----- Original Message ----From: Johny Noer
To: Kirkeministeriet
Sent: Thursday, May 20, 2010 4:21 PM
Subject: Re:Kirkeministeriet vedrørende: [Dok.nr.:49935/10]

Tak for mail af 19. maj med vedlagt referat fra ministerens møde med kirkens
biskopper. Tak også for de venlige meddelelser vedrørende begrebet
'journalisering'.
Med henblik på en fornyet anmodning om aktindsigt tillader jeg mig at referere til
ministeriets detaljerede redegørelse af 26. april. I dette svar på min første
anmodning om aktindsigt forklares, at 'ministeriet har overvejet, om der er
grundlag for at udlevere dokumenter efter princippet om meroffentlighed' samt at
'ministeriet i den forbindelse har foretaget en afvejning...'
Det er med henblik på denne 'afvejning', at jeg atter henvender mig, idet det er
mín opfattelse, at det lod, som er lagt på 'min vægtskål', er betydeligt tungere
end den 'vægt', som ministeriet har angivet.
Af 26. april-skrivelsen fremgår det, 'at ministeriet under afvejningen på den ene
vægtskål har placeret det korrekte 'lod', som angiver 'de beskyttelsesinteresser,
der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedsloven'. På 'min
vægtskål' har ministeriet lagt det lod, som uforvarende blot angiver: 'Den
berettigede interesse, jeg må antages at have...'
Jeg tillader mig her at korrigere denne sidste vægtangivelse. Loddet på 'min
vægtskål' er tungere og vil - tror jeg - ved en fornyet afvejning give et andet
resultat.
Tillad mig at forklare:
Ved 15. april-mødet med biskopperne har ministeren bl.a. omtalt 'den store
byrde', som hun personligt har oplevet ved denne sag.
Denne tunge byrde, fornemmer jeg, har at gøre med ministerens forudviden om,
hvilke omfattende konsekvenser hele dette foretagende vil få ikke blot for
lovgiverne men for kirkens konstitution og dens 500-årig bekendelsesskrifter.
Ministerens byrde er utvivlsomt forbundet med hendes viden om, at f.eks. Det
anglikanske Verdenssamfund på 70 millioner sjæle er blevet dybt splittet ved en
udløber af samme homosag. Ministeren er vidende om de rystelser, som netop
har hærget Portugal, der i denne uge blev det sjette europæiske land, der
tillader homovielser... og sidst men ikke mindst er vi en anseelig flok af landets
troende, som ved, at ministeren nu som altid bøjer sig ind under mindretallets
byrde. En minoritetsrøst, som - tror jeg - vil blive kvalt, hvis en ukorrekt
vægtangivelse i overvejelserne om aktindsigt anvendes.

Derfor anmoder jeg ministeriet om venligst at foretage en fornyet afvejning med
henblik på min anmodning om at få indsigt i de af udvalgets drøftelser, som
skal føre til, at lovgiverne i al hast kan tage fat på sagen. Disse oplysninger
om den løbende udvilkings faktiske omstændigheder har væsentlig betydning for
sagens endelige afgørelse! Jeg taler her om referater fra det nyligt nedsatte
udvalgs møder.
Intet lod - mener jeg - kan opveje den byrde, som med denne sag er lagt på folk,
kirke og land. Intet argument er tungt nok til at retfærdiggøre, at dette udvalg i
fem måneder vil kunne arbejde bag lukkede døre for til sidst (som i Pavens
Rom) at opsende 'den hvide røg', der fortæller, at 20 ugers skjulte forhandlinger
nu kan ophøjes til lov...
Vedlagt artikel nr.0335: 'High Noon' til ministeriets venlige journalisering.
Med venlig hilsen
Johny Noer
----- Original Message ----From: Kirkeministeriet
To: 'johny@noer.info'
Sent: Wednesday, May 19, 2010 11:46 AM
Subject: [Dok.nr.:49935/10] Svar på henvendelse til Kirkeministeriet

Med venlig hilsen
Marianne Stensgaard

