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Kære medlem
Murdoch-skandalens katolske dimension
”Penge lugter ikke,” skal den romerske kejser Vespasian havde svaret, da han blev kritiseret for at have lagt skat på den urin, garverne anvendte. Den katolske kirke synes at have
ment det samme, når det drejer sig om Murdoch-familiens penge. I hvert fald er der efter
”News of the World”-skandalen opstået en debat i katolske kredse i England om sønnen
James Murdochs donation på £ 100.000 til dækning af udgifter i forbindelse med pave Benedikts besøg i Storbritannien sidste år – en donation der fik paven til at modtage ham og
andre store donatorer i privataudiens under besøget. Nu er det yderligere kommet frem, at
sønnen, der er leder af medieimperiets europæiske afdeling, sidder i bestyrelsen for medicinalgiganten Glaxo Smith Kline, der er førende inden for embryon stamcelleforskning. Så
det er jo ikke så heldigt.
Flere katolikker har i pressen givet udtryk for, at kirken burde sende pengene retur, for de
var tjent på uetisk vis. Kirken vægrer sig naturligvis og undskylder sig med, at det var man
ikke klar over, da man modtog donationen. Men som en kvinde lidt spydig kommenterede:
biskopperne behøvede bare at slå op på side 3 i tabloidavisen ”The Sun”, som også ejes
af Murdoch, så vidste de det! Men selvfølgelig – katolske biskopper er ikke interesseret i
afklædte unge piger.
Faderen Rupert Murdoch donerede et ukendt beløb til den katolske kirkes uddannelsesfond i USA og 10 mill. $ til opførelsen af den nye domkirke i Los Angeles. Som tak herfor
gjorde Johannes Paul II ham til ridder og kommandør af St. Gregorius’ orden (svarende
vel til storkorsridder i Danmark), selv om han var fraskilt og gift igen. Men trods det og
endnu en skilsmisse og et nyt ægteskab er han stadig ridder med ret til at ride rundt på en
hest i Vatikanets haver! Hvilket i parentes bemærket ingen har gjort i årtier.
”Man kan ikke styre Kirken med Ave Maria’er”, svarede lederen af Vatikanets bank, nu
afdøde ærkebiskop Mackinkus, da det 1983 kom frem, at banken havde været indblandet i
en række lyssky transaktioner sammen med Roberto Calvi’s krakkede Banco Ambrosiano.
Heri har han selvfølgelig ret, så enhver donation har hidtil været velkommen. For penge
lugter jo ikke. (Kilde: The Tablet 23. og 30. juli 2011 samt Wikipedia)
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England: stigende antal anmeldelser om seksuelle krænkelser
Ifølge nyligt offentliggjorte tal i den årlige rapport fra ”National Catholic Safeguarding
Commission” er antallet af anmeldelser om seksuelle krænkelser inden for kirken i England og Wales blevet fordoblet på ét år. I 2009 var der 43 anmeldelser, i 2010 92, hvilket
er det højeste tal siden 2004. Baggrunden for stigningen tilskrives mediernes fokus på problemet under pave Benedikts besøg i september 2010 – en fokus, som ifl. rapporten skulle
have fået mange til for første gang at tale om, hvad de havde været udsat for i deres barndom. De fleste af anklagerne vedrører forhold, der har fundet sted i 1950’erne, 1960’erne
og 1970’erne, men der er også 18 sager fra 2010.
35 af de nu anklagede er verdenspræster, 26 ordenspræster, en diakon, fire ordensmedlemmer og fem lægfolk. Rapporten oplyser også, at siden 2001 er 37 præster blevet fradømt ”kjole og krave”, altså blevet gjort til lægmænd, som følge af seksuelle krænkelser af
børn og unge. Det er første gang, tal herom offentliggøres i Storbritannien.
(Kilde: The Tablet 30. juli 2011)

