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Da eine Frist für den 16. November 

bevorsteht, an der sich Überlebende von 

Missbrauch melden können, um Ansprüche 

bei der Insolvenz der Boy Scouts of America 

geltend zu machen, könnte die Entscheidung 

eines Richters dazu führen, dass der Fall zum 

größten Fall von sexuellem Kindesmissbrauch 

gegen eine einzelne nationale Organisation 

aller Zeiten wird. 

Ende letzter Woche erlaubte die US-

Insolvenzrichterin Laurie Selber Silverstein der 

Koalition missbrauchter Pfadfinder für 

Gerechtigkeit, an Mediationsdiskussionen 

teilzunehmen, und gab einer Gruppe, die 

28.000 Klienten vertritt, ein Mitspracherecht 

bei künftigen Vergleichsvereinbarungen. 

Bisher haben 7.300 Opfer, die von den 10 

Anwaltskanzleien der Koalition vertreten 

werden, Einverständniserklärungen 

unterzeichnet, mit denen die Anwälte in ihrem 

Namen verhandeln können. Es wird erwartet, 

dass weitere vor Ablauf der Frist im November 

unterschreiben, um Beweise für ihre Vorwürfe 

einzureichen. 

 

Das bedeutet, dass Zehntausende von Opfern, 

die im Insolvenzverfahren als Gläubiger 

gelten, über eine künftige Einigung mit den 

Pfadfindern abstimmen könnten. 

"Am Ende kommt es auf ... die Stimmen der 

Überlebenden an. Wenn Sie also die Mehrheit 

der Überlebenden haben, können Ihre 

Stimmen einen Plan bestätigen", sagte Ken 

Rothweiler, Anwalt in Philadelphia, der als Teil 

der Gruppe "Scouting in Scouting" vertritt 

13.000 Antragsteller. "Jeder, der die meisten 

Antragsteller hat, bringt sie in eine sehr 

vorteilhafte Position." 

 

 

Các tuyên bố lạm dụng của hướng đạo sinh có 

thể trở thành trường hợp lớn nhất chống lại 

một tổ chức quốc gia 
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Khi hạn chót vào ngày 16 tháng 11 sắp đến để 

những người sống sót sau vụ lạm dụng có thể 

đưa ra yêu cầu phá sản của Hội Nam Hướng 

đạo Hoa Kỳ, phán quyết của thẩm phán có thể 

cho phép vụ việc trở thành vụ lạm dụng tình 

dục trẻ em lớn nhất từ trước đến nay đối với 

một tổ chức quốc gia. 

 

Cuối tuần trước, Thẩm phán phá sản Hoa Kỳ 

Laurie Selber Silverstein đã cho phép Liên 

minh Hướng đạo bị lạm dụng vì công lý tham 

gia các cuộc thảo luận hòa giải, cho một nhóm 

đại diện cho 28.000 khách hàng có tiếng nói 

trong bất kỳ thỏa thuận dàn xếp nào trong 

tương lai. 

Cho đến nay, 7.300 nạn nhân được đại diện 

bởi 10 công ty luật trong liên minh đã ký giấy 

chấp thuận cho phép các luật sư thương 

lượng thay cho họ. Nhiều người dự kiến sẽ ký 

trước thời hạn tháng 11 để nộp bằng chứng về 

các cáo buộc của họ. 

 

 

 

Điều đó có nghĩa là hàng chục nghìn nạn nhân, 

những người được coi là chủ nợ trong thủ tục 

phá sản, có thể bỏ phiếu về bất kỳ thỏa thuận 

nào trong tương lai với Hướng đạo sinh. 

“Cuối cùng thì nó phụ thuộc vào ... phiếu bầu 

của những người sống sót, vì vậy nếu bạn có 

đa số những người sống sót, phiếu bầu của 

bạn có thể xác nhận một kế hoạch,” luật sư 

của Philadelphia Ken Rothweiler, người trong 

nhóm Bị lạm dụng trong Hướng đạo, cho biết 

đại diện cho 13.000 người yêu cầu bồi thường. 

