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NOTRANJE OČIŠČENJE CERKVE
PRIMER KARDINALA PELLA IN VATIKANSKA KONFERENCA O ZAŠČITI MLADIH V
CERKVI

"Trditve in obtožbe o spolnih zlorabah otrok, ki v zadnjem času množično prihajajo na dan, so
srce parajoče. To so zahrbtna, zlobna dejanja, ki jim ne bi smel biti izpostavljen noben otrok.
Vse preveč je odraslih, ki obračajo svoj pogled stran od tega zla. " Julia Gillard, bivša
avstralska predsednica vlade ob ustanovitvi Kraljeve komisije za raziskavo institucionalnega
odgovora na spolne zlorabe otrok, januarja 2013.
Zlorabe v cerkvenih inštitucijah so v Avstraliji začele prihajati na dan že pred leti in dežela je
že doživela nekaj zelo odmevnih procesov. Nikoli pa še ni pred zatožno klopjo, ne v Avstrrliji
ne kje drugje, sedel tako visok cerkveni funkcionar, kot je kardinal George Pell, proti
kateremu sta tekla dva vzporedna sodna procesa. Eden je bil pred nekaj dnevi ustavljen. V
drugem je sodišče v Melbournu 26. februarja sporočilo odločitev porote. Dvanajst članska
porota je soglasno odločila, da je kardinal Pell kriv očitanih mu zločinov spolne zlorabe otrok.
Sodba bo znana marca. Kardinal Pell jo bo pričakal v zaporu v Melbournu.
"Spolne zlorabe so se dogajale, ko so storilci za otroke predstavljali duhovno ali moralno
avtoriteto." Iz poročila kraljeve komisije za raziskavo institucionalnega odgovora na spolne
zlorabe otrok v Avstraliji.
Medtem ko so njeni predhodniki svoj pogled obrnili stran, se je Gillardova odločila za
ustanovitev komisije slaba dva tedna po tem, ko je detektiv Peter Fox v časopisu Newcastle
Herald objavil pismo, v katerem med drugim pravi: "Ni lahko povedati te zgodbe in zato si
mnogi zatisnejo ušesa in se obrnejo stran. Obiskoval sem žrtve v duševnih bolnišnicah,
poslušal zgodbe družin o samomorih njihovih bližnjih. V njihovih obrazih sem videl solze
bolečin, strahu in obupa, poslušal o bolečini izdajstva in čutil njihovo osamljenost, ker jim
niso verjeli." In še: "Mnogokrat cerkev ve o zlorabah, vendar ne naredi ničesar, razen da
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zaščiti pedofile in svoj lastni ugled. Iz svoje izkušnje lahko povem, da cerkev prikriva, utiša
žrtve, ovira policijske preiskave, opozarja storilce, uničuje dokaze in preseli inkriminirane
duhovnike, vse z namenom ohranjanja dobrega imena cerkve" Celotno pismo je dosegljivo
na:
https://www.theherald.com.au/story/757111/opinion-dont-block-your-ears-to-abuse-mrpremier/?cs=308)
Kraljeva komisija je končno poročilo, ki vsebuje več kot 400 priporočil, 15. decembra 2017
izročila

Generalnemu

guvernerju

Avstralije:

