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V atikaanissa alkaa huo-
menna paavin johtama 
kokous, jolta odotetaan 
harvinaisen paljon. Sitä 

on kutsuttu jopa hätä- tai kriisiko-
koukseksi, jonka tulokset vaikutta-
vat merkittävästi siihen, millainen 
muisto paavi Franciscuksen paaviu-
desta jälkipolville jää. Aiheena on 
katolisten pappien harjoittama sek-
suaalinen hyväksikäyttö.

Hyväksikäyttö katolisessa kirkos-
sa tuli suuren yleisön tietoon 2002, 
kun yhdysvaltalainen The Boston 
Globe -sanomalehti paljasti Bosto-
nissa kymmenien pappien teot. Sen 
jälkeen on tullut ilmi, että kyse on 
maailmanlaajuisesta ilmiöstä. 

Euroopassa paljastusten vyöry al-
koi 2009 Irlannista, ja monet muut 
Euroopan maat seurasivat peräs-
sä. Nopeasti ilmeni myös, että kyse 
ei ollut vain pappien teoista, vaan 
useimmissa tapauksissa myös hei-
dän esimiehensä, piispat, olivat 
syyllistyneet tapausten peittelyyn 
ja syyllisten suojeluun.

Katolinen kirkko on tehnyt paljon 
pahoja virheitä hyväksikäytön käsit-
telyssä. Sen sisällä on vallinnut vuo-
sisatainen salailun kulttuuri, jossa 
pappien pahoja tekoja ei ole halut-
tu paljastaa ulkopuolisille tahoille. 

Kirkon mainetta on haluttu suo-
jella kaikin keinoin, minkä vuoksi 
lainvalvojat ja muut viranomaiset 
on tietoisesti pidetty pimennossa. 
Tämä ajattelutapa vallitsee edelleen 
monilla tahoilla. Uhrien hyvinvointi 
on alettu asettaa etusijalle vasta vii-
meisten vuosien aikana.

Nyt pidettävän kokouksen on saa-
nut osaltaan aikaan se, että tunnet-

tujen hyväksikäyttötapausten mää-
rä on etenkin viimeisen vuoden ai-
kana kasvanut rajusti. 

Uudet selvitykset Yhdysvalloista 
ja Saksasta ovat herättäneet laajaa 
suuttumusta kirkon jäsenten kes-
kuudessa ja syvenevää huolta Vati-
kaanissa. Uusimmat uutiset koske-
vat pappien tekemiä nunnien rais-
kauksia Intiassa ja Afrikassa. 

Toinen selitys kokouksen pitämi-
seen on se, että Franciscus on vii-
mein todellakin ymmärtänyt, kuin-
ka laajasta ja vakavasta kriisistä on 
kysymys.

Vatikaanin kokoukseen on kut-
suttu maailman kaikkien katolis-
ten piispainkokousten presidentit. 
Piispainkokoukset ovat usein maa-

kohtaisia organisaatioita, varsinkin 
kun on kyse maasta, jossa katolinen 
kirkko on enemmistökirkko. 

Toisaalta ne voivat olla alueelli-
sia; esimerkiksi Pohjoismailla on 
yhteinen piispainkokous. Sen pre-
sidentti on tällä haavaa Kööpenha-
minan piispa. 

Maailmassa on noin 130 katolista 
piispainkokousta. Mukaan on kut-
suttu myös sääntökuntien edusta-
jia ja asiantuntijoita. 

Hyväksikäytön uhrit saavat koko-
uksessa puheenvuoron, mutta vie-
lä ei tiedetä, onko heidän tarkoitus 
olla paikalla vai esiintyä videoitse. 
Piispoja on lisäksi kehotettu tapaa-
maan uhreja heidän omissa mais-
saan ennen Vatikaaniin tuloa.

Nopeasti tepsivää ihmekuuria vain 
muutaman päivän pituiselta ko- 
koukselta ei voi vaatia. Vatikaani on-
kin yrittänyt hillitä kovimpia odo-
tuksia ja korostanut, että tavoittee-
na on ensi sijassa löytää hyväksi-
käyttötapausten käsittelylle ja uh-
rien kohtelulle yhteiset säännöt ko-
ko maailmanlaajuista katolista kirk-
koa varten. 

Se ei ole helppoa, sillä katolisil-
la piispoilla on eri osissa maailmaa 
hyvin erilaisia kokemuksia hyväksi-
käytöstä. Länsimaissa ongelma tun-
netaan jo, ja kokemusta on niin te-
koihin syyllistyneiden pappien toi-
mintatavoista kuin uhrien kohtaa-
misesta. Tämä koskee kuitenkin 
vain noin kolmannesta kirkosta.

Suuressa osassa kirkkoa ongelma 
on kuitenkin vielä enemmän tai vä-
hemmän vieras. Monissa maissa 
piispat tietävät siitä vain toisen kä-

den tietojen perusteella, eikä sen 
vakavuus ole siksi vielä kunnolla 
koskettanut heitä. 

Tämä koskee ennen muuta niin 
sanotun globaalin etelän kirkko-
ja. Näiden maiden piispat saatta-
vat olla vakuuttuneita, ettei heidän 
omasta kulttuuristaan löydy sellai-
sia ongelmia. 

He voivat olla närkästyneitä sen 
vuoksi, että heidän täytyy nyt toi-
mia lännessä vallalla olevien huoli-
en mukaisesti, mikä merkitsee, et-
tä heidän omat huolensa saavat vä-
hemmän huomiota osakseen.

Jotkut näistä piispoista epäilevät 
myös, että yleismaailmallisten käy-
tänteiden käyttöönotto on jälleen 
yksi muoto länsimaista kolonialis-
mia, jossa eurooppalaisia ja amerik-
kalaisia lähestymistapoja ongelmiin 
pidetään ainoina oikeina riippumat-
ta siitä, miten ne toimivat muissa 
kulttuurisissa konteksteissa. 

Hyvä esimerkki näistä eroista on 
tapausten pakollisessa ilmoittami-
sessa poliisille, mikä on monissa 
länsimaissa nykyään itsestään sel-
vä asia. 

Joissakin maissa, kuten Kiinassa, 
Intiassa tai Lähi-idässä, piispat pitä-
vät ilmoittamista poliisille vaaralli-
sena kirkolle, sillä poliisi on näissä 
maissa usein kirkolle vihamielisten 
tahojen ohjaksissa.

Paavi on ilmoittanut olevansa 
kokouksessa koko ajan mukana. Se 
kertoo hänen omistautumisestaan 
asialle. Se ei kuitenkaan ole tae ko-
kouksen onnistumiselle.6
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