Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties

Inleiding

Ik heb de eer u het tweejaarlijks rapport te presenteren van het Informatie- en
adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.
Dit is de laatste maal, aangezien op 9 juni 2005 de Kamer nieuwe leden heeft
aangeduid, een nieuwe president en een nieuwe vervangende president.
Ik neem de gelegenheid te baat om onze droefheid uit te drukken bij het
overlijden, tijdens dit mandaat, van Mevrouw Julia Nyssens-Dussart, die een
pionier was in de strijd tegen sektarische ontsporingen.
Ik wil tevens onze vreugde melden met de oprichting en de activiteiten van de
parlementaire werkgroep die zich bezig houdt met het fenomeen van de sekten,
onder het voorzitterschap van de Heer Andre Frederic en de Vice-voorzitter, de
Heer Tony Van Parys. Dit bewijst de voortgaande interesse van de Kamer der
volksvertegenwoordigers voor deze delikate problematiek.
Net zoals de leden van het Centrum denk ik dat de opvolging die door de
werkgroep van de Kamer gegeven wordt aan de aanbevelingen van de
parlementaire onderzoekscommissie, ons zal toelaten in te schatten welke weg
reeds werd afgelegd, wat ons nog te doen staat, en welke diensten wij nog
kunnen bewijzen aan de burgers en de overheid.
Wie het rapport leest, zal de problemen kunnen vaststellen die verbonden zijn
met de gezondheidssector, evenals de inspanningen die we gedaan hebben om de
vragen te beantwoorden die uitgegaan zijn van de politie, de lokale overheid, en
het contact met de jeugd.
Ik wil toch herinneren aan het feit dat onze permanente dienst van het Centrum
(het secretariaat), net zoals in 2003, bestaat uit 7 personen, terwijl de
budgettaire documenten voor de periode 2004-2005 voorzien in 9 personen.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om te wijzen op het belangrijk aandeel dat
de dienst en zijn directeur hebben in het succes van het I.A.C.S.S.O. .

Adelbert Denaux
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Het I.A.C.S.S.O. werd opgericht op initiatief van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Sinds zijn ontstaan in 1998 en zijn operationele werking in juli 2000 voert het
I.A.C.S.S.O. de opdrachten uit die in de wet van 2 juni 1998
(gewijzigd door de wet van 12 april 2004)1 worden bepaald, alsook, bij diezelfde
gelegenheid, de besluiten en aanbevelingen van de parlementaire
onderzoekscommissie inzake sekten.

De activiteiten van het Centrum ontwikkelden zich in 2003 en 2004 als volgt:
(1)

de verdere uitbouw van de documentatie en van de bibliotheek;

(2)

de voortzetting van de studie van het fenomeen van de schadelijke
sektarische organisaties;

(3)

het onthaal en het verstrekken van informatie aan het publiek;

(4)

het uitbrengen van drie adviezen en een aanbeveling.

De opdrachten van documentatie en studie vormen de noodzakelijke basis voor
het volbrengen van de opdrachten inzake onthaal en informatie, advies en
aanbevelingen.

1

Wet van 2 juni 1998 gewijzigd door de wet van 12 april 2004. Cfr. de "officieuze coordinatie",
« document » nr 2
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1. De documentatie / bibliotheek vormt de kern van de instelling, de troef zonder dewelke
het I.A.C.S.S.O zijn andere opdrachten niet kan volbrengen. Haar rijkdom en aangroei blijven
een prioriteit voor het Centrum en zijn niet alleen een onontbeerlijk instrument voor het
gespecialiseerde publiek dat de bibliotheek bezoekt, het is tevens een democratisch
werkinstrument dat toegang verleent tot zeldzame of te kostbare werken voor de doorsnee
bezoeker.

Het documentatiecentrum bestaat uit:

(a)

een bibliotheek (literatuur van en over organisaties / bewegingen en hun ruimere
context), die momenteel meer dan 5.000 banden, boeken en wetenschappelijke
tijdschriften bevat, met betrekking tot verschillende vakrichtingen, meertalig is en als
een referentiebibliotheek geldt in Europa (aankoop van meer dan €€n boek per dag);

(b)

dossiers die documentatie bevatten opgedeeld per organisatie / beweging en per thema:
het Centrum heeft sinds zijn ontstaan over 533 organisaties / bewegingen een dossier
geopend, waarvan er slechts 94 vermeld werden naar aanleiding van de werkzaamheden
van de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
(1997);

(c)

een verzameling rapporten afkomstig van offici•le buitenlandse instanties;

(d)

een audiovisuele verzameling (meer dan 500 videocassettes): het I.A.C.S.S.O registreert
alle TV- uitzendingen met betrekking tot de materie op video en (sinds 2004) op DVD;
het beschikt tevens over een verzameling video’s en DVD’s afkomstig van de
bewegingen.

Deze vier werkinstrumenten zijn alle werkdagen toegankelijk voor het publiek dat bij zijn
opzoekingen door het personeel van de dienst wordt begeleid. Het is tevens mogelijk om een
afspraak te maken op zaterdag of buiten de kantooruren.
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2. Sinds het ontstaan van het Centrum werden studies door de dienst uitgevoerd over 533
bewegingen en 108 onderwerpen naar aanleiding van vragen van het publiek.

2.1. Kenmerkend voor de werkwijze van het Centrum is dat de nota’s die worden
opgemaakt (waarvan 55 publieke nota’s in 2003-2004) verwijzingen bevatten naar publiek
toegankelijk bronnenmateriaal (de bronnen worden geciteerd). Dit laat toe aan het publiek en
de overheid gegevens over te maken waarvan de geadresseerden gebruik kunnen maken en
de informatie kunnen verifi•ren. Kritisch onderzoek van de bronnen vormt de basis van het
studiewerk.
Met andere woorden, de studiedienst maakt zijn dossiers op en formuleert zijn antwoorden
uitsluitend op basis van informatie afkomstig van publieke bronnen, met telkens een datum
van publicatie, een referentie met een datum van uitgifte, de naam van een auteur en een
plaats van uitgave. De referenties worden op een dusdanige manier geciteerd dat zij, in een
ruime context, zonder enige beperking kunnen worden gebruikt en geciteerd niet alleen door
het publiek, maar eveneens door advocaten en magistraten. Dit laat hen toe te beschikken
over gestaafde en op correctheid controleerbare dossiers.
Deze informaties worden overgemaakt aan het publiek, 't is te zeggen aan de burgers, op een
manier die het hun mogelijk maakt een probleem te evalueren en zelf te komen tot een
kritische beoordeling van het probleem. Het Centrum benadrukt zeker de controversi•le
punten.
Naast de informatie inzake de groepering geeft het Centrum, indien noodzakelijk en als
lectuurschema, de criteria (van schadelijkheid) die toelaten de praktijken van de geviseerde
organisaties te evalueren.
In het kader van hun opdracht om het fenomeen te bestuderen nemen de leden van het
Centrum en van de studiedienst tevens deel aan studiedagen, colloquia en conferenties aan
universiteiten of andere instellingen. Zo heeft het Centrum bijvoorbeeld in juni 2003 aan een
internationale workshop deelgenomen, die gehouden werd in het Centre de psychologie de la
religion van de UCL2, in het kader van het onderzoeksprogramma "coh€sion sociale" dat door
het Federaal Wetenschapsbeleid werd gefinancierd. Het I.A.C.S.S.O. heeft aan dit
onderzoeksprogramma deelgenomen om het onderwerp van het gefinancierde project te
bepalen. Deze workshop benadert voornamelijk de juridische en psychologische perspectieven.

2

cfr « Rechtskronieken van Leuven », trimestriëel tijdschrift 2004/4, Bruylant, 2004
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2.2. Studie van het fenomeen op internationaal vlak
Europese ontmoeting van Egmont:
Vertegenwoordigers van meerdere Europese landen (Belgi•, Cyprus, Finland, Frankrijk,
Hongarije, Slowakije, Groot-Brittanni•, Zwitserland, Republiek Tsjechi•, Roemeni•)
vergaderden in het Egmontpaleis te Brussel op 5 en 6 april 2003, in het kader van een
ontmoeting van publieke organismen belast met de voorkoming van sektarische
ontsporingen.
De deelnemers waren ingegaan op de uitnodiging van het Informatie- en Adviescentrum
inzake de schadelijke sektarische organisaties dat voor deze ontmoeting het volgende
thema had gekozen: ƒ Les d€rives sectaires dans l’Union europ€enne €largie. Entre
dimensions locales et dimensions globales „.
Deze vergadering, ingeleid door Professor Adelbert Denaux, Voorzitter van het
I.A.C.S.S.O., lag in het verlengde van de vergadering van Parijs in 2001, gehouden op
initiatief van “la Mission interminist€rielle de lutte contre les sectes (MILS)” die eind
2002 de “Mission interminist€rielle de vigilance et de lutte contre les d€rives sectaires
(MIVILUDES)” werd.
In dezelfde optiek hebben de deelnemers besloten jaarlijks bijeen te komen en tevens
hun bilaterale betrekkingen te ontwikkelen.
Europese ontmoeting van Boekarest:
Ter gelegenheid van het colloquium dat in april 2003 te Brussel door het I.A.C.S.S.O.
werd georganiseerd, had de heer Laurentiu Tanase, Roemeens Staatssecretaris belast
met de erediensten, voorgesteld om een derde internationale vergadering te Boekarest
te organiseren. Deze door het Ministerie van Cultuur en Erediensten georganiseerde
ontmoeting, met als thema ƒ Les organisations religieuses et l’ordre public „, vond plaats
van 15 tot 17 juni 2004. De plaatsvervangende voorzitter van het Centrum, de heer
Henri de Cordes, gaf een uiteenzetting met als onderwerp: ƒ Les organisations
religieuses et l’ordre public dans les pays europ€ens : situation en Belgique „. Op vraag
van Staatssecretaris Tanase, heeft Professor Louis-L€on Christians, lid van het
I.A.C.S.S.O., het algemene verslag opgesteld en uiteengezet.
Inform:
De betrekkingen met INFORM (Information Network Focus on Religious Movements) in
Groot-Brittanni•
werden
verder
versterkt
in
de
loop
van
2003-2004.
- Tijdens de Europese ontmoeting gehouden in het Egmontpaleis in april 2003, was
professor E. Barker, stichtster en voorzitster van INFORM, als waarneemster aanwezig.
- In mei 2004 werd de plaatsvervangende voorzitter van het Centrum uitgenodigd om
het woord te nemen tijdens een INFORM-seminarie met als onderwerp: "How dangerous
are the New Religions?". De heer de Cordes heeft de praktische benadering van het
Centrum ten overstaan van schadelijke sektarische organisaties uiteengezet.
- Een werkvergadering met vertegenwoordigers van INFORM en van het Centrum werd in
december 2004 in Londen gehouden. Deze vergadering liet, in het bijzonder, toe het
wettelijke en administratieve kader te bepalen waarbinnen de activiteiten van de Britse
en Belgische instellingen worden uitgeoefend.
Colloquium van Gen€ve:
Deelname, in oktober 2004, aan de universiteit van Gen‡ve, aan een colloquium
betreffende “het geloof als therapie”, dat door het departement administratief en fiscaal
recht werd georganiseerd, samen met het interkantonnale (Zwitserse) Informatiecentrum
inzake de geloofsovertuigingen en de activiteiten van groeperingen met een spiritueel,
religieus of esoterisch karakter (CIC). Dit colloquium had als doelstelling dit
maatschappelijke fenomeen te benaderen, waarvan de draagwijdte recent is en dat zich
bevindt op de vage grens tussen vrijheid van geloof en onwettige uitoefening van de
geneeskunde.
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3. De informatie van het publiek gebeurt via:
- het beantwoorden van vragen van het publiek en de autoriteiten: 1379 vragen in 20032004 (het aantal vragen van de autoriteiten vertoont een sterke stijging: van 8% in 2003
naar 16,5% in 2004), wat een gemiddelde betekent van 57,5 vragen per maand ofwel 2,8
vragen per werkdag(momenteel: 65 per maand, 3 per werkdag)
- gesprekken met de medewerkers en medewerksters van de permanente
(studiedienst van het secretariaat): 80 bezoeken in 2003 en 106 in 2004;

Totaal van de aanvragen :

Jaar 2003 - 788 Aanvragen
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Jaar 2004 - 591 Aanvragen
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dienst
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- het dagelijks openstellen van de bibliotheek en van een ruimte om de documentatie te
raadplegen; momenteel +/- 4000 boeken met een stijging in 2003-2004 van meer dan 400
aanwinsten per jaar.
- het openen van een website (www.ciaosn.be en www.iacsso.be) in mei 2003 (eveneens
overgenomen door andere websites): momenteel meer dan 4.000 raadplegingen per
maand. De meest geconsulteerde pagina’s zijn het activiteitenverslag en de
bibliotheekcatalogus. 50 % van de bezoekers zijn Belgen, de voornaamste andere landen
zijn Frankrijk, Nederland, Canada, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland…. Het publiceren van
een artikel in de pers doet automatisch het aantal raadplegingen in de loop van de daarop
volgende dagen stijgen.

- de publicatie van de algemene folder "Is dat een sekte?"3 en van 55 "publieke nota’s" in
2003-2004 die, door hun aard, kunnen gebruikt worden door diensten zoals de federale
politie ten behoeve van haar personeel; sommige nota’s, zoals de nota over "De indigos
kinderen" 4, zijn niet alleen onverkort overgenomen op de site van verenigingen die zich op
die materie toeleggen, maar tevens door verenigingen die opvoeding, familie en kinderen
beogen5;

Maandelijk bezoek aan de website van het I.A.C.S.S.O.
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Folder « Is dat een sekte ? »: volledige versie: cf.”document” nr 5
publieke nota cf. "document" nr 6
5
bijvoorbeeld: ehpbelgique.org (association belge d'entraide et d'information des familles
d'enfants à haut potentiel)
4
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3.1. De onderwerpen en groeperingen waarover het grootste aantal vragen in 2003 en
2004 door het publiek werden gesteld (1379 vragen over 1437 onderwerpen) kunnen naar
aantal als volgt worden gerangschikt:
Getuigen van Jehova (308 vragen zijnde 21,5%), persoonlijke ontwikkeling & therapie•n /
gezondheid / welzijn (173 vragen zijnde 12,1%), groeperingen voortvloeiend uit of afgesplitst
van het protestantisme (pinksterbewegingen / evangelisten / baptisten: 120 vragen zijnde
8,4%), scientology6 (81 vragen zijnde 5,6%), new age / neopaganisme (81 vragen zijnde
5,6%), esoterische bewegingen (67 vragen zijnde 4,7%), Mormonen (23 vragen zijnde 1,6%).
De vragen over groeperingen afkomstig uit het Verre Oosten vertegenwoordigen 10,2% (147
vragen) van het totaal aantal vragen; Hare Krishna7 (15 vragen), Sukyo Mahikari (12 vragen)
en Sahaja Yoga (10 vragen) zijn de belangrijkste onder hen.
Groeperingen die voortkomen uit of afgesplitst zijn van het Noord-Amerikaanse protestantisme
(waaronder de getuigen van Jehova en de Mormonen) waren het onderwerp van een zeer
groot aantal vragen.

De vragen betreffende de organisaties die voortkomen uit door de overheid erkende
erediensten, de katholieke kerk (34 vragen), de protestantse eredienst (geen enkele vraag
betreft de Protestantse Kerkunie van Belgi• – EPUB) de Isra•lische en mohammedaanse
erediensten (Islam 7 vragen / JudaŠsme 3 vragen) zijn opvallend weinig talrijk. Geen enkele
vraag werd gesteld over de anglicaanse en over orthodoxe erediensten en de georganiseerde
vrijzinnigheid.

6

cf. nota "document nr. 8” betreffende de "tsunami" en de exploitatie van natuurrampen door de
scientology
7
deze organisatie maakt het voorwerp uit van een (relatief) belangrijk aantal vragen van leerlingen
die een schoolopdracht vervullen
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3.1.1. De statistische analyse van de vragen naar informatie houdt een risico van
foutieve interpretatie in indien belangrijke elementen niet in overweging worden genomen:

-

de numerieke belangrijkheid van de groepering, die automatisch aanleiding geeft tot
meer vragen;

-

de actualiteit in de media, die evenzeer tot meer vragen aanleiding geeft:

-

voor de getuigen van Jehova: een belangrijk artikel verschenen op 16/05/2003 in een
Franstalig weekblad8 werd gevolgd door een indrukwekkend aantal vragen in de
daaropvolgende maanden (272 vragen in 2003 en slechts 36 in 2004 betreffende dit
onderwerp);

-

voor scientology: de inhuldiging van een gebouw in het Europese kwartier en
“tentoonstellingen” in openbare ruimten (32 vragen in 2003 en 49 in 2004);

-

de activiteiten van groeperingen zelf: bijvoorbeeld: de verhoging van het aantal stages
gewijd aan persoonlijke ontwikkeling brengt een toename van vragen van het publiek
met zich mee.

