ZASADY DIECEZJI JOLIET DOTYCZĄCE ODPOWIEDZI NA ZARZUT WYKORZYSTYWANIA
SEKSUALNEGO MAŁOLETNICH LUB OSÓB DOROSŁYCH PRZEZ DUCHOWNYCH
Diecezja Joliet („Diecezja”) przestrzega Karty Ochrony Dzieci i Młodzieży ustanowionej przez
Konferencję Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych w 2002 roku. Karta była kilkakrotnie
zmieniana, ostatniej zmiany dokonano w 2018 r. Karta została ustanowiona w celu rozwiązania
zarzutów dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, a także zawiera
wytyczne dotyczące pojednania, uzdrowienia, odpowiedzialności i kroków zapobiegajacym
nadużyciom.
Diecezja poważnie traktuje każdy zarzut, który zostanie wysunięty, czy to zgłoszony przez osobę,
która: doznała nadużycia lub osoby trzeciej. Pierwszy krok jest zawsze taki sam: wszystkie rzeczywiste
oskarżenia o nadużycia lub dotyczące zaniedbywania nieletnich są zachęcane do zgłaszania ich do
stanowej agencji ds. opieki nad dziećmi – DCFS infolinia (1-800-25-ABUSE) tutaj w stanie Illinois –
oraz do lokalnych władz cywilnych. Diecezja również raportuje każde oskarżenie w czasie
rzeczywistym zgodnie z Ustawą o zgłaszaniu przypadków wykorzystywania i zaniedbywania dzieci do
lokalnych władz cywilnych i oferuje pomoc diecezjalnego koordynatora pomocy ofiarom seksualnego
nadużycia. Koordynator pomocy ofiarom jest dostępny, aby porozmawiać i wysłuchać ofiary i zapewnić
pomoc i wsparcie dla ofiary i jej rodziny. Koordynator jest również w stanie pomóc pokrzywdzonemu, w
złożeniu zgłoszenia do władz. Ofiara z koordynatorem pomocy może się skontaktować pod numerem
815-263-6467.
Zgodnie z polityką diecezjalną, po otrzymaniu zarzutu wykorzystywania seksualnego małoletniej osoby
przez duchownego, biskup zostaje poinformowany i rozpoczyna się dochodzenie diecezjalne.
Diecezja bada każdy otrzymany zarzut. Ten sam proces dochodzeniowy odbywa się niezależnie od
tego, czy: oskarżony żyje, czy już nie żyje lub czy jest już wpisany na diecezjalną listę duchownych z
uzasadnionymi zarzutami dotyczącymi wykorzystywania seksualnego małoletnich lub osoby dorosłej.
Jeśli duchowny jest w czynnej posłudze duszpasterskiej, zostaje usunięty ze stanowiska w trakcie
toczącego się śledztwa i zostaje poinformowany o jego prawie do adwokata. Jeśli władze publiczne
prowadzą postępowanie karne przeciwko duchownemu, diecezja odracza własne śledztwo do czasu
zakończenia dochodzenia publicznego i w pełni współpracuje z władzami cywilnymi.
W następstwie śledztwa diecezjalnego zarzuty wobec duchownych, którzy nie znajdują się jeszcze na
diecezjalnej liście publicznej są przedstawione diecezjalnej komisji rewizyjnej w celu ustalenia, czy
zarzut jest uzasadniony. Komisja rewizyjna doradza biskupowi o swoich ustaleniach. Duchowni, którzy
mają uzasadnione zarzuty są na trwale usunięci z duszpasterstwa i ich nazwiska i stanowiska są
opublikowane są na liście diecezjalnej. Gdy zarzut zostanie uznany za bezpodstawny, duchowny
powraca do pracy duszpasterskiej.
Gdy diecezja otrzyma zarzut wykorzystywania seksualnego małoletniej osoby przez duchownego z
innej diecezji, przez księdza zakonnego lub przez siostrę zakonną, biskup zawiadamia inną diecezję
lub przełożonego zakonnego o postawionych zarzutach. Jeśli duchowny lub siostra zakonna pełnią
czynną posługę w diecezji, ich prawo do posługi w diecezji jest natychmiast wycofane na czas
dochodzenia w sprawie zarzutu. Inna diecezja lub zakon nadzoruje śledztwo w sprawie zarzutu, i
informuje diecezję o jej wyniku.
Każdy, kto wie lub podejrzewa, że dziecko było wykorzystywane lub zaniedbywane, zachęca się do
zgłoszenia sprawy do władz cywilnych. Prosimy o kontakt z Departamentem ds. Dzieci i Rodziny stanu
Illinois - infolinia pod numerem 1-800-25-ABUSE oraz miejscową komendę policji.

