan två år hos bland annat riksdagen, justitiedepartementet och JK.
Hundratals kopior har skickats ut till journalister och allmänhet.
Regeringens beslut att sekretessbelägga det exemplar som lämnats in till
justitiedepartementet förefaller, mot den här bakgrunden, minst sagt
märkligt. Detta kommer jag att behandla mer utförligt i kapitel 8.
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I Sverige finns ett antal Scientologikyrkor som är registrerade som separata
ideella föreningar. Den största finns i Stockholm.63 Ideella föreningar kan
fullfölja en rad olika ändamål. De kan också bedriva ekonomisk verksamhet.
Om en ideell förening bedriver allmännyttig verksamhet är föreningen
befriad från skatteskyldighet för inkomst av näringsverksamhet som inte
hänför sig till innehav av fastighet eller av rörelse. Föreningen är emellertid
befriad från skattskyldighet för sådan rörelseverksamhet som har naturlig
anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål. Eftersom all inkomst hos
juridiska personer utgör inkomst av näringsverksamhet innebär det att
endast fastighet och rörelse som LQWH har någon naturlig anknytning till
föreningens ändamål ska beskattas.64

För att en ideell förening ska anses bedriva allmännyttig verksamhet krävs
att föreningen uppfyller fyra villkor som anges i 7§ 5 mom i lagen om statlig
inkomstskatt (härefter kallad SIL). Föreningen skall:

1. ha ett kvalificerat (allmännyttigt) ändamål.
Dessa ändamål anges i 7§ 6 mom SIL. Hit
räknas bland annat kyrkor,
sjukvårdsinrättningar och stiftelser som har
till ändamål att stärka rikets försvar eller
främja vård och uppfostran av barn.

2. uteslutande, eller så gott som uteslutande,
tillgodose detta kvalificerade ändamål.

3. vara öppen. Ingen får vägras medlemskap om
inte särskilda skäl, främst med hänsyn till
verksamhetens art och syften, föreligger.

4. bedriva verksamhet som är av skälig
omfattning med hänsyn till föreningens
inkomster. I allmänhet krävs att föreningen
använder minst 80% av sin inkomst till det
priviligierade ändamålet, sett över en längre
tidsperiod.65

                                                
63Organisationsnummer 80 20 10 - 26 23.
64Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Meltz, Christer Silfverberg: Inkomstskatt - en
läro- och handbok i skatterätt, s 447.
65Prop. 1976/77:135, s 77.
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Ideella föreningar är normalt inte skattskyldiga för medlemsavgifter, om
avgiften inte utgör ett led i ekonomisk verksamhet.

De flesta frikyrkor i Sverige erhåller skattebefrielse enligt 7§ 5 mom SIL.
Prövningen av huruvida en ideell förening uppfyller kraven i denna paragraf
sker löpande för varje taxeringsår. Ur de uppgifter som finns hos
skattemyndigheten går inte att utläsa huruvida en förening erhållit den här
typen av skattelättnad eller ej. Däremot kan man ta reda på om en viss
förening haft någon inkomst, och vad den betalat i skatt. De mest aktuella
uppgifterna som nu (april 1998) finns att tillgå för Scientologikyrkan i
Stockholm gäller inkomståret 1996. Detta år redovisade Scientologikyrkan i
Stockholm en inkomst på 0 kr. Dess slutliga skatt var likaså 0 kr.
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Skattemyndigheten har vid flera tillfällen granskat Scientologikyrkans
deklarationer och funnit att det fanns skäl att beskatta kyrkan för inkomst av
rörelse. Visserligen har kyrkan funnits uppfylla de krav som ställs på en
ideell förening i 7 § 5 mom SIL. Men Scientologikyrkans kursverksamhet -
andlig vägledning och pastorskurser - har inte ansetts vara verksamhet som
var förenlig med en skattebefriad allmännyttig förenings normala
verksamhet.

Scientologikyrkan har vid alla tillfällen då den har ansetts skattskyldig för
inkomst av rörelse överklagat skattemyndighetens beslut. I tre domar från
kammarrätten har skattemyndighetens beslut angående 1982, 1984 och 1985
års taxeringar fastställts. I en dom från 1995 har länsrätten fastställt
taxeringsbeslut för inkomståren 1986, 1987, 1988, 1989 och 1990. Även
denna dom har överklagats till kammarrätten där den ännu inte avgjorts.

I domarna från läns och kammarrätt finns inga utförliga motiveringar till
besluten att beskatta Scientologikyrkan för inkomst av rörelse. Den mest
utförliga motiveringen till denna bedömning finns i skatterättens dom från
1985.66 Denna dom gällde taxering för inkomståret 1981, och den
fastställdes senare av länsrätten, och av kammarrätten 1987.67 I sina domskäl
började skatterätten med att konstatera att Scientologikyrkans bruttoinkomst
av andlig vägledning och utbildning för inkomståret 1981 uppgick till 4 183
497 kr. 1981 var detta en ganska ansenlig summa, särkilt för en kyrka som
inte sades drivas i vinstsyfte.

Skatterätten konstaterade att kursverksamheten var nivåskiktad. De dyraste
kurserna kostade 100 000 kr och kurserna på de lägre nivåerna kostade 25
000 kr och mera. Skatterätten ansåg att en verksamhet som var uppbyggd på
detta vis måste anses drivas i  vinstsyfte. Det sades att den här typen av
storskaliga rörelse inte kunde jämföras med de exempel på ”verksamhet som

                                                
66Mål nr 870-83,skatterätten i Stockholm. Meddelad 1985-07-25.
67Mål nr 6868-1985, kammarrätten i Stockholm. Meddelad 1987-12-11.
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har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål”, som gavs i
anvisningarna till kommunalskattelagen. (Numera 7 § 5 mom SIL).