Een tweede opmerking betreft de aard van de door het Centrum ontvangen vragen. Het is niet
omdat het publiek een vraag stelt dat het hierdoor een groepering aanklaagt: de twee meest
markante voorbeelden van groeperingen die het voorwerp uitmaken van meer dan 10 vragen
betreffen:

-

de Mormonen: al intrigeren zij het publiek, toch zijn zij niet het voorwerp van agressieve
en vijandige vragen, verre van zelfs;

-

de Baha'is9 : de vragen betreffende deze groepering getuigen enkel van een positieve
interesse.

Daarom zou de interpretatie slechts mogen worden gefinaliseerd na een voldoende aantal
jaren, die vanwege de duur, de waarnemingen in balans zou kunnen brengen. Hoe dan ook,
rekening houdende met de evolutie van de bewegingen, kan een interpretatie nooit definitief
zijn.

8
9

Le Vif-L'Express, Le Vif 21e jaargang nr.20 L’express nr. 2706, weekblad van 16 tot 22 mei 2003
Cf. Folder gepubliceerd door I.A.C.S.S.O. in maart 2002
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3.1.2. De categorie•n van aanvragers zijn: de burgers, waaronder zich eveneens de leden
van de geviseerde groeperingen bevinden, maar vooral de in hun persoonlijke en familiale
leven betrokken burgers; de pers10 , die het mogelijk maakt een breder publiek te informeren;
studenten die een studiewerk of een verhandeling voorbereiden, ondernemingen, advocaten,
diensten van sociale bijstand, scholen etc…
De publieke autoriteiten: de politiediensten vertegenwoordigen 36,7% van het totaal aantal
vragen die door de autoriteiten werden gesteld, de gemeenten 18%, Justitie11 -in brede
betekenis: Federale Overheidsdienst (FOD), parketten, magistraten - 16,8%, de
gemeenschappen en gewesten 10,6%; er werden ook vragen gesteld door de FOD
Buitenlandse Zaken, de FOD Binnenlandse Zaken en ook de FOD Economische Zaken.
De dienst beantwoordt de vragen van mensen die geconfronteerd worden met sektarische
ontsporingen, over hun rechten en plichten, en de middelen om die te laten gelden. Het
Centrum stelt hun een gespecialiseerde jurist en een bibliotheek ter beschikking.
Het Centrum ontvangt ook regelmatig personen die ter plaatse komen voor een persoonlijk
onderhoud (80 bezoeken in 2003 en 106 in 2004), dat soms meer een vraag tot
psychologische bijstand betreft. Deze mensen worden ontvangen maar aangezien het
I.A.C.S.S.O. psychologische dienstverlening niet als opdracht heeft, worden zij doorverwezen
naar personen, verenigingen of instanties ad hoc.
Zij krijgen niettemin een aangepast onthaal, alsook de nodige informatie om vlotter te kunnen
communiceren met hun familieleden die met zulke problemen worden geconfronteerd, wat
vaak hun hoofdbekommernis is.
Tevens binnen dit kader zijn de terreinverenigingen regelmatig in contact met de dienst, naar
aanleiding van vergaderingen die zij organiseren en, op een informele manier, via e-mail of per
telefoon, wanneer zij talrijke vragen van het publiek aan het Centrum overmaken.
Het stijgende aantal vragen dat door de federale politie (en door haar GDA’s - Gerechtelijke
dienst arrondissement), de lokale politiediensten en de gemeenten wordt gesteld, tonen aan
dat het Centrum hoe langer hoe meer bekend wordt op lokaal niveau.

Categorieën van aanvragers
Totale aantal aanvragen 2003-2004
Publiek
16,8%

10,6%

Politiediensten
7,4%

Gemeenten / OCMW

18,0%

Publiek

Autoriteiten

11,7%

10,6%

Justitie
Gemeenschappen /
Gewesten

36,7%

Kamer / Senaat /
Parlementsleden
Andere

88,3%
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31 aanvragen in 2003 en 35 in 2004. In een artikel van 06.04.2005 «Guérisons divines et amalgame"
stelt La Libre Belgique het I.A.C.S.S.O. voor als een organisme "qui fait référence en Belgique et
même au-delà".
11
het Centrum heeft zijn opdrachten en werkzaamheden voorgesteld in het tijdschrift van de FOD
Justitie -Just News- , verdeeld aan ambtenaren, parketten, etc..
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3.2. Het informeren van de onderwijswereld gebeurt, naast het beantwoorden van
klassieke vragen:

-

door studiedagen en vormingen in secundaire en hoge scholen, op hun verzoek, te
organiseren (zoals bij het CERES, Onderwijs en Onderzoekscentrum voor het Leefmilieu en
de Gezondheid, dat deel uitmaakt van de Dienst Opvoedingstechnologie, Faculteit van
Psychologische en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit van Luik:
geŠntegreerde vormingen in communicatie die verband houden met de gezondheid en het
leefmilieu, waaronder “Opvoeding en communicatie inzake gezondheid”, waarin een
module rond “de vraag naar de gezondheid en de sekten” werd opgenomen);

-

door aan het Educaunet12 -project van de Franstalige Gemeenschap van Belgi• mee te
werken: "hoe omgaan met de risico’s van het internet?". Dit project werd afgesloten in
maart 2003 door de campagne "cliquer fut€", en werd verwezenlijkt in samenwerking met
Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO), Child
Focus, de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind van de Franse
Gemeenschap, het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, de “Groupe
de Recherches en M€diation des Savoirs (GreMS)”, etc..

-

door aan het (nog steeds lopende en in oktober 2003 opgestarte) project Safer Internet13
mee te werken, met betrekking tot de risico’s die het Internet kunnen inhouden voor
jongeren: in samenwerking met Het Onderzoeksen Informatiecentrum van de
Verbruikersorganisaties (OIVO), Child Focus, het Centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding en de Internet Service Provider Association (ISPA). Dit (Europese)
project maakt het mogelijk de ganse onderwijswereld te bereiken via scholen,
onderwijzers, opvoeders en leerlingen;

-

door een netwerk van contacten te ontwikkelen met de wereld van de hogescholen en
universiteiten, in het bijzonder via de studenten die hun stage lopen in het Centrum (in
2003-2004: 10 stagiairs van de Universiteit van Luik (CERES en criminologie), het Cardijn
Instituut, de Universit‚ catholique de Louvain (criminologie), de Katholieke Universiteit van
Leuven (criminologie) en de Rijksuniversiteit van Gent (criminologie).

12

cf. Verslag van de studiedag die in het kader van de campagne “cliquer futé werd georganiseerd, 26
maart 2003", reeks “apprendre les médias”, Média Animation, 2003
13
Safer Internet Belgium: "project summary": cf. "document" nr. 9
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3.3. Inzake geneeskunde en gezondheidsproblemen, stellen we vast dat de situatie
zorgwekkend is wanneer wij de lijst bekijken van de onderwerpen die door het publiek als
belangrijkst worden beschouwd: de persoonlijke ontwikkeling (die de ontplooiing van de
persoon beoogt), de getuigen van Jehova (en o.m. het weigeren van bloedtransfusies14 ),
scientology (o.m. de benadering van het drugsfenomeen, het verbod om beroep te doen op
professionelen inzake geestelijke gezondheid), de "therapie•n" (waarvan de uitoefening raakt
aan de geestelijke gezondheid), de gezondheid op zich, de pinksterbewegingen die eerder
gebedsgenezing dan medische bijstand aanbevelen (cf. hierna)
Andere groeperingen passen eveneens in deze context, vb. Sahaja Yoga, ƒ Invitation ‹ la vie „
(IVI) of de ƒ Cercle des amis de van Bruno GrŒning15 .
In feite stelt zich hier niet langer alleen het probleem van de klassieke geneeskunde, de
alternatieve geneeskunde of de niet beproefde geneeskunde, het gaat om gevallen van
weigering van geneeskunde, met alle ernstige gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

FOCUS
De gebedsgenezing is vandaag de dag €€n van de geprivilegieerde terreinen van sommige
onderfamilies van het evangelisch protestantisme, een onderwerp waarover het Centrum
vaak wordt aangesproken. Bij een gebedsgenezing wordt er rond de ziekte en de
behandeling ervan, en ziekte wordt hier gezien in een zeer brede betekenis van het woord
(werkloosheid, financi•le problemen, professionele tegenslagen, overlijden, relationele
problemen, verslavingen, … alle tegenslagen in het leven waaronder, zeker, fysieke en
psychische aandoeningen), een geheel van praktijken georganiseerd waarvan de resultaten
worden toegeschreven aan de goddelijke kracht.
De verhouding tussen genezing door het gebed en de geneeskunde berust dikwijls op een
vorm van complementariteit. Voor velen betekent dit laatste het instrument gekozen door
God om “zijn helende krachten uit te drukken”.
Maar deze modus vivendi is niet altijd gebruikelijk. Zo poneren bepaalde groeperingen van
de adventistenbeweging16 de onmogelijkheid om zich tegelijkertijd te wenden tot de kracht
van de goddelijke genezing en tot de geneeskunde17 .
De charismatische pinksterbeweging geeft eveneens de voorkeur aan de spirituele
behandeling van de ziekte. Wanneer de pinksterbeweging bij het begin van de 20ste eeuw
een enorme uitbreiding nam op wereldvlak, waren de standpunten van haar belangrijkste
verspreiders, waaronder William J. Seymour, eveneens radicaal: zij zetten zich af omdat zij
zich afzetten tegen het gebruik van de geneeskunde.
Tijdens de evolutie van de beweging kwam deze stellingname in de minderheid maar ze
blijft nochtans voortbestaan bij enkelen. De opeenvolgende afscheuringen die historisch
gezien de pinksterbeweging vorm geven, hebben trouwens vaak als leidmotief de vraag van
het al dan niet aanvaarden van de geneeskunde.
Vandaag de dag verkondigt de meerderheid van de groeperingen uit de pinksterbeweging
een meer genuanceerd discours, officieel niet tegenstrijdig met de voorschriften van de
geneeskunde. Zij beweren niet in de plaats van de geneesheer te willen treden en hun
volgelingen niet aan te moedigen om zich van de geneeskunde af te keren.

14

cf. de publicatie van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding: "les
expressions actives de convictions religieuses ou philosophiques dans la sphère publique", maart
2005, p. 39
15
cf. publieke nota: cf. "document" nr. 7
16
er is hier geen sprake van de adventisten van de zevende dag.
17
R. Boraker op de website www.cog21.org (toegang op 21/04/02) (vertaling): " Door te geloven in de
kracht van de genezing door God en de goddelijke bescherming, kan de echte christen niet vertrouwen
op de methoden van de mens door zich te onderwerpen aan medicijnen en vaccinaties, uw geloof ligt
ofwel bij de almachtige God, de enige echte genezer en beschermer, ofwel bij de god van de
geneeskunde, de medicijnen en de vaccins"
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Toch kunnen sommige van de door deze bewegingen verspreide overtuigingen over de
oorsprong en de oorzaken van de ziekte en de toe te passen therapie•n leiden tot praktijken
die in strijd zijn met het principe volgens hetwelk een individu zich niet moet ontzeggen de
behandeling te volgen die de grootste doeltreffendheid aangetoond heeft om de ziekte te
bestrijden.
Onder deze “problematische” vormen van geloof kunnen we citeren:
- Het geloof volgens hetwelk de ziekte als oorzaak de inbeslagname heeft van de persoon
door demonische geesten of zogezegd een gevolg is van een verzuim aan de principes van
levenshouding, verzuim vanwege de zieke zelf of van een van zijn naasten! Binnen dit kader
kan men zich de onvoldaanheid voorstellen die door de zieke kan worden ondervonden
tijdens de behandeling door een geneesheer aan wie men een zekere doeltreffendheid
erkent in het behandelen van de symptomen van de ziekte, maar die onbekwaam geacht
wordt de oorzaak ervan uit te roeien.
- Het geloof dat, indien de genezing door geloof niet gebeurt, dit te wijten is aan het feit dat
ofwel men nog ziek moet blijven omdat de ziekte deel uitmaakt van de goddelijke
opvoeding, ofwel omdat de zieke persoon onvoldoende heeft geloofd. Veeleer dan zich te
wenden tot de geneesheer, en dus in zekere zin openlijk te “bekennen” dat zijn geloof niet
groot genoeg was, zal de zieke soms beweren dat hij zijn ziekte op een serene manier
beleeft en deze aanvaarding op zich de beloofde genezing betekent.
- Het geloof dat de goddelijke therapeutische kracht sterker is. Soms beweren deze
groeperingen verder te gaan dan de medische instelling omdat daar waar deze laatste geen
of weinig helende oplossingen kan bieden (AIDS, erfelijk bepaalde handicaps, zoals
trisomie, …), zij erin slagen te genezen.
Tevens stellen wij ons de vraag naar het effect dat het beeld van de geneeskunde kan
hebben in de vele getuigenissen van “genezing” tijdens de bijeenkomsten en in de
publicaties van een aantal groeperingen uit de charismatische en pinksterbewegingen. In
deze getuigenissen, die een clich€matig verhalend schema volgen, beschrijven de personen
in teleurstellende bewoordingen hun ervaringen bij het beroep doen op de geneeskunde. Zij
benadrukken
hun
fysische
en
psychologische
lijden
als gevolg van de behandeling, de ondoeltreffendheid van de gevolgde behandeling, de
financi•le kosten, ...
Om deze redenen, en zelfs indien de groeperingen uit de charismatische en
pinksterbewegingen ontkennen dat ze hun volgelingen van een wetenschappelijk bewezen
geneeskunde afhouden, blijft het gevaar bestaan om bij de gelovige een wantrouwige of
weinig medewerkende houding aan te wakkeren ten overstaan van het medische korps, ja
zelfs een afwijzing.
Hieromtrent, zijn, in het bijzonder, de getuigenissen van de medische wereld verontrustend.
Zo hebben, in het “Studie en behandelingscentrum inzake immunodefici•ntie van het SintPieters hospitaal (CETIM)”18 , een aantal pati•nten gekozen om in naam van hun geloof hun
tritherapie niet verder te zetten, een dramatische beslissing omdat het opgeven van de
behandeling een onomkeerbare keuze betekent.

Gezien het belang van deze vragen in de sektarische wereld, heeft het Centrum een
aanbeveling geformuleerd (die in zijn eerste tweejaarlijkse verslag werd gepubliceerd)om een
vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid aan de administratieve
coŒrdinatiecel toe te voegen.
18

cf. RTBF, TV Journaal, La Une, 16 maart 2005: interview met de verantwoordelijke raadpleging van
het CETIM : « We denken dat bepaalde kerken of bepaalde sekten effectief de mensen voorstellen te
bidden, in God te geloven om op dat ogenblik, op miraculeuze wijze van AIDS te genezen. (…)
Ondersteuning van mensen tijdens de beproeving van een ziekte door een medische ploeg of een
religieuze groepering, is zeer positief. Kiezen… is een onmogelijke keuze (…) en is ons inziens een
misdadige keuze ».
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4. De door de wet bepaalde opdracht om adviezen en aanbevelingen te formuleren
werd door het Centrum vervuld:

-

door een advies uit te brengen over een beweging op vraag van een parket het advies dat
op 23 juni 2003 werd goedgekeurd, werd niet openbaar gemaakt). De beslissing om het
advies niet te publiceren werd als volgt gemotiveerd: “ Het I.A.C.S.S.O., overwegende dat
de vraag tot advies afkomstig is van een magistraat van het openbaar ministerie in het
kader van een juridische procedure, overwegende dat deze procedure minderjarige
kinderen behelst, beslist, overeenkomstig art. 7, al. 2, van de wet van 2 juni 1998 tot
oprichting van het Centrum, dat het huidige advies niet openbaar zal zijn”.

