Norsk Spiritualist Forening
Oslo 21.09.12

Klage til Pressens Faglig Utvalg
Klage på programmet Folkeopplysningen fra NRK

Norsk spiritualist forening inklusive vårt healerforbund og mediumforbund mener at NRK med
programmet Folkeopplysningen har tråkket langt over streken for hva som er god etikk for et
norsk media. I programserien hetser NRK alternativbransjen og bryter god etikk på flere
måter. Vi klager spesielt på programmene om healing og om klarsyn som vår organisasjon
dekker. NRK går til angrep mot deler av den norske yrkesaktive befolkning og utøvere som
er med på å dekke et reelt helsebehov i Norge. Vi er klar over at bransjen har useriøse
utøvere og trenger kontroll, men man kan ikke skjære alle over en kam og man kan ikke si at
alt som gjøres er useriøst, slik NRK hevder.
Det største overtrampet er tittelen ”Folkeopplysningen”. Tittelen henspiller på at dette er et
opplysningsprogram, noe det ikke er. Skulle det vært et opplysningsprogram skulle
programmet vært mer balansert. Slik det fremstår er det helt klart negativt til den alternative
bransjen. NRK har brukt virkemidler som klipping, ensidige utsagn, falske tester og sterk
vinkling i redigeringen av programmet. Verken deltakerne eller bransjen har mulighet med å
komme med sine beviser. Det er kun programleder Andreas Wahl og hans utvalgte
skeptikere som får kommet med sine synspunkter. Det finnes menger av bevis for at healing
og mediumskap er genuint og at det virker. Ikke noe av dette kommer frem.
Vi mener at programmet er en ren satire og at det er helt feil å bruke tittelen
”folkeopplysningen”. Ønsker de å lage satire må de bruke en annen tittel. Spesielt
skjerpende omstendighet er det at det er NRK som gjør dette. De er en statskanal, som
forventes at er seriøse. Det er helt greit at de lager komedie og slike programmer men da
kan de ikke kalle det for ”Folkeopplysningen”. Det er mange mennesker som ikke vil oppfatte
dette programmet som satire men som reell opplysning.
Vi ønsker å henvise til pressens vær varsom plakat punkt 4.4 som helt klart er brutt når det
gjelder tittelen på programmet. Den sier: ”Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og innog utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet”

Hvis det skal være et opplysningsprogram har de også brutt punkt 3.2 som sier: ”Vær kritisk i
valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe
bredde og relevans i valg av kilder.”

I tillegg til dette har NRK opplyst deltakerne om at dette skal være et opplysningsprogram
som skal fortelle om hvordan deres jobb er. De har lovet deltakerne at det skulle være reelt
og balansert program. Dette har de ikke holdt. Et av våre medlem ble direkte lurt av NRK.
Både i forhold til det de hadde lovet, samt at de hadde satt frem en vase som en test. Det ble
fremstilt som om den hadde noe med huset å gjøre, noe den ikke hadde. Hun sa at den kom
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fra Afrika. Andreas Wahl sa at den var kjøpt sist uke for en rimelig penge, som godt kan
stemme. Hvor den var laget kom ikke frem i programmet. Det kan godt hende at den var
produsert i Afrika.
Vi klager på vegne av NSF, Norsk Spiritualist Forening og våre over 1000 medlemmer, på
vegne av våre 200 healere i NSFH, våre nesten 40 medium i NSFM, og spesielt på vegne av
et av våre medlemmer som ble lurt i programmet.
Sendetidspunktene for programmene var:
Healing mandag 27. August kl 19.35.på NRK 1
Klarsyn mandag 17. September kl 19.35 på NRK 1
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