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/final-report
Preiskava inštitucionalne zlorabe otrok in odziva inštitucij nanje ni obravnavala samo zlorab,
ki so se dogajale v cerkvi. Poročilo se je med drugim osredotočilo tudi na nesorazmerno velik
procent aboriginskie mladine v zaporih in popravnih inštitucijah ter na ravnanje z
mladoletnimi prestopniki nasploh v avstralskem sistemu.
V uvodu poročilo pravi, da se je na komisijo obrnilo več kot 16.000 posameznikov. Z nekaj
manj kot polovico so opravili privatne pogovore, pridobili so čez tisoč pisnih pričevanj.
Večina otrok je bilo zlorabljenih v inštitucijah, ki temeljijo na veri, že v uvodu ugotavlja
poročilo. Med njimi so najštevilčnejše katoliške ustanove. Od 6875 preživelih žrtev, s
katerimi so opravili pogovore, jih je bilo 31% tistih, ki so bili zlorabljeni v šoli, od tega 72% v
verskih šolah. Med tistimi, ki so bili zlorabljeni v verskih inštitucijah, jih je 62% izpovedalo o
zlorabah v katoliških ustanovah.
Poročilo odkriva, da je bilo spolno zlorabljenih nešteto tisočev otrok in da so se zlorabe
dogajale tekom generacij: "Spolne zlorabe otrok so nesprejemljive v civilizirani družbi. Kot
družba moramo sprejeti dejstvo, da so otroci še vedno izpostavljeni zlorabam in storiti
moramo vse, da jih zaščitimo. Tragične posledice zlorab za posameznike in preko njih za
celotno družbo zahtevajo nič manj kot to."
Pred in vzporedno s temi dogajanji se je v Avstraliji že odvilo nekaj odmevnih sodnih
procesov proti storilcem spolnih zlorab v cerkvi. Na spletni strani Broken Rites Australia, ki
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od leta 1993 raziskuje prikrivanje spolnih zlorab v cerkvi, se nahaja dolg seznam zlorab
znotraj cerkvenih inštitucij: http://www.brokenrites.org.au/drupal/node/369
Proti kardinalu Pellu sta vzporedno tekli preiskavi dveh sumov spolne zlorabe mladoletnikov.
Prvega na kratko imejujejo kar primer katedrala, drugega primer bazen (ali tudi plavalci),
odvisno od kraja, kjer naj bi se zloraba_e dogajale. Primer bazen je bil pred nekaj dnevi
ustavljen, ker zaenkrat še ni zbranih dovolj dokazov za obravnavo na sodišču. Odločitev v
drugem primeru, ki ga je obravnavalo okrajno sodišče v Melbournu, je porota izrekla že
lanskega decembra, vendar je bila začasno zadržana, da ne bi vplivala na potek drugega
primera. Sodišče v Melbournu je zato šele 26. februarja sporočilo odločitev porote. Dvanajst
članska porota je soglasno presodila, da je kardinal Pell kriv očitanih mu zločinov spolne
zlorabe otrok.
V Ballaratu, rojstnem kraju kardinala Pella, mestu v zvezni državi Viktorija, ki je nastalo v
časih zlate mrzlice, je po podatkih organizacij za podporo žrtvam cerkvenih zlorab tekom časa
službovalo vsaj 14 duhovnikov, ki so obtoženi ali osumljeni spolnih zlorab. Od leta 1980 se
je nabralo 130 resnih pritožb njihovih žrtev. Skupine za podporo žrtvam spolnih zlorab
ocenjujejo, da je bilo zaradi spolnih zlorab v cerkvenih in laičnih katoliških inštitucijah samo
v Ballaratu storjenih vsaj 50 samomorov. Pedofilija ni bila omejene le na duhovščino, zločini
so se dogajali tudi znotraj laičnih katoliških organizacij.
Robert Best, član Krščanske bratovščine, je bil v Ballaratu najprej obsojen za krivega spolnih
zlorab enajstih dečkov ter nato v novem procesu še za dodatnih štirindvajset. Sodnik, ki je
izrekel sodbo, je komentiral, da je težko ostati neprizadet ob pričevanjih žrtev ter še posebej
ob dejstvu, da sodne stroške Bestu še vedno krije katoliška cerkev. Med najbolj razvpite
primere iz Ballarata sodi pedofilski duhovnik Gerald Ridsdale, s katerim je George Pell sredi
sedemdesetih delil prebivališče v župnijski hiši svetega Alipiusa. Ridsdale je bil obsojen za
serijo spolnih zlorab in in v zaporu prestaja svojo kazen. Ena njegovih žrtev in prič na procesu
