
Paven og overgrepskrisen – et tilsvar til Georg Fredrik Rieber-Mohn. 

Av Ola Tjørhom; professor dr. theol. 

 

Vårt hjemlige katolske trospoliti hviler aldri. Nok en gang er Georg Fredrik Rieber Mohn – 

tidigere styreleder i, av alle ting, Fritt Ord – hovedaktøren. I et stort oppslag på katolsk.no 

rykker han ut mot et intervju med undertegnede i NRKs Urix om overgrepsskandalene. 

Jeg tviler imidlertid på at den bolde apologeten har hørt intervjuet, han har i hvert 

fall ikke forstått poengene mine. Og kunnskapen om pavens håndtering av krisen synes i 

beste fall å være mager. Jeg gjør et forsøk på å korrigere ved å vise til følgende fakta: 

1. Det tok beklagelig lang tid før pave Frans innså at overgrepsforbrytelsene måtte 

overlates til påtalemyndighetene. 

2. En av pavens aller nærmeste medarbeidere, kardinal George Pell, er fortsatt under 

tiltale for overgrep i Australia. 

3. For få måneder siden forsvarte Frans en chilensk biskop som har spilt en svært aktiv 

rolle i å tildekke overgrep. 

4. Selv om erkebiskop Viganos famøse brev inngår i en konservativ kampanje mot 

paven, kan også blinde høner finne korn: Frans kjente til overgrepsanklagene mot 

kardinal Theodore McCarrick lenge før han ble suspendert. 

5. Pavens omfattende brev fra august hvor han ber om unnskyldning for den endeløse 

rekken med overgrep er utvilsomt oppriktig ment, men det inneholder knapt noen 

konkrete tiltak i sakens anledning. 

Selv om mye annet kunne ha vært nevnt her, nøyer jeg meg med dette. Konklusjonen er 

klar: Nåværende pave har forsøkt, men ikke maktet å rydde opp i overgrepskaoset. 

Rieber-Mohn ønsker tydeligvis å forsvare kirken, noe han selvsagt har rett til. 

Høystemt – og blind – lojalitet er imidlertid et dårlig egnet middel i denne betente saken. 

 Ellers ytrer Rieber-Mohn seg også om Vaticanum II og mitt forhold til konsilet. Jeg 

stiller når som helst opp i en debatt med ham om dette temaet. Samtidig drister jeg meg til 

å gi et velment råd: Slutt med å agere hobbyteolog, slikt bidrar aldri til klarhet. 


