
Các hướng đạo sinh được cho là đang xem xét việc phá sản trong các vụ kiện 

quấy rối tình dục 1 

 

Boy Scouts of America đang xem xét việc phá sản trong khi nó chống lại nhiều 

vụ kiện quấy rối tình dục theo tờ Wall Street Journal trích dẫn những người quen 

thuộc với vấn đề này. 

 

Phá sản sẽ cung cấp cho tổ chức một số cứu trợ pháp lý. Nó hiện đang chiến đấu 

với một số vụ kiện được đệ trình bởi các cựu trinh sát người cho rằng các nhân 

viên hoặc tình nguyện viên lạm dụng tình dục hoặc quấy rối họ. Một hồ sơ phá 

sản có thể cho phép tổ chức yêu cầu các thẩm phán đình chỉ các vụ kiện đó khi nó 

đi qua quy trình của Chương 11. Trong thời gian đó nó có khả năng giải quyết với 

các nạn nhân đã kiện. 

 

Trong một tuyên bố được cung cấp cho INSIDER, Giám đốc Hướng đạo của BSA 

Mike Surbaugh nói rằng tổ chức này đã cam kết bồi thường cho "các nạn nhân bị 

lạm dụng trong thời gian ở Hướng đạo" và họ đang làm việc để ngăn chặn sự lạm 

dụng trong tương lai. 

 

"Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến tất cả các nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em 

và chúng tôi kiên định với niềm tin rằng một vụ lạm dụng trẻ em là quá nhiều”, 

Surbaugh viết. "Chúng tôi chân thành xin lỗi bất cứ ai bị hại trong thời gian họ 

tham gia các chương trình của chúng tôi." 

 

Lãnh đạo Boy Scout đã thuê công ty luật Sidley Austin để xử lý hồ sơ Chương 11 

có thể có của nó theo Tạp chí. Công ty luật đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu 

bình luận của INSIDER. 

 

Các cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại Hướng đạo sinh Hoa Kỳ kéo dài hàng 

thập kỷ nhưng vấn đề đã trở nên cấp bách hơn trong những năm gần đây một phần 

là do sự suy giảm tư cách thành viên của tổ chức. Đầu năm nay tổ chức này tuyên 

bố sẽ bắt đầu chấp nhận các cô gái và đổi tên thành Scouts BSA trong nỗ lực thu 

hút nhiều thành viên hơn. 

 

Bài đăng này đã được cập nhật với một tuyên bố từ Boy Scouts of America. 

 

Sửa chữa: Một tiêu đề trước đây cho bài viết này nói rằng Hướng đạo sinh Hoa 

Kỳ đã cân nhắc sử dụng phá sản để ngăn chặn các vụ kiện quấy rối tình dục. 

Chúng tôi đã loại bỏ ngôn ngữ. 
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The Boy Scouts is reportedly considering bankruptcy amid sexual harassment 
lawsuits 
Jacob Shamsian 
  

 
Portuguese scouts at the 2016 European scout meeting in Paris. AFP PHOTO / GEOFFROY 

VAN DER HASSELT/Reuters 

The Boy Scouts of America is considering bankruptcy while it's fending off numerous 
sexual harassment lawsuits, according to the Wall Street Journal, which cited people 
familiar with the matter. 
Bankruptcy would offer the organization some legal relief. It's currently battling several 
lawsuits filed by former scouts who allege that staff members or volunteers sexually 
abused or harassed them. A bankruptcy filing may allow the organization to ask judges 
to stall those lawsuits as it goes through the Chapter 11 process. During that period, it 
could potentially settle with the victims who sued. 
In a statement provided to INSIDER, BSA Chief Scout Executive Mike Surbaugh said 
the organization was committed to compensating "victims who suffered abuse during 
their time in Scouting" and that it was working to stop future abuse. 
"We care deeply about all victims of child sex abuse and we are steadfast in our belief 
that one incident of child abuse is one too many," Surbaugh wrote. "We sincerely 
apologize to anyone who was harmed during their time in our programs." 

Boy Scout leadership has hired the law firm Sidley Austin law firm to handle its possible 
Chapter 11 filing, according to the Journal. The law firm didn't immediately respond to 
INSIDER's request for comment. 
The sexual abuse allegations against the Boy Scouts of America stretches back 
decades, but the issue has become more pressing in recent years, partly because of 
the organization's slump in membership. Earlier this year, the organization announced 
it would begin accepting girls and change its name to Scouts BSA in a bid to attract 
more members. 
This post has been updated with a statement from the Boy Scouts of America. 
Correction: A previous headline for this article said that the Boy Scouts of America 
considered using bankruptcy to stop sexual harassment lawsuits. We have removed 
the language.  
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