För inkomståret 1982 och inkomståren 1985-1989 har Scientologikyrkan
blivit skattskyldig för inkomst av rörelse.68 Domen som gäller inkomståret
1982 avser Scientologikyrkan i Sverige. Scientologikyrkan i Sverige ha
sedermera delats upp i olika avdelningar, och domarna från inkomståren
1985-89 gäller Scientologikyrkan i Stockholm. Kyrkans försäljning av
kurser och terapisessioner - andlig vägledning och utbildning - har av alla de
olika domstolarna ansetts vara en rörelse som bedrivits i vinstsyfte. I alla
dessa fall har domstolarna också funnit att kyrkans bokföring varit
undermålig. Alla Scientologikyrkor sköter sin bokföring i enlighet med en
administrationsteknik som uppfunnits av L. Ron Hubbard. I samtliga av de
domar jag har tagit upp här har domstolarna funnit att bokföringen inte
uppfyllt bokföringslagens krav. Kyrkans inkomster har därför fått beräknas
på skönsmässiga grunder.

Länsrättens dom från 1995 (som gällde inkomståren 1986-89) är den senaste
skattedomen som rör Scientologikyrkan. Den har överklagats till
kammarrätten, men är ännu inte avgjord. Det är svårt för en utomstående att
få inblick i hur Scientologikyrkans finanser sett ut de senaste åren. Enligt
skattemyndigheten i Stockholm var inkomsterna för Scientologikyrkan i
Stockholm 0 kr för inkomståret 1986. Detta är det senaste taxeringsåret det
finns uppgifter för just nu. Enligt uppgifter från avhoppare går det mesta av
de intäkter Scientologikyrkan får in till scientologiorganisationer i USA och
England.69
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Den första Scientologikyrkan, the Church of Scientology of California,
grundades i Los Angeles 1954. Tre år senare befriades den från skatt av the
Internal Revenue Service (den amerikanska skatteförvaltningen, härefter
kallat IRS). År 1967 tog IRS ifrån Scientologikyrkan dess skattefria status. I
sitt beslut angav IRS som skäl att Scientologikyrkans aktiviteter var i

                                                
68Ink. år 1982: mål nr 6868-1985, kammarrätten i Stockholm. Meddelad 1987-12-11.
   Ink. år 1984: mål nr S 3594-85, länsrätten i Stockholms län. Meddelad 1988-05-06.
   Ink. år 1985: mål nr S 8482-86, länsrätten i Stockholms län. Meddelas 1988-05-06.
   Ink. år 1986-89: mål nr S 6059-87, S 17513-87, S 18785-89, S 11039-90, S 1599-92,
länsrätten i Stockhoms län. Meddelad 1995-02-28.
69Enligt telefonintervju med Harriet Svenhard från Föreningen Rädda Individen (FRI) i
Stockholm. FRI är en stödförening för avhoppare, och anhöriga till personer som är/varit
med i vad FRI kallar destruktiva rörelser.



37

huvudsak kommersiella, och att en stor del av dess inkomster gick till L.
Ron Hubbard själv.70

Detta var upptakten till en strid mellan Scientologikyrkan och IRS, som
skulle komma att vara i nästan 25 år. Scientologikyrkan försökte förtvivlat
få tillbaka sin ställning som skattebefriad kyrka. IRS å sin sida gjorde
åtskilliga undersökningar av Scientologikyrkans affärer, som gång på gång
ledde till att kyrkan blev beskattad. Så sent som 1992 fastställde the U.S.
Claims Court71 IRS’ vägran att ge the Church of Spiritual Technology, en av
sidogrenarna inom scientologikyrkan,  rätt att slippa betala skatt.

Domstolen kom i detta rättsfall först med en lång redogörelse för hur de
olika enheterna inom scientologin var organiserade. Domstolen undersökte
den verksamhet som gav scientologiorganisationen dess största inkomster,
nämligen försäljningen av böcker och kurser i andlig utveckling. ”The
Doctrine of Exchange”, som förklarar nödvändigheten i att ta betalt för
kurser och böcker, är en av de grundläggande ”budorden” inom
scientologirörelsen. Domstolen uttalade följande om denna doktrin:

”While the parishoner may believe the exchange
he makes with Scientology to be spiritually
beneficial, it still has the hallmarks of a
commercial exchange.”

Därefter konstaterades att the Church of Spiritual Technology (härefter
kallad CST) måste bevisa att dess organisation och aktiviteter fyllde
skattebefriade syften. CST måste därmed bland annat bevisa att syftet med
dess bildande var ärligt, och att den inte hade något samband med andra,
icke skattebefriade scientologiorganisationer. Domstolen gjorde
bedömningen att det inte kunde uteslutas att det främsta syftet med att bilda
CST var att dölja inkomster från andra scientologiorganisationer. Domstolen
sade:

”...the court finds that the impetus behind CST
was not archiving, charity, or even religous
education, but rather was tax planning.”

Domstolen ansåg därför inte att det fanns skäl att upphäva det beslut som
tagits av IRS, som innebar att CST inte skulle bli befriade från skatt.72

                                                
70Douglas Frantz: The Shadowy Story Behind Scientology´s Tax-Exempt Status, The New
York Times 09-03-97
71Detta är en specialdomstol som befattar sig med anspråk som riktar sig mot den
amerikanska staten.
72Church of Spiritual Technology v. U.S., U.S. Tax Cases, 92-1 no.50,305.
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Detta fall är bara ett av många som härrör från Scientologikyrkans
mångåriga kamp med IRS. IRS’ beslut i oktober 1993 att förklara alla
scientologorganisationer i USA såsom skattebefriade väckte därför stor
bestörtning bland många av dem som följt den mångåriga kampen. IRS har
inte angivit några skäl till denna plötsliga helomvändning.73

The New York Times, en av USAs mest respekterade dagstidningar, företog
1997 en stor undersökning av handlingar som fanns hos IRS och
Scientologikyrkan, och som rörde detta ärende. Dessutom genomfördes över
30 intervjuer med bland andra tjänstemän inom IRS och före detta
scientologer. I en artikel i mars 1997 redovisades resultatet av dessa
undersökningar.

