
















V ÁLDETS TEOLOGI 
Fran DN :s Romkorrespondent Agne Hamrin 

ROM, sondag. 
Mordet pá Robert Kennedy hat kommit att vetka som en katalysa

tor pa en debatt vilken linge págátt I auktoritativa katolska tidnlngar 
och tidskrüter och füranlett Vatikanen att I tilJs vldare officios form ta 
stiillning filJ frágan om valdet som sádi1nt, dess beriittigande eller icl<e
berattigande nar det galler att losa politiska och sociala problem. Vad 
man moter i denna debatt iir inte en "váldets filosofi" utan en "váldets 
teologi". 

En kritisk Ahorare av detta me
ningsutbyte iir naturligtvis frestad 
att gora den reflektionen att just 
katolska kyrkan ir utomordentligt 
kompetent i detta sporsmal. Frán 
att sjiilv fran bor.jan ha varit objekt 
fiir vald varom den stora skaran av 
martyrhelgon bar vittne, har den 
ju sjalv i sin !aras namn utovat 
villd mot annorledes troende. 

Men den debatt som nu págár 
har inte nagot historiskt syfte, den 
ror si� omkring füreteélsl!!r i sam
tiden. 

Debatten har hittills fürts huvud
sakJig� ,.i L'Osser.'l'atore Ro¡;nanq, 
Vatikanens tidning, samt Jesuitor
d,ms Civilta Cattolica. en tidskx:ift 
som skrivs av en intellektuelJ elit 
inom kyrkan och Hises av p<!!rsoner 
vil�a i sin tur utovar stort iz¡fly
tande i den katolska varlden. 

Revolutionar prast 
Det senas te bidragét har givi ts i 

forro av eI) deklaration bakom vil
ken uppenbarligen de tongivande 
kretsarná i Vatikanen star och som 
nu offentliggjorts av monsignore 
Vallainc, pavens presschef. 

I bal<grunden skymtar en hin
delse som vackte uppseende for td 
ár sedan. Dá dodades i partisanstri
derna i Colombia en katolsk priist 
vid namn Camillo Torres som tagit 
revolutionarernas . parti. Torres · 
exempeJ har sedermera foljts av 
andra katoliker. bland andra tva 
amerikanska missioniirér, l5roderna 
Arthur och Thomas Melville vilká 
for niirvarande kampar tillsam
mans med de revolutionara partisa
nema i Guatemala. 

Ytterligare naring har debatten 
fatt av den gángna vinterns och va
réns studentrev!llter i !tallen och 
annorstades. 

Det ar mot denna ba:kgrund man 
skall se den konferens som i mar� 

• 

i ár organis�rades av ett anta! 
franska katolska tidskrifter, framst 
bland dem den kiinda Témoignage 
Chrétien. Debattiimnet var valdet 
som revolutionart medel. 

Konferensen mynnade ut i en 
resolution i vilken det heter : "Re
volutionén synes oss vara den e_nda 
mojliga viigen till en radikal für
andring av den ekonomiska och 
politiska strukturen. Revolutionen 
ingar som en del av kampen for j 
forverkligandet av Guds rike." 

Pavlig alarmklocka 
Ett sadant uttalande frl\n., ka

tolsRt hál! :\<uni:le helt na"tttrligt 
icke undga att verka som alarm
klocka i Vat-ikanen. Ungefar san¡
tidigt skrallde en !Jnnan sadan 
alarmklocka. Tidskriften Freres du 
Monde agnade ett heJt nummer at 
vad den kallar "revolutionens teo
logi". 

Katolslfa 1dinda intellektuella 
som Cardonnel och Domergue 
hiivdade diir att icke-váldet och 
radikalpacifismen inte iir ti!lrack
ligt effektiva nar det giiller att losa 
i varje fall en del av de sociala 
och politiska konflikter som for 
niirvarande utkampas pa manga 
hall i viirlden. 

Icke-valdet. fár vi veta. ar en 
"religios attityd". som emellertid 
endast "helgon" iir i stand att upp
riitthálla. Det duger inte som in
strument i dén politiska kampen 
eftersom det icke finns nagra "hel
gonfolk", blott individuella helgon. 

Dessa valdets teoretiker i den 
katolska kyrkan synes emellertid 
icke beredda att ge klart svar pá 
tragan vilken den auktoritet a,r som 
i varje fall forekommande konkret 
fall skall avgora. huruvida tillgri
pande av vfild kan anses motive
rat. 

Hierarkin fiende 
alla hiindelser tillerkiinner de 

inte den kyrkliga hierarkin en sa
dan befogenhet, vilket ar forstae
ligt med tanke pa att dessa katols
ka rebéller i denna hierarki ser 
sina naturliga motstandare. For 
dem ar majoriteten av kardinaler
na den etablerade maktens allie
rade och foretrader en "prehisto
risk konoeption av auktoriteten". 

Icke oviintat gár nu L'Osservato
re Romano och Civilta Cattolica 
till hiiftiga motangrepp mot dessa 
"valdets teologer". Va.Id bar ut-

. ovats i alla tider. skriver jesuiter
nas organ ; vad som iir karaktaris
tiskt ffü, vb tid iir beniigenheten 
att teoretisera om váldet. och det 
ar djupt beklagligt att denna ten
dens gor si� giillande iiven hos 
troende katoliker. 

Kyrl<an kan aldrig acceptera na
gon annan revolution iin den fred
liga. aldrig nagon am:ian kamp an 
dt:n vapenlosa mot vald av varje 
slag. mot rasism. fanatism och 
egoism, individuen saviil som kol
lektiv. 

Den kamp i vilken Martin Lu
ther King och broderna Kennedy 
fallit. 
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