EEN OPROEP AAN SLACHTOFFERS VAN MISBRUIK IN DE KERK

Dien een klacht in, het is nog niet te laat
22 februari 2016

Meer dan vijftig slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk, van wie velen zelf voor het eerst
naar buiten treden, doen een oproep aan alle andere slachtoffers om een klacht in te dienen, zowel
tegen de daders als tegen de kerkelijke hiërarchie.

‘De
manier waarop de kerkelijke hiërarchie zich verdedigt, is bijzonder pijnlijk voor de slachtoffers.’
Reuters
Wij lanceren deze oproep aan alle Belgen die in hun kindertijd of jeugdjaren werden aangerand en
misbruikt door de clerus van de katholieke Kerk in België en die daarover tot heden nooit een
klacht hebben ingediend.
Alleen al binnen de werking ‘Mensenrechten in de Kerk’ gaat het om ongeveer de helft van de
meer dan 950 mensen die ons hierover hebben aangesproken.
Wij roepen deze mensen op om er werk van te maken en klacht in te dienen, zowel tegen de
toenmalige daders, levend of over¬leden, als tegen de kerkelijke hiërarchie die op dat ogenblik het
gezag over deze daders voerde, mochten er aanwijzingen zijn dat die kerkelijke hiërarchie hiervan
op de hoogte was en niets ondernam om deze ravage te doen stoppen.
De manier waarop de Belgische kerkelijke hiërarchie zich bij de rechter verdedigt – zie onder meer
het betoog van hun advocaat Fernand Keuleneer, recent in de classaction in Gent (DS 28 januari)
betreffende de klacht van 39 slachtoffers voor het schuldig verzuim van hun kerkelijke oversten ten
tijde van het misbruik – is zo pijnlijk voor de slachtoffers dat wij ons verplicht voelen deze pijn
openbaar te maken.

De meesten onder ons hebben al stappen ondernomen naar erkenning via de Arbitrageprocedure of
via de kerkelijke opvangpunten. In deze procedure werd ons verplicht, wilden wij erkenning voor
het gepleegde misdrijf bekomen, hierover verder te zwijgen. Ze hebben ons verplicht de naam van
de dader te verzwijgen. Maar nooit kan iemand ons verplichten onze eigen naam niet te noemen.
Ook al was deze erkenningsprocedure vaak een lijdensweg, toch durven wij nu, met opgeheven
hoofd, fier getuigen: wir haben es geschaft.
Deze trotse ervaring willen wij graag delen met de velen die deze stap nog niet hebben durven
zetten en in stilte verder lijden. Daarom deze oproep, ook al gaat het om een verhaal van decennia
terug: dien klacht in bij de lokale of federale politie over dat misbruik. Of neem contact op met een
Opvangpunt of sluit aan bij het dossier-‘Schuldig verzuim’ wereldwijd. Uzelf, uw naaste omgeving
en de hele samenleving kunnen er alleen maar humaner door worden. De katholieke Kerk incluis.
Sluit u aan om deze ‘goede strijd te strijden en de wedloop te volbrengen’ (2 Tim. 4,6) nu het nog
kan. Het is nog niet te laat. Hebt u onderweg ondersteuning nodig? U kunt altijd op ons een beroep
doen.
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