proti njemu je bil tudi njegov nečak.
George Pell se je rodil v Ballaratu leta 1941. Pri devetnajstih se je odločil za študij teologije.
Po končanem študiju je najprej služboval v rojstnem Ballaratu. Leta 1987 postane pomožni
škof v Melbournu, leta 1996 je imenovan za nadškofa v Melbournu in leta 2001 za nadškofa v
Sydneyu. Leta 2002 se sooči s prvo obtožbo spolne zlorabe dvanajstletnega dečka v poletnem
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kampu. Leta 2003 je postal eden od 31 novih kardinalov, ki jih je imenoval papež Janez Pavel
II. Leta 2014 ga je papež Frančišek postavil na čelo sekretariata za ekonomijo, enega
najmočnejših položajev v Vatikanu. Istega leta je po video zvezi iz Vatikana prvič pričal pred
Kraljevo komisijo, ki je raziskovala spolne zlorabe otrok v avstralskih inštitucijah. Takrat je
odgovornost katoliške cerkve za spolne zlorabe njenih duhovnikov primerjal s transportnim
podjetjem, ki ne more biti odgovorno za spolno zlorabo štoparja_ke, ki jo je povzročil eden
njihovih voznikov. Februarja 2016 obtoži Herald Sun, ki poroča o policijski preiskavi proti
njemu, da gre za laži brez vsake podlage ter da je žrtev gonje proti čarovnicam. Marca 2016
ga Kraljeva komisija ponovno zasliši. Leta 2017 izide knjiga Cardinal, the Rise and Fall od
George Pell avtorice Loiuse Milligan, avstralske raziskovalne novinarke. Istega leta je proti
njemu vložena obtožnica in julija 2017 se Pell vrne v Avstralijo, da si opere dobro ime.
Njegov položaj v Vatikanu je začasno zamrznjen. Sredi 2018 sta proti kardinalu Pellu
vložena dva paralelna kazenska primera, od teh je bil (en) začasno opuščen.
Proces v primeru "katedrala" se je odvijal na sodišču v Melbournu. Obravnava je bila deloma
zaprta za javnost, kot je v primerih težkih zločinov in še posebej spolnih zlorab običajno.
Novinarji, ki so bili prisotni na sodišču ves čas procesa, poročajo, da je sodnik Peter Kidd
neprestano opominjal porotnike_ce, da pred izrekom razsodbe ne smejo imeti najmanjšega
dvoma o krivdi obtoženega. Prav tako, da ne gre za proces proti katoliški cerkvi, pač pa za
zelo konkretne primere spolnih zlorab mladoletnikov.
26. februarja je sodnik Kidd sporočil soglasno odločitev dvanajstih porotnikov, ki so spoznali
kardinala Georga Pella za krivega petih kriminalnih dejanj, in sicer za en primer spolne
penetracije trinajstletnika in za štiri primere spolne zlorabe trinajstletnikov. Sodnik Kidd, ki
je v svoji karieri med drugim delal tudi kot mednarodni tožilec za vojne zločine v BiH, je v
svojem govoru poudaril, da gre za zelo resen primer te vrste kriminalnega dejanja. Gre za
brezsramno in brezobzirno dejanje, za zlorabo zaupanja in za uporabo sile. Zdi se, je dejal, da
je bilo v umu storilca prisotno prepričanje o lastni nedotakljivosti, kako bi sicer lahko mislil,
da jo bo odnesel kljub spolnemu napadu na ranljiva in izpostavljena dečka.
Eden od obeh dečkov, žrtev spolne zlorabe, je nesrečno smrt storil leta 2014 pri svojih 31.
letih zaradi prevelike doze mamil, ki jim je bil podvržen od štirinajstega leta dalje. Po njegovi
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smrti se je drugi deček, prav tako žrtev spolne zlorabe, odločil pričati. Oče prvega je že
napovedal tožbo proti kardinalu Pellu in proti katoliški cerkvi.
Odvetnik kardinala Pella Robert Richter, eden najbolj znanih melbournskih odvetnikov, ki je
v svoji karieri branil tudi nekaj odmevnih primerov obtoženih iz podzemlja, svoji stranki ni
zelo pomagal, ko je v zaključnem govoru med drugim izjavil, da gre v srčiki obtožbe za nič
več kot za primer navadne "vanila" spolne penetracije, kjer otrok ne sodeluje aktivno. Za
izjavo, ki je takoj preplavila medije in družabna omrežja, se je bil kasneje, "po noči
temeljitega premisleka," primoran opravičiti.