-

door een advies uit te brengen over een groepering op verzoek van een parket (dit advies,
dat op 16 februari 2004 werd goedgekeurd, werd op verzoek van het parket niet openbaar
gemaakt);

-

door een in 2004 gestarte adviesprocedure uit te voeren op verzoek van de gemeentelijke
administratie van Gent. Dit advies betreft de organisatie SAHAJA YOGA en gaat in
bijlage19 ;

-

door in 2004 een aanbeveling aan te nemen, met betrekking tot de wetgeving inzake de
legalisering van het beroep van psychotherapeute: het Centrum heeft de regering
aanbevolen om de goedkeuring van een wet ter bescherming van de titel van
psychotherapeute als een prioriteit inzake volksgezondheid te beschouwen20 .

Wat de adviezen betreft wordt een bijzondere procedure gevolgd waarbij een onderhoud met
de betrokken bewegingen plaatsvindt.

19
20

Advies Sahaja Yoga: volledige tekst: cf. "document" nr. 10
Aanbevelingen "psychotherapeute": volledige tekst: cf. "document" nr. 4
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Perspectieven:
Na een eerste tweejaarlijks verslag waarin het ontstaan van het Centrum werd
beschreven en een tweede verslag waarin de verdere uitbouw van het Centrum
werd voorgesteld, is dit derde verslag de weergave van twee rijpingsjaren, wat
natuurlijk niet betekent dat het Centrum al tot volle ontplooiing is gekomen. De
nu volgende jaren kunnen deze zijn van de consolidering van de verworven kennis
en van de ontwikkeling van een nieuwe dynamiek. De huidige samenstelling van
het Centrum met een mix van nieuwe en ervaren leden staat borg voor een
vernieuwd elan gebaseerd op de sinds 1999 opgedane expertise.
De werking van het Centrum zal er hoofdzakelijk in bestaan het partnerschap
voort te zetten met zowel publieke als private, nationale als internationale actoren
wier optreden in de lijn ligt van de objectieven die door de wet voor het Centrum
werden vastgelegd.
De verwachtingen van het publiek en de autoriteiten getuigen van een verhoogde
interesse voor vragen in verband met het sektefenomeen. Het Centrum zal zijn
opdrachten op het vlak van onderzoek en documentatie voortzetten en het zal zijn
rol bij de verspreiding van informatie, voornamelijk ten aanzien van doelgroepen
zoals jongeren, studenten, het gezondheidspersoneel of de gemeentelijke
overheden, verder ontplooien.
De algemene tendens, waarbij het relatieve gewicht van de grote organisaties
afneemt ten voordele van een groot aantal middelgrote en kleine entiteiten, zal
een aanpassing van de werkmethoden van de dienst vereisen.
Bijzonder veel aandacht zal moeten worden geschonken aan de bewegingen
waarvan de stichters intussen op gevorderde leeftijd zijn, wat tot
opvolgingsperikelen aanleiding kan geven. Het zal ook nodig zijn om steeds meer
aandacht te hebben voor de nieuwe verspreidingskanalen van het sektefenomeen,
in het bijzonder de bewegingen die opereren in een netwerk en gebruik maken
van Internet.
Het veranderende karakter van de activiteiten van sektarische organisaties noopt
ertoe ons aan te passen en onze middelen te herori•nteren in functie van nieuwe
vormen van sektarische ontsporingen. Een regelmatige evaluatie van de
sektarische tendensen zal toelaten de effici•ntie van het Centrum op het vlak van
zijn informatie- en adviesopdracht te versterken.

Henri de Cordes
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DOCUMENTEN :

Document 1

- De Leden van het I.A.C.S.S.O.

Document 2

- Gecoördineerde wet van 2 juni 1998 gewijzigd door de wet van 12 april 2004

Document 3

- Vergaderingen van het I.A.C.S.S.O.

Document 4

- Aanbeveling voor de bescherming van de titel van psychotherapeut

Document 5

- Folder « Is dat een sekte ? Een praktische handleiding »

Document 6

- Informatienota over « De Indigo kinderen »

Document 7

- Informatienota over « De Bruno Gröning –Vriendenkring»

Document 8

- Informatienota over « de activiteiten van scientology in de regio's die werden
getroffen door de tsunami »

Document 9

- Voorstelling van het project « Safer Internet Belgium »

Document 10 - Advies over « Sahaja Yoga »
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Document 1
De Leden van het I.A.C.S.S.O.
Verlenging van de mandaten van de Leden
1ste verlenging van het mandaat
Zoals vermeld in het voorig verslag, eind april 2003, heeft het Centrum zijn mandaat van vier jaar beeindigd.
Het maandaat van de leden van het Centrum wordt verlengd tot 31 oktober 2003 (Kamer, CRIV 50 PLEN 341).
2de verlenging van het mandaat
Uittreksel uit de annalen van de plenaire vergadering van de Kamer van 23.10.2003
KAMER-1E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE
23/10/2003 CRIV 51 PLEN 018

2003 2004

05 Mandaat van de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische
organisaties
Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 8 en 22 oktober 2003 stel ik u voor het
mandaat van huidige leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische
organisaties tot 30 april 2004 te verlengen.
Geen bezwaar? (Nee)
Als wordt besloten.
3de verlenging: automatisch: op basis van de wet van
12 APRIL 2004. - Wet tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en
adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de
strijd tegen schadelijke sektarische organisaties
Hoofdstuk II. Art. 3. In artikel 4 van dezelfde wet : het artikel wordt aangevuld met een § 6, luidend als volgt :
« § 6. De leden die houder zijn van het mandaat blijven dit uitoefenen tot de installatie van de nieuwe leden. ».
Belgisch Staatsblad : 2004-04-30

Wet van

begin mandaat

anno

anno

anno

einde 1 mandaat Verlengd tot

Verlengd tot

Verlengd tot

2-juni-98

29 april 1999

2000

2001

2002

eind april 2003

> 30 april 2004

> nieuwe benoemingen

> 31 okt. 2003
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De Leden: situatie 2003-2004

VASTE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Dhr. A. DENAUX (N)
voorzitter

Hoogleraar aan de KULeuven

Dhr. H. de CORDES (F)
plaatsvervangend
voorzitter

Medewerker MR-fractie Kamer

Dhr. J. BRAECKMAN (N)

Dhr. L. DE DROOGH (N)
Hoogleraar aan de Ugent

Dhr. B. BULTHE (N)

Licentiaat psychologische en
pedagogische wetenschappen

Mevr. A. VERLINDEN (N)
Ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel

Dhr. L.-L. CHRISTIANS (F)

Doctor in de sociologie

Mevr. J.-B. NYSSENS-DUSSART (F)

Docent UCL

Doctor in de rechten
overleden in 2004

Mevr. V. GEUFFENS (N)
Adviseur bij de Kamer van
volksvertegenwoordigers

Dhr. J. GOETHALS (N)

Mevr. N. STAESSENS (N)
Professor aan de KULeuven

Mevr. M.-L. GUILY (F)

Medewerkster
CD&V-fractie Kamer

Dhr. Ch. BERLINER (F)
Adjunct-adviseur PS-fractie

Mevr. M.-C. MAERTENS (F)

Doctor in geneeskunde

Dhr. X. DE SCHUTTER

Eerste substituut-procureur des
Konings, Doornik
bij het Kabinet Justitie

Mevr. F. VANDERSTICHELEN (F)
Verantwoordelijk voor “Univers
Santé” bij de UCL

Dhr. J.-P. VAN BENDEGEM (N)
Hoogleraar aan de VUB

Leraar aan de Europese School

Dhr. M. TAVERNE (F)
Diensthoofd bij de UCL

Dhr. W. VANDEKERCKHOVE (N)
Assistent aan de UGent
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Document 2
Wet van 2 juni 1998 (1) houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de
schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de
strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, gewijzigd door de wet van 12 april 2004 (2)
(Officieuze coordinatie)
HOOFDSTUK I. — Voorafgaande bepalingen
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2.

Voor de toepassing van onderhavige wet wordt onder schadelijke sektarische organisatie verstaan, elke
groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die
zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de
samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast.
Het schadelijk karakter van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van de principes welke
zijn vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale verdragen
inzake de bescherming van de rechten van de mens welke door België werden geratificeerd.

HOOFDSTUK II. - Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
Art. 3.

Bij het ministerie van Justitie wordt een onafhankelijk centrum opgericht onder de naam " Informatie- en
Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties ", hierna Centrum genaamd.
De zetel van het Centrum is gevestigd in het administratief arrondissement " Brussel-Hoofdstad ".

Art. 4. § 1.

Het Centrum bestaat uit acht vaste leden en acht plaatsvervangende leden die met een tweederde
meerderheid door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden aangewezen. Vier vaste leden en vier
plaatsvervangende leden worden aangewezen op voordracht van de Ministerraad en voor elk van de te
begeven ambten worden twee kandidaten voorgedragen.
Zowel voor de rechtstreeks door de Kamer als voor de op de voordracht van de Ministerraad aangewezen
leden wordt de taalpariteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige leden gewaarborgd.
Ten minste een vast lid en een plaatsvervangend lid kennen Duits.
De Kamer van volksvertegenwoordigers kiest uit de vaste leden de voorzitter en de plaatsvervangende
voorzitter.

§ 2. § 2.

De leden worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar, omwille van hun
ervaring met of kennis van de problematiek van de schadelijke sektarische organisaties. Zij dienen alle
waarborgen te bieden om hun mandaat in volledige onafhankelijkheid en in een geest van objectiviteit en
onpartijdigheid te kennen uitoefenen.

§ 3.

Om als vast of waarnemend lid te worden aangesteld en om die hoedanigheid te behouden moeten de
kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
2° geen lid zijn van het Europees Parlement of van de Wetgevende Kamers, noch van een
Gemeenschaps- of Gewestraad, noch van de Federale Regering of van een Gemeenschaps- of
Gewestregering.

§ 4.

Het is de leden van het Centrum verboden aanwezig te zijn bij de beraadslagingen over onderwerpen
indien zij hierbij een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot
de vierde graad een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben.
Wanneer een vast lid verhinderd of afwezig is, wordt het vervangen door zijn plaatsvervanger.
Het vast lid wiens mandaat een einde neemt voor het verstrijken van de termijn van zes jaar, wordt voor
de resterende duur van het mandaat vervangen door zijn plaatsvervanger. Het plaatsvervangend lid wiens
mandaat een einde neemt voor het verstrijken van de termijn van zes jaar, wordt vervangen door een
plaatsvervangend lid voor de resterende duur van het mandaat, volgens de in § 1 bepaalde procedure.

§ 5.

§ 6.

De leden die houder zijn van het mandaat blijven dit uitoefenen tot de installatie van de nieuwe leden.
De Koning stelt de modaliteiten inzake de vergoeding van de leden van het Centrum vast.

Art. 5.

Het Centrum stelt zijn huishoudelijk reglement op binnen twee maanden na zijn installatie. Het wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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Art. 6. § 1er. Het Centrum is belast met de volgende opdrachten :
1° het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen
bestuderen;
2° een voor het publiek toegankelijk documentatiecentrum organiseren;
3° zorgen voor het onthaal en de informatie van het publiek en ieder persoon die een vraag tot het
Centrum richt, inlichten over zijn rechten en plichten en over de wijze waarop hij zijn rechten kan
laten gelden;
4° hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur, adviezen en aanbevelingen
uitbrengen over het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties en in het bijzonder over
het beleid inzake de strijd tegen deze organisaties;
§ 2.

Voor het vervullen van zijn opdrachten is het Centrum ertoe gemachtigd :
1° alle beschikbare informatie te verzamelen;
2° alle studies of wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn om zijn
opdrachten concreet te kunnen uitvoeren;
3° elke archief- of documentatiefonds waarvan het onderwerp overeenstemt met één van zijn
opdrachten, over te nemen;
4° steun en begeleiding te verlenen aan instellingen, organisaties en verleners van juridische bijstand;
5° op zijn bijeenkomsten vakbekwame verenigingen en personen raadplegen of uitnodigen die het
nuttig acht te horen.
Voor het vervullen van zijn opdrachten werkt het Centrum samen met de Administratieve coördinatiecel.

§ 3.

Het Centrum is ertoe gemachtigd voor het vervullen van zijn opdrachten bedoeld in § 1, 1° en 3°,
persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot de overtuiging of activiteiten op levensbeschouwelijk
of godsdienstig gebied zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de waarborgen inzake vertrouwelijkheid en
beveiliging van de persoonsgegevens, het statuut en de taken van een aangestelde voor de
gegevensbescherming in de schoot van het Centrum en de wijze waarop het Centrum verslag moet
uitbrengen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking
van de persoonsgegevens .

§ 4.

De inlichtingen die het Centrum op aanvraag van het publiek verstrekt, steunen op de inlichtingen
waarover het Centrum beschikt en mogen niet worden voorgesteld in de vorm van lijsten of systematische
overzichten van schadelijke sektarische organisaties.

Art. 7.

De adviezen en de aanbevelingen van het Centrum zijn gemotiveerd.
De adviezen zijn openbaar, behoudens behoorlijk gemotiveerde andersluidende beslissing van het
Centrum.

Art. 8. § 1er. Het Centrum kan slechts beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De
beslissingen worden genomen met absolute meerderheid. In geval van staking der stemmen, is de stem
van de voorzitter of in geval deze verhinderd is, van zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
De aangenomen adviezen zullen de verschillende uiteengezette standpunten weergeven.
§ 2.

Het Centrum mag beschikken over het integraal stenografisch verslag van de openbare hoorzittingen van
de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het oog op de
beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de
samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen.

Art. 9.

Voor de uitvoering van al zijn opdrachten kan het Centrum een beroep doen op de medewerking van
experten.De Koning bepaalt de modaliteiten van de vergoeding van deze experten.

Art. 10.

Voor alle personen die werken met vertrouwelijke gegevens die door het Centrum worden ingezameld,
geldt het beroepsgeheim zoals bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. Dezelfde verplichting geldt
ook voor elkeen die niet tot het Centrum behoort, maar als deskundige, onderzoeker of medewerker
optreedt.

Art. 11.

Het Centrum stelt elke twee jaar een verslag van zijn activiteiten voor. Dit verslag wordt gestuurd aan de
Ministerraad, de Wetgevende Kamers en aan de Raden en Regeringen van de Gemeenschappen en
Gewesten.
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Art. 12.

Het Centrum beschikt over een secretariaat.
Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de minister van Justitie, na voorafgaand het advies van
het Centrum te hebben ingewonnen.
Het personeel staat onder het rechtstreeks gezag van de voorzitter van het Centrum.
De werkingskosten van het Centrum komen ten laste van de begroting van het ministerie van Justitie.

HOOFDSTUK III. - Administratieve coördinatiecelinzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties
Art. 13.

Een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen de schadelijke sektarische organisaties wordt bij
het ministerie van Justitie opgericht.

Art. 14.

De minister van Justitie of zijn afgevaardigde neemt het voorzitterschap van de Administratieve
coördinatiecel waar.
De Koning bepaalt de samenstelling van de Administratieve coördinatiecel bij een in Ministerraad
overlegd besluit.

Art. 15.

De Administratieve coördinatiecel heeft de volgende opdrachten :
1° De door de bevoegde openbare diensten en overheden gevoerde acties coördineren;
2° De evolutie van de onwettige praktijken van de schadelijke sektarische organisaties onderzoeken;
3° Maatregelen voorstellen die van aard zijn om de coördinatie en de effectiviteit van deze acties te
verhogen;
4° In overleg met de bevoegde diensten en besturen een preventiebeleid voor de burgers tegen de
activiteiten van de schadelijke sektarische organisaties, bevorderen;
5° Een nauwe samenwerking met het Centrum opbouwen en de nodige maatregelen treffen teneinde
de aanbevelingen en voorstellen van het Centrum uit te voeren.

Art. 16.

De Koning bepaalt de modaliteiten inzake de werking en de organisatie van de Administratieve
coördinatiecel bij een in Ministerraad overlegd besluits.

