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Amerikaans bisdom failliet door
seksueel misbruik
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PORTLAND, 7 JULI. Het aartsbisdom Portland in de Amerikaanse
staat Oregon heeft als eerste in de Verenigde Staten faillissement
aangevraagd, wegens een groeiend aantal schikkingen met
slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. Het bisdom heeft
inmiddels meer dan 53 miljoen dollar betaald.
Met de faillissementsaanvraag is ook een tijdelijke onderbreking gekomen
in twee rechtszaken die zijn aangespannen door slachtoffers van een
inmiddels overleden priester. Zij eisen in totaal 160 miljoen dollar.
Volgens advocaten in beide zaken zijn nog zeker zestig andere zaken in
behandeling die betrekking hebben op de priester. Maar, aldus
aartsbisschop van Portland John Vlazny, ,,de pot met goud is zo goed als
leeg''.
Verscheidene Amerikaanse bisdommen hebben de afgelopen jaren
gedreigd met faillissement. Het aartsbisdom Boston kreeg daar in 2002
onder voorwaarden toestemming voor van het Vaticaan.
Maar tot dusver hadden alle bisdommen de voorkeur gegeven aan
financiële schikkingen of rechtszaken. Ook het vooruitzicht dat met een
faillissement de kerkelijke financiën door derden zouden moeten worden
gecontroleerd, zou veel kerken hebben afgeschrokken.
Advocaten van de honderden slachtoffers van seksueel misbruik door
katholieke priesters die zich de afgelopen tweeënhalf jaar hebben gemeld,
hebben geschokt gereageerd op het nieuws. Zij vrezen dat de maatregel
het slachtoffers onmogelijk zal maken snel hun recht te halen.
Een faillissement maakt het voor de kerk mogelijk om financieel te
reorganiseren, waardoor aanklachten niet in behandeling kunnen worden
genomen. Advocaten hebben in reactie op het nieuws ook gezegd de
noodzaak tot faillissement in Portland niet te begrijpen, omdat de roomskatholieke kerk over veel kapitaal, in de vorm van onroerend goed,
beschikt.
,,Ik geloof dat het een strategische stap van de bisschoppen in het hele
land is, in een poging de slachtoffers op te zadelen met hun problemen'',
zegt advocaat Jeffrey Anderson tegenover de Amerikaanse krant The
Washington Post. Anderson heeft meer dan honderd rechtszaken
aangespannen tegen verschillende bisdommen.
Bisschop Vlazny, die aan het hoofd staat van een bisdom met 356.000
katholieken, heeft evenwel gezegd dat louter sprake is van financiële
noodzaak. Hij heeft in een brief aan de katholieke gemeenschap van
Portland geschreven dat zijn bisdom zijn uiterste best doet om tot
schikkingen te komen, maar dat de kerk in de steek is gelaten door grote
verzekeringsmaatschappijen. Derhalve acht hij een zakelijk failliet ,,de
beste oplossing'' om de parochie en de scholen te laten voortbestaan,
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terwijl schadevergoedingen uiteindelijk zullen worden doorbetaald.
Voor een bisdom van gemiddelde grootte heeft Portland met een
verhoudingsgewijs groot aantal aanklachten te maken. In totaal gaat het
om meer dan vijftig aanklachten tegen de inmiddels overleden priester
Maurice Grammond. Twintig aanklachten zijn gericht tegen priester
Thomas Laughlin, die nu in de staat New Mexico verblijft. Sinds mei
hebben in totaal 196 mensen een aanklacht ingediend tegen 41 priesters
uit Portland. Sommige van die aanklachten gaan meer dan veertig jaar
terug.
In het hele land heeft de kerk inmiddels 572 miljoen dollar aan
schikkingen betaald na aanklachten door ten minste 10.600 mensen die
sinds 1950 waren misbruikt, veelal als minderjarige. Er lopen aanklachten
tegen zeker 4.392 priesters. (Reuters, AP)
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