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Ny bok: Homosexualitet
utbrett i Vatikanen
Författaren Frédéric Martel
hävdar i aktuella boken ”Sodoma” att en majoritet av
präster, kardinaler och
anställda i Vatikanen är
homosexuella.
– Det är dags att erkänna
vad som verkligen sker i
kulisserna, säger han till
Sändaren.
Franske journalisten och författaren Frédéric Martel hävdar i
sin nya bok Sodoma — In the Closet of the Vatican att en majoritet
av kardinalerna, biskoparna och
prästerna i Vatikanstaten är homosexuella.
Den har tagit fyra år att skriva och bygger på intervjuer med
cirka 1500 anställda inom katolska kyrkan.
Francesco Lepore, en av prästerna som intervjuas, hävdar att
upp till åttio procent av dem som
jobbar i Vatikanen är homosexuella.
– Det är omöjligt att veta om det
stämmer. Men jag har förstått att
Vatikanen till stor del är uppbyggt
på ett system där man gärna anställer homosexuella, säger Frederic Martel när vi träffas i Paris.
Han vill inte använda ordet
gay-lobby, men betonar att de
homosexuella inte anställts av
misstag.
– Det handlar inte om några får
som gått vilse. Utan flera präster
har förklarat att man gärna hjälper in andra som är homosexuella. Många av dem lever ut sin sexualitet, säger han.
översättas till Sodom,
enkät i hjärtat av Vatikanen
och har blivit mycket omtalad
världen över. I dagarna har boken
släppts på hela åtta språk, men
ännu inte på svenska.
I Frankrike ligger den tvåa på
försäljningslistan och den engelska versionen har hamnat på New
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Frédéric Martel
●● Ålder: 51 år
●● Arbetar: som journalist på

EU-parlamentariker Cecilia Wikström (L) på en pressträff inför
Liberalernas riksmöte.
FOTO: PER GROTH / TT

Frédéric Martel har intervjuat ett stort antal anställda i Vatikanen,
som enligt honom är homosexuella.

York Times best-seller lista.
– Intresset för Vatikanen har
ökat efter alla pedofilskandaler som skadat flera hundratals
människor, säger författaren och
säger att det nu är dags att man
vaknar upp.
– Man kan inte fortsätta leva
som om homosexualitet vore en
synd. Världen utanför har ju utvecklats sedan flera decennier,
säger han.
Martel förklarar i boken att när
Påve Franciskus i sina tal nämner
präster som ”lever dubbelliv” eller ”har schizofrena störningar”,
handlar det i själva verket om
dem som är gay.
– Synd att han inte talar klarspråk. För det försvårar möjligheterna att gå framåt, tror han.
Många präster döljer inte sin
homosexualitet. Vissa lever i etablerade relationer. Andra köper
sex av manliga prostituerade.
– Åter andra väljer dock leva i
kyskhet, förklarar han.
håll har reaktionerna varit blandade.
Vissa kritiker har reagerat negativt och kallar boken för ”en
attack mot katolska kyrkan”. De
tycker att den kommer olämpligt
med tanke på den pågående krisen angående sexuella övergrepp
inom kyrkan.
Fast på några katolska ledarsidor uppmanar man påven
att våga ta debatten.
– Jag tror det vore den rätta
lösningen. Inom katolska kyrkan
över hela världen är de homosexuella olyckliga för att de tvingas
dölja sin läggning, säger Frédéric
Martel och säger att han var troende katolik fram till 12-årsål-
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dern. I dag kallar han sig för agnostiker.
Han anses ha trängt in djupare
bakom Vatikanens innersta kulisser än någon annan journalist.
Själv kallar han boken för grävande journalistik.
– Jag hade förväntat mig att bli
stoppad. Men här öppnade kardinalerna dörren på vid gavel, säger
han och tillägger att med några
enkla klickar på nätet går det lätt
att hitta uppgifter om att han själv
är öppet gay.
– Kanske ville de att sanningen skulle komma ut, frågar han
sig och berättar att han personligen blivit erbjuden sex med ett
par högt uppsatta kardinaler i Vatikanen.
vill många troende
få igång debatten om de katolska
prästernas celibattvång.
– Det är enklare för protestantiska präster och muslimska imamer som kan gifta sig, säger Martel.
– Fast även om kyrkan tappar många präster som vill gifta
sig och skaffa familj, håller den
inte på att gå under som många
tror, säger han och ger exempel
på Sydamerika där antalet adepter ökar.
Författaren har dock valt att
inte tala om kvinnlig homosexualitet inom katolska kyrkan.
– Det är nämligen en värld som
är så gott som omöjlig att tränga
in i, åtminstone för mig som man.
Präster som tvingar sig till sex
med nunnor ska dock inte vara
ovanligt.
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personer har gjort det så kallade konvertittestet som pastorn och flyktingaktivisten
Micael Grenholm (bilden) satt ihop
av frågor som Migrationsverket
ställt till flyktingar som har blivit
kristna. Ett test som inte ens alla skolade teologer klarat.
– Intresset för testet – även utanför kyrkan – tog mig på sängen. Jag är tacksam för all
respons, säger Micael Grenholm till Sändaren.

