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VEOK protesterer mod rehabiliteringen af de fire biskopper.
Kristeligt Dagblad bragte 30-jan-09 nedenstående indlæg fra VEOK. (Billedet er KD’s valg)

Er paven racist?
Lever paven i et elfenbenstårn uden reel viden om, hvad der
sker uden for Vatikanets mure?

Pave Benedikt XVI
EFTER JOHANNES PAUL II’S kanonisering af den fascistiske Opus Dei-stifter Josemaría Escivá i
2002, burde det måske ikke undre, at pave Benedikt XVI uden betingelser har ophævet
ekskommunikationen over de fire biskopper, der står i spidsen for det skismatiske Sankt Pius X
Selskabet (SSPX) for præster.
Men det er alligevel chokerende, forfærdeligt og ubegribeligt. Hvordan kan han med
anstændigheden i behold rehabilitere en åbenlys antisemitisk, antidemokratisk,
kvindediskriminerende og ultrareaktionær udbrydergruppe fra den katolske kirke og lade den
komme ind under Vatikanets beskyttende vinger? Hvad mener mon vor katolske biskop om det? Og
hvad med Erling Tiedemann og Iben Thranholm?
Lever paven i et elfenbenstårn uden reel viden om, hvad der sker uden for Vatikanets mure? Det
synes så, for ellers burde han være klar over, at i en tid med stigende antisemitisme og racisme kan
hans beslutning om at gøre de fire biskopper til rettroende katolikker ikke undgå at blive opfattet
som et anerkendende skulderklap til alle anti-jødiske og racistiske grupperinger i Europa. Jødiske
og liberal-katolske organisationer og foreninger har da også allerede råbt vagt i gevær, udtrykt deres
forfærdelse og sendt protestskrivelser til Vatikanet.
Om nogle måneder er det planen, at paven skal besøge Israel. Vatikanet skal vist i gang med en

omgang omfattende damage control, hvis det besøg skal blive en bare nogenlunde succes. For kan
man med blåstemplingen af de fire biskopper fortænke jøderne i, at de opfatter ham som en fjende
af Israel og det jødiske folk?
”Vi er også kirken”(VEOK) må på det kraftigste protestere mod denne pavelige beslutning og
anmode ham om at tage den op til genovervejelse.
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