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Tiedemanns usaglige latterliggørelse
KATOLIK-KRITIK: Uhyrlig katolsk påstand om hullede kondomer kan genfindes over
hele kloden fra biskopper til lægfolk
Af Lene Sjørup

Erling Tiedemann, redaktør af Katolsk Orientering, viger i Kristeligt Dagblad den 14.
september uden om spørgsmålene fra den katolske bevægelse "Vi er også kirken" ved at
angribe både bevægelsens spørgsmål og BBC-udsendelsen "Paven og sex" på DR 2.
Samme angrebsstil anvendte Tiedemann i øvrigt også i DR 2's efterfølgende interview med
ham.
Mine undersøgelser af, hvordan den katolske kirkes familiepolitik fungerer i praksis i Den
tredje Verden, bekræfter imidlertid BBC.
Kardinal Trujillo udtalte klart i BBC-udsendelsen, at hiv-virus kan trænge gennem kondomer,
hvorfor de ikke beskytter mod aids. Kardinal Trujillo er en vigtig person i en familiepolitisk
sammenhæng, fordi han som leder af "Det pavelige råd for familien" udmønter den pavelige
politik på området. Det er derfor ikke overraskende, at hans uhyrlige påstand kan genfindes
over hele kloden fra biskopper til lægfolk, sådan som udsendelsen påviste.
At Tiedemann erklærer sig "overrasket" og "aldrig har hørt nogen fortælle dét i min danske
katolske kirke" eller er stødt på påstanden i udlandet eller i katolske publikationer må skyldes,
at han ikke har orienteret sig tilstrækkeligt om sagen.
En række aktører på det familiepolitiske område inklusive den danske EU-kommissær for
udvikling, Poul Nielson, har kritiseret den skæbnesvangre katolske mis-information om hiv og
kondomer, som også afvises af FN's verdenssundshedsorganisation, WHO. Her er ikke, som
Tiedemann hævder, tale om, at BBC-udsendelsen er usaglig, fordi man ikke har spurgt
Trujillo om hans lægefaglige kilde til påstanden. Trujillo udstikker som leder af det højeste
organ om familiepolitikken i den katolske kirke Vatikanets lære, og det er den, som har følger
for de fattigste katolikker, som bogstaveligt talt dør af den.
Den danske redaktør af Katolsk Orientering henviser til, at han ikke er lægefaglig ekspert og
derfor ikke kan svare på "Vi er også kirken"s spørgsmål om, hvad han mener om Vatikanets
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udtalelser på området. Men det hindrer ham jo ikke i at svare på et spørgsmål om kirkens
holdning til brug af kondomer i hiv-bekæmpelsen. Det er usagligt, når han latterliggør
spørgsmålet ved at henvise til, at "et hurtigt eftersyn i den katolske katekismus" vil kunne
overbevise om, "at den katolske kirke ingen lære har om huller i kondomer". Vatikanets lære
er udtrykt klart af den højst placerede kardinal på området: at kondomer ikke bør anvendes
overhovedet og ikke beskytter mod aids.
Om Tiedemann er enig i denne udtalelse fra Vatikanets side eller ser nogle problemer i den,
sådan som mange katolikker gør, er derfor et simpelt spørgsmål, han bør besvare. Når han
hævder, at BBC-udsendelsen har "rodet et katolsk syn på ægteskab, kærlighed og
familieplanlægning godt og grundigt sammen med spørgsmålet om aids-forebyggelse", og at
det kræver en lidt længere udredning, hvori der indgår "både moralske, præventionstekniske
og forebyggelsespolitiske aspekter i sagen", kan man kun opfordre Kristeligt Dagblad til at
stille den spalteplads til rådighed for denne udredning, som Tiedemann beder om. Det er
faktisk umådelig vigtigt, at også danske katolikker i det offentlige rum forholder sig til
Vatikanets familiepolitik, som har så stor betydning for verdens fattigste.
Lene Sjørup
cand.theol., ph.d.
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