"Bất kỳ ai có nhiều người yêu cầu bồi thường 

nhất, điều đó sẽ đặt họ vào một vị trí rất 

thuận lợi." 

 



Rechtsanwalt Tim Kosnoff, links, spricht 

während einer Pressekonferenz des 

Rechtsteams Abused in Scouting, nachdem er 

in Pennsylvania eine Klage gegen Pfadfinder 

eingereicht hatte 

Boy Scouts meldeten im Februar vor einem 

Bundesgericht in Delaware Insolvenz an, da 

die Haftung aufgrund von Missbrauchsfällen 

zunahm. Schätzungen zufolge wurden 275 

Klagen vor staatlichen und bundesstaatlichen 

Gerichten im ganzen Land sowie weitere 1.400 

potenzielle Ansprüche erhoben - eine Zahl, die 

in den Monaten seitdem durch Aktivitäten in 

den Schatten gestellt wurde. 

 

Mehr: Wie ein beschuldigter Kinderschänder 

über Jugendorganisationen Zugang zu Kindern 

erhielt 

 

In den letzten Jahren haben Tausende auch 

Missbrauch durch katholische Priester 

behauptet. Diese Fälle wurden jedoch gegen 

einzelne Diözesen eingereicht, wodurch 

verdeckt wurde, wie viele Gesamtansprüche 

die Kirche insgesamt hatte. 

 

In den ersten Unterlagen haben die Pfadfinder 

die Gründung des Victims Compensation Trust 

vorgeschlagen, aber die Jugendorganisation 

hat noch nicht vorgeschlagen, wie viel Geld 

dafür bereitgestellt werden soll. 

 

Das Insolvenzverfahren sei für solche Fälle 

ungeeignet, sagte Marci Hamilton, 

Vorstandsvorsitzender von CHILD USA, einer 

gemeinnützigen Denkfabrik, die sich für die 

Verhinderung von Kindesmissbrauch einsetzt. 

Hamilton hat Missbrauchsfälle bei Pfadfindern 

untersucht, basierend auf Daten, die von 

Abused in Scouting geteilt wurden. 

 

 

 

 

Luật sư Tim Kosnoff, bên trái, phát biểu trong 

cuộc họp báo do nhóm pháp lý Lạm dụng 

trong Hướng đạo tổ chức sau khi đệ đơn kiện 

chống lại Hướng đạo sinh ở Pennsylvania. 

Boy Scouts đã nộp đơn xin phá sản tại tòa án 

liên bang ở Delaware vào tháng 2 trong bối 

cảnh trách nhiệm pháp lý tăng lên từ các vụ 

lạm dụng, ước tính tổ chức này phải đối mặt 

với 275 vụ kiện tại các tòa án liên bang và tiểu 

bang trên khắp đất nước cộng với 1.400 yêu 

cầu tiềm năng khác - một con số giảm do hoạt 

động trong những tháng kể từ đó. 

 

 

Thêm: Làm thế nào một kẻ lạm dụng tình dục 

trẻ em bị cáo buộc có được quyền tiếp cận trẻ 

em thông qua các tổ chức thanh thiếu niên 

 

Trong những năm gần đây, hàng ngàn người 

cũng bị cáo buộc lạm dụng bởi các linh mục 

Công giáo. Tuy nhiên, những trường hợp đó 

đã được đệ đơn chống lại các giáo phận riêng 

lẻ, che khuất số lượng đơn kiện mà nhà thờ đã 

phải đối mặt. 

 

Trong những hồ sơ ban đầu, Nam Hướng đạo 

sinh là những người đề xuất thành lập Quỹ Tín 

thác Bồi thường Nạn nhân nhưng tổ chức 

thanh niên này vẫn chưa đề xuất số tiền sẽ 

được dành cho nó. 

 

Marci Hamilton, giám đốc điều hành của 

CHILD USA, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận 

hoạt động để ngăn chặn lạm dụng trẻ em, cho 

biết quy trình phá sản không phù hợp để giải 

quyết những trường hợp này. Hamilton đã 

nghiên cứu các trường hợp lạm dụng trong 

Hướng đạo sinh dựa trên dữ liệu được chia sẻ 

bởi Lạm dụng trong Hướng đạo. 

