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Fyringen af Katolsk Orienterings
redaktør i 1997 - Bilag E
Kopi af meddelelse fra biskop Kozon i Katolsk Orientering
10.12.1997

Biskoppens uddybende redegørelse
Ikke uventet har meddelelsen om Pastor Wuyts' afgang som
chefredaktør forårsaget en del omtale og reaktioner. Dette skyldes
dels selve kendsgerningen, at Pastor Wuyts er ophørt som redaktør,
dels måden dette skete og blev offentliggjort på. Min redegørelse i
k.o. den 26. november anses for ufyldestgørende og misvisende.
Hvad angår selve sagens forløb mener jeg, at min redegørelse
sammen med referatet fra Pastoralrådsmødet i samme nummer af
k.o. side 3, i princippet er fyldestgørende.
Jeg er ked af, at Pastor Wuyts og andre har følt sig stødt over,
at jeg har bedt Erling Tiedemann om at foretage en gennemgang af
de sidste årgange af bladet; men da den er udført på mine vegne,
er det vel naturligt, at det er sket ved en person, der deler mit syn
på k.o.
Redegørelsen var kun bestemt til drøftelse på videre møder
med redaktionen og kunne på sådanne møder punkt for punkt være
blevet imødegået og kommenteret som værende ufyldestgørende
og ukorrekt. Men når samtalerne ensidigt afbrydes, bliver der tale
om et ultimatum: Enten må der ske en ændring i bladets ledelse,
eller man accepterer, at bladet fortsætter som hidtil. At det sidste
med mit syn på bladets rolle ikke var hensigtsmæssigt, er tydeligt
begrundet i k.o.' s beretning fra Pastoralrådet.
Hvad angår formuleringen af mit brev til Pastor Wuyts af 13.
november og min meddelelse om hans svar i redegørelsen i k.o.
den 26. november, burde der have været anvendt større præcision.
Det skal dog nævnes, at Pastor Wuyts ' afgang kunne være
foregået på to måder: Ved at han blev sagt op eller ved, at han på
grund af den fastkørte situation selv nedlagde sit hverv. Nu kan
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forskellen mellem kontant at blive sagt op og umiskendeligt
blive opfordret til at gå være hårfin og for den, det går ud over, i
praksis være uden betydning. Ikke desto mindre var det i brevet af
13. november med brugen af ordene 'bede om' og 'kontant
opfordring' min mening først at give Pastor Wuyts mulighed for selv
at sige op. Da Pastor Wuyts' meddelelse om at gå forelå, tog jeg
den til kende. Heri ligger ikke, at jeg betragter hans afgang som
frivillig. Også dette skulle have været præciseret i min redegørelse
af 26. november.
Min beslutning om at opfordre Pastor Wuyts til at forlade
redaktørposten har ikke været let og er heller ikke taget overilet.
Jeg forstår godt utilfredsheden og bedrøvelsen hos nogle, ikke fordi
jeg i alle ting er enig med dem, men fordi det er mit ønske, at også
de skal føle sig hjemme i Kirken.
Der er allerede udtrykt bekymring for bladets fremtidige linje,
f.eks. hvad angår alsidighed i nyhedsformidlingen. Selv om jeg flere
gange, sidst også på Pastoralrådsmødet, har sagt det, gentager jeg
det: Bladet skal ikke ensrettes, censureres eller fortie nyheder. Mit
ønske er et blad, der i sin bredde formidler glæde og håb og kan
bidrage til at forme vor katolske bevidsthed.
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