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WikiLeaks om paven og Vatikanet
af Kaare Rübner Jørgensen, formand
Blandt de omkring 150.000 siders dokumenter, WkiLeaks sidst har lækket, findes også
nogle vedrørende paven og Vatikanet. De er sendt fra den amerikanske ambassade ved
Vatikanet til udenrigsministeriet i Washington. Meget nyt er der dog ikke heri, for det har
længe været kendt, at Vatikanet nægtede at samarbejde med den irske Murphykommission om opklaringen af irske præsters seksuelle misbrug af børn og unge. Kendt i
forvejen er også pave Benedikt XVI’s modstand mod Tyrkiets optagelse i EU. Derimod har
det vist ikke være kendt, at Vatikanet trods officiel ikke-indblanding aktivt arbejdede for at
få EU-landene til at nå et resultat på klimatopmødet i København sidste år.
Indberetningerne viser, hvordan diplomater vurderer problemerne, og kaster derudover et
vist lys over Vatikanets lobbyarbejde. Derfor har jeg samlet fire artikler fra den britiske avis
”The Guardian” 1), som er en af de få aviser, der har fået adgang til de mange lækkede
indberetninger. De handler om 1/ Tyrkiet, 2/ Vatikanets utidssvarende kommunikation, 3/
Vatikanets manglende samarbejde med Murphy-kommissionen og 4/ Pavens tilbud til utilfredse anglikanske præster.
Til sidst har jeg medtaget et interview i ”Irish Times” 2) med den engelske jurist Geoffrey
Robertson, der i august udgav bogen ”The Case of the Pope: Vatican Accountability for
Human Rights Abuse” (Penguin, £ 6.99). Selv om forfatteren efter min mening undertiden
skyder over målet, kan bogen godt anbefales, for den rejser til spørgsmål, om det er rigtigt,
at paven er det eneste menneske i verden, der ikke kan retsforfølges, hvis han begår en
kriminel handling eller er skyldig i et ”cover-up”, så udøvere af kriminelle handlinger undgå
retsforfølgelse. Desuden omtaler den mange forhold, som de færreste kender noget til, fx
at Vatikanet med undtagelse af Israel (af sikkerhedsgrunde) ikke accepterer, at et lands
diplomatiske repræsentation er i den samme bygning som dets repræsentation i Italien.
Det er vel derfor, at den danske Vatikan-repræsentation har til huse i ambassaden i Bern i
Schweiz.
1) http://www.guardian.co.uk/search?q=vatican&section=
2) http://www.irishtimes.com/search/index.html?rm=listresults&filter=datedesc&keywords=Geoffrey+Robertson&x=8&y=10
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