Liberalerna petade
Wikström

POLITIK. Liberalernas partistyrelse beslöt i lördags att lyfta bort
Cecilia Wikström som toppnamn inför EU-valet i maj. Anledningen är att EU-parlamentarikern Wikström inte följt uppmaningen
att lämna styrelseuppdrag i två svenska företag.
– Vår bedömning är att hennes styrelseuppdrag riskerar att
leda till en förtroendekris. Vi ska välja en ny etta på vår lista,
kommenterade partisekreterare Maria Arnholm beslutet.
Cecilia Wikström anser att partiet agerat ryggradslöst och
kallar partistyrelsens agerande för ”moralpanik”. Själv framhöll
Wikström vid en pressträff att hon är en mycket duktig och
framgångsrik EU-parlamentariker och ”blivit en maktfaktor i
parlamentet”.
Samtidigt med Wikström-fallet har Liberalerna också haft att
hantera uppgifterna om riksdagsledamoten Emma Carlsson-Löfdahl som hyrt sin makes bostadsrätt i Stockholm för Riksdagens
pengar. I måndags meddelade Carlsson-Löfdahl att hon lämnar
partiet, men fortsätter som riksdagsledamot.

Nyvald KD-ledamot hoppar av
från Riksdagen

POLITIK. KD:s riksdagsledamot Jimmy Loord
lämnar sitt riksdagsuppdrag efter bara ett drygt
Jimmy Loord
halvår. Vid pressträffen angav han familjeskäl
väljer barnen.
som anledning till avhoppet.
– Ett riksdagsuppdrag är fint, men min familj
och mina barn är finare.
Jimmy Loord har varit pingstpastor, men föreslås nu bli gruppledare och oppositionsråd för KD i region Kalmar. 
källa: Dagen

... och tafsande ex-minister får gå

POLITIK. Förre landsbygdsministern och centerpartistiske riksdagsledamoten Eskil Erlandsson har på uppmaning av gruppledaren Anders W Jonsson lämnat sitt riksdagsuppdrag. Skälet är
flera fall av ”olämpligt uppträdande” då Erlandsson ska ha tafsat
på kvinnliga moderata ledamöter i Riksdagen.

Svenskarna minskar på köttet

MAT. Köttätandet minskar i Sverige, visar nya siffror från
Jordbruksverket. Konsumtionen har sjunkit med 2,2 kilo på ett år
till 83,5 kilo per person. Men samtidigt ökar andelen svenskt kött
av konsumtionen.
/TT

Hansdotter lägger av

SPORT. Sveriges nu främsta alpina åkare,
Frida Hansdotter, meddelade i förra veckan att hon lägger av efter denna säsong.
Hansdotter har flera VM-medaljer och tog
guld i slalom vid OS i Pyongchang 2018./TT

Väderomslag drabbar renbetet

RENSKÖTSEL. Hälften av Norrbottens samebyar har
problem med renbetet efter den senaste tidens
väderomslag. Flera dagars tö som sedan följts av
sträng kyla vilket gjort det svårt för renarna att hitta
mat under den hårda skarsnön. Flera samebyar i
Skarsnö tufft Norr- och Västerbotten har ansökt om stöd efter
den uppkomna situationen, uppger Sveriges
för renarna.
FOTO: TOM SVENSradio Norrbotten.
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franska riksradion och sociolog
vid forskningsinstitutet Iris.
Som författare har han skrivit
ett tiotal böcker och regisserat
två filmer.
●● Aktuell: med boken Sodoma—In the Closet of the Vatican
som översatts till åtta språk.
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