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6. Holland
Et massivt misbrug af børn: En af kirken oprettet kommission, ledet af den tidligere undervisningsminister Wim Deetman, som er protestant, har netop offentliggjort sin rapport om sexmisbrug
i den katolske kirke i Holland. Mere end 10.000 børn er blevet misbrugt af katolske gejstlige i perioden 1945-2010. Flertallet af sagerne handler om berøring, men der er også flere hundrede tilfælde
af voldtægt. Antallet er dog ikke højere end i andre institutioner, men det er det dobbelte af, hvad
der finder sted i familier.
Samtidig retter kommissionen en hård kritik af kirkens ledelse: ”Problemet med seksuelt misbrugende præster har været kendt i årevis, men ledelsen har intet foretaget sig,” hedder det i rapporten.
Biskopperne og de religiøse ledere har nu sagt undskyld, beklaget overgrebene og givet udtryk for
en skamfølelse. Kommissionen anbefaler, at kirken yder en erstatning på mellem € 4.000 og 83.000
til hvert offer (29.000 – 617.000 kr.), samt betaler for den nødvendige psykologhjælp. Ærkebiskop
Wim Wijk af Utrecht forsikrer, at kirken vil følge disse anbefalinger. (Kristeligt Dagblad 17. december 2011, The Tablet 31. december 2011)

7. Belgien
Ærkebiskop Léonard: Efter sidste år at have modtaget mere end 500 anklager mod præster for at
have misbrug børn og unge, har ærkebiskop Léonard besluttet, at alle studerende på landets præsteseminarer skal psykologtekstes. ”Vi har brug for at vide, om de på alle områder er i balance med sig
selv, herunder også emotionelt”, udtaler han til flamsk tv. Samme ærkebiskop er endvidere kommet
i mediernes søgelys, fordi han har bestemt, at lærere, der er gengifte eller lever sammen med en
partner uden at være gift, ikke må indtage ledende poster eller have lov til at undervise i religion på
landet skoler.
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Det har fået lærernes fagforening til at protestere: det strider imod arbejdsmarkedslovningen, der
klart skelner mellem de ansattes private og offentlige liv. Får ærkebiskoppen sin vilje (hvad han nu
nok ikke gør), kan det få alvorlige konsekvenser for landets skoler, da omkring halvdelen af dem er
ejet af kirken og kirkelige organisationer. (The Tablet 8.og 22. oktober 2011)
Brug af lægfolk: Mere end 5.000 flamsktalende katolikker, heriblandt 211 præster, har underskrevet en petition (bønskrift, begæring), som opfordrer kirken til at tillade, at trænede lægfolk af begge
køn kan prædike og lede messen i sogne uden præst. De beder også om ordination af gifte mænd og
af kvinder og om tilladelse til at gengifte ham modtage kommunionen. ”Vi gør dette i solidaritet
med vore trosfæller i Østrig, Irland og i andre lande, hvor man insisterer på nødvendigheden af at få
indført reformer,” hedder det i petitionen. (The Tablet 5. december 2011)

8. Tyskland
Caritas: Med over 500.000 ansatte er Caritas, Deutschland Tysklands største private arbejdsgiver.
Organisationen har nu besluttet at indføre kønskvotering, så halvdelen af de ledende stillinger i
fremtiden besættes med kvinder. I øjeblikket er det sådan, at 80 procent af de ansatte er kvinder,
men kun 20 procent af de ledende stillinger er besat af kvinder. (The Tablet 29. oktober 2011)
Lægfolkets ønsker vanskeliggør dialog med biskopperne: De tyske biskopper har kritiseret ”Centralkomiteen for tyske katolikker” (ZdK) for at vanskeliggøre dialogen. Baggrunden for deres kritik
er, at komiteen på et plenarmøde med 129 stemmer for og 16 imod vedtog at inkludere spørgsmålet
om kvindelige diakoner i dagordenen for dets møde med biskopperne. Komiteens præsident Alois
Glück afviser kritikken og gør opmærksom på at biskopperne selv drøftede dette spørgsmål for 30
år siden. (The Tablet 26. november 2011)

