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I dette nummer bringes følgende:
•
•

VEOK’s åbne brev 9-sep-04 til Erling Tiedemann efter BBC-udsendelsen ”Paven
og Sex”, der blev sendt på DR2 24-aug-04, og
Erling Tiemanns svar af 14-sep-04

•

Kaare Rübner Jørgensens indlæg i Kristeligt Dagblad: Cølibatet – en foragt for
Gud og mennesker

•

Charter of the Rigths of Catholics in the Church. Se nærmere her:
http://arcc-catholic-rights.org/charter.htm

•

Vor norske søsterorganisation søger om optagelse i IMWAC (International
Movement We-Are-Church)

•

Påmindelse om Michel Sterlls foredrag:
Kirkeretten - imellem Guds lov og foreningsvedtægt
den 08-nov-04 kl. 19.30 i Fuglevad Mølle

VEOK’s åbne brev i Kristeligt Dagblad 9-sep-04
Kære Erling Tiedemann.
Vi hørte og så dig i TV, hvor du bl.a. blev interviewet om din mening om Roms begrundelse
for at fordømme anvendelsen af kondomer selv i de tilfælde, hvor formålet var at forhindre
HIV-smitte.
Desværre blev denne del af udsendelsen stærkt forplumret af dine gentagne angreb på
BBC’s journalistik, så vi sidder lige som mange andre seere tilbage med det ubesvarede
spørgsmål:
Hvad mener den tidlige formand for det etiske Råd, den nuværende redaktør af Katolsk
Orientering om
1) anvendelsen af kondomer som led i bekæmpelsen af HIV-smitte, samt
2) om påstanden om, at kondomer ikke beskytter, fordi der skulle være små huller i den
anvendte latex, som virus kunne passere igennem?
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Den sorte ærkebiskop og den romerske kurie-repræsentant stod jo fast på den sidste
påstand, uanset at den af WHO er blevet stemplet som usand. Men ingen af dem oplyste
deres kilde til denne påstand, ja kurie-manden ville end ikke diskutere den, han anså den for
at være hævet over diskussion.
Du kritiserede BBC-journalisten for ikke at have fulgt op på sagen ved at spørge de to herrer,
hvorfra de havde denne påstand. Hvis også du skulle mene, at der er ”små huller” i
kondomer, og at de derfor ikke kan beskytte mod smitte, beder vi dig oplyse din kilde til
denne påstand.
Med venlig hilsen,
Kristine Fog-Morrissette
formand for VEOK
Erling Tiedemanns svar på VEOK’s åbne brev, Kristeligt Dagblad 14-sep-04

Huller i kondomerne?
Den katolske kirke har ingen lære har om at AIDS udbredes pga. huller i kondomer, selvom enkelt
kardinal hævder det
I et åbent brev i Kristeligt Dagblad den 9. september stiller formanden for bevægelsen "Vi er også
Kirken" (VEOK), Kristine Morrissette-Fogh, nogle spørgsmål i anledning af BBC-udsendelsen "Paven
og Sex", som blev vist på DR2.
Kristine Morrissette-Fogh skriver om sig selv, at "vi og mange andre" sidder tilbage med et ubesvaret
spørgsmål, som hun åbenbart mener, at jeg burde have besvaret, da jeg var indbudt til at kommentere
udsendelsen i DR2. Jeg ville såmænd gerne have svaret på alle tænkelige spørgsmål, men jeg måtte jo i
så henseende koncentrere mig om dem, som studieværten stillede.
I udsendelsen udtalte kardinal Trujillo, som Kristine Morrissette-Fogh med sin særlige VEOK-jargon
kalder for "kurie-manden", at anvendelsen af kondomer ikke giver sikkerhed mod spredning af hivsmitte, fordi hiv-virus er så lille, at den kan trænge igennem latex'en. I udsendelsen sagde journalisten
efterfølgende, at denne påstand blev udbredt ud over verden af indflydelsesrige katolikker – hvad jeg
var meget overrasket over, da jeg aldrig har hørt nogen fortælle dét i min danske katolske kirke. Jeg
har også boet et par år i udlandet, har rejst meget omkring i verden og i øvrigt læst et utal af katolske
publikationer, men aldrig nogensinde er jeg – før jeg så BBC-udsendelsen – blevet præsenteret for den
påstand.
Men er der noget om det, spørger Kristine Morrissette-Fogh – og hun vil endda gerne have, at jeg også
skal forholde mig til det som tidligere formand for Det Etiske Råd. Det er for så vidt et udmærket
udgangspunkt, for hvad gør Det Etiske Råd, når medlemmerne skal søge at udrede de etiske
dilemmaer? De spørger først fagfolk om det faglige – de spørger endda gerne flere fagfolk om det
samme, inden de selv forholder sig til de etiske spørgsmål, som den faglige dokumentation måtte give
anledning til.
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En sådan saglig fremgangsmåde kendetegnede ikke BBC-udsendelsen. En seriøs journalist ville straks
have spurgt kardinalen, der jo ikke er medicinsk uddannet, hvilke fagfolk der var hans kilde, og
dernæst ville journalisten være gået videre til de pågældende og måske endda have konfronteret dem
med andre fagfolk.
Nu vil Kristine Morrissette-Fogh så gerne have mig til at svare på det spørgsmål om utætte kondomer,
som journalisten burde have stillet til den eller de fagpersoner, som havde bibragt kardinalen hans
opfattelse. Men hvordan i alverden skulle jeg dog kunne svare på det? Jeg har ingen faglig baggrund
for at give svar på, om kondomer kan gennemtrænges af virus. Jeg er hverken uddannet som
mediciner, biolog – eller for den sags skyld som latex-ekspert. Min katolske tro giver mig ingen faglig
indsigt i dette forhold, og et hurtigt eftersyn i den katolske katekismus vil kunne overbevise Kristine
Morrissette-Fogh og andre om, at den katolske kirke ingen lære har om huller i kondomer …
Kristine Morrissette-Fogh vil også gerne vide, hvad jeg mener om anvendelsen af kondomer som led i
bekæmpelsen af hiv-smitte. Jeg kan godt forstå, hvis der er seere, som sidder tilbage med et tilsvarende
spørgsmål, da journalisten i BBC-udsendelsen fik rodet et katolsk syn på ægteskab, kærlighed og
familieplan-lægning godt og grundigt sammen med spørgsmålet om aids-forebyggelse. Derfor vil jeg
også gerne prøve at rede trådene ud. Det kræver imidlertid en lidt længere udredning, da der indgår
både moralske, præventionstekniske og forebyggelsespolitiske aspekter i sagen. I stedet for at prøve at
koge svaret på det omfattende spørgsmål ned til noget overfladisk på få linjer, vil jeg sætte min lid til,
at Kristeligt Dagblad også vil vise imødekommenhed ved at stille spalteplads til rådighed i et senere
nummer.
Erling Tiedemann,
redaktør af Katolsk Orientering,
Vesterbrogade 28,
København V
Kristeligt Dagblad 1-sep-04

