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Human-Etisk�Forbund�har�
lansert�kampanjen�“Ingen�
liker�å�bli�lurt”.�Det�kan�ikke�
sees�på�som�noe�annet�enn�
et�frontalangrep�på�alternativ�
medisin�og�et�totalt�ukritisk�
forsvar�for�all�vestlig�medisin�og�
vestlig�kvantitativ�forskning.

■ Jeg liker heller ikke å bli lurt. Her 
har HEF funnet et slagord med snert 
i! Men denne kampanjen dreier seg 
ikke om dette, den dreier seg om å 
sverte og spre fordommer om en stor 
gruppe behandlere gjennom billige, 
usakelige argumenter. Det skapes en 
kategori av behandlere som egentlig 
ikke eksisterer. Alle som ikke bedri-
ver den offentlig godkjente allopati 
(skolemedisinen) faller inn i denne 
kategorien. Det er synd, for saklig 
kritikk er viktig og nødvendig i alle 
bransjer. Og de fleste vil selvfølgelig 
bruke hjelpere som har greie på det 
de holder på med. Vi trenger tradi-
sjonell vitenskap. Men den vestlige 
vitenskapen tralter ofte etter erfa-
ringskunnskapen som har inngåen-
de kunnskap om reelle virkninger 
av metoder eller medisin til hjelp for 
mange mennesker. Det er hele tiden 
en flyt fra erfaringskunnskapen inn 
til den offentlige godkjente sannhet. 
Å påstå at metodene leger og syke-
pleiere benytter alltid står på viten-
skapelig grunn, er også feil.

Det er et offentlig informasjons-
hull som trengs å bli fylt av konkrete 
historier fra dem som enten jobber 
med eller har erfaringer av at al-
ternative/komplementære metoder 
virker. Mye dreier seg likevel mer 
om makt og territorium, og dette 
gjemmer seg bak kjente argumenter. 
Husk at det er nøyaktig de samme 3 

argumentene som i sin tid ble brukt 
mot de første fysioterapeuter og ki-
ropraktorer.
1. Det er useriøst
2. Det er utnyttelse av svake syke
3. Det mangler vitenskapelige bevis

Forandring er et resultat av man-
ge modige menneskers handlinger. 
På Facebook  er det mange som ar-
gumenterer for bare “å la det flyte”, 
som om “naturen” ordner seg selv. 
Det betyr egentlig bare at de regner 
med at andre tar jobben. Jeg ønsker 
at mange flere får tilgang til ufar-
lige og støttende metoder i sitt liv 
for framgang og helse, og da må de 
få greie på at flere metoder finnes. 
Mye av det som tilbys går jo også 
godt hånd i hånd med det offentlige 
helsevesen. Det er helt absurd å sette 
akuttbehandling opp mot homeopa-
tisk medisin. Jeg kjenner ingen som 
ville motsette seg å bli sydd når det 
er nødvendig. Men jeg kjenner man-
ge som har hatt god hjelp av homeo-
pati for å få hevelsene ned fortere 
etter et inngrep. Denne svart/hvitt 
malingen tjener ikke den som tren-
ger hjelp.

Jeg er ikke medlem av HEF, men 
har alltid likt den human-etiske tan-
ke. Og jeg er glad for at de har stått 
for en levende religionskritikk som 
mange andre grupper er redd for å 
fremme. Vi trenger tankens kraft i 
tillegg til hjertevarmen. Og den frie 
tanke må trenes til å bli fri. Det er 
blant annet dette ILIANA akademi-
ets SELVutviklingkurs og fagutdan-
nelsen i livsveiledning har som mål 
for den enkelte.

Mange HEFmedlemmer liker 
heller ikke denne kampanjen. Det 
virker som om det er en arrogant 
holdning blant en forhåpentlig-
vis mindre gruppe innen organi-
sasjonen som viser sitt ansikt her. 
På Facebook-siden florere det med 
sleivspark og personhets. Det er flott 
å se at de møtes med reale kritiske 
tanker også fra sine egne!

Det er ikke lenge siden HEFs med-
lemsblad, uten tillatelse, brukte et 
stort foto av meg til en illustrasjon 
hvor de hadde klippet ut øynene 
mine. Jeg gikk til advokat og fikk 
beklagelse i bladet og en kompen-
sasjon. Det kostet tid, penger og 
innsats. Jeg har ikke noe behov for 
å klippe ut øyne, men å påpeke man-
glende gangsyn må være på sin plass 
her.  

Jeg liker ikke å bli lurt. Kunnskap, 
spørsmål og et åpent sinn er de “vå-
pen” jeg vil bruke i denne ”kampen”. 
Det er et stort sprang mellom aktive 
lurendreiere og mennesker med øn-
ske om å hjelpe andre, men som 
mangler utdannelse og kunnskap om 
det de driver med. Kvalitessikringen 
av utdannelser er noe mange ”alter-
native” skoler tar på alvor. Uenighet 
vil likevel være tilstede innenfor et 
demokratisk helsesystem.
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Jeg liker heller  
 ikke å bli lurt!

Inge�Ås
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