9. Østrig
Faldende messedeltagelse i Wien: I en tv-udsendelse i september beklagede kardinal Schönborn, at
han ikke så sig i stand til at holde sit løfte om ikke at nedlægge sogne i ærkebispedømmet Wien.
Men antallet af katolikker som regelmæssigt deltager i søndagsmesserne er på tyve år faldet fra
240.000 til 120.000. Kardinalen sagde også, at presset på ham og de øvrige østrigske biskopper var
stigende og kom dels fra reformgrupper, dels fra hvad han kaldte ”aggressive katolske hjemmesider,
for hvem intet kan blive katolsk nok”. (The Tablet 8. oktober 2011)
Kvinders rolle i kirken: En ”Platform for kvinder, der arbejder i de østrigske bispedømmer” opfordrer landets biskopper til at indbyde dem til samtale for at fremme kvinders rolle i kirken. Sr. Kunigunde Fürst, der er præsident for Foreningen af kvindelige Ordensfolk, udtaler, at det er nødvendigt
at udnævne kvinder til ledende poster i kirken for at supplere og komplementere de mandlige. Både
mænd og kvinder har et mandat til at evangelisere, og det kan kun berige de mandlige ledere, hvis
de skal samarbejde med kvinder i udførelsen af dette mandat. (The Tablet 29. oktober 2011)
Støtte til præsteinitiativet: Ifølge en undersøgelse, foretaget af det østrigske stats-tv, bakker 70 procent af landets præster op om præsteinitiativets krav. 86 procent mener endvidere, at gengifte bør
kunne modtage kommunionen og 71 procent at ”gifte præster med en familie ville være en berigelse
for præstestanden.” (The Tablet 12. november 2011)
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Kardinal Schönborn: I juledagene har østrigsk tv haft en række interviews med ærkebiskoppen af
Wien. I et af dem udtalte han, at kirken må forholde sig til de spørgsmål, præsteinitiativet har rejst.
Han roste præsterne for at have stillet værdifulde spørgsmål, men sagde samtidig at han ikke var
enig i deres løsningsforslag. Det var heller ikke spørgsmål, kirken i Østrig alene kunne tage stilling
til, for de vedrørte hele kirken. (The Tablet 7. januar 2011)

10. Polen
Kommende præstemangel: Det polske dagblad Rzeczpospolita har bragt en artikel om det faldende
antal præstestuderende i landet. I år er 851 studerende blevet optaget på landets 84 præsteseminarer,
hvilket er et fald på 50 procent siden 2005. Det samlede antal studerende er nu 6.020 mod 7.465 i
2004. En talsmand for kirken udtaler i den forbindelse, at faldet skyldes ”en personlig krise hos
ungdommen, snarere end at Gud kalder færre i præstestanden end tidligere”. (The Tablet
19.november 2011)

11. Italien
Berlusconi: Fra Vatikanets synspunkt var Berlusconi med et gammelt amerikansk udtryk: “a damned rascal, but he’s our damned rascal”. Det har været en alliance, der ikke synes at have bragt kirken megen goodwill. I hvert fald har der i det sidste år været en stigende kritik af Vatikanet og af de
italienske biskopper for ikke at forholde sig offentligt til de mange skandaler, der har været omkring
landets statsminister. Men hans tid er ovre nu, så Vatikanet kan ånde lettet op og håbe på bedre tider. (The Tablet 12. november 2011)
Hvad betaler kirken i skat?: Italien er som bekendt ude i store økonomiske problemer. Derfor høres
dette spørgsmål høres for tiden oftere og oftere og hermed underforstås selvfølgelig, at den nok ikke
betaler, hvad den burde. Nu har præsidenten for den italienske bispekonference kardinal Bagnasco
taget til genmæle og afvist alle beskyldninger. De italienske bispedømmer betaler det, de skal, og
det er op til myndighederne at bevise det modsatte, siger han. I Italien er det således, at staten giver
skattefritagelse for religiøse, velgørende organisationer, hvis formål ikke er at tjene penge, men
kræver skat af indtægterne af kirkernes øvrige aktiviteter så som af gæstehjem, salg af religiøse genstande og bøger, udlejningsejendomme m.v. (The Tablet 17. december 2011).

