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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2627/03
υποβολή: Maurizio Turco (NI)
προς το Συμβούλιο

Θέμα: Συνέχεια που δόθηκε στο "Ψήφισμα σχετικά με τη σεξουαλική βία σε βάρος των γυναικών 
και ιδιαίτερα καθολικών καλογραιών " που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Απριλίου 
2001

Λαμβάνοντας υπόψη ότι
- στις 5 Απριλίου 2001 το ΕΚ ενέκρινε ενα "Ψήφισμα σχετικά με τη σεξουαλική βία σε βάρος των 
γυναικών και ιδιαίτερα καθολικών καλογραιών " (β5-0261, 0272, 0280 και0298/2001)1 όπυ 
επισημαίνονταν μεταξύ άλλων τα εξής:
α)- η έκθεση της αμερικανικής επιθεώρησης " National Catholic Reporter" η οποία επεσήμαινε 
πολυάριθμες περιπτώσεις βιασμού, σε 23 τουλάχιστον χώρες, που διέπραξαν ιερείς σε βάρος 
καθολικών καλογραιών,
β)- η επιβεβαίωση της Αγίας Έδρας ότι τελεί εν γνώσει περιπτώσεων βιασμού και σεξουαλικών 
καταχρήσεων, ακόμη και καλογραιών, εκ μέρους καθολικών ιερέων, δεδομένου ότι μετά το 1994 
διεβιβάσθησαν στο Βατικανό τουλάχιστο πέντε εκθέσεις σχετικά με το θέμα αυτό, σύμφωνα με τις 
οποίες πολλές βιασθείσες μοναχές υποχρεώθηκαν μεταξύ άλλων να υποβληθούν σε έκτρωση, να 
παραιτηθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις μολύνθηκαν από τον ιό HIV/AIDS,
- με την έγκριση του ψηφίσματος το ΕΚ ζητούσε:
α)- να συλληφθούν οι ένοχοι των αδικημάτων αυτών και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·
β)- να  διαλευκάνουν πλήρως από δικαστικής πλευράς οι αρμόδιες αρχές των 23 χωρών που 
αναφέρονται στις εκθέσεις τις περιπτώσει αυτές βίας σε βάρος γυναικών·
γ)- να εξετάσει η Αγία Έδρα σοβαρά όλες τις κατηγορίες για σεξουαλικές καταχρήσεις που 
διεπράχθησαν εντός των οργανώσεών της, να συνεργασθεί με τις δικαστικές αρχές και να απαλλάξει 
τους υπευθύνους από κάθε επίσημο αξίωμα·
δ)- από την Αγία Έδρα να επανενσωματώσει τις μοναχές που παύθηκαν επειδή επέστησαν την 
προσοχή των αρχών τους στις καταχρήσεις αυτές και να παράσχει στα θύματα την αναγκαία 
προστασία και αντιστάθμιση έναντι των διακρίσεων των οποίων θα μπορούσαν να πέσουν θύματα 
στη συνέχεια·
ε)- να δημοσιοποιηθεί το όλο περιεχόμενο των πέντε εκθέσεων που ανέφερε η επιθεώρηση  " 
National Catholic Reporter"·
στ)- να διαβιβασθεί μέσω του Προέδρου του το ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις αρχές της 
Αγίας Έδρας, το Συμβούλιο της Ευρώπης την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου των 
Ηνωμένων Εθνών και τις κυβερνήσεις της Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Βραζιλίας, Κολομβίας, Γκάνα, 
Ινδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Κένυα, Λεσόθο, Μαλάουι, Νιγηρίας, Παπουασίας Νέα Γουινέα,  
Φιλλιπινών, Ν. Αφρικής, Σιέρα Λεόνε, Ουγκάντα, Τανζανίας, Τόγκο, ΗΠΑ, Ζάμπια, Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ζιμπάμπουε.

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να γνωστοποιήσει:
- ποιες πρωτοβουλίες προωθήθηκαν μετά τη διαβίβαση του ψηφίσματος;
- πραγματοποιήθηκαν επαφές με την Αγία Έδρα και τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ιρλανδίας 

και με ποια έκβαση;
- κοινοποιήθηκαν επισήμως τα αιτήματα του ΕΚ στις χώρες εκείνες που έχουν την οποιαδήποτε 

μορφή σχέσεων με την ΕΕ και με ποια έκβαση;   
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