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Kardinaal: godsdienstvrijheid
toekomstprobleem’

Europa’s

‘grote

Katholiek Nieuwsblad, 17 juni 2021
De coronacrisis heeft laten zien dat godsdienstvrijheid in Europa kwetsbaar is, zegt de Luxemburgse kardinaal
Hollerich. In een interview zei de kardinaal tevens dat de Kerk haar geloofwaardigheid moet herwinnen.
Volgens kardinaal Jean-Claude Hollerich worden aanvallen op religieuze vrijheid het grote probleem dat Europa
in de toekomst zal ervaren. “Nu wordt de Kerk niet vervolgd; dat zou overdreven zijn”, zei de kardinaal in een
recent interview met het Italiaanse persbureau ACI Stampa. “Maar in sommige landen zijn er op bepaalde
niveaus wel kleine aanvallen op de godsdienstvrijheid. Daarvoor moeten we op onze hoede zijn.”

Fundamentele rechten herstellen
Hollerich is aartsbisschop van Luxemburg en voorzitter van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van
de Europese Unie (COMECE). Deze commissie werd in 1980 opgericht en bestaat uit de bisschoppenconferenties
van de 27 EU-lidstaten.
Vorig jaar sprak COMECE zich uit tegen het langdurig dichthouden van kerken tijdens coronalockdowns met
betrekking tot vrijheid van religie en vrijheid van erediensten. “COMECE benadrukt dat de afkalving van
fundamentele rechten zoals godsdienstvrijheid in de huidige noodsituatie niet de nieuwe norm mag worden.
Deze rechten moeten zodra het mogelijk is weer volledig hersteld worden”, liet de commissie destijds weten.

Geloofwaardigheid herwinnen
In het gesprek met ACI Stampa noemde Hollerich het aantal katholieken dat tijdens de pandemie een Mis mocht
bijwonen in België “belachelijk”. Lange tijd mochten er slechts vijftien mensen per Mis aanwezig zijn in België;
sinds deze maand is dat aantal opgeschroefd naar honderd. Ook bekritiseerde de kardinaal het langlopende
verbod op openbare Missen in Ierland. Volgens de kardinaal heeft de Kerk in beide landen “een slechte
reputatie”.
“De Kerk moet zich op een eerlijke manier proﬁleren om geloofwaardigheid te herwinnen”, aldus kardinaal
Hollerich. “Na de zaken van seksueel misbruik is dat hoognodig, zowel voor de samenleving als voor gelovigen,
omdat veel mensen alle vertrouwen in de Kerk verloren hebben. Dit moet veranderen. We moeten ons zeer
bescheiden opstellen en transparant zijn.”
Eerder dit jaar zette Hollerich ook zijn vraagtekens bij een wetsvoorstel in Denemarken, dat eist dat alle preken
in het Deens vertaald worden. Volgens de kardinaal zou dat een beperking van de godsdienstvrijheid zijn.

Recht op abortus
Momenteel houdt COMECE volgens kardinaal Hollerich een rapport voor het Europees Parlement in de gaten
waarin gepleit wordt voor een “recht op abortus” en waarin gewetensbezwaar “onthouding van medische zorg”
genoemd wordt. Het rapport is een poging “om het Europees Parlement te laten stemmen voor abortus als
mensenrecht en tegen de vrijheid van geweten”, zei Hollerich. “Daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens.” Over
dat rapport zal het Parlement op 24 juni stemmen.
“Ik denk dat we duidelijk moeten maken dat zo’n rapport tegen het subsidiariteitsbeginsel is”, aldus de
kardinaal. Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat een lagere
instantie kan doen. “Abortuswetgeving is een aangelegenheid van landen, niet van de EU. Daarom zou het een
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grote zonde zijn als de EU geen respect heeft voor de subsidiariteit die zij zo hoog in het vaandel heeft staan.”
Volgens kardinaal Hollerich is dat het beste argument om EU-politici ervan te overtuigen om tegen de
voorstellen uit het rapport te stemmen.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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