Odmevi na razsodbo v Avstraliji
Primer kardinala Pella je v Avstraliji že leta razburjal duhove. Znan kot branilec
konzervativnih cerkvenih vrednot je bil deležen občudovanja enih in zgražanja drugih.
Njegova trdna prepričanja so mu tlakovala pot k enemu najvišjih položajev v Vatikanu. Kot
nadškof v Melbournu in kardinal v Sydneyu je Pell velik del svoje energije posvetil borbi
proti kontracepciji, homoseksualnosti, genetskemu inženiringu, ločitvi, istospolnim porokam,
splavu. Po samomoru dveh istospolnih študentov katoliške šole v Melbournu je nadškof Pell
dejal, da če sta samomora povezana s homoseksualnostjo, je to še dodaten razlog, da ne
smemo opogumljati ljudi, da grejo v to smer. Homoseksualno početje je veliko večji
zdravstveni hazard kot kajenje. Intravenozna oploditev samskih mater bi po njegovem
povzročila celo novo generacijo ukradenih otrok (opomba: v Avstraliji ima izraz stolen
generation, ukradenega generacija, poseben pomen, odkar je bilo objavljeno poročilo neke
druge Kraljeve komisije iz leta 1996 o generacijah aboriginskih otrok, ki so jih cerkvene
inštitucije, katoliške in anglikanske, z roko v roki z državo odvzele staršem, poročilo, polno
pričevanj o spolnih in drugačnih zlorabah teh otrok).
Leta kasneje, ko je kardinala Pella zasliševala kraljeva komisija za institucionalno zlorabo
otrok, je dejal o pedofilskih primerih v Ballaratu, mestu, ki je dolga desetletja bilo "hudičeva
jama" pedofilskih zlorab, da je slišal nekaj govoric o tem, vendar ni postavljal vprašanj:
"Bila je žalostna zgodba, ki me takrat ni posebej zanimala." Do Pellovega procesa so krivdo
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že dokazali več duhovnikom za skupno več kot 70 primerov otroške pedofilije v Ballaratu,
ostali procesi še tečejo.
Ni čuda, da je bila sodna dvorana v Melbournu v sekvencah, ko proces ni bil zaprt za javnost,
vedno nabito polna. V klopeh so sedeli_e preživeli_e žrtve spolnih zlorab in/ali njihovi
sorodniki_ce in podporniki_ce, prav tako tisti_e, ki so verjeli_e v nedolžnost obtoženega.
Podobno mešane so bile tudi reakcije po objavi razsodbe, tako v njegovem rojstnem Ballaratu
kot v političnem avstralskem okolju in medijih.
Novica je bila ekspolizivna in mediji so jo vsak po svoje poskušali najbolje prodati. News
Corp, največja avstralska medijska korporacija v lasti avstralskega medijskega magnata
Ruperta Murdocha je odločitev porote komentirala, češ da je Pell le grešni kozel za napačna
dejanja cerkve. Novinar Herald Sun je takole zapisal: "Kardinal Pell je bil napačno obsojen
spolne zlorabe dveh dečkov v njunih zgodnjih najstniških letih. To je moje prepričanje, ki
temelji na očitnih dokazih." In še: "To je naš lastni OJ Simpson primer, le v obratni smeri.
Moža so spoznali za krivega ne na podlagi dokazov, pač pa na podlagi predsodkov."
Bivši avstralski predsednik vlade John Howard, ki Pella pozna že trideset let, je v svoji
karakterni oznaki kardinala Pella takole zapisal:" Zavedam se, česa je obtožen kardinal Pell,
in da ta obtožbe zanika. Nič od tega ne more spremeniti moje mnenje o njem. …. Kardinal
Pell poseduje oboje, izjemno inteligenco in vzoren značaj". V pojasnilo, karakterne oznake se
v avstralskem sodnem sistemu lahko uporabijo tudi kot priloga k pritožbi na odločitev
prvostopenjskega sodišča.
Še eden bvših avstralskih premierov, Tony Abbot, je v radijskem intervjuju takoj po razsodbi
dejal, da je obsodba "uničujoča" za kardinala Pella in njegove prijatelje, med katere se
prišteva tudi sam. Uničujoča za katoliško cerkev, katere član je tudi sam. Vendar, verjeti
moramo v naš pravosodni sistem, in počakati na konec sodnega procesa. Abbot se ni želel
izjasniti, ali bo podpiral kardinala Pella tudi v primeru, če bo njegova pritožba zavrnjena.
Avstralski The Guardian je takole komentiral podporo, ki jo je bil deležen kardinal Pell: "Kaj
se dogaja, ko avstralski establišment stopi v bran obsojenemu pedofilu? Podpirati obsojenega
pedofila je moralno narobe, smo v Avstraliji verjeli še do nekaj dni nazaj. Tega ni več, in ta
resnično tektonska sprememba je prestavila meje diskusije tako daleč, da je težko vedeti, kje
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trenutno smo. Premik se je začel takoj. Nekaj minut po spoznanju kardinala Pella za krivega
spolnega napada na otroka se je z njim že rokoval bivši podpredsednik vlade. Čez nekaj ur je
že imel pisno karakterno podporo nekdanjega predsednika vlade ter podobno podporo
drugega nekdanjega predsednika vlade preko telefona. Na večer, ko je Pellova obsodba
postala znana, je največji avstralski medijski gigant sprožil dvom in gonjo proti nevtralnosti
avstralskih sodišč, porote in medijev." In zaključi: "Unthinkable? What his defenders really
mean is that they cannot bear thinking about it."
Sedanji avstralski predsednik vlade Scott Morrison, ki ga spomladi čakajo parlamentarne
volitve, je bil" globoko šokiran", ko je slišal za odločitev porote. Če bo Pell izgubil pritožbo,
je Morrison nakazal, da mu utegnejo odvzeti najvišje avstralsko odlikovanje, Order of
Australia. Zgledovali se bodo po primeru v Veliki Britaniji obsojenega pedofila Rolfa Harrisa,
v Avstraliji rojenega otroškega komedijanta, ki so mu po obsodbi leta 2015 Avstralci odvzeli
njihovo visoko odlikovanje.
Pritožbeni postopek bo vzel nekaj časa. Kardinal Pell in njegov odvetnik bosta utemeljevala,
da bi bilo treba proces ponoviti zaradi proceduralne napake. Porota namreč kardinala Pella ni
nikoli osebno zaslišala, zato pa si je ogledala ure dolge posnetke predhodnih zaslišanj
kardinala Pella. Za boljšo predstavo prilagamo link na kratek posnetek, kjer kardinal Pell,
prvič