Nota
(1) Belgisch Staatsblad van 25.11.1998.
(2) Belgisch Staatsblad van 30.04.2004.
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Document 3
Vergaderingen van de Leden
Het Centrum heeft, sinds haar oprichting door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 29 april 1999, in 1999
vier, in 2000, 2001 en 2002 telkens negen, in 2003 tien en in 2004 acht plenaire vergaderingen gehouden.
Tijdens die vergaderingen kan het Centrum enkel beraadslagen indien ten minste de meerderheid van de leden, te weten
7 op 12, aanwezig is.
 27 januari 2003: 11 leden aanwezig
- Eerste adviesaanvraag van het Parket: niet openbaar: eerste bespreking.
- Raël: mediacampagne naar aanleiding van een zogenaamde cloning en het perscommuniqué van het Centrum
(9 januari): de belangstelling van het publiek betrof niet Raël, maar de ethische controverse.
- Egmont-conferentie: vergadering met de Europese tegenhangers over "Sektarische ontsporingen in de Europese
Unie. Tussen lokale en globale dimensies ", voorzien op 5 & 6/04/2003.
- Tweejaarlijks verslag 2001-2002: eerste schema voorgesteld door de directeur.
- Studiedag sekten en gezondheid: bespreking over de publicatie van de verslagen.
- Project voor het onderwijs: Educaunet : tekst gerealiseerd door het secretariaat ("dérives sectaires: ne pas
attendre: s'informer") voor een brochure in het kader van het project van de Franse gemeenschap, bestemd om
opvoeders te vormen over de risico's die kinderen kunnen tegenkomen: de conferentie zal plaatsvinden op 26
maart met als aanwezigen, de ouderverenigingen, opvoeders, afgevaardigden van child focus die vragen van het
publiek zullen beantwoorden.
- Verschijning in het tijdschrift "La pensée et les Hommes" van een artikel, geschreven door de Voorzitter, over de
positie van België en de sekten, en van een artikel door Dhr. Héroufosse, analist bij het Centrum, dat handelt over
mentale manipulatie en misbruik van zwakte.
- Verschijning in het tijdschrift "Ethiek en Maatschappij" van de artikels van de Voorzitter, Dhr. De Droogh en
Dhr. Braeckman, leden van het Centrum.
 24 februari 2003: 10 leden aanwezig
- 1ste adviesaanvraag van het Parket: niet openbaar: tweede bespreking.
- Tweejaarlijks verslag 2001-2002: bespreking over het door de Directeur en het Secretariaat opgestelde plan.
- Egmont-conferentie: Europese ontmoeting: programma en voorbereiding van ieders functie.
- Principediscussie over perscommuniqués: de rol van het Bureau.
- Toelichting bij de campagne "cliquer futé" van Educaunet van de Franse gemeenschap in samenwerking met
Child Focus, het Centrum voor gelijkheid van kansen, Le Ligueur, de afgevaardigde van de rechten van het kind.
 17 maart 2003: 10 leden aanwezig
- Tweejaarlijks verslag 2001-2002: voorstelling van het project van de Directeur.
 31 maart 2003: 9 leden aanwezig
- Tweejaarlijks verslag 2001-2002: voorstelling van het project, gewijzigd door de Directeur, voor
de laatste aanpassingen.
 5 et 6 april 2003: Europese ontmoeting van Egmont in Brussel
IIde Europees congres van openbare instellingen die actief zijn op het domein van sektarische ontsporingen.
 12 mei 2003: 9 leden aanwezig
- 1ste adviesaanvraag van het Parket: vervolg.
- Egmont-congres: evaluatie van de Europese ontmoeting in Brussel.
- Vooruitzichten: nieuwe leden?
- Voorstel van folders.
- Website.
 23 juni 2003: 7 leden aanwezig
- 1ste adviesaanvraag van het Parket: goedkeuring.
- Voorstel van project voor de folder over "sektarische ontsporingen op het gebied van gezondheid".
- Vraag voor bijkomend personeel voor de studiedienst ("secretariaat"): in feite, vervanging.
 15 september: 10 leden aanwezig
- Het tweejaarlijks verslag 2001-2002 werd neergelegd.
- Transversale folder over sekten in het algemeen (Nederlandse versie) door de Voorzitter:
Is dat een sekte?
- Folder over " sektarische ontsporingen op het gebied van gezondheid " door Dokter Berliner, lid van het Centrum.
- Voorstelling van de “publieke nota’s" van de studiedienst van het "secretariaat".
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 20 oktober 2003: 9 leden aanwezig
- Transversale folder over sekten in het algemeen.
- Folder over " sektarische ontsporingen op het gebied van gezondheid ": discussie.
- Instelling van het "Europees bureau van openbare zaken en de mensenrechten" van Scientology en "lobbying".
- Parlementaire vraag.
 24 november 2003: 5 leden aanwezig
- 2de adviesaanvraag van het Parket: advies niet openbaar: voorstel.
- Raël: raëliaanse reactie op het perscommuniqué.
- Transversale folder over sekten in het algemeen: tekst in het Frans.
- Verslag over de werkgroep « wet » bij de Commissie Justitie van de Kamer.
- Principesamenwerking voor een project van het OIVO samen met het Centrum voor gelijkheid van kansen, Child
Focus.
 12 januari 2004: 10 leden aanwezig
- 2de vraag om advies van het Parket: advies niet openbaar: voorstel : bespreking.
- Raël: raëliaanse reactie op het perscommuniqué: reactie van de raad van Raël.
- Typologie van de door het I.A.C.S.S.O. geproduceerde stukken: werkdocument.
- Folders: vervolg.
 16 februari 2004: 9 leden aanwezig
- 2de adviesaanvraag van het Parket: advies niet openbaar: voorstel : bespreking en ADVIES.
(na ontmoeting met de vertegenwoordigers van de groepering)
 19 april 2004: 12 leden aanwezig
- Transversale folder: verbeteringen.
- Vernieuwing van de mandaten & vooruitzichten.
- Voorstel van een tussentijds verslag.
- Aanwerving van een nieuw personeelslid voor de studiedienst (secretariaat).
- Educaunet: publicatie van de verslagen.
 24 mei 2004: 9 leden aanwezig
- Niet openbaar advies: vervolg: discussie over het gesprek met vier leden van de groepering.
- Scientology: vraag voor een ontmoeting.
- Bespreking van het tussentijds verslag.
- Parlementaire opvolgingsgroep bij de Kamer (werkgroep).
- Deelname aan de conferentie (van 15 tot 17 juni) in Roemenië over "Europese religieuze organisaties en de
openbare orde in de Europese landen ".
 20 september 2004: 9 leden aanwezig
- Voorstel tot aanbeveling over de bescherming van de titel van psychotherapeut: bespreking.
- Europese ontmoetingen in Roemenië (van 15 tot 17 juni): verslag door Dhr.. L.-L. Christians.
- Stand van de aanvragen.
- Samenwerking met Inform (London).
 25 oktober 2004: 9 leden aanwezig
- Verslag over de selectie van een bibliothecaris.
- Bespreking (vervolg) over het voorontwerp van koninklijk besluit over de privacy.
- Niet openbaar advies: bespreking over de openbaarheid.
- Presentatie van het voorstel tot aanbeveling over de bescherming van de titel van psychotherapeut
- Verslag van het bezoek van de werkgroep Sekten van de Kamer aan het Centrum.
 29 november 2004: 9 leden aanwezig
- Adviesaanvraag Sahaja Yoga: Stad Gent.
- Bespreking over de openbaarheid van adviezen.
- Oproep tot kandidaten voor de vernieuwing van de Leden van het I.A.C.S.S.O..
 20 december 2004: 9 leden aanwezig
- Oproep tot kandidaten voor de vernieuwing van de Leden van het I.A.C.S.S.O..
- Adviesaanvraag van de Stad Gent over Sahaja Yoga: bespreking en voorbereiding van project.
- Beslissing voor afspraak met de Voorzitter van Sahaja Yoga.
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Document 4
Aanbeveling van 25 Oktober 2004 voor de bescherming van de titel van psychotherapeut.
Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties,
overwegende dat de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer in haar verslag van april 1997(1) het gedrag van
"sommige personen of groepen die op het vlak van de gezondheid, de voeding en de therapeutische methodes bedrijvig
zijn" vergeleek met dat van schadelijke sektarische organisaties zonder evenwel filosofische of religieuze inslag te
hebben;
overwegende dat het Centrum op grond van zijn ervaring vaststelt dat een groot aantal van de verzoeken om informatie
aan het centrum betrekking hebben op verdachte praktijken van personen die zich voordoen als psychotherapeuten;
overwegende dat de Regering het nodig heeft geacht regels op te stellen voor de toegang tot het uitoefenen van het
beroep van psychotherapeut door in de Kamer een ontwerp van wet in te dienen (2) ;
overwegende dat dit ontwerp van wet niet voltooid is;
overwegende dat Frankrijk in augustus 2004 een wet heeft uitgevaardigd die een bepaling bevat op grond waarvan de
titel van psychotherapeut wordt beschermd (3);
overwegende dat het ontbreken van analoge Belgische wetgeving ertoe zou kunnen leiden dat Franse onderdanen die de
titel van psychotherapeut niet meer mogen gebruiken, zouden voorstellen hun activiteiten vanuit België uit te oefenen;

beveelt de Regering aan de goedkeuring van een wet tot bescherming van de titel van
psychotherapeut als een prioriteit te beschouwen inzake volksgezondheid.

(1) Gedr. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 313/7 & 313/8 - 95/96
(2) Gedr. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 50 2222/001-2224-001
(3) Artikel 52 van de wet nr. 2004-806 van 9 augustus 2004 betreffende het beleid inzake volksgezondheid
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Document 5
Folder « Is dat een sekte ? Een praktische handleiding »
Misschien is een van je familieleden of vrienden, of ben jijzelf in contact gekomen met een onbekende religieuze beweging die
een ingrijpende invloed op die persoon lijkt uit te oefenen. Je maakt je zorgen hierover en vreest dat hij/zij in de greep van
een gevaarlijke sekte is terecht gekomen.
Hoe kun je dat weten?
Om een juist en bevredigend antwoord op deze vraag te kunnen geven moet je over een aantal zaken duidelijkheid hebben:
- om welke groepering gaat het? Hier gaat het om informatie, om precieze, zakelijke inlichtingen over de groep in kwestie.
- Wat bedoel je precies wanneer je deze groepering een "sekte" noemt of als een sekte kwalificeert? Hier gaat het om een
waardeoordeel, een waardering van de betrokken groep.
- Tenslotte is het nuttig te weten hoe je moet omgaan met zulk een problematische situatie. Hier gaat het om een
handelingsmodel, dat je helpt de vraag te beantwoorden: wat moet ik doen?
De vraag die het meest aan het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (I.A.C.S.S.O.)
gesteld wordt, luidt:
"Is dat (deze groepering) een (gevaarlijke) sekte"?
I. Waar zitten de risico’s ?
Wanneer je in aanraking komt met een voor jou onbekende groepering, dan kunnen volgende aandachtspunten je helpen
bij het bepalen of er reden is tot zorg.
1. Rekrutering
De eerste ontmoeting verloopt meestal heel positief. Je wordt uitermate warm en vriendelijk onthaald (love bombing).
Men toont begrip voor je problemen en legt je uit dat die via de groep op een heel eenvoudige en makkelijke manier
zullen kunnen worden opgelost. Die eerste vriendelijkheid is evenwel slechts een strategie om je voor hen te winnen,
want tijdens volgende ontmoetingen wordt steeds meer van je verwacht.
Bepaalde groepen zeggen niet vanaf het begin wie ze zijn; je komt er pas achter na enige tijd. Ze zeggen bijvoorbeeld
dat ze je zullen helpen om te relaxeren, te ontspannen, gezonder te worden, je geestelijke vermogens maximaal te
ontplooien. Maar de ware identiteit van de groep wordt verzwegen.
Sommige groepen doen zich voor als een spirituele of religieuze beweging, terwijl dit slechts een dekmantel is om de
eigenlijke financiële, commerciële, of politieke doelstellingen te verbergen.
Het uiteindelijke resultaat is dat de groep een steeds grotere sociale controle op je uitoefent, zodat je niet helemaal vrij
meer bent.
2. Organisatie
De groepering kent doorgaans een heel strikte hiërarchie. Aan het hoofd ervan staat een leider, een Meester, een
"Goeroe". Zijn gezag is onbetwistbaar en hij wordt door de leden aanbeden. Dit omwille van zijn kennis van de leer van
de groepering of omdat hij over "bovennatuurlijke" gaven beschikt.
Van enige vorm van intern overleg of democratische besluitvorming is geen sprake. De leiders van de groep worden
niet verkozen of aangeduid door de leden.
Er bestaan heel specifieke regels die strikt gevolgd dienen te worden. Volledige gehoorzaamheid wordt geëist en kritiek
is niet toegestaan.
3. Financies
In het begin zal men meestal geen of slechts een heel kleine financiële bijdrage vragen. Naarmate men verder evolueert
in de groep zal er op financieel vlak steeds meer worden verlangd. Dit kan gebeuren door schenkingen te eisen, je zeer
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dure opleidingen, cursussen of workshops te laten volgen of door vrijwilligerswerk voor de groep te laten doen. Men
stelt dit dan vaak voor als noodzakelijk om te evolueren op het spirituele vlak.
De groep heeft geen doorzichtige financiële structuur noch een open boekhouding en administratie.
4. Breuk met de wereld
Er bestaat een sterke “wij-tegen-de-wereld” mentaliteit. De groep scheidt zich af van de wereld door:
a) het systematisch afscheiden van de volgelingen van hun familie en vrienden en hen te laten breken met hun vroegere
levenswijze. Familie en vrienden worden voorgesteld als vijanden die de volgeling belemmeren in zijn spirituele
ontwikkeling;
b) de buitenwereld met wantrouwen te aanzien en voor te stellen als slecht en gevaarlijk. Hierdoor voelen de leden zich
enkel nog beschermd binnen de groep.
c) het gebruik van een eigen taal of specifieke termen. Dit maakt het steeds moeilijker om te communiceren met
buitenstaanders zodat een vlot contact geleidelijk aan enkel nog mogelijk is met de andere leden van de groep;
5. Doctrine
Enkel de leden van de groep zijn, na het doorlopen van verschillende stappen, in het bezit van die kennis en vormen
zodoende een elite.
De verkondigde opvattingen wijken sterk af van de bestaande wetenschappelijke kennis die of volledig verworpen
wordt of verkeerd wordt belicht.
Kritiek van buitenstaanders wordt gezien als een bewijs dat de groep gelijk heeft.
6. Gezondheid
De klassieke geneeskunde wordt vaak vervangen door gevaarlijke medische praktijken die wetenschappelijk niet
gegarandeerd zijn. Hier komt nog de bezwarende omstandigheid bij dat de “zorgverleners” niet de vereiste medische
kwalificaties bezitten.
7. Praktijken
Van de volgeling wordt verwacht dat hij deelneemt aan allerlei rituelen, opleidingen en workshops die vaak niet allen
veel geld kosten maar ook alle vrije tijd van de volgeling in beslag nemen.
Vragen, twijfels, afwijkende meningen, kritiek worden ontmoedigd of zelfs bestraft. Bij twijfels of wanneer het
beloofde succes niet plaatsvindt, krijgt de volgeling daar zelf de schuld van. Hij zou zich niet voldoende hebben ingezet
of niet sterk genoeg hebben geloofd.
De groep scheidt zich af door specifieke voedingsvoorschriften die, bij overdreven toepassing, de gezondheid kunnen
schaden, en door een aparte kledingstijl aan te nemen.
8. Conclusie
Deze criteria komen niet altijd allemaal tegelijk voor. Een groep kan gevaarlijk zijn ook als niet alle beschreven
kenmerken aanwezig zijn. Het volstaat vast te stellen dat sommige van die punten in een bepaalde groep aanwezig zijn
om op je hoede te zijn. Men spreekt in dit verband soms van “sektarische ontsporingen”.
Dergelijke sektarische ontsporingen kunnen voorkomen in andere groeperingen dan religies, kerken of sekten. Het
belangrijkste is niet hoe een bepaalde groep genoemd wordt of zichzelf noemt (religie, kerk, sekte, nieuwe religieuze
beweging, etc.), maar hoe ze zich gedraagt.
Wanneer je vaststelt dat de boven genoemde afwijkingen in mindere of meerdere mate aanwezig zijn, dan dien je je
kritisch op te stellen tegenover de groepering.

II. Wie kan je helpen? Het I.A.C.S.S.O. en zijn werking.
Door de Wet van 2 juni 1998, werd het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties
(I.A.C.S.S.O.) opgericht.
Het Centrum geeft informatie over groeperingen met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, en waarover het
publiek vragen heeft.

Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties 33

Op vraag van de overheden of op eigen initiatief kan het Centrum adviezen formuleren of aanbevelingen doen over het
verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties. In een advies spreekt het Centrum zich uit over problematische
handelingen, activiteiten of gedragsvoorschriften van groeperingen.
Ten behoeve van het publiek inventariseert, analyseert en synthetiseert het Centrum informatie rond religieuze
groeperingen. Die informatie haalt het Centrum uit publicaties van en over de groeperingen in kwestie, uit boeken,
tijdschriften, parlementaire rapporten, internetsites, de media. Het centrum verzamelt die informatie rond tien aspecten:
(1) geschiedenis van de groepering (ontstaan, ontwikkeling, situatie in België), (2) doctrine, ideologie, opvattingen, (3)
specifieke morele standpunten (bijvoorbeeld ten aanzien van traditionele geneeskunde, nationalisme, gender,
homoseksualiteit, …), (4)rituele praktijken, samenkomsten en cursussen, (5) organisatorische en financiële structuur,
(6) voorgeschreven dagschema’s, (7) ledenprofilering, (8) rekruteringsmethodes, (9) relaties met de buitenwereld,
(10) problemen en twistpunten.
Het Centrum doet zelf niet aan hulpverlening, maar kan daartoe wel doorverwijzen. Het legt geen lijst aan van
groeperingen die gevaarlijk zijn. De wet verbiedt dit.
Mensen die het Centrum de vraag stellen of een bepaalde religieuze groepering een (gevaarlijke) sekte is, krijgen een
samenvatting van de beschikbare informatie, telkens met bronvermelding en een checklist die hen helpt om tot een
kritisch oordeel te komen over de betreffende groepering.
De bedoeling is de vraagstellers een zo objectief mogelijke informatie te bieden en hen zo te ondersteunen in hun
kritische houding ten aanzien van hen onbekende groeperingen.
Indien je vragen hebt, of je zorgen maakt omtrent een bepaalde groepering, dan kan je contact op nemen met het
Centrum op volgend adres:
I.A.C.S.S.O. - Hoogstraat 139 1000 Brussel
Tel.: 02/ 504.91.68 - Fax: 02/ 513.83.94 - E-mail: info@iacsso.be - Internet : www.iacsso.be
Het documentatiecentrum is dagelijks open vanaf 9u tot en met 17u, of op afspraak.
Indien nodig kunnen wij u doorverwijzen naar bevoegde instanties: politie, sociale diensten, terrein-organisaties,…
III. Voor wie meer wil weten …
Sekten en nieuwe religieuze bewegingen
Wat bedoelen we eigenlijk wanneer we een bepaalde groep een “sekte” noemen?
Het woord "sekte" heeft traditioneel en etymologisch de betekenis van "een religieuze groep die afgesplitst is van een
grotere religie". Zo kan men zeggen dat het christendom oorspronkelijk een sekte was van het jodendom, en de sjiïeten
een sekte die voortgekomen is uit de Islam. Een religie vormt als het ware een centrale as, waarrond allerlei
afsplitsingen cirkelen die uit die religie zijn voortgekomen en die "sekten" worden genoemd.
In het gewone taalgebruik, en ook in de media, heeft het woord "sekte" echter niet die neutrale, historische betekenis.
Het woord heeft een negatieve klank: het roept de idee op van "een fanatieke, gevaarlijke religieuze groepering, die het
individu in zijn vrijheid beperkt en een gevaar kan inhouden voor het individu en zelfs voor de maatschappij".
Bovendien hebben heel wat mensen de neiging om onbekende, nieuwe religieuze minderheidsgroepen als "sekte" te
bestempelen in deze negatieve betekenis van het woord.
Om dergelijke onterechte veralgemeningen tegen te gaan heeft men, onder de invloed van de sociologie, een andere
term gezocht om deze minder of niet bekende, religieuze minderheidsgroepen te benoemen. Sommige religiesociologen hebben de term "Nieuwe Religieuze Bewegingen" (NRB) geïntroduceerd. Het voordeel van deze term is zijn
neutraal karakter: hij spreekt geen waardeoordeel uit. Het nadeel is dat het "nieuwe" aan zo'n beweging relatief is. Wat
op een bepaald moment nieuw is, is het na een zekere tijd niet meer. De Getuigen van Jehovah zijn ontstaan in de 19de
eeuw: ze waren toen nieuw, maar nu niet meer. In België bijvoorbeeld is het Boeddhisme een "minderheidsreligie",
terwijl diezelfde religie in Thailand een meerderheidsreligie is.
De Belgische Staat en het I.A.C.S.S.O.
De Belgische Staat erkent geen religies, maar "erediensten". De zeven erkende erediensten zijn: de katholieke,
protestantse, anglicaanse, orthodoxe, israëlitische en islamitische eredienst. Ze erkent, met gelijkaardige gevolgen, de
“vrijzinnigheid” als een niet confessionele, filosofische organisatie.
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Andere "religies" die in België actief zijn, minderheidsreligies, genieten die formele erkenning niet. Dat betekent
evenwel niet dat ze geen bestaansrecht hebben.
Deze niet erkende minderheidsreligies beschikken over de wettelijk gegarandeerde vrijheid van opinie, geloof en
godsdienst. Enkel op basis van een ernstig voorafgaandelijk onderzoek kan men zulk een niet erkende
minderheidsreligie eventueel "sektarische" noemen.
In de wet van 2 juni 1998 wordt de volgende omschrijving gegeven van een "schadelijke sektarische organisatie":
"elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die zich in
haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt
of de menselijke waardigheid aantast" (art.2).
Deze definitie houdt het midden tussen die van "sekte", die een neutrale betekenis heeft, en die van "criminele
organisatie", die uiteraard schadelijk is.
Het fundamentele criterium om te kunnen spreken van een "schadelijke sektarische organisatie" is de overtreding van de
wet of de schending van de mensenrechten:
"Het schadelijk karakter van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van de principes welke zijn
vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale verdragen inzake de
bescherming van de rechten van de mens welke door België zijn geratificeerd" (Ibid., art. 2).
IV. Praktische raadgevingen
Wat moet je doen wanneer je vriend, je kind of familielid volgens jou in de vangarmen van een gevaarlijke sekte
geraakt?
- Hou contact met het lid van de sektarische organisatie via alle mogelijke kanalen, ook al komt er slechts weinig
respons.
- Verzamel informatie over sektarische organisaties in het algemeen en de organisatie waar de betrokken persoon lid
van is. Wat is hun doctrine, wat zijn hun denkbeelden en levensovertuigingen, rituele praktijken?
- Wanneer je een gesprek voert met de betrokken persoon, vraag dat er wordt gesproken in termen van ‘ik’ in plaats van
‘wij’. Hierdoor ontstaat er afstand tussen die persoon en de groep waarvan hij/zij lid is. De dialoog vindt het best plaats
zonder de aanwezigheid van andere leden van de groep. Indien mogelijk vindt de ontmoeting plaats in een vertrouwde,
familiale omgeving waar herinneringen kunnen worden opgehaald.
- Haal samen herinneringen op over bepaalde gebeurtenissen, vroegere vrienden. Spreek over vroegere interesses.
- Erken zijn/ haar fundamentele vrijheid om op zoek te gaan naar spiritualiteit of persoonlijke ontwikkeling. Eis zelf het
recht op om deze nieuwe overtuiging niet te delen, maar laat verstaan dat zijn/ haar keuze wel wordt gerespecteerd.
- Toon interesse in zijn/haar emoties en ervaringen. Dit toont dat het belangrijk voor je is dat hij/ zij gelukkig is.
- Toon oprechte liefde en vriendschap ten aanzien van het betrokken persoon telkens de mogelijkheid zich voordoet.
Maak duidelijk dat hij/ zij altijd terug thuis welkom is, ongeacht wat er allemaal is gezegd.
- Probeer de persoon in kwestie te begrijpen. Men verlaat niet zomaar zijn/ haar vertrouwde omgeving, men verandert
niet zomaar van geloofsovertuiging. Vandaar het belang om de beweegredenen en motivaties van het vertrek te kennen.
Wat vindt hij/ zij bij de beweging dat hij/ zij voordien niet vond bij familie en vrienden ? Vaak gaat het gepaard met
onzekerheid waarbij aansluiting tot een sektarische organisatie een antwoord moet bieden op een diepe angst m.b.t. het
leven en de toekomst.
- Geef geen geld, stuur geen geld op, kies eerder voor persoonlijke geschenken.
- Zeg niet: ‘Je zit in een beweging, je bent gehersenspoeld’. Uit geen kritiek in zijn/ haar bijzijn over de beweging.
Discussie over zijn/ haar overtuiging leidt meestal tot verdere bestendiging van het geloof.
- Reageer niet agressief, vijandig of confronterend ten aanzien van het lid.
- Schrijf je ervaringen neer (met datering), zodat je eventueel een nauwkeurig relaas kan geven van ongewone of
vreemde gedragspatronen van de persoon over wie je zorgen hebt.
NEEM CONTACT MET ONS OP
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Document 6
Informatienota over «De Indigo-kinderen »
Laatste aanpassing: 8 oktober 2004
Het begrip Indigo-kind is afkomstig uit de VSA en werd bedacht door de schrijfster Nancy Ann Tappe. Zij beweert
immers dat de “kleur van de spirituele aura” van deze kinderen indigo of donkerblauw is.
Het begrip Indigo-kinderen wordt ook aangeduid met andere termen: nieuwetijdkinderen, kristalkinderen, sterretjes,
enz. In de antroposofische beweging worden de Indigo-kinderen “sterrenkinderen” genoemd. Prominente antroposofen
verspreiden het begrip binnen de organisatie die instaat voor de opleiding van de pedagogen van de antroposofische
Waldorfscholen.
Volgens de aanhangers van deze theorie wordt niet ieder kind als Indigo-kind geboren. De Indigo-kinderen zouden een
speciale generatie van kinderen vormen, die allen geboren zijn na 1992. Ook kinderen die voordien werden geboren, in
de jaren tachtig, kunnen Indigo-kinderen zijn. De kans hiervoor is evenwel kleiner. Volgens andere schrijvers zijn de
kinderen die geboren zijn in 1978 en later Indigo-kinderen. Enkele Indigo-kinderen zouden evenwel reeds lang voor
1978 ter wereld zijn gekomen. Anderen zouden dan weer rond de jaren vijftig en zestig als verkenners op aarde zijn
gekomen om de kwaliteit van de planeet te beoordelen. Er bestaat hierover dus duidelijk geen eensgezindheid.
Bovendien beweren sommige schrijvers dat wanneer een gewoon kind in contact komt met een Indigo-kind, dit
doordrongen raakt van diens frequentie en zijn gedrag nabootst waardoor het verschil tussen beiden nog nauwelijks
waarneembaar is. De auteurs voeren ter verklaring daarvan een banaal fysisch resonantiefenomeen aan.
De Indigo-kinderen worden beschouwd als incarnaties van God die ter wereld zijn gekomen om uitdagingen aan te
gaan. Ze zouden gekomen zijn om de vibratie van de planeet Aarde en van de Mensheid te verhogen. Maar ook omdat
de wereld ten volle zou leven met «meer Licht, Liefde en Mededogen». De Indigo-kinderen zouden worden gedreven
door een onweerstaanbare drang om de wereld “grootscheepse hulp” te bieden. Zij zouden zijn verwekt met de
opdracht de regering, de opvoeding en de sociale structuur te hervormen. De crisis die heerst inzake gezondheid,
opvoeding, naleving van de mensenrechten, economie, ecologie, voeding enz.. zou wijzen op het nakende einde van de
oude systemen, die niet meer zijn afgestemd op de nieuwe trilling die tot stand komt.
Volgens de aanhangers van de theorie zouden de Indigo-kinderen unieke kenmerken bezitten waardoor ze totaal
verschillen van andere kinderen. Hun zogenaamde gaven zouden buitengewoon talrijk zijn. Een paar voorbeelden: zij
hebben intuïtie en bijzondere psychische bekwaamheden, paranormale krachten (telepathie enz.).
Ze zouden begiftigd zijn met een bijzonder scherp waarnemingsvermogen en met een hogere intelligentie dan de
gewone stervelingen. De voorstanders van deze theorie beweren dat zij interdimensionele reizen kunnen maken en in
staat zijn tot een hemelvaartbeleving of te communiceren met wezens uit andere dimensies. Ze zouden behept zijn met
een krijgshaftig temperament. Ook helende gaven worden hen toegedicht: duizenden kinderen geboren uit een moeder
met aids, die dus het hiv-virus hebben, schijnen niet alleen erin te slagen van dit virus te genezen, maar tevens een
immuunsysteem te bezitten dat honderden keren meer bestand is tegen ziekten dan dat van de gemiddelde volwassene1 .
De vrees bestaat dat dit niet de enige helende kracht is die hen wordt toegedicht. Er bestaat een reëel gevaar dat wordt
afgeweken van de klassieke geneeskunde, die nochtans haar nut heeft bewezen, om genoegen te nemen met een
spirituele therapie die weinig doeltreffend is bij dergelijke ernstige ziekten.
Bepaalde schrijvers hebben een lijst opgesteld met gedragscriteria aan de hand waarvan ouders zouden kunnen bepalen
of hun kind Indigo is. Er moet evenwel worden onderstreept dat alle kinderen wel aan één of meer van deze criteria
voldoen. Deze lijst lijkt dan ook niet bijzonder geschikt te zijn voor het opsporen van Indigo-kinderen.
Het gedrag van deze kinderen, die moeilijk blijken te passen in het huidige opvoedingssysteem, zou een uiting zijn van
hun verlangen naar een andere manier van opvoeden. Deze kinderen zouden immers vaak rebelleren tegen gezag en
zich non-conformistisch gedragen. Zelfs hun ouders kunnen hun enorme gevoeligheid moeilijk begrijpen. Het gegeven
dat zij moeite hebben om zich aan te passen aan het opvoedingssysteem zou leiden tot een kindertijd en puberteit met
nogal wat strubbelingen. Een van de missies van de Indigo-kinderen zou er dan ook in bestaan veranderingen aan te
brengen in het opvoedingssysteem waarmee zij voortdurend strijd leveren. Met dit idee voor ogen wordt de ouders
aangeraden hen niet te bruuskeren … met alle gevolgen die een dergelijk advies kan hebben voor het toekomstige
gedrag van het kind. Het gegeven dat een kind als dusdanig wordt opgehemeld en wordt beschouwd als een goddelijk
kind kan ertoe leiden dat het een“almachtig kind” wordt. Didier Pleux, doctor in de psychologie,2 onderstreept dat het
risico bestaat dat het kind een tiran wordt als hij deze almacht mag ontwikkelen. Het verdraagt dan ook geen
tegenspraak of teleurstelling meer en vindt het normaal dat al zijn wensen worden vervuld. De rol van de ouderopvoeder wordt daardoor heel belangrijk. Een te grote toegeeflijkheid bij de opvoeding van het kind kan nefaste
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van zijn gedrag.
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De voorstanders van deze theorie zijn grote aanhangers van sommige alternatieve onderwijsmethoden. Het gaat om de
onderwijsmethoden van Freinet, Montessori en Steiner3 .
Het turbulente gedrag van deze kinderen wordt anders geëtiketteerd naar gelang van de waarnemer: soms worden zij
beschouwd als Indigo-kind, maar zij die geen geloof hechten aan de theorie zien deze kinderen als hyperactieve of
gewoonweg “slecht opgevoede” kinderen.
Voor de oplossing van de moeilijkheden waarmee Indigo-kinderen worden geconfronteerd, zouden er “alternatieve
therapieën” bestaan waaraan de voorkeur wordt gegeven. Het gaat om EMF Balancing®, Reiki, Bachbloesems, enz. Bij
het I.A.C.S.S.O. zijn korte beschrijvingen van deze verschillende “therapieën” beschikbaar op verzoek.

