Fri Athos fra tøvet

Mens Hellas har innført ny likestillingslov firer ikke munkene på Athos en tomme: Kvinner
ingen adgang.
Olav Egil Aune
Nå er tiden kommet: Et «offisielt» overformynderi overfor trosutøvelse og tradisjon finner
sted ved et av kristenhetens mest betydningsfulle steder, de 20 klostrene på Athos-fjellet.
Klosterene har sin opprinnelse fra 900-tallet. Nå vil staten – som egentlig ikke har brydd seg
så mye tidligere – at kvinner skal ha mulighet for å stige i land der.
Mannsbastionen. Det er ingen ny sak, allerede i 2003 var kravet oppe i Europaparlamentet,
men den gangen krevde den greske kulturministeren at Den europeiske union måtte
«respektere religionssamfunnenes tradisjoner». Han undret seg over at dette var noen sak,
siden ingen reagerer på mannsbastionen Vatikanet, med Paven i spissen.
Til beste for noe. Brukt uforstandig kan likestillingslover være noe aldeles kaudervelsk. Som
her. Likestilling betyr ikke at alle skal ha adgang til alt. Det betyr at alle skal respektere en
annens verd. Når regelverket ved klostrene har vært at dette er et sted for menn som ber og
kontemplerer, er det det det er. Akkurat som kvinner kan gjøre det i andre klostre, dersom det
er grunnlag for det. Slik er det i ortodoks som i katolsk sammenheng – enkelte, strenge
ordener arbeider i lukkede klostre. I disse sakene handler det om praksis, ikke nedlatenhet.
Tomhet og aggresjon. Kritiske røster, blant dem den markante, italienske filosofen Giorgio
Agamben, har kjempet mot EU-samfunnets skjulte mål om å ta fra folket deres tradisjoner,
deres språk og deres religion. Det er roten til frykt og mye aggresjon.Kampen om Athos er en
trist sak, som nok én gang minner oss om det europeiske fellesskapets avsky for religiøse
symboler og tradisjoner. Vi skal nok ikke istemme metropolitt Nikolaos av Phthiotis utbrudd i
sakens anledning: Dette bare er et nytt bevis på at «sataniske» krefter herjer, krefter som vil
påtvinge menneskeheten en «ny form for blasfemi». Men likevel. Han legger til at de som
støtter en så grov forenkling av likestillingsbegrepet, er med på å «undergrave Hellas til å bli
en syndens stat».
La Athos få arbeide i fred, bønn og kontemplasjon. Vi trenger det. Det rammer ingen.

