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 Tips: Kritisk tenkning: Arrangementer
Mulige aktiviteter/aksjoner mot alternativ medisin/for kritisk tenkning:

 

Diskusjonskveld eller paneldebatt

Man kan ha en diskusjonskveld om alternativ «medisin», mulige foredragsholdere til
dette kan være noen fra organisasjonen Skepsis eller HEF. Eventuelt kan også en
paneldebatt mellom Skepsis, HEF og en eller to representanter fra alternativ bransjen
være bra.

Informasjonskampanje om homøopati

Homeopati er basert på merkelige prinsipper som strider mot vant naturforståelse, fysikk
og kjemi. Derfor egner det seg godt til å vise hvor irrasjonelt noen former for alternativ
medisin er. Les mer om homeopati på wikipedia. Man kan f.eks demonstrasjon av
hvordan man lager homøopatisk «medisin». Her kan det igjen være veldig aktuelt å lære
seg dette enten igjennom YouTube (Se feks. ?If homeopatyhy is real, I?ll drink my own
piss?) eller at noen fra Skepsis hjelper dere.

Temakveld om Ingen liker å bli lurt

Man kan ha temakveld med god mat der man kan invitere medlemmene og Even Gran
som er kampanjeansvarlig for aksjonen Ingen liker å bli lurt der man forteller litt om hva

aksjonen går ut på og hvorfor det er viktig å ha en slik aksjon.

Foredragskveld

Det er mange flinke folk rundt om i landet, som gjerne holder foredrag om ting om
opptar dem. Noen forslag til foredragsholdere (men for all del, finn på selv!):

Kristian Gundersen(Snåsamannen og alternativ medisin), Gunnar Tjomlid (Alternativ
medisin og blogging), Preben Aavitsland (vaksinefornekting), Pernille Nylehn (alternativ
medisin), Erik Tunstad (kreasjonisme og vitenskapsformidling), Asbjørn Dyrendal
(skepsis og konspirasjonsteorier), Ida Jackson(generelt og steinerskolen), Andreas Wahl
(fysikk og naturfag), Jan-Ole Hesselberg (psykologi og tankefeil)... 
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