BRONNEN
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Document 7
Informatienota over « De Bruno Gröning –Vriendenkring »
Laatste aanpassing: 18 augustus 2005
Naar aanleiding van de miraculeuze genezingen die hij beweert te hebben verricht, ontstond er rond de persoon van
Bruno Gröning (1906-1959) een kleine gemeenschap. Hierna werd, in 1979, de Bruno Gröning-Vriendenkring officieel
opgericht onder leiding van Grete Häusler die dicht bij Bruno Gröning stond en dankzij wie zij, zo vertelt zijzelf, zou
zijn genezen van ongeneeslijk geachte ziekten.
De grondslagen van deze beweging kunnen als volgt worden omschreven: "Er bestaat een hogere kracht die de basis
van alle leven is en genezing kan geven ! Men gaf haar verschillende namen: levenskracht («vis vitalis»), Prana, Chi,
goddelijke kracht, … Bruno Gröning beschikte wat dit betreft over exacte intuïtieve kennis, die hij door middel van zijn
eenvoudige leer voor alle mensen bruikbaar heeft gemaakt (…). In honderden gemeenschappen in alle delen van de
wereld wordt de leer doorgegeven (…) Deze in het lichaam voelbare "heilstroom" bewerkstelligt hulp en genezing, zelfs
van chronische, degeneratieve en ernstige organische belastingen." i In de gevallen waar er geen genezing plaatsvindt,
moet men volgens de beweging niet de “techniek” aan de kaak stellen, maar wel het geloof van de zieke, de kwaliteit
van zijn omgeving en de invloeden ervan, de negatieve gedachten, het scepticisme, enz. Op deze manier kan de theorie
niet in twijfel worden getrokken. Zo wordt geschreven: Een aantal onder jullie zal niet reageren op mijn
genezingskrachten. Zij zijn de eeuwige twijfelaars, niemand zal hen kunnen helpenii .
De leden van deze beweging beweren dat in de gemeenschappen van de Bruno Gröning-Vriendenkring tal van
genezingen plaatsvonden, met name van de volgende ziekten: allergieën, oogziekten (waaronder blindheid), ziekten van
de luchtwegen, ziekten van de bloedvaten, endocrinologische ziekten en aandoeningen van het metabolisme (waaronder
suikerziekte), gynaecologische aandoeningen, huidziekten, keel-, neus-, en oorziekten (waaronder doofheid), hart- en
vaatziekten, gewrichtsaandoeningen, hoofdpijn, ziekten van lever, alvleesklier en galwegen, maag- en darmziekten
(waaronder de ziekte van Crohn), ziekten van de nieren en de urinewegen, neurologische ziekten (waaronder multiple
sclerose), psychische aandoeningen, verslavingen, kankers (kwaadaardige tumoren), chronische ziekten en handicaps
door ongeval, operatie of andere invloeden van buitenaf. In de werken van de beweging is ook sprake van de genezing
van dieren en van het aanbieden van hulp aan planten.
Hoewel de bewonderaars van Bruno Gröning onderstrepen dat de wondergenezingen wetenschappelijk als geldig zijn
verklaard, zijn de berichten ter zake van uiteenlopende aard. Volgens het officiële Duitse rapport (Bundestag 1998)
«So-called Sects and Psychogroups» zijn de “genezingen” waarover zij het hebben, noch wetenschappelijk geldig
verklaard, noch erkend door de klassieke geneeskunde.
Een ander geschilpunt is de vaststelling dat de beweging bepaalde uitspraken van Bruno Gröning, zoals “Ik wil en kan
iedereen helpen en iedereen genezen”, naar voren brengt. Het idee dat daaruit volgt is dat niets ongeneeslijk is en dat de
genezing enkel bestaat in het geloof in de genezende goddelijke kracht. Volgens Bruno Gröning bestaan er overigens
geen ongeneeslijke ziekten: Er bestaan geen ongeneeslijke zaken, geen pijnen, geen verdriet, geen zorgen; er is de
gezondheid, het geluk en het vertrouweniii .
Wij vrezen, net zoals het voornoemde Duitse rapport, dat een dergelijke redenering bepaalde mensen die lijden aan een
ernstige ziekte ertoe kan aanzetten de klassieke medische behandeling te verlaten en de voorkeur te geven aan deze
spirituele geneeswijze.
In de tijd toen Bruno Gröning nog leefde, kwam de pers reeds achter voornoemde punten en zij bekritiseerde openlijk
de beweging. Bruno Gröning kreeg ook te maken met het gerecht: hij werd beschuldigd van het onwettig uitoefenen van
de genees- en artsenijkunst. Dit proces werd nooit beëindigd omdat Bruno Gröning tijdens de procedure overleden is.
In 1958 werd Bruno Gröning niettemin veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en het betalen van een
boeteiv voor het niet respecteren van de wet die van toepassing is op de beoefenaars van paramedische beroepen1 .
De Bruno Gröning-Vriendenkring heeft een gespecialiseerde groep opgericht die zich bezighoudt met de getuigenissen
van vermeende genezingen. Het betreft hier de medisch-wetenschappelijke vakgroep (MWF - Medizinisch
Wissenschaftliche Fachgruppe) die in 1992 werd opgericht door Matthias Kamp. Deze groep zou alle beroepen uit de
medische en paramedische sector (dokters, therapeuten, naturopaten, verpleegsters, kinesisten, psychologen, enz.)
samenbrengen. De conferenties die worden georganiseerd zijn bestemd voor het geheel van deze medische en
paramedische beroepenv.
______________
1
Act on Non-medical Practitioners
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Bruno Gröning is nu wel dood, maar de leden van de talrijke vriendenkringen van Bruno Gröning menen dat hij hen,
van op de plaats waar hij zich momenteel bevindt, verder blijft helpen om deze genezende kracht op te nemen. Zijn
dood was slechts de overgang naar een nieuwe dimensie vanwaar hij verder handeltvi . Zulks zou een verklaring kunnen
zijn voor het gegeven dat de beweging nog groeit en dat de gemeenschappen wereldwijd steeds talrijker worden. Er
zouden intussen honderden plaatselijke gemeenschappen bestaan in Duitsland, in de naburige Europese landen en in
toenemende mate ook in de rest van de wereld.
Deze gemeenschappen komen regelmatig samen om de “heilstroom” te ontvangen. Hiertoe zit de persoon neer met de
handen open. Noch de armen, noch de benen zijn gekruist opdat de doorgang van de "heilstroom" niet zou worden
verhinderd. Alle gedachten over de ziekte en de zorgen die men heeft, beletten de doorstroming, de gedachten gericht
op het mooie daarentegen, vergemakkelijken het. Wanneer de "heilstroom" door het lichaam loopt, komt het de zieke
organen tegen en daar begint het reinigingswerk. Bij deze gelegenheid kunne pijnen ontstaan; zij zijn het teken van de
reiniging van het lichaamvii .
Om gezond te blijven, willen de vrienden van Bruno Gröning elke dag de "heilstroom" ontvangen. Om en bij de
dertigduizend vrienden ontmoeten elkaar om de drie weken in “gemeenschapsbijeenkomsten”. De leiders van de
gemeenschappen en hun helpers zouden in werkgroepen bijeenkomen om de taken die uitgevoerd moeten worden, te
bespreken en te coördineren.
Bovendien komen de vrienden meerdere keren per jaar samen tijdens congressen die het regionale kader overstijgen. De
bijeenkomsten beogen het uitwisselen van belevenissen en persoonlijke ervaringen en het luisteren naar getuigenissen
van vrienden die geheel of gedeeltelijk hun gezondheid hebben herkregen. Andere bijzondere gemeenschappen zijn
gesticht, bijvoorbeeld de wereldwijde begeleiding van aparte vrienden of speciale gemeenschappen als uitweg uit de
drugsverslaving. Tot dusver hebben wij geen enkel element ter bekrachtiging van deze vorm van begeleiding van
drugverslaafden gevonden.
Er bestaan eveneens gemeenschappen voor kinderen en jongerenviii, ontstaan vanuit het idee dat ook het kind, net zoals
baby's of zuigelingen, de heilstroom zou ontvangenix. De beweging haalt talrijke getuigenissen aan die beweren dat deze
"heilstroom" hun kind of hun baby heeft genezen van doofheid, atypische syndromen, enz. De uitgeverij Grete Häusler,
die zich toelegt op het bekendmaken van de beweging rond Bruno Gröning, verdeeld eveneens boeken voor kinderen.
Sommige getuigenissen doen vermoeden dat de interne richtlijnen de aanhangers van deze leer ertoe aanzetten te breken
met hun omgeving die, in het genezingsproces van de zieke vaak als negatief wordt beoordeeld. Wij hebben tot op
vandaag geen andere elementen dan deze getuigenissen die deze bewering verder kunnen staven.
De situatie in België in het bijzonder: de Belgische tak van de MWF is gevestigd in Eupen; men vindt er Bruno
Gröning-gemeenschappen in Verviers, Namen en Luik; ontmoetingen van de vrienden van Bruno Gröning vinden plaats
in Antwerpen en Brugge; er worden conferenties georganiseerd in Brussel, Luik, Namen, Landen en Hasselt; er vinden
congressen plaats in Brussel en Pousset-Remicourt.
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Document 8
Informatienota over
« De activiteiten van scientology in de regio's die werden getroffen door de tsunami »
Laatste aanpassing: 13 januari 2005

Volgens een aantal buitenlandse kranten bieden vrijwilligers van scientology in de plaatselijke ziekenhuizen en
identificatiecentra aan de tsunami-slachtoffers een spirituele massage (volgens de zogenaamde «Assist»-techniek) aan.
De scientologen maken tevens van die gelegenheid gebruik om pamfletten van hun organisatie te verdelen.
De Zweedse krant «Expressen» weet te melden dat, na klachten van patiënten over pijnlijke massages, meerdere
scientologen uit het ziekenhuis van Vachira bij Phuket (Thailand) werden gezet1 .
Volgens de Italiaanse krant «Il Corriere della Sera» is de Indonesische regering, omwille van het risico van proselitisme
van sommige organisaties, van plan de bewegingsvrijheid van vrijwilligers van buitenlandse organisaties te beknotten.
De Scientology Church is eveneens actief in Banda Atjeh (Indonesië)2 .
Op de website van een afdeling van scientology, genoemd "The Way to Happiness Foundation", staat te lezen dat zij
van de "vrijwillige Scientology Pastoraal Werkers" een bestelling van 1.000.000 exemplaren van de boeken van de
stichter van scientology, bedoeld om te worden verdeeld op de plaats van de ramp, hebben ontvangen. "The Way to
Happiness Foundation" beweert dat zij deze werken aan 50 cent per stuk verkoopt. Dit betekent dat de opbrengst van
deze operatie dus oploopt tot 500.000 dollar3 .
De Los Angeles Daily News deelt mee dat de stad Santa Clarita een som van 10.000 $ aan de "International Foundation
for Human Rights and Tolerance", een organisatie van scientology, heeft geschonken ter gelegenheid van haar
campagne ten voordele van de weeskinderen uit Azië. De woordvoerder van deze organisatie verklaart dat, aangezien
scientology haar belangrijkste geldschieter is, het evident is dat zij scientology gaat promoten4 . De historiek van deze
stichting, voorgesteld op haar website, toont aan dat zij niet beschikt over enige ervaring op het vlak van humanitaire
hulpverlening en dat zij zich tot op heden heeft toegelegd op het aanklagen van België, Frankrijk en Duitsland als
zouden deze landen een religieuze discriminatie toepassen5.
Ook in het verleden heeft de Scientology Church reeds vrijwillige geestelijken naar de plaats van een ramp gestuurd.
Op 9 december 2004 hebben de brandweerlui van Chicago vrijwillige predikanten van scientology, die aan het
inwerken waren op de hulpdiensten op de plaats van een brand, verwijderd6 .
Op 22 oktober 2004 werden de vrijwillige predikanten van scientology door de politie uit de stad Beslan uitgewezen
nadat zij getracht hadden tussen te komen in de behandeling van de slachtoffers van de gijzeling die plaatshad in een
school van deze stad7 .

In de dagen die volgden op de aanslagen van 11 september 2001 waren de vrijwillige predikanten van scientology
eveneens actief. Dit leidde tot een waarschuwing aan het Amerikaanse publiek vanwege de National Mental Health
Association dat de scientologen niet gekwalificeerd waren om enige psychologische bijstand te verlenen8 .
Ter herinnering, de Belgische tak van de "kerk van scientology vzw", en meerdere van haar leiders, zijn momenteel in
beschuldiging gesteld op gezag van de oprichting van een criminele organisatie, oplichting, inbreuken op de wet op de
privacy en ook de illegale uitoefening van de geneeskunde en de farmacie9 .
De Duitse regering beschouwt de Scientology Church als een totalitaire sekte die een bedreiging vormt voor de
democratie en het individu10 .
Op 13 oktober 2003 heeft het Parijse Hof van Beroep de "Association spirituelle de l'Eglise de scientology" van Ile-deFrance veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 5.000 euro wegens inbreuk op de wet informatica en vrijheden.
Deze veroordeling werd in oktober 2004 in Cassatie bevestigd11 .
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Het «Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens»12 , gevestigd in de Wetstraat 91 te Brussel, kondigde
op 13 mei 2004 aan dat het zijn activiteiten ten behoeve van de beroepsleden van de civiele bescherming en de
hulpdiensten op Europees niveau zou coördineren. Daartoe werd een nieuwe scientology-organisatie opgericht,
namelijk het «Coördinatiecentrum van de vrijwillige Scientology- geestelijken»13 , dat eveneens in de Wetstraat is
gevestigd. De rechtspersoonlijkheid van het «Centrum» onderscheidt zich blijkbaar niet van die van het «Europees
bureau voor public affairs en rechten van de mens».
Wij wijzen erop dat het hier een rechtstreeks filiaal van de Amerikaanse rechtsconstructie "Church of scientology
International" betreft, die geen juridische banden heeft met de vzw "Église de scientology de Belgique". Deze laatste is
in staat van beschuldiging gesteld in Brussel (zie supra). Ter gelegenheid van de inauguratie van dit
«Coördinatiecentrum van de vrijwillige Scientology- geestelijken» heeft scientology de verantwoordelijke van de
islamitische scouts, die eveneens lid is van de Algemene Raad van de Moslims van België, uitgenodigd.

