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Tại sao phải sưu tập và công khai hóa danh sách? Toà Tổng Giám Mục Galveston-Houston và
các Giáo Phận thuộc tiểu bang Texas đã theo lời yêu cầu của các giáo dân phải có trách nhiệm và
thể hiện sự minh bạch về tệ nạn linh mục lạm dụng tình dục. Chúng tôi mong rằng sự công khai
danh sách sẽ là một hình thức chữa lành sự đau khổ của các nạn nhân quấy rối tình dục. Hội Đồng
Giám Mục đã long trọng hứa sẽ bảo vệ và xoa dịu sự khủng hoảng tai hoạ gây nên từ tội ác lạm
dụng tình dục. Phổ biến danh sách là một trong những sự hứa hẹn đó. Chúng tôi hy vọng qua sự
việc này, những nạn nhân của các lạm dụng tình dục bởi các tu sĩ hay từ những nhân vật khác sẽ
không còn ngần ngại che dấu và sẽ công khai những tội danh đó.
Lý do nào các Giáo Phận Tiểu Bang Texas quyết định công khai danh sách trong cùng một
ngày? Hội Đồng Giám Mục Texas mong muốn sẽ cùng đoàn kết thống nhất hỗ trợ cho những
mục vụ cần thiết của các nạn nhân. Thêm vào đó, chúng tôi mong muốn sự liên kết để chứng minh
cho Giáo Dân nhìn thấy sự nỗ lực thiện ý từ những ưu tư của họ.
Hãy định nghĩa danh từ “Báo cáo lý do chính đáng” từ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston.
“Báo cáo lý do chính đáng” là sự tố cáo Toà Tổng Giám Mục dựa trên các chi tiết thích hợp xâm
hại tình dục sau khi được kiểm chứng và đã được thông qua từ Uỷ Ban Điều Tra Độc Lập Tổng
Giáo Phận.
Hãy định nghĩa “Trẻ em dưới vị thành niên” trong phần công bố danh sách. Tất cả thanh
thiếu niên dưới 18 tuổi khi bị xúc phạm.
Tại sao danh sách “Báo cáo lý do chính đáng” khởi hành vào năm 1950? 1950 là năm ông
John Jay từ trường Đại Học Tư Pháp Hình Sự sử dụng cho hai cuộc nghiên cứu mô tả bản chất và
tầm vóc các lạm dụng tính dục thiếu niên do các tu sĩ Hoa Kỳ. Kết luận của cuộc nghiên cứu được
hoàn tất lần đầu tiên vào năm 2004 xem xét giai đoạn lịch sử năm 1950 - 2002. Nghiên cứu lần
thứ hai được hoàn tất vào năm 2011 về nguyên nhân và cấu tạo vấn đề lạm dụng tình dục từ năm
1950 - 2010. Chứng minh xác thực của các tố cáo đã gặp nhiều trở ngại vì thời gian trôi qua quá
lâu. Những địa phận được thành lập sau năm 1950 sẽ có danh sách bắt đầu từ năm được thành lập
Giáo Phận.
Danh Sách công khai hóa tên của các giáo sĩ do ai cung cấp? Chúng tôi đã thuê công ty Kinsale
để khảo sát tài liệu từ văn phòng Tổng Giáo Phận và nêu ra những sự kiện họ cảm thấy cần phải
được xem xét lại từ Ủy Ban Tư Vấn Tổng Giáo Phận. Sau khi đã truy cứu xong, Ủy Ban Tư Vấn
đã có những biện pháp đề nghị đến Đức Hồng Y và Ngài đã chấp thuận tất cả.