Flera privatdetektiver angav i intervjuer i denna artikel att de hade fått i
uppdrag att undersöka IRS-tjänstemäns privatliv, och att hålla dem under
övervakning för att upptäcka svagheter eller oegentligheter. I slutet av 80-
talet bildades en organisation som kallades the National Coalition of IRS
Whistle-Blowers. Denna organisation framstod som en slags oberoende
stödgrupp för anställda inom IRS som ville avslöja korruption inom IRS’
organisation. Senare avslöjades dock att the National Coalition of IRS
Whistle-Blowers hade bildats av en sidoorganisation inom
Scientologikyrkan. Kyrkans egna talesmän angav också senare att the
Coalition of Whistle-Blowers var en del av Scientologikyrkans kampanj för
att reformera IRS.74

År 1991, efter ett möte mellan IRS’ förre chef Fred T Goldberg Jr., och
David Miscaviage, Scientologikyrkans högste ledare, tillsatte Goldberg en
speciell kommission. Denna kommission fick i uppdrag att genomföra en
undersökning av om Scientologikyrkan uppfyllde de krav som ställdes för
att den skulle bli befriad från skatt. Under mer än två år höll kommissionen
ett stort antal möten med Scientologikyrkans skatteadvokater. I oktober
1993 förklarade IRS att alla avdelningar inom Scientologikyrkan i USA
skulle vara befriade från skatt.

IRS vägrade avslöja motiven för detta beslut. USA har ingen
offentlighetsprincip som motsvarar den svenska, som ger medborgare rätt att
ta del av motiveringen för den här typen av beslut. De flesta dokument som
rörde ärendet var dessutom hemliga i nästan fyra år på grund av ”taxpayer
privacy laws”. The New York Times och the Tax-Analysts, en slags
amerikansk skattebetalarnas förening, har stämt IRS för dess beslut att vägra
offentliggöra sina motiv. Det har hävdats att beslutet strider mot the

                                                
73Douglas Frantz: The Shadowy Story Behind Scientology´s Tax-Exempt Status, The New
York Times 09-03-97.
74Samma.
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Freedom of Information Act.75 The Freedom of Information Act är en lag
som skall garantera amerikanska medborgare en viss insyn i myndigheternas
beslut.
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Den tyska grundlagen, liksom många andra länders grundlagar, garanterar
medborgarna religionsfrihet. De flesta religiösa organisationer i Tyskland är
befriade från skatt. För att en religiös organisation skall bli skattebefriad
måste den bevisa att den inte drivs i vinstsyfte. Den måste också visa att den
bidrar till samhället, materiellt, socialt eller andligen. Scientologikyrkan har
inte blivit skattebefriad, då tyska myndigheter anser att scientologirörelsen
inte är en religion, utan en ekonomisk organisation som drivs i vinstsyfte.76

I mars 1995 uttalade den federala tyska arbetsdomstolen i en
domsmotivering att Scientologikyrkan bara använde religion som ett
svepskäl för att bedriva affärsverksamhet. Fallet rörde en före detta
scientolog som hade arbetat flera år som volontär i Scientologikyrkan i
Hamburg. Då kyrkan vägrade att betala lön tog han saken till domstol.
Scientologikyrkan hävdade att de som arbetar i kyrkan är frivilliga som utför
ideellt arbete, och inte anställda som kan kräva lön. Domstolen ansåg inte att
så var fallet och dömde kyrkan att betala mannen retroaktiv lön.77

Sedan flera år tillbaka har de flesta politiska partierna i Tyskland vägrat
scientologer medlemskap. Som skäl har de angivit att scientologins mål och
principer är antidemokratiska, och därför icke förenliga med de politiska
partiernas mål och principer. I december 1996 beslöt det tyska
kristdemokratiska regeringspartiet att utesluta tre av sina medlemmar på
grund av att de var scientologer. De tre scientologerna stämde partiet för
religiös diskriminering. I juli 1997 fastställde en domstol i Bonn att partiet
inte hade brutit mot lagen. Domstolen sade att ett parti har rätt att utesluta
medlemmar som inte identifierar sig med partiets grundläggande mål. 78

I oktober 1996 bestämde delstatsparlamentet i Bayern att alla som tillträder
statliga tjänster skall intyga att de inte är medlemmar i Scientologikyrkan.
Även företag som vill göra affärer med den delstatliga förvaltningen måste
intyga att de inte har några förbindelser med Scientologikyrkan.79

I juni 1997 beslutade Bundesamt für Verfassungsschutz att ställa
Scientologikyrkan under bevakning under ett år. Bundesamt für

                                                
75Samma.
76U.S. Department of State: Germany Country Report on Human Rights Practicies for 1997.
Upprättad av the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 30 januari 1998.
77German Court Rules That Scientology is No Church, The Associated Press, 22-03-95.
78U.S. Department of State: Germany Country Report on Human Rights Practicies for 1997.
79Bavaria to Ask Applicants for State Jobs If They Are Scientologists, The Associated
Press, 29-10- 96.
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Verfassungsschutz (härefter BfV), som bland annat har till uppgift att
övervaka att den tyska grundlagen åtföljs, kan jämföras med svenska SÄPO.
Anledningen till att Scientologikyrkan sattes under bevakning var att flera
myndigheter hade uttalat oro över att Scientologikyrkans mål och metoder
var antidemokratiska, och att scientologirörelsen utgjorde ett hot mot
demokratin. Beslutet att ställa Scientologikyrkan under övervakning stöddes
av bland andra den tyske inrikesministern Manfred Kanther.80

Bevakningsgruppens slutgiltiga rapport väntas inte bli färdig förrän i
november i år. Peter Frisch är chef för BfV. Han uttalade i mars i år att
bevakningsgruppen redan hade funnit flera faktorer som pekade på att
Scientologikyrkan strävar efter att ersätta demokratin med ett
ickedemokratiskt system som hotar Tysklands säkerhet.81

De åtgärder som vidtagits i Tyskland har väckt starka känslor bland
scientologer över hela världen. Scientologikyrkan anmälde tyska staten till
europakommissionen för mänskliga rättigheter. Fallet gick dock aldrig
vidare till Europadomstolen, då det ansågs att Scientologikyrkan inte hade
uttömt alla möjligheter att föra fram sitt fall inför tyska domstolar.