Cølibatet – en foragt for Gud og mennesker
Af Kaare Rübner Jørgensen
”Cølibatet er udtryk for seksuel pessimisme”, var overskriften på cand.theol. Nana Hauges
korte, fine gennemgang af det katolske præstecølibats forudsætninger i Kristeligt Dagblad
den 28.juli.
Nej, ”Kirken er ikke sexforskrækket”, svarede David Vincent Nielsen, en dansk katolsk præst
i Sverige, den 7. august. Er kirken det troende gudsfolk, som Andet Vatikanerkoncil (19621965) erklærede, har David Nielsen ret, men anvendes det ældre førkonciliære kirkebegreb,
som konservative katolikker foretrækker, ser det helt anderledes ud. Thi indtil koncilet var
kirkens holdning til sex i høj grad præget af foragt for kvinder og angst for sex.
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Thomas Aquinas og andre middelalderlige teologer betragtede den sexuelle lystfølelse som
en konsekvens af syndefaldet, dvs. ikke som en del af Guds mening med sexlivet. Johannes
Paul II er helt i overensstemmelse hermed, når han udtaler, at den mand, som ser med
begærlige øjne på sin hustru, begår utugt i sit hjerte (tale over Mat.5.28 i 1980).
Denne skelnen mellem den rent fysiske forening af mand og kvinde og den lyst og den
nydelse, der er forbundet dermed, er for mennesker, der har et sexliv, de rene vås. Men det
kan en katolsk præst som David Nielsen selvfølgelig ikke forstå. Det ideale ægteskab har jo
altid for teologerne været Maria og Josefs. Det var spirituelt og sexløst, hævdes det, for
Maria var jo jomfru til sin dødsdag, selv om Matthæus siger noget andet (1,25), og selv om
Jesu brødre og søstre omtales flere steder i Det Nye Testamente. David Nielsens
hovedargument for cølibatets berettigelse er Matthæusevangeliet 19.12 (om den ugifte
stand). At bruge dette bibelsted som belæg for katolske præsters cølibat går tilbage til Paul
VI’s encyklika ”Sacerdotalis caelibatus” (Det præstelige cølibat) fra 1967, hvor det blev
anvendt for første gang i en officiel skrivelse som erstatning for det tidligere, men
efterhånden ubrugelige argument om rituel renhed (3.Mos.21):
Det er dog en problematisk anvendelse. Jesus taler om ægteskabet og siger, at den, der ikke
tør gifte sig, må leve som eunuk, fordi utugt er forbudt ved lov. Udsagnet henvender sig ikke
til nogen specifik gruppe, ikke engang til disciplene. De forblev jo alle gifte. Også Peter. Hvad
disciplene end var, var de ikke eunukker for himmerigets skyld. Men det skal katolske
præster være, selv om Jesu udsagn ikke kan være møntet på dem. De fandtes jo slet ikke på
hans tid. Kravet om præsters cølibat er udtryk for en firdobbelt foragt. Foragt for Gud, som
har givet mennesket en sexuel lystfølelse; foragt for bibelen (1.Mos. 1,28, 1.Cor. 9,5, 1.Tim.
3,2 Tit 1.6); foragt for de troende, som lever i ægteskab; og foragt for alle de præster, som
må kæmpe en daglig og mere eller mindre håbløs kamp for at overholde deres
kyskhedsløfte.
Problemet med præsters cølibat er ikke kun kravet om seksuel afholdenhed, men også, at
der dermed er skabt en præstekaste, som udi egen indbildning er en spirituel elite og Gud
mere velbehagelig end mennesker, der er gifte. De sidste bliver derved reduceret til
andenklasses kristne, som i tide og især utide skal have at vide, hvordan de skal leve.
En tredje konsekvens af cølibatkravet er en katastrofal nedgang i antallet af præster. På 25
år er antallet af præstestuderende faldet med 75% i USA. For hver 100 præster, der dør eller
