
Cam kết về sự an toàn của trẻ em 

và thanh thiếu niên 
Tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên 

Cuộc Điều tra của Quốc hội Victoria về việc Xử lý Hành vi Lạm dụng Trẻ em của các 

Tổ chức Tôn giáo và Phi Chính phủ khác (cuộc điều tra ‘Phản bội Niềm tin’), kết thúc 

vào tháng 11 năm 2013, và Ủy ban Hoàng gia về các Ứng phó của Thể chế đối với 

Lạm dụng Tình dục Trẻ em, được tiến hành trên toàn quốc từ tháng 1 năm 2013 tới tháng 12 năm 2017, nêu bật nỗi 

đau và sự chịu đựng to lớn do lạm dụng đã xảy ra trong các cơ sở Công giáo. 

Các cuộc điều tra này nhằm chứng thực và thừa nhận trải nghiệm của các nạn nhân hoặc người sống sót, là những 

người bị tổn hại do tương tác của họ với các cá nhân trong các cơ sở Công giáo. 

Điều đầu tiên chúng ta cần làm là nhìn qua con mắt của những người đã bị lạm dụng và xem họ không phải là người 

nào khác mà là của chính chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, họ sẽ phải dẫn dắt Giáo hội vượt qua sự khủng khiếp của 

sự lạm dụng. Kế đó, chúng ta cần phải sám hối, điều này không phải chỉ nói lời xin lỗi, mà còn làm việc để đảm bảo 

rằng Giáo hội là an toàn và quan tâm thực sự, để lòng tin được xây dựng lại. (Đức TGM Mark Coleridge - trích trong 

Văn phòng Truyền thông thuộc HĐGMCG Úc 2018) 

Ủy viên Robert Fitzgerald AM, một trong sáu ủy viên giám sát việc hoàn thành cuộc điều trần của Ủy ban Hoàng gia 

về các Ứng phó của Thể chế đối với Lạm dụng Tình dục Trẻ em, đã mô tả lạm dụng tình dục xảy ra trong bối cảnh 

thể chế là một ‘thảm kịch quốc gia’: 

Cái giá của các sinh mạng bị mất và các sinh mạng bị tổn hại là quá cao. Bóng tối trong lời kể của các nạn nhân hoặc 

người sống sót đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng chúng ta về phía ánh sáng – để xem xét những gì 

chúng ta cần làm để đảm bảo rằng chúng ta, với tư cách là một Tổng Giáo phận, thành công trong việc duy trì nghĩa 

vụ chăm sóc của chúng ta bây giờ và trong tương lai. 

Nhìn chung, 4.444 người khiếu nại đã cáo buộc bị lạm dụng tình dục trẻ em trong số 4.756 người khiếu nại đã báo cáo 

với giới chức của Giáo hội Công giáo. (Ủy ban Hoàng gia về các Ứng phó của Thể chế đối với Lạm dụng Tình dục Trẻ 

em 2017a, trang 13) 

Sự thất bại về các trách nhiệm luân lý, luật pháp và đạo đức nêu bật nhu cầu phải thay đổi nếp sống để bảo đảm 

rằng chúng ta hành động tập thể để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi bị lạm dụng và tổn hại trong Giáo hội 

của chúng ta. Trẻ em và thanh thiếu niên vốn dễ bị xâm hại và có quyền được bảo vệ an toàn về thể chất, tình cảm 

và lối sống. 

Phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên trong sự chăm sóc của chúng ta phải luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta 

– tất cả trẻ em và thanh thiếu niên trong Tổng Giáo phận Công giáo Melbourne đều có quyền cảm thấy an toàn và 

được an toàn. Sự an toàn bảo đảm việc tiếp tục của nhiều tương tác tích cực và phong phú dành cho trẻ em và thanh 

thiếu niên thông qua sự tham gia của họ vào Giáo hội. 

Chất lượng của các mối quan hệ mà trẻ em và thanh thiếu niên trải nghiệm trong Giáo hội chúng ta tạo thành cơ cấu 

mà từ đó bản sắc cá nhân của họ xuất hiện (McEvoy 2018) và mối quan hệ của họ với Thiên Chúa và tha nhân được 

xác định. 

Các thông tin và tài liệu hỗ trợ 

• Family and Community Development Committee 2013, Betrayal of trust: Inquiry into the handling of child abuse 

by religious and other non-government organisations, report (G Crozier, chair), 2 vols.  

• Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse 2017, Final report, 17 vols. 

• Why safeguards? CPSL interview with Robert Fitzgerald AM (video) 

• The conversations we have to have – CPSL interview with Robert Fitzgerald AM (video) 

• Putting Children First: Child Protection Week 2020 

Việc bảo vệ hiệu quả trẻ vị thành niên và cam kết đảm bảo sự phát triển nhân bản và tâm linh của chúng, phù 

hợp với phẩm giá con người, là những phần không thể thiếu của sứ điệp Phúc Âm mà Giáo hội và mọi thành phần 

tín hữu được mời gọi truyền bá trên khắp thế giới. (Chỉ thị của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thiết chế của Ủy ban 

Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, ngày 21 tháng 4 năm 2015) 

 

Nguồn: https://cam.org.au/safeguarding-children-young-people-and-vulnerable-persons/commitment-to-the-

safety-of-children-and-young-people-2/ 

http://www.parliament.vic.gov.au/fcdc/inquiries/article/1788
http://www.parliament.vic.gov.au/fcdc/inquiries/article/1788
http://www.childabuseroyalcommission.gov.au/final-report
https://www.youtube.com/watch?v=ML83WlNjquc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-Rn46p3c8ak&feature=youtu.be
https://melbournecatholic.org.au/News/ArtMID/416/ArticleID/24600/Putting-Children-First-Child-Protection-Week-2020
https://cam.org.au/safeguarding-children-young-people-and-vulnerable-persons/commitment-to-the-safety-of-children-and-young-people-2/
https://cam.org.au/safeguarding-children-young-people-and-vulnerable-persons/commitment-to-the-safety-of-children-and-young-people-2/