 

 

  



"Das Ziel der Insolvenz von Chapter 11 des 

Bundes ist es, Ihr Vermögen neu zu 

organisieren, um künftige Forderungen von 

Personen, die Sie derzeit schulden, zu 

begrenzen", sagte sie. "Es war nie für 

sexuellen Kindesmissbrauch gedacht." 

 

Aber Hamilton sagte, es sei das „Vorbild für 

Organisationen mit einer großen Anzahl von 

Opfern“ wie die katholische Kirche geworden. 

"Es ist eine starke Botschaft an die Opfer: Sie 

sollten sich sofort melden, weil sie 

möglicherweise ausgeschlossen werden", 

sagte sie. "Also melden sie sich, ob sie bereit 

sind oder nicht." 

Rechtsstreitigkeiten um die Koalition waren 

nur die jüngsten in einer Reihe von Gefechten, 

die in den letzten Monaten ausgebrochen 

sind. 

Die Koalition wurde von einer 

unwahrscheinlichen Kombination der 

Versicherer der Pfadfinder und des Torts 

Claimant Committee, einer Gruppe von neun 

Überlebenden des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern innerhalb der Pfadfinder, die im März 

ernannt wurden, um die Interessen der 

Antragsteller zu vertreten, abgelehnt. 

 

Versicherer und Anwälte des Ausschusses 

argumentierten, dass die Koalition die 

Anforderungen an die Offenlegung von 

Finanzdaten nicht erfüllte, und verwendeten 

diese Regel, um die Zusammensetzung und 

Struktur der Koalition und ihre Vertretung in 

Frage zu stellen. In den Anhörungen im 

September und Oktober sprachen sich beide 

Gruppen gegen die Einbeziehung der Koalition 

in die Mediation aus und sagten, die 

Interessen der Überlebenden würden bereits 

vom Torts Claimant Committee vertreten. 

 

"Die Versicherungsunternehmen und die TCC 

reagieren auf die Anzahl der Opfer hier", 

argumentierte Sunni Beville von Brown 

Rudnick, der Firma, die die Koalition vertritt, 

letzte Woche. 

“Mục tiêu của phá sản theo Chương 11 của 

liên bang là có thể tổ chức lại tài sản của bạn 

để ngăn chặn bất kỳ loại yêu cầu nào trong 

tương lai của những người bạn hiện đang nợ,” 

cô nói. "Nó không bao giờ nhằm mục đích lạm 

dụng tình dục trẻ em." 

 

Nhưng Hamilton cho biết nó đã trở thành “mô 

hình phù hợp cho các tổ chức có số lượng lớn 

nạn nhân,” như Giáo hội Công giáo. 

“Đó là một thông điệp mạnh mẽ tới các nạn 

nhân: Tốt hơn là họ nên đến ngay lập tức vì họ 

có thể bị đóng cửa,” cô nói. "Vì vậy, họ vẫn 

tiếp tục cho dù họ đã sẵn sàng hay chưa." 

 

Cuộc chiến pháp lý giữa liên minh chỉ là cuộc 

chiến mới nhất trong chuỗi các cuộc giao 

tranh nổ ra trong những tháng qua. 

 

Liên minh vấp phải sự phản đối từ sự kết hợp 

không chắc chắn giữa các công ty bảo hiểm 

của Hướng đạo sinh và Ủy ban Yêu cầu bồi 

thường, một nhóm gồm chín người sống sót 

sau vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong Hội 

Hướng đạo sinh được chỉ định vào tháng 3 để 

đại diện cho quyền lợi của những người yêu 

cầu bồi thường. 