trækker sig tilbage på grund af alder, er der i Italien 50 til at overtage deres sogne, i Spanien
35, Tyskland 34, Frankrig 17 og Portugal 10. Den aldrende og syge pave lukker øjnene for
disse realiteter, men hans efterfølger bliver nødt til at forholde sig til dem. Han må ophæve
cølibatet, så præsterne selv kan bestemme, om de vil være gift eller ej.
Nok til at undgå, at vi om en generation står med en kirke så godt som uden præster, er det
vel næppe, men det er et skridt på den nytænkningens vej, som Vatikanet må slå ind på, hvis
det vil løse den nuværende kirkes mange problemer.
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Kaare Rübner Jørgensen
Mag.art. i historie og katolik
Peter Bangs Vej 137
Frederiksberg
Vor norske søsterorganisation søger om optagelse i IMWAC (International Movement
We-Are-Church):
Good and important news!
Aasmund Vik from We Are Church (Norway) has made contact asking for WAC-Norway to
become members of IMWAC.
So they may meet us electronically I have added him to this Council.
I am sure you will wish to welcome them as prospective members.
IMWAC Secretary of Communication
Foredrag: Mandag den 08. november kl. 19.30 i Fuglevad Mølle lige ved Fuglevad Station
(lokalbanen)
Michel Sterll: Kirkeretten - imellem Guds lov og foreningsvedtægt
I det daglige er vi alle indspundet i et netværk af love og forordninger, og for langt de fleste
skaber det ikke problemer. Pæne mennesker kører ikke uden cykellygte. De mange
foreninger, vi er medlemmer af, har love og vedtægter, og de volder også kun sjældent
problemer.
Vi har selv valgt det Folketing, der har vedtaget lovene, og vi bliver indkaldt til generalforsamling, når der skal ændres i vedtægterne for den lokale lystfiskerforening.
Kun yderst sjældent støder danske katolikker på Kirkeretten, og dens mange regler og
bestemmelser er stort set uden betydning i vor dagligdag, med mindre vi ligefrem hører til i
de professionelles rækker. Sådan har det imidlertid ikke altid været; i Danmarks katolske
fortid spillede Kirkeretten en central rolle i mange almindelige menneskers hverdag, og i de
katolske lande, hvor Kirke og stat endnu ikke er fuldt adskilt, har Kirkeretten fortsat stor
indflydelse.
Kirkerettens specielle placering imellem Kirkens lære og kirkelig administration gør den til et
særpræget kulturfænomen i Europas og i europæiserede landes historie. I foredraget vil jeg
komme ind på Kirkerettens opståen og udvikling, på dens selvforståelse, og på dens
betydning i lande, hvor Kirken endnu har en reel politisk indflydelse.
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Nyhedsmail’en udsendes til de medlemmer, hvor vi kender e-mail adressen.
Hvis du ikke ønsker at modtage disse mails fremover, så giv os venligst besked.
Adressen står nederst på dette brev.
Orientering fra formand og bestyrelse vil fortsat blive sendt i nyhedsbreve, som tilgår alle
foreningens medlemmer.
Nyhedsmail'en vil også kunne læses på vor hjemmeside: www.VEOK.dk
Indholdet i de breve og meddelelser, der bringes i VEOK’s nyhedsmail, er ikke nødvendigvis
udtryk for foreningens holdninger.
Henvendelse til redaktionen af VEOKs nyhedsmail:
Monique Buch, ansvarshavende
Madvigs alle 12
1829 Frederiksberg C
Tlf: 3324 3040 - Buch@VEOK.dk
Foreningen VEOK - Vi-Er-Også-Katolikker

- www.VEOK.dk

Formand: Kristine Fog-Morrissette, Møllehaven 28, 3550 Slangerup - formand@veok.dk