soočen

z

obtožbami

pedofilije,

komentira,

da

gre

za

"disgraceful

rubbish":https://www.theguardian.com/australia-news/2019/feb/26/disgraceful-rubbish-themoment-george-pell-reacted-to-child-abuse-allegations?
Pritožnika bosta tudi utemeljevala, da je nemogoče, da celotna obsodba temelji na pričanju
ene same priče. Če bi bila utemeljitev sprejeta, bi se utegnilo zgoditi, da višje sodišče
razveljavi proces.

Reakcija Vatikana:
Kongregacija za doktrino vere v Vatikanu je objavila, da bo začela z lastno preiskavo primera
kardinala Pella. Vatikanski glasnogoverc Alessandro Gilloti je glede Pellovega primera dejal:
" Po spoznanju krivde na prvi stopnji bo Kongregacija za vero zdaj preučila primer v skladu s
postopkom in kanonskim pravom." Potrdil je tudi, da kardinal Pell ni več na čelu Sekretariata
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za ekonomijo, mandat mu je potekel pred nekaj dnevi in papež še ni imenoval njegovega
naslednika.
Podoben "administrativni proces" kot zdaj čaka Pellov primer, je Vatikan vzpostavil v
primeru washingtonskega nadškofa Theodora McCarricka, ki so ga spoznali za krivega
spolnih zlorab ter ga izključili iz duhovniškega poklica. To se, če bo spoznan za krivega,
utegne zgoditi tudi kardinalu Pellu. Za Vatikan je odločitev sodišča v Melbournu v primeru
kardinala Pella še posebej pomenljiva, ker je do nje prišlo dva dni po zaključku konference o
zaščiti mladoletnih v cerkvi od 21.do 24 februarja v Vatikanu. Primer kardinala Pella je
cerkvenim dostojanstvenikom takorekoč takoj ponudil možnost, da reagirajo v skladu z
zavezami, ki so jih sprejeli na shodu