Ủy Ban Tư Vấn gồm những thành viên nào? Đó là một Uỷ Ban gồm chuyên viên giáo dân, một
tu sĩ, và một vị Bảo Vệ Công Lý từ Tòa Tổng Giám Mục chủ yếu chịu trách nhiệm điều tra, tư vấn
cho Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo trong việc xử lý lạm dụng tình dục của các tu sĩ về vấn đề
hạn chế mục vụ. Hiện nay Ủy Ban Tư Vấn gồm có: Chuyên gia từ cơ quan tư pháp, hành pháp,
chuyên gia tâm lý, bác sĩ xã hội chuyên gia bạo hành trẻ em, cảnh sát về hưu, thành viên thiện
nguyện kinh nghiệm nhiều năm về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và một phụ huynh của sáu
người con chuyên viên ngành y tá tâm lý học.
Tổng Giáo Phận đã có những nỗ lực nào trước khi công bố danh sách? Kể từ năm 2004, khi
nghiên cứu của ông John Jay được công khai, Văn Phòng Bảo Vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên
(trước đây là Trụ sở đảm bảo an toàn) đã đề cử môi trường đào tạo an toàn huấn luyện hơn 130
ngàn thành viên gồm có, tu sĩ nam nữ, giáo sĩ, nhân viên về nhận thức và ngăn ngừa lạm dụng trẻ
vị thành niên. Tất cả các nhân viên, tình nguyện viên, kể cả linh mục, tu sĩ nam nữ từ Tổng Giáo
Phận đều phải trải qua cuộc kiểm tra lý lịch tư pháp.
Số tiền đóng góp DSF hoặc IGNITE có sẽ dùng cho tiền bồi thường của những vụ án lạm
dụng tình dục không? Không, những số tiền này sẽ không sử dụng vào vấn đề này.
Hiến Chương là gì? Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Vị Thành Niên đã được phê chuẩn từ cơ
quan Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB) vào tháng 6 năm 2002 để đối phó với vấn đề lạm
dụng tình dục trẻ em bởi các giáo sĩ Công Giáo. Hiến Chương này bao gồm những biện pháp thực
tiễn và mục vụ, nguyên tắc và phương thức các lạm dụng tình dục. Hiến Chương này được đăng
trên trang mạng của HĐ Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB). Toàn thể Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
đã cam kết sẽ thi hành Hiến Chương này cho Giáo Hội Hoa Kỳ về vấn đề lạm dụng do các tu sĩ.
Vào năm 2003, HĐGM Hoa Kỳ (USCCB) đã giao cho Ủy Ban Duyệt Xét Quốc Gia giám sát sự
tuân hành với Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Vị Thành Niên. Kết quả của các cuộc nghiên cứu
được đăng trên trang mạng: (www.usccb.org).
Tổng Giáo Phận có chính sách gì khi có báo cáo tình dục trẻ em? Chính Sách Nghĩa Vụ Báo
Cáo yêu cầu những người có lý do chính đáng nghi ngờ sự lạm dụng thể chất hoặc tình dục trẻ em
hãy báo cáo theo luật pháp của địa phương, tiểu bang, liên bang trước khi báo cáo với Tổng Giáo
Phận. Tài liệu này có thể tham khảo từ trang mạng của Giáo Phận: www.archgh.org (phần Bảo vệ
trẻ em và thanh thiếu niên – văn bản Safe Environment)
Văn Phòng Trợ Giúp Nạn Nhân là gì? Văn Phòng Trợ Giúp Nạn Nhân Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston là cơ quan phụ trách các liên quan về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ vị thành
niên (dưới 18 tuổi) do các tu sĩ, nhân viên, tình nguyện viên từ các giáo xứ. VP Trợ Giúp Nạn
Nhân sẽ hỗ trợ nạn nhân trong việc chăm sóc mục vụ hướng dẫn tâm linh. Xin liên lạc với Giám
đốc Văn Phòng, Diane Vines: vac@archgh.org hoặc lời nhắn được bảo mật ở số điện thoại: 713654-5799. VP Trợ Giúp Nạn Nhân cũng muốn nhắc nhở quý vị mặc dù tất cả báo cáo sẽ được đệ
trình với cơ quan chức trách dân sự, nạn nhân có tự do báo cáo thẳng với cơ quan địa phương.

