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Er is “heel dringend” behoefte aan een document van de Kerk over de gendertheorie. Dat zegt kardinaal Wim
Eijk in een interviewmet het Italiaanse ACIstampa. “Want we zien dat internationale organisaties veel druk
zetten op staten om deze theorie te introduceren, vooral in de wereld van het onderwijs.”
Het hoeft niet per se een encycliek te zijn, benadrukt de kardinaal in het interview. “Het kan ook een ander
soort document zijn, zoals een instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer.” Het belangrijkste is echter,
zegt hij, “dat het een gezaghebbend document wordt van de Kerk over deze theorie”.
‘Het punt’
Daarmee wil Eijk niet zeggen dat de Kerk zich niet voldoende heeft uitgelaten over het gevaar van de
gendertheorie, die stelt dat het geslacht niet vaststaat bij de geboorte, maar dat een mens dat zelf kan bepalen
en veranderen. “De Kerk heeft zich heel vaak uitgelaten over de gendertheorie”, benadrukt de kardinaal, en hij
verwijst daarbij naar uitspraken van paus Franciscus in bijvoorbeeld de encycliek Laudato Si’.
De gendertheorie is echter nog niet als centraal thema in een document aan bod gekomen, ziet hij. En dat is wel
nodig, want er wordt over gesproken in de media, in de politiek en op school en “we moeten de mensen doen
begrijpen waarom de Kerk de gendertheorie niet accepteert”, Natuurlijk, zegt de kardinaal, mag er worden
gediscussieerd over de verandering van de sociale rollen die mannen en vrouwen innemen, maar “het punt is
dat de gendertheorie impliceert dat de rol van de man en de vrouw volledig losstaan van het biologische
geslacht. Dat is onverenigbaar met de visie van de mens die de Kerk voorstaat”.
‘Menselijke natuur’
De gendertheorie, legt Eijk uit, baseert zich op een dualistische antropologie. Het lichaam wordt daarbij gezien
“als iets secundairs, iets dat extrinsiek is aan de menselijke natuur, dat geen deel heeft aan de waardigheid van
de persoon op zichzelf, als intrinsieke waarde van de persoon”. Dat leidt tot de vraag welke waarde het
menselijk lichaam heeft en daarmee ook het biologische geslacht.
De Kerk echter stelt dat “het biologische geslacht in lijn ligt met het menselijk lichaam en intrinsiek is aan de
menselijke natuur”. “Wij hebben een fysieke dimensie en een geestelijke dimensie en beide zijn ze essentieel
voor ons als mensen. Daarom kunnen we de gendertheorie niet aanvaarden”, benadrukt de kardinaal. “Als het
lichaam essentieel is voor de mens, betreft dat ook het biologische geslacht.”
‘De ware visie’
De dualistische antropologie, zegt Eijk, verspreidt zich inmiddels over heel de samenleving. “Het verandert de
manier waarop we onszelf voelen en zien. Daarom is het uiterst urgent dat we de ware visie van de mens in
deze wereld presenteren, anders missen we de boot.” Op de vraag of er nogwel geluisterd wordt naar wat de
Kerk over het thema te zeggen heeft, beaamt de kardinaal dat “de massamedia de visie van de Kerk niet
aannemen”. De media, zegt Eijk, “hebben de zeer grote verantwoordelijkheid om te informeren”, maar hij ziet
dat ze “veel eerder de neiging hebben om zich te concentreren op schandalen. Negatief nieuws trekt alle
aandacht”.
We horen steeds weer de schandaalberichten zegt Eijk, maar heel weinig over de goede berichten die er ook
zijn. Wie zich enkel laat leiden door wat er in de media wordt gezegd, krijgt dan ook het idee dat de wereld zich
in een “apocalyptische situatie” bevindt. “Dat is niet verstandig”, meent de kardinaal, die dan ook aanraadt om
“selectief” om te gaan met het nieuws.
‘Heel belangrijk’
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Hoe kan de Kerk in zo’n situatie dan toch haar leer voor het voetlicht brengen? “Het is heel belangrijk dat de
Kerk haar massamedia behoudt”, benadrukt Eijk. “Er moeten duidelijke beslissingen worden genomen om de
katholieke media die er nog zijn te ondersteunen, en ook de bisdommen moeten bijgewerkte, aantrekkelijke
websites hebben. Dat is niet eenvoudig, maar het is mogelijk. De mensen die geloven zijn nog altijd op zoek
naar nieuws dat door de bisschoppenconferenties en door de bisdommen wordt gepubliceerd.”
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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