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„Pragnę raz jeszcze wyrazić głębokie ubolewanie całego Kościoła za naszą porażkę w
odniesieniu do plagi nadużyć seksualnych kleru. To odwaga tych, którzy doświadczyli i przeżyli
nadużycia seksualne rzuciła oczyszczające światło na ten mroczny rozdział historii Kościoła.
Ich determinacja zachęciła mojego poprzednika, kardynała Josepha Bernardina, do powołania w
1991 roku specjalnej komisji archidiecezji do zbadania tego straszliwego kryzysu i opracowania
zestawu solidnych procedur mających na celu ochronę młodych ludzi przed pedofiliami, a także
ustanowienie posług wspierających ofiary przestępstw seksualnych i ich rodziny.
Te działania trwają do dziś za pośrednictwem Biura ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Archidiecezji
Chicago, w którym pracują świeccy specjaliści z doświadczeniem w sprawdzaniu przeszłości
kryminalnej, w edukacji, pracy socjalnej i w zakresie usług terapeutycznych.
Pracują codziennie, aby chronić i goić rany. Nie powinno być żadnych wątpliwości co do stałej
potrzeby wzmacniania naszej kultury uzdrowienia, ochrony i odpowiedzialności. Mimo, że znaczna
część nadużyć miała miejsce dziesiątki lat temu, wiele ofiar, które doświadczyły nadużyć
seksualnych i przeżyły je, nadal żyje w niewyobrażalnym cierpieniu”.
– Kardynał Błażej J. Cupich, Arcybiskup Chicago
Archidiecezja zapoznała się ze wstępnym raportem prokurator generalnej stanu Illinois o
dochodzeniu w sprawie postępowania katolickich diecezji stanu Illinois odnośnie do nadużyć
seksualnych duchownych. Charakter sprawozdania utrudnia rozpoznanie, które z ogólnych
ustaleń odnoszą się do Archidiecezji Chicago. Możemy jednak zamieścić kilka komentarzy:


Po pierwsze i najważniejsze, dostrzegamy i bolejemy nad poważnymi i ciężkimi szkodami
wyrządzonymi wielu osobom przez nadużycia seksualne duchownych. Zawsze będziemy
musieli wyrażać głębokie ubolewanie z powodu cierpienia spowodowanego zarówno przez
nadużycia, jak i dotychczasowe zaniedbania w reagowaniu.



Uznając konieczność udzielania pomocy w leczeniu ran, od 1991 roku prowadzimy jeden z
pierwszych i największych programów pomocy ofiarom w kraju. Wsparcie duszpasterskie i
oferowana pomoc są niezależne od prowadzonego dochodzenia. Zapewniamy tę pomoc
każdemu, kto stawia zarzuty, niezależnie od tego, kiedy miało dojść do domniemanego
nadużycia, niezależnie od tego, czy oskarżony żyje lub czy postawiony zarzut jest
ostatecznie uzasadniony. Do tej pory zapewniliśmy pomoc ponad 400 osobom i ich
rodzinom, które doświadczyły nadużyć seksualnych. Prosimy każdego, kto został
wykorzystany przez osobę duchowną lub pracownika archidiecezji, aby zgłosił się po
pomoc i uzdrowienie, na jakie zasługuje.



Archidiecezja Chicago od prawie trzydziestu lat znajduje się w czołówce organizacji
odpowiadających na wyzwania związane z wykorzystywaniem seksualnym przez osoby
duchowne. W 1991 roku kardynał Bernardin wezwał do radykalnej zmiany w naszej
kulturze, a w 1992 roku Archidiecezja Chicago utworzyła infolinię do zgłaszania nadużyć
oraz przyjęła politykę i procedury postępowania w zakresie ochrony dzieci. To ostatecznie
posłużyło za model Karty ochrony dzieci i młodzieży, która została przyjęta dekadę później
przez konferencję episkopatu amerykańskiego.



Począwszy od 2002 roku zgłaszamy władzom cywilnym wszelkie zarzuty dotyczące
wykorzystywania seksualnego dzieci, włącznie ze wszystkimi oskarżeniami z lat

wcześniejszych. Zgłaszamy zarzuty niezależnie od tego, czy oskarżony żyje czy nie, czy
jest księdzem diecezjalnym, kapłanem spoza diecezji, czy też zakonnikiem. Nawet jeśli
zawiadomienie jest zgłaszane anonimowo, zarzut zostaje postawiony i zgłaszany do władz
cywilnych.


Prowadzimy dochodzenie w sprawie każdego zgłoszonego oskarżenia przeciwko
kapłanowi archidiecezji, niezależnie od tego, czy oskarżony żyje czy nie.



Gdy zarzut o wykorzystywanie seksualne dzieci stawiany jest zakonnikowi, anulujemy
pozwolenie na sprawowanie przez niego posług w naszej archidiecezji, kontaktujemy się z
jego zgromadzeniem zakonnym i pomagamy ofierze wykorzystania seksualnego w
złożeniu raportu. Każde zgromadzenie zakonne powinno posiadać procedury badania
takich zarzutów.



Od 2006 roku publikujemy imiona i nazwiska księży diecezjalnych z udowodnionymi
zarzutami nadużyć seksualnych, a w 2014 roku udostępniliśmy ponad 20000 dokumentów
z akt tych księży.



Kiedy dowiadujemy się o zarzutach o nadużycia seksualne, działamy szybko. Zgłaszamy
to władzom cywilnym, usuwamy oskarżonych z pełnionych posług duszpasterskich i
badamy zarzut. Oskarżenia są składane do naszej niezależnej komisji składającej się w
większości z osób świeckich. Do chwili obecnej komisja ta przeprowadziła 255
zarejestrowanych spotkań.



Wykorzystywanie seksualne dzieci stanowi problem w całym społeczeństwie. Dlatego
badamy przeszłość kryminalną pracowników i wolontariuszy archidiecezji, a także
prowadzimy kompleksowy program szkoleniowy dla dorosłych i dzieci. Tylko w ubiegłym
roku 112000 dzieci zostało w odpowiedni dla wieku sposób poinstruowane jak
rozpoznawać nadużycia seksualne, jak przeciwstawiać się im i gdzie je zgłaszać. Do chwili
obecnej przeszkoliliśmy ponad 263000 dorosłych podczas 3700 sesji szkoleniowych.



Poddaliśmy nasze procedury, naszą politykę i akta osobowe wielokrotnemu przeglądowi
przez wielu niezależnych ekspertów, aby się upewnić, że w odpowiedzialny sposób
rozwiązujemy problem oraz, że dane są na bieżąco uaktualniane.



Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi instytucjami i agencjami, które opiekują się
dziećmi, aby dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą. Bez względu na to, gdzie
dziecko jest kształcone lub pod czyją opieką się znajduje, jest naszym dzieckiem i
zasługuje na ochronę.



Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę: heal.archchicago.org