Konferenca o zaščiti mladoletnih v cerkvi, Vatikan, 21.-24. februar 2019
Shod, do katerega je prišlo na podbudo papeža, je imel dva glavna namena. Po eni strani je
zamišljen kot kateheza oziroma format, v katerem bodo škofje in cerkveni predstojniki lahko
globlje razumeli trpljenje žrtev. Drugi cilj shoda je, da se vsak posameznik v cerkvi
vsepovsod po svetu in v vsaki kulturi jasno zave svoje odgovornosti za zaščito otrok, da
škofje in predstojniki ta problem začnejo jemati kot njihov lastni ter se zanj počutijo
odgovorni. Gre za globalni problem, pojaven v vseh okoljih in kulturah in zahteva globalni
odziv.
V pomoč pri pogovoru na samem shodu, v kontemplacijo in nadaljnjo uporabo je papež
prisotnim škofom iz 114 škofovskih konferenc (opomba: udeležil se ga je tudi predsednik
Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore) in 14 voditeljem
orientalskih katoliških cerkev ter predstavnikov_ic laičnega cerkvenega življenja ponudil 21
vnaprej pripravljenih točk. Poudaril je, da je zlorabe treba odkrivati, procesirati in kaznovati,
predvsem pa veliko pozornost posvetiti žrtvam. Pozval je k spremembi kulture v Cerkvi.
"Poslušajmo jok najmlajših", je zaprosil prisotne.
Vodilna nit konference so bile tri glavne teme, odgovornost, preglednost in transparentnost.
Poleg visokih predstavnikov cerkve so bili med razpravljalci_kami tudi predstavniki_ce
laičnih katoliških organizacij, med njimi tudi nekaj žensk.
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Za uvod so si prisotni_e prvi dan takoj po molitvi na video posnetkih lahko ogledali_e
pričevanja treh žrtev iz treh različnih kontinentov. Kot rdeča nit razprav so sledili pozivi po
transparentnosti in dosledni javni objavi sodnih procesov in vseh primerov pedofilije v cerkvi.
Navajamo nekaj pozivov razpravljalk_cev:
Transparentnost je potrebna zato, da ljudje lahko razkrijejo nepravilnosti v administrativnem
delovanju inštitucije.
Komuniciranje z javnostjo je ena temeljnih dolžnosti, če se tega ne počne, gre za sostorilstvo
v zločinu.
Potrebna je koherentnost med tem, kar nekdo govori in tem, kar počne.
Zlorabe je treba odkrivati, procesirati in kaznovati, predvsem pa veliko pozornost posvetiti
žrtvam.
Dosjeji zlorab so mnogokrat uničeni ter zlorabe prikrite, v dobro imena cerkve, kar mora biti
kazensko odgovorno.
Da v cerkvi ne prihaja le do zlorab otrok, temveč tudi do zlorab redovnic, je opozorila ena od
ženskih laičnih govornic, kar kliče k novi preiskavi in posipanju s pepelom. Izrazila je upanje,
da bo cerkev na tem področju bolje opravila svoj posel.
Papež je v nedeljo, ob koncu zadnjega dne shoda, podal svoj dolgo pričakovani govor.
Obljubil je, da cerkvi ne bo odveč noben napor v prizadevanjih, da storilce doleti roka
pravice, obljubil je konec prikrivanja zlorab. Hkrati je opozoril, da se zlorabe otrok ne
dogajajo le v cerkvenih inštitucijah, podatki kažejo, da se največ zlorab zgodi v krogu
družine, s strani najožjih sorodnikov, staršev, učiteljev, spomnil je tudi na otroške neveste.
Opozoril je na spolni turizem, spletno pornografijo, na druge oblike izkoriščanja otrok, npr.
otroci bojevniki_ce, otroci prostituti_ke, tisti_e, ki jim odvzemajo notranje organe, begunci,
žrtve vojn, splava itd. Opozoril je na zlorabe preko interneta. Opozoril je na krute običaje, ki
so bili včasih prisotni v nekaterih verovanjih, med njimi žrtvovanje ljudi, mnogokrat otrok, v
poganskih ritualih.
Poudaril je, da za klerikalnimi zlorabami stoji enaka demonična zloraba moči kot pri drugih
oblikah zlorab, ki so prizadele skoraj 85 milijonov otrok po svetu, pozabljenih od vseh.
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Udeležence_ke je pozval k skupnem delu za izkoreninjene tega zla iz družbe ter za sprejem
ukrepov na mednarodni ravni in v cerkvi sami. Obelodanil je osem točk, ki bodo cerkev
vodile na poti boja proti zlu, ki je udarilo v samo srce cerkvene verodostojnosti. Kot piše
Družina: "Cilj vsakega ukrepa je najprej zaščititi mladoletne in preprečiti, da bi bili otroci
žrtve kakršne koli zlorabe. Druga stvar je resnost oz. strogost, da se Cerkev ne bo obotavljala
storiti vsega potrebnega in izročiti roki pravice vsakogar, ki bi zagrešil zločin zlorabe….Kot
tretjo stvar je papež navedel prizadevanja za resnično očiščenje, kajti kljub vsem ukrepom si
je treba nenehno prizadevati za svetost pastirjev, od semenišča do duhovnikove smrti. "
Fr. Hans Zollner, nemški jezuit in papeževa desna roka pri spopadanju s cerkveno pedofilijo,
je na zaključni tiskovni konferenci poročal o spremembi, ki se je zgodila pri mnogih
udeležencih, ko so slišali pričevanja žrtev. Napovedal je ukrepe, ki bodo omogočili, da bo
laže prijaviti, preiskati in poročati o nezmožnosti škofov, da bi ukrepali proti zločinom. Prav
tako se omenja ustanovitev novega telesa, ki bo koordiniralo vse cerkvene napore za
izkoreninjanje tega zla.
V Vatikanu so bile pred in v času shoda zbrane mnoge organizacije, ki podpirajo žrtve
cerkvene pedofilije ter si prizadevajo za njihovo razkritje, priznanje krivde in kaznovanje
storilcev, prav tako so prisotne žrtve pedofilskih duhovnikov in njihovi svojci. Papežev
zaključni govor je bil zanje razočaranje, namesto poziva k spremembi kulture v cerkvi so
pričakovali napoved nične tolerance do zlorab, jasne ukrepe za izključitev storilcev iz
duhovniškega poklica, kaznovanje škofov in tistih, ki so zlorabe namerno prikrivali.
Soustanoviteljica

