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kyrktorget

Respekt tjugo år

”Fortsätt detta goda arbete”
– Vi tackar Gud för allt som 
gjorts under dessa år.
Med de orden inledde biskop 
Anders Arborelius det semina-
rium som, efter att ha blivit upp-
skjutet på grund av pandemin, 
den 10 september firade Res-
pekts tjugoåriga verksamhet. 

Benedicta Lindberg, Respekts gene-
ralsekreterare, hade tidigare i sitt väl-
komnande berättat för åhörarna hur 
grundandet av Respekt strax efter mil-
lennieskiftet var biskopens helt eget 
initiativ.

– Men det är inte lätt att vara pro-life 
i dag i Sverige, fortsatte biskopen. Man 
ses snarast som en utomjording.

Respekt 2.0?
Axel Carlberg, Respekts första ordfö-
rande, talade utifrån vinkeln huruvida 
Respekt behövs i Sverige och hur rörel-
sen i så fall bör arbeta. Det viktiga bör 
vara etisk känslighet, ödmjukhet och 
lyssnande, menade han, med syftet att 
framföra budskapet att varje människa 
är välkommen, framför allt ofödda. Re-
spekt bör sträva efter version 2.0 – att 
bli en positiv, proaktiv rörelse som kan 
förändra människor känslomässigt och 
inte bara intellektuellt och teoretiskt.

Msgr Renzo Pegoraro, kansler i Påv-
liga livsakademin, belyste sedan kyr-
kans roll i att försvara människolivet.

– Vad vi ser är ny samhällssyn. Gud 
har omdefinierats, och kyrkan måste 
kunna ge svar på vad meningen med li-
vet är. Och det finns vissa öppningar för 
kyrkan: till exempel en växande rörelse 
mot dödstraff och en ökad efterfrågan 
på en hållbar livsstil.

För att möta detta måste kyrkan 
kunna presentera svar på människors 
problem, framhöll msgr Pegoraro, och 
tala till människors hjärta och själ med 
evangeliets glada budskap som kärnan.

”Verkligen förvånad”
Därefter tog Marianne Clauser, 
 Bernadetta  Majerczyk, Mikaela Luth-

man och Katarina Le Blanc, alla nuva-
rande eller tidigare rådsledamöter i Re-
spekt tillika läkare, upp etiska dilemman 
som möter inom deras specialiteter som 
gynekolog, barnläkare, läkare inom pal-
liativ vård respektive stamcellsforskare.

Ett panelsamtal mellan biskop An-
ders, msgr Pegoraro och Pilar Calva 
Mercado, läkare och genetiker från 
Mexico och tidigare medlem i Påvliga 
livsakademin, avslutade seminariet. 
Som ung genetiker arbetade Pilar Calva 
Mercado på 1980-talet med forskaren 
Jérôme Lejeune, den katolske genetiker 
som kartlade orsaken till Downs syn-
drom och som i fjol förklarades vörd-
nadsvärd i en helgonförklaringsprocess, 
som nu pågår.

Pilar Calva Mercado berättar för 
 Katolskt magasin att hon ”verkligen var 
förvånad” över det intresse som fanns 
bland åhörarna. Hennes råd till Respekt 
framgent är konkret:

– Fortsätt med det goda arbetet. Det 
är värt all ansträngning! Jag framhåller 
här fyra saker, som jag själv lärde mig 
av Jérôme Lejeune. För det första måste 
all vetenskap tjäna sanningen. För det 
andra måste vi använda noggranna 
vetenskapliga metoder för att försvara 
människolivet. För det tredje måste vi 
alltid fortsätta formera vårt samvete, så 

att vi inte tappar siktet för vad som är 
sanning, och för det fjärde: läs de kyrk-
liga dokument som ger oss filosofiska, 
biologiska och teologiska grunder att 
försvara människolivet.

Helena D’Arcy

Livligt panelsamtal. Genetikern Pilar Calva Mercado, biskop Anders Arborelius och msgr Renzo 
Pegorano, kansler i Påvliga livsakademin, belyste aspekter av kyrkans arbete för människolivet.

Professor Katarina Le Blanc ledde panel-
samtalet.

Benedicta Lindberg, Respekts generalsekre-
terare, hälsade välkommen.
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