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Kondom-debatten er endnu ikke afsluttet. Den 18. oktober 2004 bragte Kristeligt Dagblad
følgende kommentar svar fra Erling Tiedeman til Lene Sjørups debatindlæg den 7. oktober.
Se venligst VEOKs Nyhedsmail nr. 4).

Sjørup har ikke flyttet sig
"Tiedemann har flyttet sig," skriver Sjørup begejstret i Kristeligt Dagblad den 7. oktober 2004. Det er
sikkert ment som et kompliment, og jeg siger tak for den venlige tanke.
Desværre giver hendes indlæg ikke grundlag for at returnere et tilsvarende kompliment. Tværtimod:
Sjørup har ikke flyttet sig. Hun hænger solidt fast i sine forudfattede meninger og forekommer at være
resistent over for saglig information, der afviger fra dem.
Sjørup synes tillige at antage, at det faglige spørgsmål om HIV-virus' mulighed for at gennemtrænge
kondomer, er et teologisk spørgsmål, og at kardinal Trujillo derfor udgør en læremæssig autoritet i så
henseende. Hvis det er, hvad hun har studeret sig frem til om læremyndigheden i Den katolske Kirke,
så synes jeg, det kaster en kedelig skygge over det universitet, hvor hun har fået sin uddannelse til
cand. theol.
Spørgsmålet om huller eller ikke huller i kondomer er ikke et teologisk, men et medico-teknisk
spørgsmål, som hverken kardinal Trujillo eller jeg har de faglige forudsætninger for at afgøre. Hvis
Sjørups teologiske uddannelse har givet hende medico-tekniske forudsætninger for at afgøre
spørgsmålet, så har den alligevel været mere omfattende, end jeg hidtil har fundet grundlag for at
antage.
At selv 100 % tætte kondomer har en begrænset evne til at forhindre smittespredning, er et faktum,
som må tages i betragtning, når man skal udforme en holdbar forebyggelsesstrategi. Jeg skal ikke
trætte læserne ved at repetere de lægefaglige oplysninger herom, som jeg allerede to gange har
refereret i Kristeligt Dagblad. Jeg vil nøjes med at henvise til min kronik og dens redegørelse for, at
"sikker sex med kondom" er udtryk for en illusorisk forebyggelsespolitik, fordi den alene bygger på en
isoleret betragtning.
Resultatet af den forfejlede politik er da også, at AIDS breder sig i Afrika. Hvis Sjørup tror, at
smittespredningen skyldes, at lejesoldater, der går på bordel, og ægtemænd, der foretager sidespring,
undlader at bruge kondom, fordi de ønsker at være lydige mod noget, de tror er katolsk morallære, så
er hun mildest talt naiv.
Så naiv forestiller jeg mig trods alt ikke, at hun er. Derimod læser jeg hendes indlæg som udtryk for, at
hun har en mere generel dagsorden i forhold til Den katolske Kirke, og at "hullerne i kondomerne" kun
er en anledning til at bringe denne på bane. Det er hun naturligvis velkommen til, men det må så være
tilladt pege på, at en seriøs teologisk debat forudsætter, at man har sat sig grundigere ind i modpartens
ståsted. Ellers ender det bare med de berømte vindmøller.
Erling Tiedemann
Redaktør af Katolsk Orientering
København V

VI ER OGSÅ KIRKEN

Nyhedsmail

- en forening af katolikker
side 2

Husk VEOK’s tidligere annoncerede arrangement!
Mandag den 8. 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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