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Vatikanet overvejer kondomer
Nu må katolikker gerne bruge kondom. Måske.
Af Susanne Bernth

Hvorfor springe i det, når man lige så godt kan krybe. Det er i hvert fald det princip, Vatikanet
hylder i spørgsmålet til kondomer. Efter at have været kategorisk modstander af enhver form for
prævention, og være stærkt kritiseret for det, ikke mindst af ulandskyndige, meddelte den
katolske kirkes hovedsæde i går, at den overvejede at lempe på sin holdning til brug af
kondomer.

Gælder kun gifte par
Udmeldingen kommer kun få dage efter, en FN-undersøgelse har påvist, at smitten af hiv/aids
er stærkt stigende.

Men, men, men. Ingen skal beskylde Vatikanet for at opfordre til utugt. Det eneste de foreløbig
foreslår, er at man undersøger, om kirken skal tillade gifte par at bruge kondom, hvis den ene af
dem er smittet med hiv/aids.
Tidligere har man på højeste niveau i Vatikanet stillet spørgsmål om, hvorvidt kondomet
overhovedet var effektiv som beskyttelse, skriver BBC News.
Men holdningen er nu, at man bør undersøge det.
Foreløbig har Paven bedt om en undersøgelse af de videnskabelige og moralske aspekter ved
brug af kondom.
Samtidig meddelte lederen af Vatikanets sundhedspolitiske råd, kardinal Lozano Barragan, at
en to hundrede sider tyk rapport om spørgsmålet foreløbig er givet videre til fremtrædende
teologer.
Den skal muligvis bruges i det endelige dokument, for på højeste sted i Vatikanet erkendes det
nu, at epidemier og infektioner er en stadig stigende trussel for jordens befolkning.
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