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FEAMC/AMCI-konferansen i Roma 15-18 november 2012
Leger fra Nordisk forening for katolske leger NFKL og Norges kristelige legeforening
deltok i konferansen som var arrangert av den europeiske føderasjon av katolske
legeforeninger FEAMC, i samarbeid den italienske AMCI. Konferansens tittel var
”Bioethics in Christian Europe”. Det var et flott program med temaer som: ”Christian roots
and conception of bioethics in Europe”, ”The dignity of human life - prospects in the light of
faith and science”, ”Biotechnology and bioethics as fruits of Christian Europe”, ”The
challenge to life born on the limits of survival”, ”Prenatal euthanasia”, ”End of life
legislations in Europe”. Det var rundebordkonferanse om ”Conscientious objection” –
samvittighetsfrihet, hvor nestleder i NFKL Gunnar Grøstad Johnson hadde innlegg.
Johnson er allmennlege i Vinje, Norge. Han redegjorde for situasjonen i de forskjellige
Nordiske land. Samvittighetsfriheten er under press.
Kongressdeltakerne deltok en av dagene i messe i Peterskirken etterfulgt av
paveaudiens. Søndagsmessen var med kardinal Bertone, Vatikanets statssekretær, som
blant leger er kjent for sitt engasjement for AIDS-syke. Bertone og arrangørene ønsket at
noen fra de nordiske land bar frem offergavene under denne messen for på en synlig
måte vise oss at vi som bor i provinsen er ønsket og inkludert i Kirkens fulle fellesskap.
Det ble kardiolog Frode Thorup, Kristiansand, og journalist Ragnhild Helena Aadland
Høen som tok på seg denne oppgaven. Høen skal rapportere fra kongressen til avisene
Dagen og Vårt Land, og til magasinet St.Olav.
Den katolske kirke i Norge viste sin støtte til de nordiske deltakerne og laget program
for oss i dagene før kongressen. I Campo Santo i Vatikanet feiret vi messe med Rev. Dom
Sigurd Markussen, viserektor i Collegio Teutonico. Cisterciensermunk Erik Varden som
underviser ved det pavelige athenaeum Sant'Anselmo, tok imot oss på Aventinerhøyden.
Biskop Bernt Eidsvik og pater Pål Bratbak hadde ordnet billetter til oss i Scavi,
utgravningene av nekropolis under Peterskirken, hvor vi kom helt frem til apostelen
Peters grav, syv meter under høyalteret. Det ble på alle måter en minneverdig reise full
av opplevelser. Det var veldig oppløftende for oss å se hvor Kirken er tilstede og støtter
legene som står daglig i etiske dilemmaer, både i Norge og internasjonalt.
Så minner jeg om NFKLs årsmøte 2013 som finner sted på Johannesgården i Göteborg
22-23.mars. Det er palmesøndaghelgen, men vi avslutter tidlig lørdag så de som ønsker
det rekker hjem til palmesøndag.
På vegne av NFKL ønsker jeg dere alle en velsignet julehøytid.
Vennlig hilsen
Magnus Røger, leder av NFKL

