Oversættelse af
Arche International annoncerer resultaterne af Independent Inquiry
Den 22. februar 2020 sendte lederne af L’Arche International et brev til Federation of L’Arche Communities, der
opererer i 38 lande over hele verden, hvor de offentliggør resultaterne af en undersøgelse, der var bestilt fra en
uafhængig organisation. Efterforskningen omfattede vidnesbyrd, der vedrører grundlæggeren, Jean Vanier, og hans
langvarige forbindelse til pater Thomas Philippe, som han så på som sin åndelige far.
Undersøgelsen blev udført af GCPS, et uafhængigt britisk konsulentfirma, der er specialiseret i forbedring af procedurer
til forebyggelse og rapportering af misbrug. Derudover nedsatte L'Arche International et uafhængigt tilsynsudvalg
bestående af to tidligere højtstående embedsmænd i Frankrig for at vurdere integriteten og pålideligheden af
undersøgelsens proces og konklusioner. Efter deres gennemgang af rapporten sagde de: ”Vi har ingen grund til at stille
spørgsmålstegn ved metodologien for undersøgelsen og alvoren af udførelsen. Vi betragter derfor disse konklusioner
som velbegrundede. ”
Efterforskningen modtog troværdige og konsistente vidnesbyrd fra seks voksne kvinder uden handicap, der dækkede
perioden 1970 til 2005. Kvinderne rapporterer hver for sig, at Jean Vanier indledte seksuelle forhold til dem, normalt i
forbindelse med åndelig vejledning. Selvom de ikke havde nogen forudgående viden om hinandens oplevelser,
rapporterede disse kvinder enslydende kendsgerninger, forbundet med meget usædvanlige åndelige eller mystiske
forklaringer, der blev brugt til at retfærdiggøre disse opførsler. Forholdene viste sig at være manipulerende og
følelsesmæssigt voldelige og havde en betydelig negativ indflydelse på deres personlige liv og efterfølgende forhold.
Disse handlinger er tegn på en dybt psykologisk og spirituel magt, som Jean Vanier havde på disse kvinder, og bekræfter
hans egen tilegnelse af nogle af præsten Thomas Philippe's afvigende teorier og praksis.
Efterforskningen gav ingen antydning af, at Jean Vanier havde upassende forhold til mennesker med intellektuelle
handicaps.

Ved siden af GCPS-undersøgelsen bestilte L’Arche International et stort stykke historisk forskning baseret på hidtil usete
arkiver. Analyse af de forskellige arkiver afslører kilderne til Jean Vaniers holdning til disse kvinder og bekræfter, at han
tilegnede sig nogle af pater Thomas Philippes afvigende teorier og praksis.
Beviser indsamlet fra efterforskningen sammen med den historiske forskning viser rent faktisk, at:
- Allerede i 1950'erne, et årti før grundlæggelsen af L'Arche, og i modsætning til, hvad han offentligt sagde, var Jean
Vanier opmærksom på de vigtigste grunde til den kanoniske retssag og fordømmelse af pater Thomas Philippe af den
katolske kirke i 1956. Årsagerne lå i hans teorier, der blev beskrevet som ”falsk mystik” og den seksuelle praksis, der
stammede fra dem. Jean Vanier beskrev præsten Thomas Philippe som sin åndelige far.
- Den historiske forskning antyder, at Jean Vanier i 1950'erne var medlem af en lille hemmelig gruppe, der bifaldt og
deltog i nogle af præsten Thomas Philippe's afvigende seksuelle praksis, som var baseret på såkaldt "mystisk" eller
"åndelig" tro, der var blevet fordømt af den katolske kirke. Denne gruppe bestod af pater Thomas Philippe, Jean Vanier
og nogle få kvinder.

L’Arche International forelagde GCPS's endelige rapport sammen med den historiske forskning til den uafhængige kirkes
seksuelle overgrebskommission i Frankrig (CIASE), der er ansvarlig for at undersøge misbrug inden for kirken i Frankrig.

I et brev af 22. februar 2020 skrev lederne af L’Arche International, Stephan Posner og Stacy Cates Carney til L’Arche
Federation:

”Vi er chokeret over disse opdagelser og fordømmer disse handlinger uforbeholdent, for de er i modstrid med de
værdier Jean Vanier ellers stod for. De er uforenelige med de grundlæggende regler for respekt og værdighed for
personer, og i modsætning til de grundlæggende principper, som L’Arche bygger på.

Vi anerkender modet og lidelsen af disse kvinder og alle andre, der måske ikke har talt. Vi vil også udtrykke vores
taknemmelighed overfor de kvinder, der ved at tale for et par år siden om Fader Thomas Philippe, hjalp andre med at
befri sig for en byrde af skam og lidelse, som de ikke fortjente at have. Til alle beder vi om tilgivelse for disse
begivenheder, der fandt sted inden for l´Arche, hvoraf nogle var forårsaget af vores grundlægger ”.

L’Arche er forpligtet på at sikre, at dens 154 fællesskaber overalt i verden er steder af sikkerhed og vækst for alle sine
medlemmer, med og uden handicap.

Overalt i Føderationen foretager L’Arche en grundig og uafhængig evaluering af dens nuværende beskyttelsespolitikker
og procedurer. Ud over lokale beskyttelsesforanstaltninger, der allerede er på plads i hele Føderationen, har L’Arche
International skabt en centraliseret whistleblowing-procedure, tilgængelig for alle dens medlemmer. Oplysninger eller
rapporter, der er modtaget, vil blive behandlet af et beskyttelsesresponshold, der delvis består af personer uden for
L’Arche.

I samme brev siger de to internationale ledere (af L’Arche): ”For mange af os var Jean et af de mennesker, vi elskede og
respekterede mest. Jean inspirerede og trøstede mange mennesker rundt om i verden ... og vi er opmærksomme på, at
disse oplysninger vil forårsage dyb forvirring og smerte for mange af os, både i og uden for L’Arche. Selv om det
betydelige gode, han gjorde i hele sit liv, ikke er i tvivl, er vi ikke desto mindre nødt til at sørge over et bestemt image,
som vi måske har haft af Jean og oprindelsen af L’Arche. ”

De tilføjer: ”Ordene fra dem, der har vidnet, viser en foruroligende del af vores historie, men de giver L'Arche
muligheden for at bevæge sig fremad med en bedre forståelse af vores historie og i sidste ende bedre rustet til at tackle
udfordringerne fra vores tid."

De breve, der er skrevet af L’Arche Internationals ledere til Føderationen om GCPS-undersøgelsen, samt den
sammenfattende rapport om undersøgelsen og den historiske forskning, findes via linket:
https://www.larche.org/documents/10181/2539004/Inquiry-Summary_Report-Final-2020_02_22-EN.pdf/6f25e92c35fe-44e8-a80b-dd79ede4746b

