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Tot acte de violència o abús sexual contra tota persona menor és contrari a l’evangeli,
i a la dignitat humana. La comissió de tals actes, com ha estat reconegut i conegut,
per membres de l’església catòlico-romana, esdevé una afronta a tot sentit
d’humanitat per part de les persones que els han produït i per aquells que els han
encobert.
És aquesta una difícil i dolorosa situació que afecta a més de les víctimes, també a
tota la societat. D’aquí que el necessari reconeixement de culpa cal que no resti sols
en un formalisme públic, sinó que vagi acompanyat d’una veritable i humil actitud de
perdó, penediment de cor i assumpció de responsabilitats, civils i penals, i si escau, la
dimissió, pels prejudicis morals i espirituals que es deriven de la seva negligència, així
com la reparació deguda a les víctimes.
ACGIL, Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya, entén que les recents
declaracions de Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà el passat dilluns 12
d’abril, tot i els seus recents aclariments, establint una relació de causa-efecte entre
homosexualitat i pedofília s’inscriu en una línia d’atribuir a la condició afectiva i sexual
d’unes persones qualsevol mal moral, d’acord amb una animadversió empresa en els
darrers anys a la cúria vaticana, després que el 2005 es prohibís l’ordenació
sacerdotal d’una persona homosexual, per evitar “riscos de pedofília”. Un
posicionament reiterat l’octubre de 2009 per Mgr. Silvano Tomasi, observador
permanent del Vaticà davant l’ONU.
Tals afirmacions, diuen, basar-les en dades i estudis psicoterapèutics, dels quals no
es forneixen mai fonts, metodologia ni proves. Establir, sense més, una relació de
causa-efecte entre pedofília i homosexualitat és doncs un acte gratuït. La pedofília és
en la societat un fenomen que majoritàriament es dona en persones heterosexuals i
és especialment esfereïdor quan es dona al si d’algunes famílies.
Per això, aquestes afirmacions són especialment greus pel que contenen
d’agressivitat contra les persones homosexuals, tant creients com no creients, de les
quals sembla procurar la difamació i re-estigmatització social; i pel que suposen
d’arrogant desconsideració envers les víctimes en procurar banalitzar la gravetat dels
fets i atribuir-hi causes inconnexes. D’altra banda, s’atribueix la indignació social avui
suscitada a campanyes i factors externs, que sols aporten confusió sobre l’atenció
dels fets i el mal moral comès.
A la ignomínia de la pedofília, el Vaticà cau en el parany d’un vergonyant pecat d’odi,
per homofòbia. Un acte dolós, que de res serveix per exculpar els casos denunciats i
reconeguts, d’abordar-ne les veritables causes, ni de resoldre la greu situació moral a
què se sotmet l’església catòlica romana.
Per això demanem a tothom, a tota la gent d’església, laics, clergues, i també
associacions LGTB i a tota la societat en general i els poders públics, de manifestar el
seu rebuig davant els casos d’abús o violència sexual contra menors, davant
d’afirmacions que abonen la confusió enlloc de buscar entendre i resoldre les
veritables causes dels casos reconeguts de pedofília, i davant afirmacions, o que atien
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actituds de confrontació i odi enlloc de valors morals, dels drets humans o la solidaritat
entre les persones.
Finalment, demanem de tenir sempre presents les víctimes perquè siguin
rescabalades en la seva dignitat i reparades moralment per les persones i institucions
en qui aquesta responsabilitat recaigui.
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