1

Sjukhus stoppar scientologerna, in Expressen, 7 januari 2005 (http://www.expressen.se/index.jsp?a=226557
Restrizioni anche per soccorritori e giornalisti: minaccia di espulsioni, in Il Corriere della Serra, 12 januari 2005
(http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/01_Gennaio/12/aceh.shtml)
3
http://www.twth.org/Newsletters/Disaster-relief-news-CF1-5-05.htm
4
City Aid Eyed for Tsunami Orphans, in Los Angeles Daliy News, 13 januari 2005
(http://www.dailynews.com/Stories/0,1413,200~20949~2649946,00.html)
5
http://www.humanrightsandtolerance.org/history.html
6
Scientology's volunteers get frosty reception at fire scene, in Chicago Sun, 9 december 2004,
http://www.suntimes.com/output/news/cst-nws-fside09.html.
7
Scientologists Sent Packing from Beslan, in Moscow News, 22 oktober 2004,
http://www.mosnews.com/news/2004/10/22/scientologists.shtml.
8
Beware Scientologists Claiming To Be Mental Health Professionals Group Intentionally Confusing Public, NMHA News Release,
17 september 2001, (http://www.nmha.org/newsroom/system/news.vw.cfm?do=vw&rid=341)
9
Dépêche Belga , 28 maart 2003
10
Mededeling van de Duitse Federale Regering op http://www.germanyinfo.org/relaunch/info/archives/background/scientology.html
11
Dépêche AFP van 1 oktober 2004
12
zie : http://www.scientology.org/en_US/news-media/briefing/2004/volunteerism/
13
« European coordination center of the scientology volunteer ministers »
2
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Document 9
Voorstelling van het project Safer Internet
Doel van het platform SAFER INTERNET BELGIUM is de bevordering van de veilige toegang van minderjarigen tot
de nieuwe informatietechnologieën.
Het project tracht een antwoord te geven op twee problemen : de nieuwe technologie- en internetkloof tussen de
generaties en de verschillende sociaal-culturele groepen en de veiligheid van minderjarigen on line. Doel is om de
eerste minder breed te maken en de tweede te verhogen.
De snelle evolutie van de nieuwe communicatietechnologie vergroot immers voortdurend de kloof tussen jonge
gebruikers en hun opvoeders. De risico's waaraan die twee groepen het hoofd moeten bieden worden door die snelle
ontwikkeling talrijker en diverser.
Door middel van onderzoek, campagnes en specifieke acties trachtten verschillende organisaties de voorbije jaren een
antwoord te geven op bovenvermelde uitdagingen, maar op nationaal niveau bestaat momenteel geen
samenwerkingskader.
Het platform SAFER INTERNET BELGIUM zal daarom alle betrokkenen samenbrengen voor een groots opgezette
informatiecampagne over de mogelijke risico's, gericht tot alle doelgroepen die met de problematiek te maken krijgen.
Het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de VerbruikersOrganisaties) coördineert het platform en werkt
samen met een aantal partners die actief zijn op het terrein: 'Child Focus', het 'Centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding', het 'Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties' en 'ISPA', de
overkoepelende vereniging van Belgische internetproviders.
Het project zal voortdurend gevolgd worden door een groep specialisten, die de plannen en uitvoering zullen sturen en
verbeteren indien nodig. Het OIVO verzekert de band met de andere projecten "safer internet" van de deelnemende
landen die lid zijn van de Europese Unie.
Het platform zal een website openen die de belangrijkste risico's behandelt: kinderpornografie, discriminaties, sekten,
ongeoorloofde handelspraktijken, technische risico’s en andere schadelijke inhouden die op kinderen en jongeren
gericht zijn (zowel op internet als via andere, convergerende communicatievormen: gsm, sms, ...). De site zal uit drie
delen bestaan: een deel voor de opvoeders (ouders en leerkrachten), in de vorm van een schets van de problematiek en
bijbehorende
pedagogische fiches, een deel voor kinderen van 6 tot 12 jaar, in de vorm van spelletjes, en een deel voor jongeren met
aan hun specifieke communicatie aangepaste info.
De opening van elke deel zal gepaard gaan met een actie via de (massa)media én, in het bijzonder, zullen de spelers op
het terrein (ouders, onderwijzers, leerkrachten van het secundair onderwijs) aangesproken worden. Informatieve
brochures en themafardes worden samengesteld en verspreid. Via specifieke media (consumenten-en
gezinsorganisaties, partners, ...) en de nieuwsbrieven en e-mailadressen van internetproviders zal de informatie
verspreid worden en gedurende de hele duur van het project, op geregelde tijdstippen, herhaald worden. Een groot
symposium "safer internet day" zal worden georganiseerd, gericht tot alle stakeholders en organisaties die van ver of
dichtbij iets met de problematiek en de minderjarigen te maken hebben, privé-bedrijven inbegrepen. De besluiten ervan
worden gepubliceerd.
Het project SAFER INTERNET BELGIUM loopt van oktober 2004 tot oktober 2006.
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Document 10
ADVIES van 07 maart 2005
Advies van het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties
(I.A.C.S.S.O.) over Sahaja Yoga
Gezien het verzoek om een dringend advies gericht aan het Centrum door de Stad Gent via de schepen van Sociale Zaken,
gedateerd op 09/11/2004, "omtrent de organisatie Sahaja Yoga",
Ons baserend op informatie verkregen
- uit eigen onderzoek,
- en tijdens een onderhoud op 10 januari 2005 met drie leden van de organisatie aangeduid als vertegenwoordigers van
Sahaja Yoga België door de voorzitter van de vzw Sahaja Yoga België,
kan het Centrum wat volgt formuleren:
· Presentatie van Sahaja Yoga
Sahaja Yoga is een meditatietechniek die wordt onderwezen door Mevrouw Nirmala Devi, door haar aanhangers "Shri
Mataji" (heilige moeder) of "Adi Shakti" (primordiale moeder) genoemd. Zij werd geboren in 1923 te Chindwara in Indië en
groeide op in een welvarend en christelijk (protestants )(1) milieu (2). Net zoals bij andere spirituele figuren uit India zouden
er in haar vroege leven allerlei wonderen hebben plaatsgevonden. Zij begon een studie in de geneeskunde maar zou deze niet
hebben afgemaakt (3). Als kind bracht zij veel tijd door in de ashram van Mahatma Gandhi. In de jaren 1960 zou zij in de
leer zijn gegaan bij een aantal goeroes, onder meer bij Rajneesh (Osho), waarna zij op 5 mei 1970 tijdens een puja in Nargol
haar zelfrealisatie zou hebben bereikt(4) . Kort na deze gebeurtenis verhuisde zij in het kader van de job van haar echtgenoot
samen met haar gezin naar Engeland, waar Sahaja Yoga zich als organisatie begon te ontwikkelen(5) .
· Wat betreft de recrutering
De wijze waarop Sahaja Yoga(6) zich presenteert aan het publiek en aan eventuele kandidaten is misleidend. De organisatie
beweert dat zij geen georganiseerde, dogmatische religie is, en dat ze geen geloofsact vraagt(7) . Sahaja Yoga presenteert
zich als een meditatie- of Yogapraktijk, een ervaring die de mens helpt te komen tot relaxatie en tot 'zelfrealisatie'. In feite
echter is het een syncretische cultus hoofdzakelijk gebaseerd op de hindoeïstische traditie maar met gebruik van elementen
uit andere godsdiensten. De specifieke rituelen en praktijken hebben tot doel de kandidaat geleidelijk aan te leiden tot de
erkenning van de goddelijke status van Nirmala Devi en tot een volledige devotie tot haar persoon(8) . Nirmala Devi geeft
haar aanhangers de raad om nieuwkomers slechts geleidelijk te introduceren in de ware aard van de organisatie(9) . Deze
zelfpresentatie is misleidend wanneer ze gebeurt ten aanzien van een niet geïnformeerd publiek, in het bijzonder jongeren.
Verder dient te worden opgemerkt dat de Yoga, zoals elke techniek die kan leiden tot verandering van het bewustzijnsniveau,
slechts beoefend zou mogen worden na een voorafgaande verificatie van de competentie en de integriteit van de personen die
de Yogapraktijk aanleren, evenals van het uiteindelijk doel van deze praktijken.
· Wat betreft de groepsdruk waaraan de Sahaja Yoga-leden en sympathisanten worden blootgesteld
De groepsdruk of het socialisatieproces binnen de organisatie is van meerdere factoren afhankelijk, zoals geografische
ligging, de positie van het lid binnen de organisatie, de mate van engagement (b.v. voltijds of niet, wonend in een ashram of
niet). Er zijn mensen die niet verder gaan dan de periferie van de organisatie. Zij nemen genoegen met de dagelijkse
meditatie, die voor hen niets meer is dan een relaxatietechniek. Zij gaan geen verder engagement aan.
Daartegenover zijn er leden die zich volledig engageren waardoor zij de woorden van Shri Mataji, de "goddelijke Moeder",
als de absolute waarheid(10) zien en hun gedrag daar volledig op afstemmen. De organisatie staat in een directe en absolute
autoriteitsrelatie met Nirmala Devi (de stichteres). Haar woorden en geschriften gelden als absolute waarheid. Deze waarheid
kan naar hun zeggen rechtstreeks ervaren worden via de praktijk van Sahaja Yoga en hoeft dus niet geloofd of
wetenschappelijk bewezen te worden.
Zulk een geestesgesteldheid houdt o.a. risico's in op het vlak van de opvoeding van de kinderen en de vrijheid van huwelijk.
· Wat betreft de huwelijken binnen Sahaja Yoga
De procedure die in de groep wordt aangeraden bestaat erin dat de stichteres de huwelijkspartner kiest, maar volgens
sommige leden is dit een vrije keuze. Wanneer de huwelijkskandidaat zich richt tot de verantwoordelijke van de organisatie
in België, wordt het dossier overgemaakt aan de stichteres. In dit geval gebeurt de partnerkeuze niet door de betrokkene zelf.
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Het huwelijk vindt doorgaans plaats in het buitenland, vooral in India, volgens de riten van de organisatie en dit alvorens het
burgerlijke huwelijk in België wordt voltrokken.
· Wat betreft de kinderen in Sahaja Yoga
De ouders worden aangemoedigd hun kinderen op jonge leeftijd in een internaat van de organisatie te plaatsen, in Rome voor
wat betreft de kleuterschool (vanaf 4 jaar) en in India voor de lagere- en secundaire schoolopleiding (vanaf 6 jaar).
Natuurlijke banden dienen immers overstegen te worden door de integratie in de groep(11) .
Doordat jonge kinderen voor lange onafgebroken periodes (in Rome twee keer drie maanden per jaar; in India tot negen
maanden per jaar) zowel geografisch als emotioneel afgescheiden zijn van hun ouders, komen deze kinderen in een
risicosituatie terecht op het vlak van hun persoonlijke ontwikkeling.
De kinderen bevinden zich aldus in een omgeving die afgescheiden is van de normen en waarden van de samenleving, en de
door hen gevolgde onderwijsopleiding is niet automatisch erkend in België.
De afstand en het geïsoleerd zijn van de school maken dat het moeilijk is concrete en betrouwbare gegevens te bekomen
betreffende de kwaliteit van de opleiding in de school in India en de reële verblijfscondities.
De tegenstrijdige uitspraken van rechtbanken in Frankrijk(12) , Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland(13) en België(14) omtrent
de risico's van deze opleidingen nopen minstens tot een grote voorzichtigheid.
· Wat betreft hun visie op de wereld
Sahaja Yoga beweegt zich tussen de categorieën van "het bevestigen van de wereld" en "het verwerpen van de wereld"(15) .
Volgens deskundigen lijkt de organisatie op het eerste gezicht wereld-bevestigend, maar ze is in toenemende mate 'wereldverwerpend' georiënteerd, van zodra de nieuwkomers een bepaald stadium van ontwikkeling hebben gerealiseerd binnen de
beweging(16) .
Deze wereld-verwerpende mentaliteit blijkt ook uit het boek, Meta Modern Era (1995), dat door de stichteres van de
organisatie, Nirmala Devi, werd geschreven. Alles wat geen deel uitmaakt van de Sahaja Yoga-wereld wordt als negatief of
slecht gepercipieerd:
Nirmala Devi is van oordeel dat de Westerse cultuur en samenleving moreel totaal decadent zijn(17) .
Nirmala Devi laat zich zeer kritisch uit over de wijze waarop de democratie gerealiseerd wordt(18) .
Nirmala Devi beweert anti-racistisch te zijn, maar haar boek bevat xenophobe en antisemitische uitspraken(19) .
Omwille van het gezag van de schrijfster bij haar volgelingen, riskeren de passages waarin zij de joden beschrijft als
geldzuchtig - en waarin, volgens twee leden van het Centrum, zij aan Hitler een rechtvaardiging van de genocide toeschrijft als waarheid beschouwd te worden door "degenen die de absolute waarheid zoeken" en aan wie het boek is opgedragen. De
Franse vertaling, Les Temps Méta-modernes (2001), werd tendele uitgezuiverd, maar bevat niettemin de kwalificatie
"geldzuchtig" om de Joden te typeren.
Nirmala Devi is van oordeel dat de andere godsdiensten ontaard zijn, dat sommige van hun leiders satanisch zijn, en dat
Sahaja Yoga daaraan superieur is(20) .
Nirmala Devi staat kritisch tegenover de wetenschap en vooral het gebruik ervan in de moderne tijd en hanteert zelf een
pseudo-wetenschappelijk discours(21) .
In de brochure Sahaja Yoga Treatments (1990) worden diagnosen en behandelingen, ook voor zeer ernstige ziekten,
aangeboden die totaal voorbijgaan aan de "evidence based medicine". Wanneer leden voor ernstige ziekten, zoals kanker,
MS, Parkinson, diabetes en epilepsie, deze diagnoses en behandelingen volgen en geen beroep doen op de evidence based
medicine, lopen zij ernstige risico's. Dit blijft waar, ook al beweren de leden van Sahaja Yoga in België deze behandelingen
aanvullend zijn.
Volgens Nirmala Devi is er maar één weg bij uitstek om de negatieve aspecten van de omringende wereld te wijzigen, met
name te komen tot zelf-kennis en zelf-realisatie via Sahaja Yoga.
Deze "boodschap" kan bij de aanhangers die zich onvoorwaardelijk hechten aan de "goddelijke moeder" resulteren in het
kritiekloos aanvaarden van deze globaal negatieve beoordeling van de westerse samenleving.
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De elementen die het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties verzameld heeft
tijdens zijn onderzoeken voor de vraag om advies omtrent Sahaja Yoga laten toe te besluiten (in het bijzonder):
De wijze waarop Sahaja Yoga zichzelf in haar wervingscampagnes presenteert, is misleidend. Dit houdt een risico in voor
een niet geïnformeerd publiek, vooral voor jongeren.
Wanneer het engagement van een persoon binnen de organisatie van die aard en omvang is dat het iedere kritische bevraging
of persoonlijke interpretatie van de praktijk onmogelijk maakt, bestaat er een reëel risico:
- voor de kinderen die naar de scholen van de organisatie in het buitenland worden gestuurd en dit omwille van de
geografische en emotionele scheiding van hun ouders en familie;
- dat meerderjarigen voor wat betreft de keuze van hun partner, de uitoefening van een aspect van hun fundamenteel recht op
een privé en familiaal leven delegeren aan een derde die over hen een absolute autoriteit uitoefent;
- dat de autoriteit van Nirmala Devi wordt aangewend om een boodschap door te geven die wat buiten de organisatie valt als
negatief of verwerpelijk beschouwt;
- dat de indruk gewekt wordt dat persoonlijke en maatschappelijke problemen kunnen opgelost worden door te komen tot
'zelfrealisatie' via de beoefening van Sahaja Yoga;
- dat de autoriteit van Nirmala Devi dient om een xenophobe of antisemitische boodschap te verspreiden;
- dat sommige leden de voorkeur geven aan de medische behandelingen voorgesteld door Nirmala Devi in plaats van aan de
evidence based medicine.
Anderzijds bestaat het gevaar dat de leden van de organisatie zich onvoldoende bewust zijn van de uitspraken van Nirmala
Devi, dat ze de moeite niet doen om zich hierover te informeren, en/of deze bagatelliseren.
Met dit advies wordt geenszins vooruitgelopen op verder onderzoek door het Centrum en op ontwikkelingen die aan de
gang zijn binnen de organisatie.

