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Kristeligt Dagblad bragte 31-jan-09 følgende udtalelser fra
Iben Tranholm, Erling Tiedemann, Sebastian Olden-Jørgensen,
Stig Elling og VEOK’s formand, Kaare Rübner Jørgensen

Katolikker delt i spørgsmålet om kvindelige præster
Spørgsmålet om, hvorvidt den katolske kirke skal tillade kvindelige præster eller ej,
deler fremtrædende danske katolikker mellem dem, der mener, at kirken skal holde
fast i traditionerne, og dem, der mener, at kirken må følge med det omgivende
samfund
Nej til kvindelige præster i den katolske kirke mener blandt andre Iben Thranholm, Erling
Tiedemann og Sebastian Olden-Jørgensen.
Selv om kvinder i dag indtager over halvdelen af de funktioner, der ikke er forbeholdt
præsten til katolske gudstjenester i Danmark, har kvinder ikke lov til at indtage selve
præsteembedet i den katolske kirke. I lande som USA, Canada og Østrig har kirkens
forbud mod kvindelige præster fået liberale teologer og menige katolikker til at beskylde
kirken for at diskriminere kvinder. I flere tilfælde er det sågar endt med udstødelse eller
ekskommunikation af den katolske kirke, når præster, biskopper og andre kirkefolk har
forbrudt sig imod kirkens forbud og alligevel har ordineret kvindelige præster. I Danmark
har der ikke været lignende sager, og et flertal af fremtrædende danske katolikker støtter
dog også uden forbehold kirkens forbud mod kvindelige præster.
Iben Thranholm
Jeg kan slet ikke se, at det her handler om diskrimination af kvinder. Jeg synes, at kvinder,
der har noget på hjerte, har mange andre muligheder for at markere sig i den katolske
kirke. Historien er rig på indflydelsesrige kvinder som Birgitta af Vadstena og Katharina af
Siena, der har haft afgørende indflydelse i kirken, selv om de ikke havde adgang til
præsteembedet, siger cand.theol., journalist og katolik Iben Thranholm.
Hendes modstand mod kvindelige præster i den katolske kirke bunder dels i Bibelens
fortællinger, hvor Jesus kun valgte mænd som disciple, og dels i katolsk tradition, hvor
præster og biskopper ses som direkte efterfølgere af Jesus Kristus og hans disciple, og
derfor kun bør være mænd, lyder hendes argument.
Det er jo ikke sådan, at kirken ønsker at udelukke nogen. Men den har ikke mandat til at
ordinere kvinder, når Guds søn valgte kun at udnævne mænd til disciple og efterfølgere.

Det kan man være uenig i eller ej. Men hvis man er katolik, må man acceptere det, siger
Iben Thranholm.
Erling Tiedemann
Tidligere amtsborgmester for Venstre og formand for Det Etiske Råd Erling Tiedemann er
den katolske kirkes repræsentant i Danske Kirkers Råd. Også han afviser, at den katolske
kirke diskriminerer, fordi den ikke tillader kvinder at blive præster.
Vi lever i en tid, hvor vi med rette har gjort op med kønsdiskriminationen i samfundet. I
spørgsmålet om kvindelige præster handler det overhovedet ikke om ligestilling eller ej.
Det handler om forskellige syn på, hvad en præst er, siger Erling Tiedemann.
Jeg har intet problem med kvindelige præster i den danske folkekirke, og det skyldes, at
præsten i protestantismen er en repræsentant for menigheden. Og i det lys ville det da i
høj grad være diskriminerende ikke at tillade kvindelige præster. I katolsk teologi ser vi
derimod præsten som en repræsentant for Kristus ligesom apostlene, som Jesus valgte,
og de var altså alle mænd, siger Erling Tiedemann.
Sebastian Olden-Jørgensen
Også lektor i historie på Københavns Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen, der
betegner sig selv som ”ortodoks katolik”, er imod at kvinder kan blive præster i den
katolske kirke. Ud over teologien og den katolske kirkes tradition fremhæver han også et
tredje argument for, at han og mange andre i den katolske kirke er imod kvindelige
præster.
Jeg forstår ligestilling som ligeværd, og det er noget andet, end at vi skal kunne det
samme. At kønnene er ligeværdige frem for ligestillede betyder, at mens præstedømmet
er forbeholdt manden, er moderskabet, og det åndelige, forbeholdt kvinden, siger
Sebastian Olden Jørgensen.
Stig Elling
Det er dog ikke alle katolikker, der er enige i kirkens linje. Direktør i Star Tour,
Byrådspolitiker på Frederiksberg (K) og katolik Stig Elling, mener således, at kirken er
”nødt til at følge med tiden”.
Enhver med et moderne og fornuftigt livssyn vil mene, at der også bør være plads til
kvindelige præster i den katolske kirke. Jeg kan simpelthen ikke komme med et fornuftigt
argument for, at vi skulle lade være. Ligesom i andre henseender bør kirken erkende, at vi
lever i en moderne verden, hvor der skal være plads til os alle sammen, siger Stig Elling.
Kaare Rübner Jørgensen
Også den katolske græsrodsorganisation Vi Er Også Kirken (VEOK), der er en del af den
globale International Movement We Are Church-reformbevægelse, mener, at den katolske
kirke bør åbne op for kvindelige præster. Ifølge VEOK’s formand, Kaare Rübner
Jørgensen, er det dog få danske katolikker, der offentligt har stillet sig frem og kritiseret
kirkens holdning til kvindelige præster. Og det er der ifølge formanden en meget enkel
forklaring på.

Det katolske samfund i Danmark er meget lille, og derfor er der ikke levnet meget plads til
de store teologiske diskussioner, siger Kaare Rübner Jørgensen.
Alligevel undrer han sig dog over, at der ikke er flere danske katolikker – især kvinder –
der sætter spørgsmålstegn ved kirkens holdning.
Det virker, som om de undertrykkelsesmekanismer, som kirken har brugt mod almindelige
katolikker gennem århundreder, stadig er gældende på det her område blandt danske
katolikker. Det nærmer sig en form for selvbedrag, hvor de ikke vil erkende, at der er et
problem, af angst for, at det skal true eller blot rokke ved deres tro, siger han.