12. Spanien
Baby trafficking: Det har vakt enormt røre, at det er kommet frem, at præster og ordensfolk har
deltaget i bortførelsen af op mod 300.000 nyfødte fra hospitaler og katolske institutioner i tiden fra
den spanske borgerkrig til engang i 90’erne. I starten var det børn, født af Francoregimets modstandere, der blev bortført og solgt til ”godkendte” familier, senere hen børn født af fattige forældre og
især af unge, enlige mødre. Skandalen begyndte, da en mand på sit dødsleje fortalte sin søn, at han
og hans hustru ikke var hans forældre, men at de havde købt ham som baby af en katolsk præst. Han
kunne også fortælle om en anden familie, der havde købt en søn af samme præst. En DNA-test viste, at ingen af de to mænd var sønner af deres forældre. Siden er mødre over hele landet trådt frem
og fortalt, at også de havde fået at vide, at deres nyfødte børn var døde straks efter fødslen.
I nogle tilfælde har man åbnet børnenes grave og fundet sten eller dyreknogler i dem. (The Tablet
13. oktober 2011).
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Ex-præst fyret som lærer: José Antonio Fernández blev præst i 1961. I 1984 anmodede han de kirkelige myndigheder om at blive lægmand, fordi han ønskede han gifte sig. De kirkelige myndigheder reagerede ikke i tretten år, så han giftede sig uden tilladelse og fik efterhånden fire børn. Fra
1991-1997 arbejdede han som lærer på forskellige skoler i det østlige Spanien, men da et foto af
ham dukkede op i en avis i forbindelse med et møde i ”Bevægelsen for frivilligt Cølibat”, der er en
liberal katolsk gruppe, blev han af biskoppen af Cartagena fyret både som præst og lærer. Han klagede til forfatningsdomstolen, der gav biskoppen medhold, så nu har han indanket sagen for Den
europæiske Menneskerettighedsdomstol. (The Tablet 12. november 2011).
Om homoseksuelle og kvinder: Den 67-årige ærkebiskop af Tarragona Jaume Pujol Balcells, der er
medlem af Opus Dei, har fremsat nogle kontroversielle udtalelser om homoseksuelle og kvinder.
Homoseksuel adfærd mener han er upassende for et samfund. ”Enhver må være bevidst om sit ansvar i samfundet. Vi som kirke kan belære, men kan ikke tvinge noget igennem, fordi vi hverken
har et politi eller fængsler”, siger han. Om kvinder udtaler han, at deres rolle i samfundet er begrænset. ”Jeg plejer at sige til kvinder, at den, du skal tage dig mest af i din familie, er din mand. Han er
din yngste søn”. Og om kvindelige præster: ”En kvinde kan ikke celebrere messe, fordi vi alle har
vore specielle opgaver her i livet. Der er ting, jeg som mand ikke kan, for eksempel at føde børn”.
(El País 23. januar 2012).

