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P aavi Franciscus matkus-
taa tulevana viikonlop-
puna vierailulle Irlan-
tiin, jossa hän osallistuu 

katoliseen World Meeting of Fami-
lies -tapahtumaan. Katolinen kirk-
ko on kokenut kovia Irlannissa sen 
jälkeen, kun laajamittainen lasten 
seksuaalinen hyväksikäyttö kirkon 
sisällä paljastui kaikessa kauheudes-
saan vuonna 2009 julkaistuissa ra-
porteissa. Irlannin katolilaiset odot-
tavat paavilta paljon.

Pelkkä anteeksipyyntö ei riitä kir-
kon toimintaan syvästi pettyneille 
irlantilaisille, vaan paavilta odote-
taan konkreettisia uudistuksia, jot-
ta luottamus kirkkoon palautuisi.

Luottamus kirkkoon on horjunut 
pahasti myös Yhdysvalloissa juuri 
julkistetun Pennsylvaniaa koskevan 
raportin vuoksi. Se kertoo, että tut-
kittavana aikana noin 300 katolis-
ta pappia käytti hyväkseen noin tu-
hatta uhria.

Reaktiot raporttiin ovat kertoneet 
siitä, että monet kirkon tähän asti 
uskolliset jäsenetkin ovat saaneet 
tarpeekseen. He sanovat, ettei vät 
he voi luottaa kirkollisten johtaji-
en auktoriteettiin kohta missään 
asias sa.

Irlanti saa paavin vieraakseen vas-
ta toista kertaa. Edellinen vieras oli 
puolalainen Johannes Paavali II, jo-
ka kävi maassa 1979. Silloin kirkon 
auktoriteetti ei vielä ollut uhattuna, 
eikä hyväksikäyttöongelma vielä nä-
kynyt julkisuudessa.

Suuren yleisön tietoon ongelma 
tuli Yhdysvalloissa 2002, kun The 
Boston Globe -sanomalehden tut-
kivat journalistit paljastivat lehdes-

sä kuukausien ajan lähes päivittäin 
työnsä tuloksia. Heidän työtään on 
kuvattu palkitussa Spotlight-eloku-
vassa. Amerikkalaiset järkyttyivät 
hyväksikäyttäjäpappien ja heidän 
uhriensa suuresta lukumäärästä.

Paavi Johannes Paavali II ja hänen 
lähimmät avustajansa Vatikaanissa 
eivät tuolloin ymmärtäneet ongel-
man vakavuutta, vaan he vähätte-
livät sitä seksin kyllästämän ame-
rikkalaisen yhteiskunnan aiheutta-
maksi ilmiöksi. Eräät kardinaalit va-
littivat lehdistön vainoavan kirkkoa 
ideologisista syistä.

Kun hyväksikäyttöpaljastuksia al-
koi tulla Yhdysvaltain lisäksi Kana-
dasta, Australiasta, Uudesta Seelan-
nista, Isosta-Britanniasta ja lopulta 
Irlannista, ongelma saatettiin vie-

lä leimata englanninkielisen maail-
man ominaispiirteeksi. Kun tapauk-
sia alkoi paljastua kiihtyvään tahtiin 
muista Euroopan maista ja muual-
ta päin maailmaa, sellaiset puheet 
loppuivat.

Hyväksikäyttö ei suinkaan ole uu-
si ilmiö katolisessa kirkossa. Kirkon 
lainsäädännöstä löytyy pap pien 
seksuaalirikoksia koskevia säädök-
siä jo satojen vuosien takaa. 

Käytäntönä oli vielä 1900-luvun 
loppuun asti, että tapaukset käsi-
teltiin salassa piispojen omissa hal-
lintopiireissä eikä niistä kerrottu 
maallisille viranomaisille. Kirkon 
oman maineen ja varojen suojele-
minen oli yleensä tärkeämpää kuin 
uh rien hyvä. Ratkaisuihin päästiin 
esimerkiksi maksamalla uhreille ra-
hallisia korvauksia vaitiololupaus-
ta vastaan. 

Vasta 2000-luvun alussa säädet-
tiin, että kaikki tapaukset oli ilmoi-
tettava Vatikaaniin, jossa ne käsitel-
tiin keskitetysti yhdessä virastossa, 
joka myös langetti niistä rangais-
tuksia.

Suurin osa ongelmaa olivat luon-
nollisesti hyväksikäyttöön itse syyl-
listyneet papit ja munkit. Pitkään oli 
tapana, että kiinni jääneet papit lä-
hetettiin joksikin aikaa terapiaan, ja 
sopivaksi katsotun ajan jälkeen piis-
pat siirsivät heidät uusiin tehtäviin.

Toinen osa ongelmaa olivatkin 
juuri piispat, jotka peittelivät pap-
pien rikoksia. Heidän uskonsa te-
rapian voimaan oli vahva, vaikka 
jo 1950-luvulla eräs kokenut ame-
rikkalainen pappi ja terapeutti va-
roitti omien havaintojensa pohjal-
ta kirkon johtoa paavia myöten, et-

tä terapia ei parantanut lasten hy-
väksikäyttäjien taipumuksia. Hän-
tä ei uskottu.

Pappien rankaiseminen on kir-
kossa jo yleisesti hyväksytty, mutta 
piispojen rankaisemiseen on edel-
leen korkeampi kynnys.

Vasta Franciscuksen aikana piis-
pojen koskemattomuus on alkanut 
murentua, ja kardinaalitkaan eivät 
enää voi piiloutua korkean aseman-
sa suojaan, kuten näimme aivan 
vasta yhdysvaltalaisen kardinaali 
Theodore McCarrickin luopuessa 
arvonimestään hyväksikäyttösyyt-
teiden vuoksi.

Millaisia uudistuksia paavilta ha-
lutaan? Usein on noussut puheeksi 
pakkoselibaatin vahingollisuus, sil-
lä sen on katsottu vaikuttavan hai-
tallisesti pappien psykoseksuaali-
seen kehitykseen.

Amerikkalainen pappi ja tera-
peutti Richard Sipe haastatteli uran-
sa aikana satoja katolisia pappeja ja 
arvioi, että vain noin puolet papeis-
ta piti kiinni selibaatista. 

Selibaatista luopuminen merkit-
sisi valtavaa kulttuurista ja taloudel-
lista murrosta kirkon toiminnassa. 
Seurakuntalaiset joutuisivat maksa-
maan myös papin perheen ylläpi-
don, eikä pappi enää kuuluisi vain 
seurakunnalle vaan myös perheel-
leen.

Naimisissa olevien miesten ja 
naisten vihkiminen papeiksi ovat 
myös olleet paljon esillä, sillä kum-
mankin katsotaan olevan omiaan 
ehkäisemään hyväksikäyttöä.6
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