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ROOMAN PALJASTUKSET JATKUVAT

Väinö Hotti

Katolinen kirkko

Tuore tutkimus paljasti satoja
hyväksikäyttötapauksia Saksan
katolisessa kirkossa – hiippakunta
vaikeni ja siirsi tekijöitä paikasta
toiseen
Münsterin yliopistossa selvitettiin alaikäisten seksuaalista
hyväksikäyttöä 75 vuoden ajalta. Tutkimuskohteena ollut
hiippakunta rahoitti selvitystyötä.

Saksassa on aiemminkin tehty paljastuksia katolisten pappien
syylistymisestä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Vuonna 2020
mielenilmauksessa kirkkoa syytettiin asian peittelystä Fuldan tuomiokirkon
edustalla. Kuva: Ronald Wittek / EPA
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Tutkimuksen mukaan ainakin 610 alaikäistä uhria on käytetty seksuaalisesti
hyväksi Münsterin hiippakunnassa Länsi-Saksassa.
Tutkimus koskee vuosien 1945 ja 2020 välistä aikaa. Tutkijoiden mukaan
uhrien todellinen lukumäärä voi olla jopa kymmenkertainen
ilmoittamiskynnyksen ja tapauksiin liittyvän stigman takia.
Hyväksikäyttö oli usein toistuvaa. Moni uhreista on tekojen aikaan ollut 10–
14-vuotias. Suurin osa uhreista oli poikia ja noin neljännes tyttöjä. Uhreilla
on yleensä ollut läheiset suhteet kirkkoon, he ovat toimineet esimerkiksi
alttaripoikina.
Münsterin yliopisto julkisti tutkimustuloksensa (siirryt toiseen
palveluun)maanantaina. Tutkimus käynnistettiin vuonna 2019 hiippakunnan
aloitteesta. Hiippakunta myönsi 1,3 miljoonan euron rahoituksen sitä varten.
– Piispat ja moni muu valtaapitävä hiippakunnan hallinnossa tiesivät teoista,
joissain tapauksessa yksityiskohtia myöten, kertoo tutkimushanketta vetänyt
professori Thomas Grossbölting yliopiston tiedotteessa.
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Katolisen koulutuspaikan edustalla osoitettiin mieltä tammikuussa 2022.
Aktivistit vaativat kirkolta tuomioita eikä asiantuntija-arvioita liittyen
hyväksikäyttötapauksiin. Kuva: Philipp Guelland / EPA
75 vuoden aikana tekoihin syyllistyi ainakin 196 pappia. Se tarkoittaa noin
neljää prosenttia papistosta. Tutkijoille selvisi, että suuri osa papeista
sijoitettiin muualle, mutta heidän toimenkuvaansa ei rajoitettu.
– He (hiippakunnan johto) hyssyttelivät, vaikenivat ja puuttuivat asiaan vain
pinnallisesti silloin, kun julkinen skandaali haluttiin välttää. He eivät
huomioineet uhreja millään tavalla, toinen tutkimusta vetänyt
professori Klaus Grosse Kracht toteaa.
Hiippakunnan nykyinen piispa Felix Glenn on ollut virassaan vuodesta 2008
ja tutkimus toteaa hänen olleen aluksi hidas tekemään hyväksikäytölle
mitään.
Viime vuosina Saksan katolisessa kirkossa on paljastunut muitakin
hyväksikäyttötapauksia. Vuonna 2018 julkistettu tutkimus paljasti 1 600
papin käyttäneen hyväksi yli 3 600 alaikäistä vuosien 1946–2014 välillä.
Vastaavat paljastukset ovat ravistelleet katolista kirkkoa viime vuosien ajan
myös Yhdysvalloissa ja Ranskassa.