13. USA
Biskop Gumbleton: De af jer, som kender det amerikanske netmagasin ”National Catholic Reporter”, kender også biskop Thomas Gumbleton, for han har heri en ugentlig klumme kaldet ”The Peace Pulpit”. Gumbleton var hjælpebiskop i ærkebispedømmet Detroit indtil 2006. Nu er baggrunden
for hans fyring kommet offentligt frem: den lovgivende forsamling i nabostaten Ohio besluttede at
ophæve forældelsesreglerne for retsforfølgelse i sager, hvor børn havde været seksuelt misbrugt.
Biskopperne i Ohio protesterede herimod, så forsamlingen indkaldte biskop Gumbleton for at høre
hans mening, for da det havde været ham, der havde behandlet sager om præsters misbrug i bispedømmet Detroit, måtte han kunne betragtes som ekspert på området. Biskop Gumbleton vidnede til
gavn for en ophævelse, hvorefter Vatikanet bad ærkebiskoppen i Detroit om at fyre ham, fordi han
havde krænket, hvad der hedder ”communio episcoporum”. (The Tablet 12. november 2011)
Religiøs lobbyisme: Religiøse grupper i USA bruger flere og flere penge på lobbyisme i Washington. Sidste år var beløbet på 390 millioner US$ (2.2. mia. kr). ”The American Israel Public Affairs’
Committee” er den gruppe, der bruger flest penge (87 mill. $ = 496 mill. kr). På andenpladsen
kommer den katolske bispekonference (26 mill. $ = 148 mill. kr). Sr. Mary Ann Walsh siger som
talskvinde for bispekonferencen imidlertid, at tallet er misvisende, for i de 26 mill. $ indgår også
udgifter til dets kommunikationsafdeling i Washington, trykning af materiale og den katolske nyhedsservice. Beløbet, der anvendes på egentlig lobbyarbejde, er derfor væsentligt mindre end de 26
mill., som rapporten oplyser. (The Tablet 5. december 2011)
Lukning af kirker: Ærkebispedømmet Detroit meddeler i en erklæring, at det vil sammenlægge
sogne, så en femtedel af dets 270 sogne nedlægges. Årsag: faldende katolsk befolkningstal (The
Tablet 10. december 2011)
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St Joseph Hospital i Phoenix, Arizona: Jeg ved ikke om I husker konflikten i 2010 mellem dette
velanskrevne og store katolske hospital og biskop Olmsted i Phoenix, Arizona (Omtalt i VEOK’s
nyhedsbrev nr. 108, 9. januar 2011). Sagen drejede sig kort fortalt om, at hospitalets læger havde
foretaget en såkaldt terapeutisk abort på en 11-uger gravid kvinde, fordi hun ville dø senere i sin
graviditet. Og det samme ville barnet. Biskoppen ekskommunikerede lægerne og sr. Margaret
McBride, der som chef for hospitalets etiske kontor havde anbefalet indgrebet. For biskoppen drejede det sig om at opretholde princippet, at abort under ingen omstændigheder kan tillades (som
også er pave Benedikts opfattelse), for hospitalet om at redde et liv. Hospitalet ville da også være
blevet sigtet af de amerikanske justitsmyndigheder for have begået en forsømmelse, der førte til en
patients død, samt være blevet mødt med et erstatningskrav fra kvindens familie, hvis det havde
undladt at foretaget indgrebet.
Nu er ekskommunikationen af sr. McBride ophævet, så hun kan vende tilbage til sin tidligere stilling. Biskoppen har dog opretholdt sin beslutning om, at hospitalet ikke kan kalde sig katolsk, men
det har kun symbolsk betydning, for bispedømmet yder intet til hospitalets drift. Og hospitalet er så
vidt vides stadig medlem af de amerikanske katolske hospitalers forening. (Catholic News 15. december 2011)

14. México
Strid mellem regeringen og kirken: Landets biskopper raser imod regeringspartiets planer om at
indføre toårige prøveægteskaber. Det vil sige, at ægtefæller skal forny deres ægteskabskontrakt efter
to år, og at de, der ikke ønsker det, automatisk kan blive skilt uden at skulle igennem en skilsmisseproces. Da regeringspartiet har et flertal bag sig i parlamentet, kan loven næppe undgå at blive vedtaget.
Kirken og regeringspartiet har tidligere været på kant angående retten til abort. Da abort i 2007 blev
legaliseret i Ciudad de México (Mexico City), der har samme status som Washington D.C. i USA,
besluttede flere delstater at indføre love, der forbød abort. I øjeblikket er abort forbudt i 15 ud af
landets 31 delstater. Nu er debatten om retten til abort bluset op på ny. Årsag: en 10-årig har født et
barn. Piger bor i delstaten Puebla, der har et forbud mod abort, hvis der ikke er tale om voldtægt.
Det kunne pige ikke bevise, så derfor blev hun tvunget til at føde sit barn. Fødslen skete ved kejsersnit, og mor og barn skulle have det godt. (The Tablet 8. oktober og 19. november 2011)

15. Australien
Kardinal er kommet i modvind: Ærkebiskoppen af Sydney, kardinal George Pell har kritiseret, hvad
han kalder ”klimaekstremister” for selektiv læsning af den videnskabelige litteratur, når de hævder,
at temperaturstigningen på jorden er menneskeskabt. Lige fra skabelsens første dag har jordens klima ændret sig, hævder kardinalen. Hans udtalelser har vakt voldsom røre i Australien. Mike Edward, der er talsmand for den katolske hjælpeorganisation ”Cafod”, siger i den anledning: ”Det pavelige videnskabernes akademi udtalte tidligere på året, at der finder en menneskeskabt klimaforandring sted, som vi alle må forsøge at begrænse. Vi skal derfor ikke på nogen måde tro, at kardinal
Pell’s synspunkter er den katolske kirkes”. (The Tablet 29. oktober 2011)
Samme kardinal Pell udtaler i øvrigt til avisen ”Sunday Telegraph” i Sydney, at det er en velsignelse, at jordens befolkning nu er kommet op på 7 mia. (The Tablet 19. november 2011).
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