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Kjemper mot pavens homofilisyn.

Vatikanet protesterer mot FNs nylige forsøk på å avkriminalisere homofili. 
Den italienske teologen Don Franco Barbero (70)
er i hardt vær fordi han har valgt å støtte de homofile.
«I tårenes dal». «Det er trist å si det, men Vatikanet gjør

akkurat det motsatte av hva Jesus forkynte:
IRENE PERONI
Frilansjournalist Istedet for å fri mennesker fra smerte og kvaler, tror det at den
eneste måten å beholde sin undertrykkende makt på, er å
forvandle livet til en tårenes dal».
Don Franco Barbero, en 70-årig italiensk teolog, legger ikke skjul
på sin frustrasjon over Vatikanets motstand mot et
internasjonalt initiativ for å avkriminalisere homofili
verden over.
På tross av at han ble suspendert fra presteyrket i
2003 fordi han holdt «kjærlighetspaktseremonier»
for homofile par, fortsetter Don Franco å holde
messe og lede sin menighet i Pinerolo, en liten by i
nord-Italia, ikke langt fra Torino.
«Mitt virke som prest er mer intenst nå en
noensinne», sier han, med litt trass i stemmen.
Intern spionasje. Han påpeker at han selv ikke er

homoseksuell, men at han likevel takker Gud for å ha
åpnet øynene hans «for de mange ulike måter kjærTrosser
lighet kan komme til uttrykk på».
paven
«Da Vatikanets inkvisitorer kom for å avhøre meg, sa jeg til dem
Don Franco
at jeg ikke vil bedra verken homoseksuelle brødre og søstre eller
Barbero ble
transseksuelle jeg kjenner, fordi jeg tror på en bedre, mer inkludersuspendert fra ende og mer human kirke. Jesu budskap kan ikke blomstre der det
sitt virke som ikke finnes menneskelighet».
prest fordi han
Gjennom internett koordinerer han et nettverk av italienske
velsignet
prester som i hemmelighet aksepterer og støtter homoseksuelle
homofile.
istedet for å forsøke å «omvende» dem, og Don Franco vedkjenner
Foto: IRENE
PERONI
at de mer liberale katolske prestene er tvunget til å arbeide i skjul,
og at det fortsatt er en lang vei å gå.
«Innenfor kirken er det en slags intern spionasje som medfører
at teologer og prester er under kontinuerlig kontroll», sier han.
«Dette skremmer folk og fører til selvsensur».

at Vatikanet var imot erklæringen, fordi den kunne
føre til «ny og vedvarende
diskriminering» av tradisjonelle heteroseksuelle
ekteskap. Stater som ikke
ønsker å anerkjenne homoHomomotstander Pave
file ekteskap vil føle seg satt
Benedikt 16., 10. januar i
under press, meddelte han.
Vatikanet. Foto: AFP/SCANPIX
Selv den vanligvis ærbødige italienske pressen fordømte Vatikanets påstand som paradoksal, fordi den impliserer at den katolske kirken vil gå så langt at den
aksepterer forfølgelse av homofile for angivelig å beskytte tradisjonelle familieverdier.
Vatikanets pressetalsmann forklarte senere at motstanden mot
erklæringen ikke betyr at Vatikanet støtter dødsstraff eller andre
former for forfølgelse av homofile – tvert imot. Men paven var
uansett ute i hardt vær.
Feier virkeligheten under teppet. Dette er faktisk ikke det første

initiativet fra Vatikanet som oppfattes som fiendtlig av homofile
grupper verden over.
I slutten av oktober meddelte Vatikanet at det ville innføre
psykologiske tester for seminarister, spesielt laget for å avdekke
potensielle «grunnleggende homofile legninger» samt fremtidige
vanskeligheter med et liv i sølibat.
Don Franco sier at den romersk-katolske kirken er svært
hyklersk og at hierarkiet legger mer vekt på det ytre enn på innholdet.
«De vet veldig godt at Vatikanet er fullt av homofile og at
halvparten av prestene har hemmelige elskerinner», sukker han.

«Men alt feies under teppet for å bevare visse regler som
er hugget i stein».

Liten oppslutning om FN-erklæring. Til tross for

pave Benedikt 16.s konservative standpunkt i en rekke
etiske spørsmål, var det få som forventet at Vatikanet
ville gå så langt som å motarbeide et internasjonalt
initiativ for å beskytte de homofiles rettigheter verden
over.
Det franskledede initiativet, støttet av samtlige 27
EU-medlemmer og presentert på FNs generalforsamling 18. desember i fjor, oppfordret alle land til å
avkriminalisere homoseksualitet.
USA, samt Kina, Russland og de arabiske land,
undertegnet ikke den ikke-bindende erklæringen. Bare
66 av FNs 192 medlemsland signerte. Blant dem var
Brasil, Argentina, Israel og Japan.
Det var likevel Vatikanets motstand som fikk mest
kritikk, selv om landet ikke har stemmerett i FN.
Pavens faste observatør ved FN, Celestino Migliore,
utløste i desember offentlige protester da han uttalte
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