 

Các công ty bảo hiểm và luật sư của ủy ban lập 

luận rằng liên minh không đáp ứng các yêu 

cầu công khai tài chính và sử dụng quy tắc đó 

để đặt câu hỏi về thành phần và cấu trúc của 

liên minh cũng như đại diện cho ai. Trong các 

phiên điều trần vào tháng 9 và tháng 10, cả 

hai nhóm đều lập luận chống lại việc bao gồm 

cả liên minh trong hòa giải, nói rằng quyền lợi 

của những người sống sót đã được đại diện 

bởi Ủy ban Khiếu nại về Vụ kiện. 

 

 

“Những gì các công ty bảo hiểm và TCC đang 

phản ứng là số lượng nạn nhân ở đây,” Sunni 

Beville của Brown Rudnick, công ty đại diện 

cho liên minh, lập luận vào tuần trước. 

 

 



Als Silverstein der Koalition erlaubte, sich dem 

Fall anzuschließen, stellte sie fest, dass sie sich 

viele Gründe für die Zunahme der Ansprüche 

gegen Pfadfinder vorstellen konnte, 

einschließlich der bevorstehenden Frist, eines 

nationalen Werbeblitzes durch Anwälte und 

eines weniger stigmatisierenden Umfelds für 

Opfer, das in letzter Zeit vorgebracht werden 

sollte Jahre. 

"Hier ist die angebliche Besorgnis der 

Versicherer ... die Explosion von 

Schadensfällen ... und die Besorgnis, dass die 

eingereichten Schadensfälle möglicherweise 

nicht gültig sind", sagte sie. 

Das Urteil kommt nach monatelangen 

Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Parteien, die ehemalige Pfadfinder vertreten 

und sagen, dass sie in der Organisation 

missbraucht wurden und möglicherweise 

Anspruch auf Entschädigung haben. 

In diesem Sommer begannen einige der 

Staatsgerichte, die die Koalition bildeten, mit 

dem Torts Claimant Committee und seinem 

Vertreter James Stang in Konflikt zu geraten, 

zu dessen früheren Missbrauchsfällen die 

katholische Kirche und die USA-Gymnastik 

gehörten. 

 

Die beiden Lager waren sich nicht einig über 

die Rolle der örtlichen Räte der Pfadfinder bei 

der Insolvenz und darüber, ob Opfer aus 

Staaten, die Verjährungsfristen abgeschafft 

oder sogenannte Rückblickfenster geschaffen 

haben, bevorzugt werden sollten. 

 

Das Komitee lehnte den Antrag der Koalition 

ab, in den Fall einzutreten, und sagte, die 

Koalition sei "nichts anderes als ein 

Marketingbegriff, der von Anwaltskanzleien 

erfunden wurde", "die unglücklich waren, dass 

sie das Deliktsklägerkomitee nicht 

kontrollieren konnten, um ihre Agenda in dem 

Fall umzusetzen.” 

 

 

Khi cho phép liên minh tham gia vụ kiện, 

Silverstein lưu ý rằng cô ấy có thể nghĩ đến 

nhiều lý do dẫn đến việc gia tăng các yêu cầu 

chống lại Hướng đạo sinh, bao gồm thời hạn 

sắp tới, quảng cáo quốc gia của các luật sư và 

môi trường ít kỳ thị hơn cho các nạn nhân 

trong thời gian gần đây nhiều năm. 

 

 

“Ở đây mối quan tâm có chủ đích của các công 

ty bảo hiểm ... là sự bùng nổ của các yêu cầu 

bồi thường ... và mối quan tâm rằng các yêu 

cầu được nộp có thể không hợp lệ," cô nói. 

 

Phán quyết được đưa ra sau nhiều tháng bất 

đồng giữa các bên đại diện cho các cựu Hướng 

đạo sinh, những người nói rằng họ đã bị 

ngược đãi khi còn trong tổ chức và ai có thể 

được bồi thường. 

 

Vào mùa hè này, một số cố vấn của tòa án 

bang thành lập liên minh bắt đầu xung đột với 

Ủy ban Yêu cầu bồi thường và đại diện của nó, 

James Stang, những người có các vụ lạm dụng 

trước đây bao gồm Giáo hội Công giáo và Thể 

dục Hoa Kỳ. 

