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ایاالت متحده
 خلیفه گری )حوزه اسقفی( مینه سوتا 
در 31 مـاه ِمی بـا 450 قربانـی آزار 
جنسی کشیشان 210 میلیون دالر به 

قربانیان پرداخت کرد.
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    قربانی آزار جنسی کشیشان   

    هزار نفر که خود را قربانی آزار و اذیت    
جنسی کشیش ها معرفی کردند 

 خلع کشیش با اتهام تشکیل یک حلقه آزار و اذیت جنسی کودکان

مورد آزار و اذیت جنسی

مورد آزار و اذیت جنسی

   مظنون  به آزار و اذیت جنسی ده ها هزار کودک

   هزار نفر قربانی اذیت و آزارهای جنسی 

    پرداخت میلیون دالر به قربانیان   

استرالیا    اسقف دیگر به خاطر رسوایی آزار و اذیت جنسی کودکان
 اسقف اعظم در تاریخ 23 ماه ِمی از مقام خود کناره گیری کرد 
و بر این اساس به ارشدترین مقام کلیسایی در جهان تبدیل 
شـود که به خاطر سرپوش گذاشـتن بر آزار و اذیت جنسی 

کودکان مجرم شناخته شد. 

کانادا
 بیـش از 10 هـزار نفر که خـود را قربانی آزار و اذیت جنسـی 
کشیش ها معرفی کرده بودند، در سال 2002 تقاضای دریافت 

غرامت کردند. 

شیلی
 14 کشـیش در تاریـخ 
22 مـاه ِمی پس از مواجه 
شدن با اتهام تشکیل یک 
حلقه آزار و اذیت جنسـی 
کودکان در یک دهه پیش، 
از مقام کلیسایی خود خلع 
شدند. پیشـتر و در اوایل 
مـاه ِمی نیـز 34 اسـقف 
دیگـر به خاطر رسـوایی 
جنسـی  اذیـت  و  آزار 
کودکان استعفای خود را 

اعالم کردند. 

اتریش
 سلسـله ای از رسـوایی های 
جنسـی موجب افشـای حدود 
اذیـت  و  آزار  مـورد   800
جنسـی شـده اسـت. در دو 
مورد از رسـوایی ها، قربانیان، 
دو کشـیش عالی رتبه بسـیار 
محافظه کار را بـه کناره گیری 
از مناصـب خود در سـال های 

1995 و 2004 وادار کردند. 

آلمان
 صدها تـن از موارد اتهامـی در خصوص آزار و 
اذیت جنسی در سال 2010 افشا شد. گزارشی 
در سـال 2017 منتشـر شد که نشـان می داد 
دسـتکم 547 نفر از اعضای پیشین گروه های 
آوازخوانی کلیسا در سال های 1945 تا 1990 

قربانی آزار و اذیت جنسی شده اند. 

هلند
 ده ها هزار کودک بین سـال های 1945 تـا 2010 مورد آزار و 
اذیت جنسی قرار گرفته اند. حدود 800 مظنون نیز شناسایی 

شده اند.

ایاالت متحده
 17 هزار شـکایت از افرادی که می گوینـد از اذیت و آزارهای 
جنسی 6500 کشیش بین سال های 1950 تا 1980 آسیب 
دیده اند، دریافت شده اسـت. تخمین زده می شود که تعداد 

قربانیان به 100 هزار نفر برسد. 

بلژیک
از سـال 2012، صدها شـکایت در 
خصـوص آزار و اذیـت جنسـی در 
کلیساها دریافت شد. در سال 2010 
نیز یک اسقف پس از مواجهه با اتهام 
آزار و اذیت جنسی دو برادرزاده اش 

از مقام خود کناره گیری کرد.
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