PERSVERKLARING WKHP
Op een persconferentie in Chili heeft de tweede man van het Vaticaan,
kardinaal Tarcisio Bertone, een verband gelegd tussen de huidige
seksschandalen in de rooms-katholieke kerk en homoseksualiteit.
Wetenschappers hebben volgens hem aangetoond “dat er geen verband
bestaat tussen celibaat en pedofilie, maar dat er een verband bestaat
tussen homoseksualiteit en pedofilie”. Daar ligt het probleem volgens
Bertone.
Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) is geschokt dat
het Vaticaan op deze wijze het leed van het seksueel misbruik van
kinderen door priesters nog eens dreigt te vergroten. Namelijk door een
beperkte groep mensen, in het bijzonder homoseksuele priesters, te
stigmatiseren als de veroorzakers van dit leed, dus als zondebok.
Het Vaticaan weigert onder ogen te zien dat tussen homoseksualiteit en
seksueel misbruik hooguit een schijnverband bestaat! Niet seksuele
oriëntatie veroorzaakt misbruik – we wijzen heteroseksualiteit toch ook
niet af wanneer we horen dat een vrouw door een man is verkracht of
wanneer een vader seksueel verkeert met zijn dochter. De echte oorzaak
van seksueel misbruik door sommige priesters ligt in de combinatie van
twee factoren:
- onderdrukte seksualiteit door verkeerd beleefd celibaat, waardoor
het seksuele verlangen een uitweg zoekt die het daglicht niet kan
verdragen,
- en het niet respecteren van de kwetsbaarheid van de ander in
asymmetrische relaties (bv. tussen priester/mentor en kind, of
tussen pastor en pastorant).
Hier ligt een duidelijke taak voor de kerk met betrekking tot de vorming
van priesters en de visie op seksualiteit en celibaat. Geef (kandidaat)
priesters de ruimte om een gezonde vorm van seksuele betrekkingen te
ontwikkelen, hetzij hetero hetzij homo, dan bestrijd je de kern van het
probleem! Niet alleen draagt de kerk dan bij aan het levensgeluk van haar
medewerkers. Voorkomen wordt dan ook, dat een sfeer wordt voortgezet
of opnieuw gecreëerd waarin afhankelijke mensen seksueel door
sommigen van hen zullen worden misbruikt.
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