I januari 1997 skrev en grupp välkända skådespelare, regissörer och
författare ett öppet brev till Helmut Kohl. Han anklagades för att tillåta
förföljelse av scientologer. Scientologernas situation i Tyskland i dag
jämfördes med judarnas umbäranden i 30-talets Nazityskalnd. Ingen av de
personer som skrev under brevet är medlemmar i scientologikyrkan. Bland
de 34 personer som skrev under fanns bland andra Goldie Hawn, Dustin
Hoffman och Oliver Stone.82

The U.S. Department of State (det amerikanska utrikesdepartementet) har i
flera rapporter kritiserat Tysklands behandling av scientologer. I dessa
rapporter har det sagts att Tyskland bryter mot mänskliga rättigheter, och att
scientologer nekas rätten till religionsfrihet.83

I november 1997 röstade USAs kongress om en motion som fördömde
Tysklands behandling av scientologer. Motionen stöddes av utrikesutskottet
men röstades ned av representanthuset med 318 röster mot 101. Om
motionen gått igenom skulle president Bill Clinton ha uppmanats att
uttrycka sin oro för tyska myndigheters brott mot religiösa gruppers
rättigheter.84

                                                
80 U.S. Department of State: Germany Country Report on Human Rights Practicies for
1997.
81Scientology Threatens German Security, Intelligence Chief Says, Deutsche Press Agentur,
13-03-98.
82Andrew Gimson och Victoria Combe: US Stars Accuse Bonn of Nazi View on
Scientology, The Daily Telegraph 10-01-97.
83U.S. Department of State: Germany Country Report on Human Rights Practicies for 1997.
84Scientologer fick inte kongresstöd mot Tyskland, Tidningarnas Telegrambyrå, 10-11-97.
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I början av april i år kom en rapport som sammanställts på uppdrag av FN. I
denna rapport undersökte Abdelfattah Amor, en juridikprofessor vid
universitetet i Tunis, om den kritik som riktats mot Tyskland av the U.S.
State Department var befogad. Han fann att så inte var fallet. I sin rapport
sade han att den tyska statens handlande syftade till att skydda medborgarna
och det demokratiska styrelseskicket i Tyskland, och att det därför var
berättigat.85

�����*UHNODQG

Scientologikyrkan går inte under namnet Scientologikyrkan i alla länder. I
vissa länder kallar den sig Center för Dianetik. I Grekland gick
Scientologikyrkan under namnet Grekiskt Center för Praktisk Filosofi, eller
KEFE, som dess namn förkortades med grekiska bokstäver. KEFE var
registrerad som en ickekommersiell, allmännyttig organisation.
Organisationen mötte emellertid starkt motstånd från bland annat den
grekisk-ortodoxa kyrkan, och från föräldrar till ungdomar som blivit
medlemmar. Dessa grupper har i flera år försökt stoppa KEFE. I januari
1997 beslutade en domstol i Aten att förbjuda organisationen att fortsätta sin
verksamhet.86

Under rättegången framlades vittnesmål från den grekisk-ortodoxa kyrkan,
den grekiska föräldraföreningen, läkare och från före detta medlemmar i
KEFE. Vid en undersökning gjord av åklagaren i målet beslagtogs en mängd
dokument på KEFEs kontor, och även dessa framlades som bevisning. I
domen beskrivs KEFE som en organisation med en totalitär struktur. Det
sägs att KEFE inte är en oberoende organisation, utan att den bara är en liten
del i ett hierarkiskt uppbyggt internationellt nätverk. KEFE ansågs inte
uppfylla de krav som ställs för att en organisation skall kunna anses vara
allmännyttig och icke kommersiell. Domstolen uttalade att KEFEs
huvudsakliga mål var att tjäna pengar. Detta mål försökte organisationen
uppnå genom att sälja kurser och terapisessioner, och genom att få sina
medlemmar att arbeta gratis. Domstolen ansåg att KEFE utsatte sina
medlemmar för fysiska och psykiska hälsorisker genom att använda sig av
amatörmässiga psykoterapimetoder. KEFE ålades att omedelbart sluta med
all verksamhet.87

Domen överklagades av KEFE. I december 1997 kom appelationsinstansens
dom. Denna fastställde domslutet från januari, och angav samma domskäl
som den lägre instansen. Talesmän för The Church of Scientology

                                                
85UN Investigator Backs Germany on Scientology, International Herald Tribune, 03-04-98.
86Greek Court Shuts Down Athens Scientologists, Reuters North American Wire 23-01-97.
87Detta stycke är delvis baserat på artikeln ”Greek Courts Shuts Down Athens Scientology”
(se föregående not) och dels på en icke auktoriserad översättning av delar av domen funnen
på Internet (http://w4u.eexi.gr/~antbos/SHUTDOWN.HTM).
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International sade att Scientologikyrkan avsåg att överklaga domen till
Europadomstolen för mänskliga rättigheter.88

�����6DPPDQIDWWQLQJ

De senaste årens händelser i Tyskland och Grekland visar att klimatet i vissa
stater har hårdnat för en rörelse som Scientologikyrkan. Det verkar som om
den tyska staten försöker undvika att befatta sig med personer vars lojalitet
inte ligger hos staten. De som är medlemmar i Scientologikyrkan anses vara
lojala i första hand mot Scientologikyrkan, och i andra hand mot staten.
Scientologikyrkans mål är att expandera, att få så många och så lojala
medlemmar som möjligt. Den tyska staten verkar se Scientologikyrkans
expansion som ett hot. Detta kan möjligen bero på Tysklands historia, på
dess bittra erfarenheter av extremistiska organisationer. Innan Hitler kom till
makten, då nazistpartiet bara var en av många extrema politiska
organisationer, kunde partiet på många punkter faktiskt jämföras med en
religiös sekt. Det fanns en stark karismatisk ledare. Hans ord var nästan lag,
och hans visioner var storslagna. Medlemmarnas lojalitet var i det närmaste
total. Det är möjligt att det är rädslan för alla sorters extrema organisationer
som gjort att Scientologikyrkan har mött ett sådant motstånd i Tyskland på
senare år.

