La Ciutat del Vaticà tindrà un sistema per denunciar abusos sexuals
31/07/2019 - AICA

Abans que acabi l'any, l'Estat de la Ciutat del Vaticà es dotarà d'un sistema que permetrà denunciar casos d'abusos sexuals al
seu territori, així ho va anunciar el vicari general de Sa Santedat per a la Ciutat del Vaticà, el cardenal Angelo Comastri a
"L'Osservatore Romano".

Aquest nou procediment serà "públic, permanent i fàcilment accessible" al curs d'aquest any i permetrà presentar informacions
sobre "delictes i negligències en matèria d'abusos sexuals a menors i persones vulnerables", ha indicat el diari vaticà.
El cardenal Comastri, va enviar una carta als caps dels dicasteris amb els detalls del nou sistema que s'aplicarà "intramurs".
Les directrius segueixen el que disposa pel papa Francesc al "motu proprio" de març amb el qual va endurir les lleis de l'Estat
pontifici per prevenir i combatre actes de pederàstia per part de membres de la Cúria o de la Santa Seu.
Amb aquestes noves normes es va introduir, a més, "l'obligació de denunciar els abusos a les autoritats competents i
cooperar-hi en activitats de prevenció i compliment de la llei".
En la informació publicada per "L'Osservatore Romano" s'assenyala que el sistema per denunciar serà integrat
"progressivament" amb les mesures ja adoptades per altres òrgans competents.
Per exemple, unes "línies guia" aprovades pel Papa que expliquen com afrontar aquests casos als pocs religiosos que
s'encarreguen de les dues parròquies de l'Estat Vaticà. Aquestes normes nomenaven un referent per fer front a aquests casos,
monsenyor Robert Oliver, secretari de la Pontifícia Comissió per a la Protecció dels Menors.
El cardenal Comastri va manifestar que a aquest s'haurà de dirigir "qui tingués informació o sospites que un menor o una
persona vulnerable està en risc de ser abusat o ha patit abusos en les activitats pastorals del vicariat".
També es podrà denunciar "qualsevol acte de negligència" en el tractament de les denúncies per part de les autoritats, ha
precisat.
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