 

Hai phe bất đồng ý kiến về vai trò của hội 

đồng địa phương của Hướng đạo sinh trong 

vụ phá sản, và liệu có nên ưu tiên các nạn 

nhân từ các tiểu bang đã bỏ thời hiệu hoặc tạo 

ra cái gọi là cửa sổ “nhìn lại” hay không. 

 

 

Ủy ban phản đối đề nghị của liên minh tham 

gia vào vụ việc, nói rằng liên minh "không hơn 

gì một thuật ngữ tiếp thị được tạo ra" bởi các 

công ty luật "những người không hài lòng vì 

họ không thể kiểm soát Ủy ban của các 

nguyên đơn để thực hiện chương trình nghị sự 

của họ trong vụ việc . ” 

  



Im September versuchten die Versicherer, Tim 

Kosnoff und Andrew Van Arsdale, Anwälte von 

Abused in Scouting, abzusetzen, die sagen, sie 

repräsentieren Tausende von Überlebenden. 

Kosnoff und Van Arsdale gründeten die 

Koalition, und ihre Beteiligung führte zu 

weiteren Streitigkeiten, nachdem der US-

Treuhänder in dem Fall eine E-Mail von 

Kosnoff übermittelt hatte. 

 

In einem Einspruch gegen die Aufnahme der 

Koalition argumentierte Century Indemnity 

Company, einer der Versicherer der 

Pfadfinder, dass der Inhalt der E-Mail erklärte, 

warum die Koalition keine erforderlichen 

Angaben machte: weil sie klarstellte, dass die 

Gruppe beabsichtigte, „insgesamt zu üben 

Kontrolle “über den Fall, der, wie Century 

argumentierte,„ die Integrität des 

Insolvenzverfahrens “untergraben könnte. 

Century zitierte Kosnoffs Juni-E-Mail, in der er 

schrieb: „Hier ist die Botschaft: Wir 

kontrollieren 80% der Ansprüche, d. H. Unsere 

Koalition kontrolliert den Fall. … Nichts 

passiert, bis AIS es sagt. Wir lächeln, nicken 

mit den Köpfen und tun nichts, überhaupt 

nichts. “ 

In einer Anhörung letzte Woche nannte David 

Wilks, der Kosnoff und Van Arsdale vertritt, 

die E-Mail eine Ablenkung, die von den 

Versicherern der Pfadfinder vorgebracht 

wurde. 

"Die Versicherer haben eine vertrauliche E-

Mail beschlagnahmt, die niemals hätte 

veröffentlicht werden dürfen. Sie hat die 

Ansichten eines Anwalts zum Ausdruck 

gebracht, wie das Interesse seines Kunden am 

besten gefördert werden kann", sagte er. 

 

In ihrer Entscheidung sagte Silverstein, es sei 

"mehr als unglücklich", aber nicht genug, um 

Kosnoffs Hinterlegung bei den Versicherern 

der Pfadfinder zu erzwingen. 

 

 

Vào tháng 9, các công ty bảo hiểm đã tìm cách 

hạ bệ Tim Kosnoff và Andrew Van Arsdale, 

luật sư bị lạm dụng trong Hướng đạo, những 

người nói rằng họ đại diện cho hàng nghìn 

người sống sót. Kosnoff và Van Arsdale đã tạo 

ra liên minh, và sự tham gia của họ đã làm nảy 

sinh thêm tranh chấp sau khi Người được ủy 

thác Hoa Kỳ trong vụ này chuyển email từ 

Kosnoff. 

 

Khi phản đối sự tham gia của liên minh, Công 

ty Century Indemnity, một trong những công 

ty bảo hiểm của Hướng đạo sinh, đã lập luận 

nội dung của email giải thích lý do tại sao liên 

minh không tiết lộ thông tin bắt buộc: bởi vì 

nó nói rõ rằng nhóm có ý định “sử dụng toàn 

bộ kiểm soát ”đối với trường hợp mà Century 

lập luận, có thể làm suy yếu“ tính toàn vẹn của 

quá trình phá sản ”. 