Scientologikyrkan har i Sverige klassificerats som en allmännyttig ideell
förening, som under de senaste sex åren dessutom inte har betalt någon
skatt. Detta ses som anmärkningsvärt och icke önskvärt av många av de
personer som har upplevt Scientologikyrkans negativa sidor. Många av de
avhoppare som har vänt sig till föreningen FRI anser att Scientologikyrkan
är en organisation som kan skada sina medlemmar. De anser att
scientologirörelsen utgör ett hot mot människors ekonomi och mentala
hälsa.

USA är ett land som av tradition har en liberal inställning till religiösa
minoriteter. USA har alltsedan nybyggarnas dagar varit ett land som erbjudit
en fristad för religiösa minoriteter som varit förföljda i andra länder. Men
inte ens USA kunde acceptera scientologirörelsens systematiska ekonomiska
expansion. Under 25 år vägrade den amerikanska skatteförvaltningen att ge
Scientologikyrkan den skattebefrielse som andra religiösa organisationer
åtnjöt. Då IRS 1993 befriade alla scientologiorganisationer från skatt var det
säkert många som tvivlade på att detta berodde på att scientologins mål
numera var religiösa, och inte ekonomiska. Alla de rättstvister som under
åren förts mellan IRS och Scientologikyrkan hade redan kostat den
amerikanska staten åtskilliga miljoner. Det var många som frågade sig om
anledningen till att Scientologikyrkan blev skattebefriad inte helt enkelt var
ekonomisk. Kanske blev det i längden för dyrt för IRS att bekosta alla
rättstvister med Scientologikyrkan.

                                                
88Greek Court Upholds Closure of Scientology Branch, AAP Newsfeed, 25-12-97.
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Under hösten 1997 beslutade Sveriges regering att sekretessbelägga vissa av
de exemplar av scientologernas hemliga texter som hade lämnats in till
svenska myndigheter. Beslutet togs efter påtryckningar från USA.
Regeringens beslut att sekretessbelägga, och vissa myndigheters beslut att
inte sekretessbelägga de aktuella dokumenten, har givit upphov till en del
intressanta stats- och folkrättsliga frågor.

�����6HNUHWHVVEHOlJJDQGHW�DY�6FLHQWRORJELEHOQ

Under hösten 1996 hölls förberedande förhandlingar i målet mellan Zenon
Panoussis och Scientologikyrkan, vid Stockholms tingsrätts avdelning 7.
Zenon Panoussis lämnade då in scientologernas hemliga texter OT II och III,
och NOT som bevisning i målet. Tingsrätten beslutade att sekretessbelägga
texterna med hänvisning till 17 § 8 kap SekrL. Beslutet överklagades till
Svea hovrätt, som i november 1996 fastställde detta beslut.

Kort efter att dokumenten lämnats in till tingsrättens avd 7 lämnades kopior
av dokumenten även in till riksdagen, Justitiekanslern, Justitiedepartementet
och lagmannens kansli vid Stockholms tingsrätt. Från hösten 1996 till
januari 1998 försökte scientologer hindra allmänheten från att ta del av
dessa dokument, som blev allmän handling då de lämnades in till de olika
myndigheterna. Varje dag kom en grupp scientologer till exempel till JKs
expedition och hämtade ut dokumenten, för att sedan vakta dem till
stängningsdags. Trots detta har hundratals kopior begärts, och skickats ut till
journalister och allmänhet. I januari i år slutade scientologerna vakta sina
hemliga skrifter.89

Den 16 oktober 1997 beslutade regeringen att sekretessbelägga det exemplar
av OT och NOT som lämnats in hos justitiedepartementet. Även
Justitiekanslerns kansli hemligstämplade sitt exemplar. Regeringen
hänvisade i sitt beslut till 2 kap 1 § sekretesslagen (härefter kallad SekrL).
Enligt denna paragraf gäller sekretess hos regeringen för uppgift som rör
juridisk person i annan stat, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att detta stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser. Justitiedepartementet
utvecklade i en promemoria som utarbetats i samråd med

                                                
89Anna Helsén: Scientologbibel finns fortfarande i riksdagen, Tidningarnas Telegrambyrå,
20-10-97.



45

utrikesdepartementet vilka utrikespolitiska förhållanden som motiverade
detta beslut. Denna promemoria belades också med sekretess.90

Justitiekanslerns beslut att sekretessbelägga dokumenten överklagades av en
privatperson till kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten delade sig dela
Jks bedömnng och ändrade inte det överklagade beslutet.91Kammarrättens
dom har överklagats till regeringsrätten men den är ännu inte avgjord.

Regeringsbeslutet om sekretessbeläggandet togs efter att den svenska
regeringen, och särskilt då justitieminister Laila Freivalds, utsatts för
kraftiga påtryckningar från USA. Tjänstemän vid USAs ambassad, enskilda
kongressledamöter och tjänstemän inom president Bill Clintons
administration hade kontaktat svenska myndigheter och begärt att
Scientologernas hemliga skrifter inte skulle lämnas ut på begäran.

