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Re: Svar på e-mail af 27.5.

Kære Marjun Egholm,
Tak for mail af 27. maj med fyldigt svar på min anmodning om yderligere
aktindsigt. Som du anfører, kan den ikke imødekommes.
På grund af sagens overordentlig alvorlige karakter vender jeg tilbage til min
første skrivelse, som med henvisning til offentlighedslovens paragraffer også
blev afvist.
Imidlertid fremgår det (så vidt jeg kan læse af offentlighedslovens § 8, stk.3),
at min anmodning om aktindsigt bør imødekommes, hvis der i den
pågældende sag foreligger 'selvstændige dokumenter, der er udarbejdet for
at tilvejebringe klarhed'. Jeg henviser altså ikke her til dokumenter, hvis
indhold under alle omstændigheder vil blive offentliggjort, når udvalgets
endelige rapport foreligger (§8, stk.1) men på de 'selvstændige indlæg', som
enten af udvalgets egne medlemmer eller af en anden myndighed) er blevet
udarbejdet med henblik på at 'tilvejebringe' (teologisk eller juridisk)
bevisførelse eller anden tilsvarende klarhed omkring de tre emner, som i
den løbende proces er udvalgets arbejdsopgave.
Jeg anmoder altså helt præcist om aktindsigt i de dokumenter (selvstændige,
færdige skriftlige indlæg) som i løbet af udvalgets videre arbejdsgang er
udarbejdet for at bringe lys over f.eks. spørgsmålet om
ægteskabsindstiftelsen som 'en fortsat folkekirkelig handling', eller lignende
dokumenter, der er udarbejdet for at bringe faglig klarhed over f.eks.
formuleringen af de forskellige ritualforslag samt enhver form for indhentet
eller selvstændig udarbejdet oplysende 'bevisførelse' f.ek. omkring de
præsters stilling, der af samvittighedsgrunde ikke kan medvirke ved kirkelige
homovielser...'
Jeg er mig bevidst, at den undtagelsesparagraf, jeg her henviser til (§8, stk.3)
normalt anvendes i sager af mere personlig, økonomisk karakter, men er dog
af den opfattelse, at den også kan anvendes i forhold, som er af religiøs,
ideologisk og samfundsmæssig karakter.
Idet jeg håber, at kirkeministeriet ikke anser min fortsatte henvendelse i
denne sag som anmassende eller uvedkommende men godtager, at jeg som
borger og medlem af folkekirken ikke blot strider for egne interesser men taler
på vegne af en anseelig flok af landets troende
med venlig hilsen
Johny Noer
P.S. Vedlagt artikel med titlen 'PRØVEN' til venlig journalisering og
meddelelse til udvalget.
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