Katolsk splittelse i Tyskland
Kritik af whistleblowers
Pater Klaus Mertens S.J. er rektor for jesuitternes prestigefyldte Canisius Gymnasium i
Berlin. Omkring årsskiftet 2009/10 blev han landskendt, da han røbede, at der tidligere
havde fundet seksuelle overgreb sted på gymnasiet. Derved satte han intetanende, hvad
kardinal Schönborn har kaldt en ”misbrug-tsunami” i gang i de tysktalende lande. Nu halvandet år efter har ”Der Spiegel” bragt et interview med ham i forbindelse med forberedelserne til pavens septemberbesøg i Tyskland.
Af interviewet fremgår, at han efter at have afsløret misbruget blev kritiseret af en kardinal i
Rom, og at han modtog talrige hademails, ja sågar dødstrusler. Han fortæller endvidere, at
der rundt omkring i menighederne er katolikker, som betragter den mindste kritik af kirken
som udtryk for manglende loyalitet. Disse, som ikke han holder sig tilbage for at kalde stikkere, indberetter enhver, der stiller kritiske spørgsmål, til Rom. Det samme sker med de
præster, der giver udtryk for, at de ønsker en debat om ”varme” emner som kommunion til
gengifte og cølibatets frivillighed.
Der er endog ifl. Mertens højreorienterede kræfter, der ligefrem glæder sig over, at kirken i
Tyskland sidste år mistede 181.193 medlemmer, og at 2.6 millioner har forladt kirken siden
1990. I deres selvretfærdige ønske om, at kun ”ægte katolikker” bør være medlemmer af
kirken, betragter de det som ”en sund reduktion”.
(Kilde: The Tablet 30. juli og 6. august 2011)

At der rundt omkring i bispedømmerne sidder folk og holder øje med biskoppers og præsters ”rettroenhed” er dog ingen nyhed, for den aftrådte ærkebiskop Weakland i Milwaukee
har i sine erindringer fortalt, at han to gange som biskop måtte stå skoleret i Vatikanet på
grund af anonym kritik af sine udtalelser. Og vi i Danmark husker, hvordan en eller flere
personer i vort bispedømme sidste år mente det nødvendigt at orientere ærkebiskoppen i
Bogotá om pastor Sahner, så han måtte forlade sin nyligt tiltrådte stilling og landet. At det
endog skete på et rygteagtigt og - har det siden vist sig - løgnagtigt grundlag, gjorde ikke
denne sag mindre ubehagelig. Men det nye er, at Vatikanet som et andet Stasi-kontor også modtager og samler på oplysninger om lægfolk. Så ved vi det!
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Hvad biskop Kozon gjorde sidste år, har de tyske biskopper også gjort. De har bevilget
penge til et treårigt forskningsprojekt, leder af chefen for Det kriminologiske Forskningsinstitut i Niedersachsen Christian Pfeiffer. Hans teams opgave bliver at gennemgå samtlige
personaleakter i Tysklands 27 bispedømmer for at undersøge, hvor mange præster og
kirkelige ansatte der har misbrugt børn og unge seksuelt.
Det har nu fået omkring 500 konservative præster, primært med tilknytning til PetrusPræstebroderskabet, til at reagere. De er forfærdet over, at biskopperne vil foranstalte en
ekstern undersøgelse, og opfordrer dem til at indstille projektet. Nok hilser de beslutninger,
som har til hensigt at afsløre eventuelle misbrugssager, og som vil forhindre misbrug i
fremtiden, velkommen, men med forskningsprojektet, der overlader, hvad der tilhører privatsfæren, til en tredje part, krænkes præsternes rettigheder radikalt. Biskopperne har dog
ikke i sinde at indstille projektet, men lover, at de sexkrænkende præster vil blive anonymiseret ved en eventuel offentliggørelse af forskergruppens resultater.
(Kilde: Spiegelonline 6. august 2011)

Pavens besøg
Ligesom sidste år i England er der også i Tyskland opstået en ophedet og til dels hadefuld
debat om dette statsbesøg. Kritikerne, der især kommer fra Socialdemokratiet og De Liberale, finder det upassende, at en religiøs leder skal tale i den tyske Rigsdag i Berlin. Igen
er det altså pavens to kasketter (eller skal man sige mitra’er?), der volder problemer. Konservative CDU/CSU-politikere er rasende over debatten og har gjort deres modstandere
opmærksom på, at ”paven er en stemme for fred og menneskerettigheder i hele verden”
(Kristeligt Dagblad 27. januar 2011). Det tror jeg nu ikke, alle kan skrive under på, for sagde han ikke som kardinal i 2001: ”Menneskerettigheder gælder ikke for homoseksuelle. De
har slet ingen rettigheder”? Og kom han ikke i 2003 i et modsætningsforhold til pave Johannes Paul II ved åbenlyst til støtte præsident Bush’s krig mod Saddam Hussein?

Med venlig hilsen
Kaare Rübner Jørgensen
Formand for VEOK
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