The U.S. Trade Representatives Office är en av myndigheterna inom
presidentens administration. Denna myndighet inkluderade 1997 Sverige på
den amerikanska regeringens ”watch list” över de handelspartners som
kunde anses vara problematiska. Som anledning angavs att Sverige
eventuellt bröt mot internationella handelsavtal som Sverige träffat med
USA.92 De avtal som åsyftades var TRIPS (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights) som Sverige tillträdde 1994, och
Bernkonventionen, som också gäller upphovsrätt. Enligt dessa avtal är
Sverige skyldigt att tillhandahålla effektivt skydd för immateriella tillgångar
som tillhör medborgare i andra fördragsslutande stater.

Charlene Barshefsky, som är chef för The U.S. Trade Represenatatives
Office, framförde ett officiellt klagomål till justitieminister Laila Freivalds. I
en skrivelse från den 15 oktober 1997 uttalade Barshefsky:

”I strongly urge your government to uphold its
obligations under the Bern Convention and
TRIPS agreement to the U.S. rights holder in this
case. Specifically, I urge your government to use
whatever means are available under Swedish law
to terminate the public disclosure of these works.
It is my sincere hope that we can avoid further
escalation of this bilateral dispute between our
governments.”

                                                
90Uppgifterna kommer dels från en telefonintervju med Bernt Fredriksson på
utrikesdepartementet, och dels från en PM författad av professor Gunnar Bramstång. På
uppdrag av Per Magnusson, RTCs advokat, författade professor Bramstång tre PM
angående sekretessbeläggandet av scientologibibeln. Gunnar Bramstång har uppenbart haft
tillgång även till hemligstämplade beslut, eftersom han citerar ur dem i dessa PM. Jag har
fått hans tillåtelse att citera ur hans PM.
91Mål nr 8067-1997 vid kammarrätten i Stockholm. Meddelad 1997-12-05.
92Jim Heintz: Sweden Agrees to Keep Secret Scientology Manual from Public, The
Associated Press, 18-08-97.
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Denna skrivelse från Charlene Barshefsky har sedermera sekretessbelagts.
Regeringens hemligstämpling av scientologernas skrifter har ifrågasatts från
många håll. Beslutet anmäldes till konstitutionsutskottet några dagar efter att
beslutet togs, och KU inledde en granskning av det som skett. Några
månader efter det att granskningen inleddes, i mars 1998, belades samtliga
ledamöter i KU med tystdansplikt med hänvisning till utrikessekretessen.
Det innebär att om någon av dem yppar något om sitt arbete med
scientologaffären, riskerar de att åtalas.93

Trots att tingsrätten, hovrätten, justitiedepartementet och JK har
hemligstämplat dokumenten, har riksdagens kammarkansli och lagmannens
kansli på Stockholms tingsrätt beslutat att fortsätta att behandla dokumenten
som allmän handling, och på begäran tillhandahålla dem.

�����6FLHQWRORJLQ�RFK�:DVKLQJWRQ

I det amerikanska statsskicket har kongressen den lagstiftande makten och
presidenten har makt att verkställa kongressens beslut. Ledamöterna i
kongressens bägge kammare, senaten och representanthuset, väljs för
mandatperioder om sex respektive fyra år. Kongressledamöternas inflytande
är mycket stort. En viktig del av kongressens arbete äger rum inom olika
utskott. Dessa utskott förbereder lagstiftning, kontrollerar olika delar av
administrationen och håller offentliga utfrågningar inför viktiga beslut,
såsom till exempel tillsättandet av viktiga tjänster.94

Att få kongressledamöter intresserade för en viss fråga är en metod som
sedan länge har använts av olika intressegrupper i USA för att genomdriva
lagstiftning och beslut som gynnar den egna gruppen. Det kallas för
lobbying, och det används av många olika religiösa, ekonomiska och
politiska sammanslutningar. I bland utförs lobbyverksamheten av frivilliga
från organisationen i fråga. Det har emellertid blivit allt vanligare att
intressegrupper betalar speciella lobbyföretag för att sköta
lobbyverksamheten. Federal Legeslative Associates är ett sådant företag.
Enligt siffror som offentliggjordes i mars i år betalade Religious Technology
Center denna firma 725 000 USD för lobbyverksamhet under 1996 och
1997.95

Det är inte bara professionella lobbyister som ser till att scientologins
inflytande inom den amerikanska politiken ökar. Scientologikyrkan har
genom sitt ”Celebrity Outreach Programme” fått många välkända artister
och skådespelare som medlemmar. Dessa medlemmar verkar inte tveka
inför att använda sina välkända namn för att föra fram Scientologikyrkans

                                                
93KU tvingas tiga om USA-bibel, Svenska Dagbladet 07-03-98.
94Jokaim Nergelius: Komparativ statsrätt, s 9ff.
95David Dahl: Scientology’s Influence Grows in Washington, St. Petersburg Times, 29-03-
98.
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intressen. Förra året presenterade John Travolta scientologernas program för
studieteknik på en konferens som gällde utbildning av underpriviligierade
ungdomar i innerstadsområden. President Bill Clinton var närvarande vid
denna konferens. I en intervju i en amerikansk tidning sade Travolta att
Clinton hade erbjudit sig att försöka hjälpa till att förbättra scientologernas
situation i Tyskland. Tillsammans med skådespelerskan Anne Archer och
musikerna Chick Corea och Isaac Hayes företog Travolta personligen en del
lobbyverksamhet under 1997 för att påverka kongressens verksamhet i
tysklandsfrågan.96 I en officiell utfrågning inför ett av kongressens utskott
vittnade Travolta om att scientologer i Tyskland utsattes för förföljelse på
grund av sin tro.97

Således har scientologer lyckats påverka USAs förbindelser med både
Tyskland och Sverige. Genom lobbying, och genom att låta välkända
medlemmar i Scientologikyrkan tala för sin sak, har scientologer lyckats
påverka inte bara amerikanska myndigheter, utan även den svenska
regeringen. Rapporten från The U.S. Department of State som fördömer
Tysklands behandling av scientologer kan ses som en direkt följd av
scientologernas ökande inflytande på den amerikanska politiken. Även de
påtryckningar som utövats på Sveriges regering kan ses som ett resultat av
att amerikanska politiker har låtit sig påverkas av en massiv
övertalningskampanj från scientologernas sida.

