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Naslednja stopnja…

• Papeževo potovanje v Čile – ponudba odstopa 
škofovske konference – sprejetih 8 odstopov

• Veliko pravno poročilo 6 škofij v Pensilvaniji: 302 
duhovnikov je v letih od 1950 do 2014 zlorabljalo, 
več kot 1000 prizadetih. Odgovoni v škofijah so vse 
zamolčali, storilce premestili ne da bi o tem 
obvestili družbo.

• Th. McCarrick, prejšnji nadškof v Washingtonu, 
odslovljen iz kardinalskega zbora in duhovništva (v 
kanoničnem procesu)

• Obsodbe na 2. stopnji kardinala Pella (zaradi 
zlorabe) in na 1. stopnji kardinala Barbarina (zaradi 
zamolčanja)
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Na izpitu: sistem Cerkve

• Šok v ZDA, Nemčiji in drugje 

• MGH-Studija; filmi „Kler“ in „Tell no one“ na 
Poljskem

• Bolj in bolj v središču: zloraba odraslih; zloraba 
redovnic

• „They don‘t get it“ – „Kako se je lahko tako dolgo 
dogajalo in ne bilo odkrito?!“

• V središču: škofje, kardinali papež → nedotakljivi 
postanejo dotakljivi

• → klerikalizem pri klerikih in …

• →moč: avtoritativno, označitev vlog→ diffus, 
prepletenost
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Sistemska travmatičnost

• Objektivne in subjektivne grožnje za 
življenje in varnost posameznih 
članov institucije

• eksistenčna ogroženost institucije

istočasno

• preobremenitev institucionalne 
zmožnosti obravnave

• Razcepljenost tavmatične izkušnje
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Sistemska travmatičnost 1

• Pretres institucionalne samopodobe

• Eksistencilana ogroženost proti proti begu 
pred odgovornostjo

• Institucionalna nemoč, razočaran posameznik

• Okamenitev kot posledica sistemskega šoka s

• Sterilizacija kot žrtev (inštitucija)

• Razcepljenost sistemskega spomina

• Odpor za sodelovanje pri odkrivanju
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Sistemska travmatičnost 2

• Splošno medsebojno nezaupanje

• Posredovanje travmatičnosti

• Napor samonadzora (Safeguarding fatigue)

• Izključujoča ciljna naravnanost na 
problem → izolacija / odcepljenost od 
sistemskih povezav 
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Položaj in odziv Cerkve po 
vsem svetu

• Sistematična dejavnost –:
– odgovornost – odgovorni

– dolžnost odgovornsoti (accountability)

– transparentnost: na znotraj in navzven 

• norme in stališče

• pravo in teologija

• Razločevanje in integracija 

• Vodstvo in „laiki“

• Škofije in redovi 

• Vos Estis Lux Mundi, 7. maj 2019
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Vos Estis Lux Mundi, 7. maj 2019

• Urad za vloge/poročila in vsaki škofiji → redu

• Dolžnost naznanitve za duhovnike in 
redovnike/redovnice

• Ne le spolne zlorabe

• Ne le zlorabe mladoletnih 

• Kako upravljati z zamolčanostjo

• Spoštovanje državnih zakonov

• Zaščita žrtev in prijaviteljev zlorabe

• Preiskava škofov

• Vloga metropolitov

• Udležeba laikov

• ➔ Konkreten angažma! Za tri leta, nato preverba
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Strukturne posledice

• Profesionalni strokovnjaki, neodvisno posvetovanje 
in nadzor, nikakršnega teološkega “over-charge”.

• Prenos nadzora na drugega; pastoralne prednosti za 
najbolj potrebne.

• Področja in dejavnosti monitonirati, nadzorovati 
glede na posredovana merila.

• Odkrito in strukturirano ukvarjanje s konfikti,
correctio fraterna.

• Jasna definicija odgovornosti in nošenja 
odgovornosti (dolžnosti).

• Obdelava – študije .

• Začetna in stalna izobrazba.
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Naknadna in sistematična 
dejavnost

• Sprememba je uspešna šele, če je strukturirana in če 
vključuje bistvena dejstva:

– osebe: izobrazba; pregled, supervizija, kvalifikacija 
odgovornih za vzgojo in izobraževanje.

– Strukture: administracija zahteva kvalificiranost, 
odprtost za družbo in druge institucije, oblikovanje 
pravil (norm) itd.

– Proces: kanonski potek procesa.

– vsebina: zakrament posvečenja; odnos med teologijo 
in drugih znanstvenih področij in disciplin, kar bo 
imelo učinek tudi na Cerkev.

→Identifikacija, razvoj, ubesedenje različnih področij za 
srednjeročno in dolgoročno spremebo, imenovanje 
oseb, ki nosijo odgovornost, redna poročila o napredku.
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Duhovno življenje

• Klic Njega, ki je Gospod Cerkve in 
zgodovine, po škandalih in krizah v času, 
ki je namenjen meni in nam, kot Cerkvi

• Povezanost z Jezusovim trpljenjem – tretji 
teden (duhovne vaje DV 196f)

• Ravnanje z duhovno potrtostjo; prošnja za 
duhovno tolažbo: upanje, vera, ljubezen
(DV 316)



Reklama …
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http://childprotection.unigre.it
http://childprotection.unigre.it/blog
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