ameriške

organizacije

Bishop

Accountabilty

(www.bishop-

accountability.org) Anne Doyle je komentirala:"Popolnoma sem presunjena. Papež je razdrl
še tisti mali napredek, ki je bil morda dosežen tekom tega tedna. Zavzel je obrambne pozicije,
racionaliziral, da se zlorabe dogajajo v vseh porah naše družbe, ne le v cerkvi. Ironično in
žalostno, pokazal ni niti odgovornosti niti preglednosti niti transparentnosti."
Resnici na ljubo je treba povedati, da je papež že pred shodom opozarjal pred prevelikimi
pričakovanji, ker da gre za začetek procesa. Kot poudarja avtor članka v Commonwealth
Magazine https://www.commonwealmagazine.org/vatican-summit-sex-abuse, ki je objavila
obširen pregled dogajanja na konferenci, nič kar bi papež ali škofi lahko rekli, ne bi moglo
zadovoljiti žrtev in njihovih zagovornikov, ki zahtevajo točno to, kar je papež eksplicitno
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zavrnil – en pristop, ki uredi vse. Rezultati in vpliv te konference se bodo pokazali šele čez
dolgi rok. Ali kot je poudaril nadškof Scicluna izmed ožjega kroga organizatorjev, "ko cerkev
administrira ukrepe in kazni, gre tu tudi za spreobrnjenje grešnika in reparacijo škandala, ne le
za kazen samo."
Nekaj dni pred velikim shodom v Vatikanu je papež v nagovoru romarjem iz južne Italije
dejal, da je pravilno opozorjati na napake cerkve, zato da jih ta lahko odpravi, vendar morajo
temeljiti na ljubezni do cerkve: (https://cruxnow.com/vatican/2019/02/20/point-out-churchserrors-with-love-pope-tells-pilgrims/). Če obtožujemo brez ljubezni, gre za hudičevo delo.
Tisti, ki ljubijo Cerkev, bodo vedeli, kako oprostiti, zato ker vejo, da so tudi sami grešniki in
potrebujejo božje odpuščanje.
"Človek ne more celo življenje živeti v obtoževanju, obtoževanju, obtoževanju Cerkve. Ali
veste, kdo je tisti, ki ga Biblija imenuje "veliki obtoževalec"? To je Hudič. In tisti, ki
neprestano obtožujejo in krivijo druge ter nikoli ne vidijo svojih napak, so njegovi prijatelji in
sorodniki."

Namesto zaključka
Kardinal Pell je bil 13. marca obsojen na šest let zapora. Na obsodbo se bo pritožil.