�����'H�VYHQVND�DGPLQLVWUDWLYD�P\QGLJKHWHUQDV
EHVOXW

Såsom jag ovan har redovisat beslutade både riksdagens kammarkansli och
lagmannens kansli vid Stockholms tingsrätt att inte sekretessbelägga de
omstridda dokumenten. Dessa dokument finns idag att tillgå på båda dessa
ställen för alla och envar som är intresserad av att läsa dem. På riksdagens
kammarkansli finns till och med nya exemplar upptryckta. De ligger färdiga
i väntan på att bli sålda till självkostnadspris till den som är intresserad.

Man kan då fråga sig om detta inte rimmar dåligt med regeringens beslut att
hemligstämpla samma dokument med motiveringen att ett tillhandahållande
av dokumenten skulle kunna störa Sveriges förhållande till främmande
makt. Är inte regeringen det högsta verkställande organet i Sverige, och är
det inte regeringens uppgift att sköta utrikesangelägenheter? Låt oss
undersöka hur förhållandet mellan regeringen och de aktuella myndigheterna
ser ut.

Den administrativa enheten vid tingsrätten, eller lagmannens kansli som den
brukar kallas, avgör administrativa ärenden i kollegium med lagmannen som
ordförande enligt 28 § förordning med tingsrättsinstruktion. Frågan är om

                                                
96Samma.
97Hugh Davies: Travolta Criticises`Religous Censors´, The Daily Telegraph 20-09-97.
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lagmannens kansli skall ses som en del av tingsrätten, eller om det kan ses
som en självständig myndighet med administrativ karaktär. Om lagmannens
kansli ses som en del av tingsrätten regleras dess förhållande till regeringen i
11 kap 2 § regeringsformen (härefter kallad RF). Denna paragraf skall
garantera domstolarnas självständighet i förhållande till  de politiskt tillsatta
beslutsorganen. Enligt 11:2 RF får ingen myndighet, ej heller riksdagen,
bestämma hur en domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur
domstolarna i övrigt skall tillämpa rättsreglerna.98

Man skulle också kunna se lagmannens kansli som en myndighet med
administrativ karaktär. Även riksdagens kammarkansli kan ses som en
administrativ myndighet med kompetens att fatta beslut som utgör
myndighetsutövning. 11 kap 7 § RF reglerar förvaltningsmyndigheternas
förhållande till överordnade organ. Denna paragraf säger att ingen
myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma hur förvaltningsmyndighet
skall besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild, eller som
rör tillämpning av lag. Beslutet att fortsätta lämna ut scientologdokumenten
kan sägas vara ett ärende som rör tillämpning av lag. 99

11:7 RF kan sägas vara ett uttryck för den grundlagsmässigt förankrade
självständighetsprincip som skall hindra att regeringen och andra
överordnade myndigheter styr underordnade myndigheters beslutsfattande i
enskilda fall. Överordnade myndigheter kan emellertid styra underordnade
myndigheters beslutsfattande genom generella direktiv. Beslutet att fortsätta
att tillhandahålla scientologernas dokument kan emellertid anses vara ett
beslut i ett enskilt fall. Regeringen har inte konstitutionell befogenhet att
styra beslut som fattas i sådana enskilda fall av riksdagens kammarkansli
och lagmannens kansli.

Då den första begäran att få se de aktuella dokumenten inkom till riksdagens
kammarkansli, underrättade kammarkansliet chefen för
Utrikesdepartementet. I enlighet med 8 § 10 kap i regeringsformen skall
nämligen statliga myndigheter underrätta utrikesdepartementet då fråga som
är av betydelse för förhållandet till annan stat uppkommer.
Utrikesdepartementet översände två beslut till kammarkansliet i vilka
regeringen avslagit begäran att ta del av de aktuella handlingarna.
Riksdagens kammarkansli ansåg dock att detta inte gav anledning att ändra
kammarkansliets tidigare beslut att lämna ut handlingarna.100

Även lagmannens kansli vid Stockholms tingsrätt underrättade
Utrikesdepartementet i enlighet med 10:8 RF, innan beslut togs om att
fortsätta tillhandahålla exemplar av scientologdokumenten.
Utrikesdepartementet översände då en PM, som sedermera har
hemligstämplats, i vilken de utrikespolitiska komplikationer som kunde
                                                
98Professor Gunnar Bramstångs PM av den 9 november 1997.
99Samma.
100PM från 1997-10-21 angående begäran att ta del av allmän handling, av Gunnar
Grenfors, Riksadagsdirektör. Diarie nr KK4-191(3).
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anses föreligga i ärendet har utvecklats. Tingsrättens lagman beslöt att lämna
denna PM utan avseende, och att fortsätta tillhandahålla scientologernas
dokument till allmänheten.

I sina PM har professor Gunnar Bramstång uttalat att han anser att dessa
myndigheters beslut är klandervärda, och rentav felaktiga. Som motiv till
denna ståndpunkt har han bland annat anfört att besluten strider mot 1:9 RF
och mot läran om staten som ett odelbart och enhetligt rättssubjekt. Han
hävdar att besluten inte är förenliga med den likhetsprincip som uttrycks i
1:9 RF och som enligt hans mening innehåller ett krav på konsekvens i
myndigheternas beslutande verksamhet. Besluten strider dessutom mot
principen om staten som ett enhetligt rättssubjekt, en princip som tillämpas
både inom stats- och folkrätt.

