
Katolske præsters og ordensfolks seksualitet 
 
Tal fra en undersøgelse, som den amerikanske bispekonferences fik lavet i 2004, pegede på, at de 
seksuelle overgreb mod børn og unge begået af mandlige præster og ordensfolk på flere måder viser 
et andet mønster end tilsvarende overgreb i baggrundsbefolkningen. Senere undersøgelser i såvel 
USA har udvidet datagrundlaget, og efterfølgende undersøgelser fra især Irland har bekræftet, at der 
er tale om et fænomen med en særlig karakter, der er vidt udbredt i mange lande  
og formentligt globalt repræsenteret i den katolske kirke. 
 
Figur 1. Mandlige katolske præster og ordensfolks seksuelle aktivitet inddelt efter heteroseksuel eller 
og homoseksuel orientering og sammenlignet med den mandlige baggrundsbefolkning.  

 
 
Allerede i de første tal tilbage fra 1990’erne var det iøjnefaldende at 30-50% af katolske præster har 
en homoseksuel orientering, og at ca. halvdelen er seksuelt aktive. Det var samtidigt iøjnefaldende, 
at 80% af alle sexovergreb mod børn og unge begået af præster var homoseksuelle, hvilket er stik 
modsat fordelingen i den almindelige befolkning, hvor under 10% af de seksuelle overgreb mod børn 
og unge er homoseksuelle.  
 
De første opgørelser fra 2004 viste, at der var blevet rejst troværdige anklager om sexmisbrug mod 
ca. 4% af alle katolske præster og ordensfolk. Disse tal beroede på de katolske bispedømmers egne 
indberetninger. Senere undersøgelser peger på, at ca. 9% af alle katolske præster og ordensfolk har 
begået seksuelle overgreb mod børn og unge, hvilket er betydeligt mere end overgrebshyppigheden i 
den almindelige befolkning, hvor ca. 1-2% af mændene har begået et eller flere overgreb på børn og 
unge. 
 
Som årsag til præsters sexovergreb er cølibatet blevet nævnt allerede i de første undersøgelser. Som 
det fremgår af Figur 1, så er hyppigheden af seksuelle overgreb mod børn og unge ikke større for 
heteroseksuelt orienterede præster end i den almindelige befolkning, og samtidigt lever en betydelig 
del af præsterne i cølibat. Derimod er hyppigheden af børnemisbrugere i den homoseksuelt 
orienterede del af de katolske præster væsentligt højere end i såvel baggrundsbefolkningen som 
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blandt heteroseksuelle præster. Homoseksuelle sexforbrydelser mod børn er samlet set ca. 40 gange 
hyppigere blandt katolske præster end blandt almindelige mænd. 
 
Det kan altså konkluderes at cølibat i sig selv ikke synes at fremkalde pædofil adfærd hos katolske 
præster. Det kan også konkluderes, at det katolske præsteskab tiltrækker seksuelle afvigere, såvel 
egentlige seksualforbrydere som homoseksuelle katolikker, der betragtes som afvigere i dele af den 
katolske kirke.  


