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Hermed 2 udklip til orientering. Man har et standpunkt .....

20. januar 2005

Spansk katolsk kirke siger ja til kondomer
De spanske biskopper accepterer nu brugen af kondom som
en af måderne til at bekæmpe udbredelsen af aids
Mikkel Larsen skriver fra Spanien
De katolske biskopper i Spanien har anerkendt brugen af kondom
som et led i forebyggelsen af aids. Der er tale om en radikal
holdningsændring fra biskoppernes side, og den nye udmelding
går stik imod Vatikanets officielle linje.
"Kondomer har sin plads i den verdensomspændende
helhedsforebyggelse af aids," sagde Juan Antonio Martínez
Camino, talsmand for de spanske biskopper, således efter et møde
med landets sundhedsminister, Elena Salgado, i tirsdags.
Talsmanden gjorde det klart, at biskopperne henholder sig til en
anbefaling fra en række forskere offentliggjort i det videnskabelige
tidsskrift The Lancet i slutningen af november sidste år. Der...

21. januar 2005
Spanske biskopper trækker i land
De spanske biskopper har trukket deres liberale udtalelser om
kondomer tilbage og igen indordnet sig under den officielle
katolske linje
Mikkel Larsen skriver fra Madrid
Den dør, de spanske biskopper i tirsdags åbnede på klem for
brugen af kondomer til bekæmpelsen af aids, blev lukket igen med
et brag mindre end 24 timer senere.
De spanske prælater trak således udtalelserne om, at kondomet
har en funktion i forbindelse med at hindre udbredelsen af
sygdommen, tilbage igen. Det sker, efter at de er blevet kaldt til
orden af Vatikanet. Beslutningen møder stor kritik i det spanske
samfund.
– Man kan ikke anbefale brugen af kondom, fordi det strider mod
moralen, stod der således i en pressemeddelelse udsendt af det
spanske bisperåd i onsdags,...
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