Professor Bramstång anser att man i detta fall bör göra en avvägande
värdering av de enskilda intressen som kränks genom ett utlämnande av
dokumenten och den allmännytta som främjas. Bramstång är av den
bestämda åsikten att statens intresse av att undvika utrikespolitiska
kontroverser är det intresse som väger allra tyngst i det här fallet. Enligt
honom borde alltså även riksdagens kammarkansli och lagmannens kansli
åsidosätta den svenska offentlighetsprincipen. Bramstång verkan vara av
åsikten att dessa myndigheter bör avstå från den rätt de har enligt svensk
grundlag, att fatta beslut som ej är beroende av regeringens åsikter.

�����6DPPDQIDWWQLJ

Åtskilliga fakta talar för att Gunnar Bramstångs åsikter har fog för sig.
Amerikanska myndigheter har uttryckt missnöje med att Sverige tillåter att
upphovsrätt som tillkommer ett amerikanskt rättssubjekt kränks. Det har
påståtts att Sverige, genom att följa den offentlighetsprincip som finns
inskriven i Sveriges grundlag, bryter mot internationella avtal. Enskilda
kongressledamöter och till och med chefen för The U.S. Trade
Representatives Office har meddelat den svenska regeringen att situationen
kan få negativa följder för förhållandet mellan Sverige och USA. Det är fullt
förståeligt att regeringen ser det som mycket viktigt att Sverige har ett gott
förhållande till en av världens mäktigaste handelsnationer.

Men är det verkligen en önskvärd situation att den svenska regeringens
beslut indirekt låter sig påverkas av en organisation som Scientologikyrkan?
Scientologikyrkans verksamhet bedrivs på ett sett som är avsett att ge den
ekonomisk makt som ökar hela tiden. Genom att medlemmarna deltar i
dyrbara kurser och genom att alla gamla medlemmar arbetar med att värva
nya medlemmar, försöker kyrkans ledare få kyrkans ekonomi att ständigt
förbättras. I USA, med dess lobbysystem, innebär detta att kyrkan även har
lyckats tillskansa sig en viss politisk makt. Dess goda ekonomi gjort det
möjligt att bedriva en omfattande lobbyverksamhet. Det förefaller som om
amerikanska politiker har låtit sig påverkas av Scientologikyrkans lobbying.
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Detta kan vara en föklaring till varför vissa av dessa politiker utövat
påtryckningar på Sveriges regering. Även om pengar är makt även i Sverige,
kan det ifrågasättas om det är etiskt försvarbart att vårt högsta maktorgan
låter sina beslut dikteras av en organisation som Scientologikyrkan.

Frågan huruvida RTC har upphovsrätt till de aktuella dokumenten, och
huruvida de kan anses vara tidigare offentliggjorda eller publicerade, har
ännu inte avgjorts av den svenska domstolen. Det är inte fastställt att
Sverige bryter mot TRIPs eller Bernkonventionen. Ändå faller Sveriges
regering till föga för amerikanska påtryckningar, och hemligstämplar ett
dokument som har funnits, och fortfarande finns, tillgängligt på hundratals
hemsidor världen över.

Det är troligt att hemligstämplandet av allmänheten ses som ett uppenbart
försök att blidka storebror i väster. Detta ger inte allmänheten bilden av en
självständig och stark regering, som står fast vid den offentlighetsprincip
som finns inskriven i Sveriges grundlag, och som Sverige dessutom har
hävdat borde gälla även inom EU.
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I denna uppsats har jag med hjälp av rättsfall, myndighetsbeslut och
tidningsuppgifter försökt ge en bild av hur den internationella
organisationen Scientologikyrkan använder sig av rättsordningarna i olika
länder för att främja sina egna syften. Scientologikyrkan är en hierarkiskt
uppbyggd organisation som kräver absolut lojalitet av sina medlemmar. Den
skyr inga medel då det gäller att tysta kritiker, och att förhindra att
information som kan få scientologiorganisationen att framstå i en
ofördelaktig dager läcker ut till allmänheten.

Genom systemet med nivåskiktade kurser som medlemmarna betalar gradvis
högre och högre priser för, ökar Scientologikyrkan ständigt sina tillgångar.
Genom att använda dessa tillgångar för att få inflytande som sträcker sig
långt utanför religionens område, försöker kyrkan se till att dess mål uppnås,
och att dess hemligheter skyddas, även i länder utanför kyrkans
ursprungsland USA.

Detta är varken den första eller enda gången en religiös organisation fått ett
relativt stort inflytande över de personer som styr olika samhällen. På
medeltiden var den kristna kyrkan till och med mäktigare än många av de
världsliga regeringarna. I de katolska länderna i Europa är kyrkan
fortfarande en maktfaktor att räkna med. Dock har vi i väst för längesedan
passerat den tidålder då den mäktiga kyrkan utkrävde så höga skatter att dess
medlemmar kunde få svårt att få sin ekonomiska situation att gå ihop. Detta
är emellertid den situation många medlemmar i Scientologikyrkan under de
senaste decennierna har befunnit sig i, då deras längtan efter andlig
upplysning har förmått dem att spendera sina tillgångar på
Scientologikyrkans kurser. Visserligen är det inte som på medeltiden
obligatoriskt att vara med i kyrkan, var och en har en valmöjlighet,
åtminstone i början. Men den som gått med i Scientologikyrkan finner oftast
att de är mycket svårare att gå ur än det var att gå med.

Det finns många som anser att det är önskvärt att på något sätt utöva
kontroll över en verksamhet som scientologikyrkan, främst för att hindra att
människor tar ekonomisk och psykisk skada genom att bli medlemmar.
Personligen anser jag att den som förlorar sina pengar och sin sinnesfrid
genom att gå med i Scientologikyrkan, oftast har sig själv att skylla. Det
finns massor av information att tillgå om Scientologikyrkans verksamhet,
från olika oberoende källor, och den som inte besvärar sig med att ta reda på
fakta innan han eller hon går med, får själv bära konsekvenserna av sina
handlingar.
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