In uitvoering van het arrest in kort geding van 12 juni 2006 van het Hof van Beroep te Brussel betreffende het advies
van 7 maart 2005 van het IACSSO over Sahaja Yoga, en in afwachting van de beslissing ten gronde, moet het IACSSO
u het volgende melden :
1° het advies betekent niet dat de vzw Sahaja Yoga België dient te worden beschouwd als een schadelijke sektarische
organisatie of als een onderdeel ervan ;
2° het arrest is consulteerbaar op de website van het IACSSO. www.iacsso.be/sahaja-Arrest_Hof_van_beroep-060612.pdf
(1) Centre Roger IKOR, Les sectes. Etat d'urgence, Paris: Albin Michel, 1995, p. 223; Jean, VERNETTE, Claire MONCELON, Dictionnaire des groupes
religieux aujourdhui, Paris: PUF, 1995, p.167.
(2) Judith, CONEY, Sahaja Yoga, Surrey: Curzon Press, 1999, p. 24.
(3) Centre Roger IKOR, Les sectes. État d'urgence, Paris: Albin Michel, 1995, p. 223.
(4) Judith, CONEY, Sahaja Yoga, Surrey: Curzon Press, 1999, p. 26.
(5) Ibid., p. 27.
(6) De stichteres van de beweging, Nirmala Devi, geeft volgende definitie van Sahaja Yoga: "Sahaja Yoga is the spontaneous union of the individual
consciousness with the all-pervading Divine Power though the awakening of the residual power of Kundalini which lies dormant within all human beings in
the triangle bone at the base of the spine, called the sacrum, the sacred bone" (Meta Modern Era, New Dehli: Ritana Books, 1995 (= 1997), p. 6); TF:
"Sahaja Yoga est l'union spontanée de la conscience individuelle avec le Pouvoir divin omnipresent, et ceci se realise grace à l'éveil du pouvoir de la
Kundalini qui sommeille à l'intérieur de chaque être humain, dans l'os triangulaire situé à la base de la colonne vertébrale. Cet os s'appelle le sacrum: l'os
sacré" (cf. SHRI MATAJI NIRMALA Devi, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, p. 17).
(7) Calin Costian, "Is Sahaja Yoga a religion?", in http://www.sahajayoga.org/questionsandanswers/default.asp, gedateerd 19-12-2004.
(8) Cf. SAHAJA YOGA, Guru. A Collection of Lectures 1979-1987, Andorra, 1988, p. 81: "once you become a Guru, then I become your Deity", geciteerd
in Judit CONEY, Sahaja Yoga. Socializing Processes in a South Asian New Religious Movement, Richmond: Curzon Press, 1999, p. 100. Sahaja Yoga
1988, 8: "[Today] is de day I declare that I am the One who has to save the humanity, I declare, I am the one who is Adi Shakti, who is the Mother of all the
mothers, who is the Primordial Mother, the Shakti, the purest desire of God, who has incarnated on this Earth to give meaning to itself, to this creation, to
human beings; and I am sure that through My Love and patience and through My powers I am going to achieve it" (Ibid., p. 27). In de "Sahaja Yoga
Marriage Vows" (Ganapatipule, 1987) zeggen de huwenden o.m. "Shri Adi Shakti Mataji Nirmala Devi has put us in holy bandhan by our marriage and this
is a very great fortune by this act of Mataji as Mahayagnya. We will offer everything to Her Feet, that is our health, wealth, mind and heart".
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(9) SAHAJAYOGA, Guru. A Collection of Lectures 1979-1987, Andorra, 1988, p. 75: "First you don't show them that you are a real hard task master.
Never. First use all your sweet qualities. The more they are difficult the more I'm gentle with them. Then they come inside, then you put them to the mill and
you can cure them. First prepare them. First of all sometimes they are so frightened, they are so nervous, they are so upset, sometimes too much of ego. So
be gentle. Gradually they'll strengthen themselves also in your company and, then, even if you hit them they are all right. That's how it has to be done, very
cleverly" (cit. uit J. Coney, Sahaja Yoga, 1999, p. 47).
(10) "In our wisdom, we must understand that the Truth in effect is absolute and not relative or variable as we commonly experience it, like the six blind
men (a Jew, Christian, Muslim, Sikh, Buddhist and Hindu) describing an elephant from six different angles: one, holding the trunk, says: "It is long like a
snake."; another, feeling a leg, says: "It is massive like a tree." Each has a very firm and indeed justified faith in the correctness of what he has found, but
each contradicts the other, because each has only a partial and relative view", www.adishakti.org/declaration.htm (toegang op 14-01-2005)
(11) Judith, CONEY, Sahaja Yoga, Surrey: Curzon Press, 1999, p. 149.
(12) J.Y. CHEVALIER, "Note sous Rennes, 18 février 1993, pourvoi rejeté par cass. Crim. 11 juillet 1994", JCP, 1994, II, n° 22210; B. DE LAMY et M.
SANCHEZ, "Note sous Cass. Crim. 17 octobre 2001", Droit famille, 2002, p. 36; B. DE LAMY et M. SANCHEZ, "Note de jurisprudence, à propos de
l'arrêt de la cour de cassation chambre criminelle du 17 octobre 2001, juris-data n° 011590, abandon moral ou matériel, pas d'abandon en cas de préjudice
simplement virtuel", Droit de la famille, 2002, n° 3, commentaire n° 36, p 23, 2 pages; F. EUDIER, "Note sous Cass. Crim. 11 juillet 1994", JCP, 1995, II,
n° 22441; M. HUYETTE, "Les sectes et les mineurs entre droit pénal et droit civil. Note sous cass. crim. 17 octobre 2001", D., 2002, jur., pp. 751-755 ; G.
TOUATI, "Note de jurisprudence, à propos de l'arrêt de la cour de cassation chambre criminelle du 17 octobre 2001, juris-data n° 011590, abandon moral ou
matériel, pas d'abandon en cas de préjudice simplement virtuel", Droit de la famille, 2002, n° 1, p. 24-26 ; M. VERON, "Note sous Cass. Crim. 17 octobre
2001", Droit pénal, 2002, p. 14.
(13) Canton de Vaud, Zwitserland, Juge d'instruction du Canton de Vaud, 23/06/1997.
(14) Hof van Beroep Antwerpen, 11/06/1998 (niet gepubliceerd).
(15) R. Wallis, The Elementary Forms of the New Religious Life, London: Routledge & Kegan Paul, 1984, p. 130: "World-affirming movements may
develop a world-rejecting, sectarian inner core on the strength of the conviction that, although designed initially to improve the members' benefits from the
world, the movement is, in fact, vastly superior in what it can offer, thus closing off any desire to return to the world".
(16) Judit CONEY, Sahaja Yoga. Socializing Processes in a South Asian New Religious Movement, Richmond: Curzon Press, 1999, p. 43: "It [Sahaja
Yoga] is 'world-affirming' to the extent that it offers newcomers tangible improvements in terms of health and well-being. It is increasingly 'world-rejecting'
in orientation, however, once newcomers have progressed beyond a certain point within the movement".
(17) Cf. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, pp. 163-173 : " La culture en Occident ", spec. p. 20 : " La
culture occidentale moderne attaque très dangereusement la culture orientale et convertit les jeunes à un mode de vie très vulgaire, frivole, superficiel et
égoïste " ; p. 164 : " les Occidentaux ont perdu le sens du respect d'autrui, d'eux-mêmes, de leur corps, de leur esprit et de leur vie en général " ; p. 187 : " Le
principe majeur de la culture occidentale, c'est que les femmes doivent montrer leur corps autant que faire se peut pour attirer le plus grand nombre possible
d'hommes. Pour parler simplement, c'est le travail d'une prostituée que d'attirer les hommes et de chercher à obtenir leurs faveurs " ; p. 191 : " Même en Inde
… On y adopte la 'culture triviale' de l'Occident, … ".
(18) Cfr. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, pp. 111-129, spec. p. 111 : " la plupart des pays qui se
prétendent démocratiques sont des 'démono-craties' … Ainsi, l'idée d'Abraham Lincoln, comme celles de tous les grands saints et prophètes, a été
complètement pervertie, car la démocratie a dégénéré dans notre société moderne obnubilée par l'argent " ; p. 115 : " Ainsi, la plupart des pays
démocratiques sont devenus, par consentement mutuel, absolument autoritaires, racistes et matérialistes. Ceux qui ne le sont pas encore tendent à le devenir.
L'argent rend tout à fait secondaire le concept d'une réelle démocratie " ; p. 129 : " Depuis le siècle des Lumières et les révolutions démocratiques du
18esiècle, il existe un courant de pensée en Occident selon lequel on peut librement ingurgiter toutes les idées immorales, impies, néfastes, obscènes et
destructrices que l'on trouve dans les films, les livres, les journaux ou ailleurs. On dirait que les gens veulent relever le défi de devenir eux-mêmes les forces
du mal " ; p. 209 : " La malédiction de la démocratie, c'est que le vote majoritaire est très important. Les musulmans et les chrétiens font alors tout leur
possible pour augmenter le nombre de leurs voix en convertissant les gens ou en faisant un très grand nombre d'enfants. On dit que les musulmanes sont
comme des usines pour la production d'enfants ".
(19) Cf. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris :Publisud, 2001, pp. 131-162 : " Le racisme ", spec. p. 131 : " Le racisme est la
plus grande malédiction que les hommes se soient lancée " ; maar ook p. 188-189 : " Ces femmes et ces hommes [de la Turquie] souffrent d'un complexe
d'infériorité qu'ils essaient de compenser en copiant les Allemands, la soi-disant race allemande supérieure, dépourvue d'intelligence émotionelle. Ils peuvent
s'enflammer à tout moment. Je crois qu'il n'y a rien à copier dans leur culture ".
Cf. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Meta Modern Era, New Dehli: Ritana Books, 1995 (= 1997), pp. 96-99 (vetjes en cursief door ons aangebracht):
P. 96: "Same way Hitler gathered his forces over a period of years when Germany was openly very immoral. Also he was the product of racialism. The
atrocities and the cruelties in which he indulged must have been justifiable by him, otherwise, how could he go on with his devices to destroy human beings.
He was worse than a devil, as many describe him, but one should know how people get lost in their own ideas of superiority. These ego-oriented people
want to show that they are in charge of the whole world and think that they have every right to be cruel to other persons under some pretext or under some
sort of justification. Hitler himself did not try to find any reason why he hated the Jews. There is no evidence in his own life to show that he was tortured or
even harmed or hurt by any Jew living in Germany. He took full advantage of the German situation which was very immoral. In those days the people of
Germany lived in a very decadent and vulgar way. One can understand that the revolt in his heart was against the society where people used women for their
pleasure. On the other hand, women were very willingly available to the best of men who had money. Jews were known to be very religious and moral, but
also very greedy. They always lent money on exorbitant terms and then pursued the borrowers all their lives, often causing distress".
P. 97: "This is another type of cruelty where the money that one accumulates in a society of decadence is spent extravagantly for the so-called pleasures of
life. In a.society where lust becomes the life style of people, greedy people just come up like mushrooms to take full advantage of the weakness of others.
As a result, people become very money-oriented without any consideration, love or compassion.
At the time when Hitler grew up, the Jews were making a lot of money in Germany out of people who borrowed from them for their bodily pleasures. Hitler
had a strong feeling for his country which he felt was in dire trouble. He reached the conclusion that he had to destroy these greedy Jews who, according to
him, were sucking the blood of the foolish immoral people.
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He decided to weave this theme of hatred in his mind and to develop it into an effective design by which he could destroy the Jews. He got hold of German
young generation. All such people play on the idealism of the young generation who have no sense of discretion. The youth of Germany did not understand
the true nature of the ridiculous plans of Hitler for the so highly ego-pampered people. It was very easy to mould the minds of young people who already had
an obtuse angle in their brain to hate Jews. They never realised that violence begets violence. Instead of killing the Jews, why did Hitler not think of
improving the society which was so decadent and immoral. Unfortunately, such ideas which are constructive can never corne into the mind of a mega egooriented person.
Firstly, they think they are the ones to save the whole world or to save society or to save the people who are dependent on them. Such a mind can never see
that this thinking is dangerous for their own country and for others. Hitler had no right whatsoever to kill anyone in order to regain the morality of the
society.
It is said that he had his guidance from Dalai Lama of. Tibet 'who was selected as the spiritual head in those days. The selection of these Dalai Lamas is very
mysterious. These days Dalai Lama has a special technique of asking for money, all over the world, all the year round.
Also Hitler supported the Catholic Church who in return supported Hitler. The Jews according to him killed Christ two thousand years ago; so he had to kill
the Jews. As a coincidence, at this time most of the European nations were undergoing the pangs of recession which gave them a kind of numbing
indifference to what was happening in Germany through the efforts of Hitler. It took many years for Hitler to build up his movement through his ideas. It is
very surprising how human beings take to hatred so much easier than to love and understanding".
P. 98: "He built up German boys through the propagation of strict discipline and morality. Firstly, they had to shave their heads. Even today we have many
skinheads in America and also in Europe. Perhaps the idea is that by shaving the head, a person tries to disfigure himself so that he becomes a moral symbol
and then seems to attract people who are lost and destroyed, who suffer from lust and who indulge in immorality. This is very true about false Indian gurus. I
met one fellow, who was a smuggler and was arrested. When he came out of jail he became an instant "saint". He shaved his head and began to wear saffron
coloured clothes.
In India most of those who were "seekers" and who wanted to become saints used to shave their heads and go to the Himalayas where they stood on one leg
in their efforts to achieve Nirvana.
It seems that some people use their shaven head or hair style to distract or to attract the attention of the opposite sex, when their purpose is immoral. Men
and women both use their hair to be attractive to the opposite sex. You can see even today people spending so much of their money to go to the hairdresser's
just to look attractive through their hair style. One may say that there are two extremes of personalities: those who indulge in all kinds of pleasures which are
physical or mental, while the other kind deny them and become dry, hot-tempered and aggressive. It is not necessary that a person who is very dry and
aggressive outside may be a very moral person inside. In achieving this morality by shaving their heads, or by standing on their heads or by doing ail kinds
of rituals and penances or tapasyas, people may be covering up their immoral activities or using ail this as a camouflage for their secret life of corruption and
immorality. We have had so many false Gurus who have tried these tricks on simple people of faith and who were found to be very cruel and immoral.
Now, to all the critics of Hitler he looks like an idiotic foolish and maniacal type of a person. Actually if you listen to any ego-oriented person or see him,
you will definitely witness the idiocy of his talk or of his behaviour very clearly, of course if you are not ego-oriented yourself. If you are an ego-oriented
person then you will protest against him by saying he is trying to assert his ego. An egoist can always find the ego of another person very easily. But if you
are a person who is afraid and frightened of egoists, you will either accept his value system or accept the tyranny and subjugation of such a tyrant. An
evolved soul would witness the babbling of an idiot and mayget into enjoyment of humour of this stupid drama.
P. 99: Hitler's ideas impressed none of these two types, but he captured the minds of a third kind which was innocent, simple, raw, and absolutely immature:
the young teenagers whom he groomed for years. For these people, killing became a great natural enjoyment. ln the olden days people used to go to forest to
kill animals, especially tigers. As a result the tiger became a maneater or a lion attacked human beings, and this killing had to be accepted. Even when eating
the flesh of animaIs when sufficient food was not available was quite justified. Most of the people who went to the forest for hunting, did it just for the
pleasure of killing. This horrible desire can lead to a very dangerous ending. A horrendous war in Germany broke out against the Jews who had to die in gas
chambers, because they were very greedy and cruel and had, according to Hitler, killed Christ. There are so many ways by which one could have controlled
these greedy people.
After gaining complete control of the young people by the Nazi movement, the only solution Hitler announced was to kill the Jews. One cannot see how
these Germans became so blind. People like Hitler develop a special file in their speeches. Whatever they say explodes in the minds of people who are
already filled with hatred. Moreover, it is a very contagious disease. Once it moves it progresses in such a prolific way that one cannot have lime even to
think. The speed with which the power of hatred spreads is very remarkable compared to the power of pure Love".
(20) Cfr. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, pp. 175-213 : " Les religions ", spec. p. 23 : " Après la
Réalisation du Soi, on s'aperçoit facilement que toutes les religions sont des fleurs issues du même arbre de la spiritualité, mais que les chefs religieux les ont
coupées de leur source de vie, si bien qu'ils se battent aujourd'hui avec des fleurs mortes ne renfermant que des vérités partielles … Le pire, c'est la France,
qui passe pour être la 'fille aînée' de l'Église catholique… Bien que les activités illégales et les crimes horribles de cette dernière soient dénoncés partout
dans le monde, elle bénéficie en France de l'activité d'un organisme, l'ADFI, qui peut influencer l'appareil judiciaire de la plupart des pays européens. Et
pourtant, la France est considérée comme un état laïc " ; p. 190 : " C'est seulement après la Réalisation du Soi que l'on perçoit le monde comme une seule
collectivité, sans quoi il n'y a d'autre religion que le culte de l'argent et l'argent devient un but en soi "; Judit CONEY, Sahaja Yoga. Socializing Processes in
a South Asian New Religious Movement, Richmond: Curzon Press, 1999, p. 231, n. 25: "In a book of mantras published for devotees there is a list of satanic
leaders and groups and the mantras to be used to 'destroy' them. As well as Maharishi Mahesh Yogi and Rajneesh the list includes Muktananda, Sir
Chinmoy, Krishnamurti, Sathya Sai Baba, the Dalai Lama, Findhorn, the Pope, the Catholic Church and Hitler (SAHAJA YOGA, The Sahaja Yoga Mantra
Book, Genève: Ed. Marguerite, 1989b)".
(21) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, p. 33 " En fait, les fondements naturels de la culture occidentale
furent remis en cause par une attaque sur quatre fronts. Le premier assaut fut bien sûr celui de la science, le deuxième celui des intellectuels, héritiers de la
tradition du soi-disant 'Siècle des Lumières' ; le troisième fut celui des religions institutionnalisées, des faux gourous et des sectes; le quatrième, enfin, et le
plus puissant de tous, fut celui des médias aveuglés par l'argent, utilisés ou manipulés par les milieux d'affaires " (ET, p. 17); Meta Modern Era, New Dehli:
Ritana Books, 1995 (= 1997), p. 21-22: " If rationality ultimately is the only driving force behind modernism then, at the end of the day, one should not be
surprised if it has to be seen that modernism consists of the limitless vagaries of the human ego, leading to sheer nonsense and idiocy and even to sufferings
and catastrophies. Rationality is most prized, of course, as an analytical and critical tool. But individualistic rationality can be extremely cunning and
manipulative … Of course, in the field of science, criticism is a healthy phenomenon, obliging the scientist to provide proofs for his theories, thus leading to
many new and useful discoveries. But even science is not conclusive about what is real and true. Furthermore, it does not, despite its practical value, even
deal with the entirety of human problems, which, I have to say can only be solved through self-knowledge. Of course, scientist are suspicious of anything
which sounds mystical or up in the air. But the self-knowledge that I am talking about is concrete, verifiable and is tangible like science itself and
completely understandable in rational terms (wij onderlijnen)" (TF, p. 39-40).