Century trích dẫn email tháng 6 của Kosnoff, 

trong đó ông viết, “[h] là thông điệp: Chúng tôi 

kiểm soát 80% các khiếu nại, tức là liên minh 

của chúng tôi kiểm soát vụ việc. … Không có gì 

xảy ra cho đến khi AIS nói như vậy. Chúng tôi 

mỉm cười, gật đầu và không làm gì cả, không 

có gì cả ”. 

 

Trong một cuộc điều trần vào tuần trước, 

David Wilks, người đại diện cho Kosnoff và 

Van Arsdale, gọi email là một sự phân tâm do 

các nhà bảo hiểm của Hướng đạo sinh đưa ra. 

 

Ông nói: “Các công ty bảo hiểm đã thu giữ 

được một email bí mật mà lẽ ra không nên 

công khai, trong đó thể hiện quan điểm của 

luật sư về cách thúc đẩy tốt nhất sự quan tâm 

của khách hàng của mình”. 

 

Trong phán quyết của mình, Silverstein nói 

rằng đó là "còn hơn là không may," nhưng 

không đủ để buộc Kosnoff phải từ bỏ các công 

ty bảo hiểm của Hướng đạo sinh. 

 

  



Im August versuchten die Pfadfinder, die 

Werbung von Anwaltskanzleien 

einzudämmen, die sich gegen potenzielle 

Überlebende des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern innerhalb der Pfadfinder richteten, 

und argumentierten, dass die Werbung 

„falsche und irreführende Aussagen“ enthielt. 

Silverstein entschied, dass die Werbung von 

Anwaltskanzleien falsche und irreführende 

Behauptungen beseitigen sollte: Überlebende 

können anonym bleiben; dass sie nicht 

abgesetzt werden oder vor Gericht erscheinen 

müssten; und dass der vorgeschlagene Trust 

einen budgetierten Betrag hat, der in einigen 

Anzeigen auf 1,5 Milliarden US-Dollar 

festgelegt ist. 

Ein Streitpunkt in den ersten acht Monaten 

des Falles war, wie viel die über 260 

Gemeinderäte zum Vertrauen beitragen 

werden. Die Boy Scouts of America haben 

darauf bestanden, dass die lokalen Räte von 

der nationalen Organisation verschieden und 

finanziell unabhängig sind, und haben 

argumentiert, dass sie im Insolvenzverfahren 

„geschützte Parteien“ sein sollten. 

Den Gemeinderäten wurde eine einstweilige 

Verfügung erteilt, mit der alle gegen sie 

eingeleiteten Zivilverfahren im Verlauf des 

Insolvenzverfahrens eingestellt werden. 

Dennoch haben mehrere Anwälte für Opfer in 

Staaten, in denen sich die Rückblickfenster 

schließen, weiterhin Klagen gegen sie 

eingereicht. 

Die nationale Pfadfinderorganisation ist seit 

einem wegweisenden Fall im Jahr 2010 in 

Zivilstreitigkeiten verstrickt, der zu Schäden in 

Höhe von 19,9 Millionen US-Dollar führte. 

Dies war der größte Schaden, den jemals eine 

einzelne Person gegen die Pfadfinder 

Amerikas erlitten hat. Dieser Fall löste die 

Veröffentlichung von mehr als 20.000 

vertraulichen Dokumenten aus, die als 

"Perversionsdateien" bekannt wurden. 

 

 

Vào tháng 8, Hướng đạo sinh đã tìm cách hạn 

chế quảng cáo của các công ty luật nhắm vào 

những trẻ em tiềm năng bị lạm dụng tình dục 

trẻ em trong Hướng đạo sinh, cho rằng quảng 

cáo chứa “những tuyên bố sai và gây hiểu 

lầm”. 

 

Silverstein đã phán quyết rằng quảng cáo của 

công ty luật nên xóa bỏ những tuyên bố sai 

lệch và gây hiểu lầm: rằng những người sống 

sót có thể ẩn danh; rằng họ sẽ không phải bị 

phế truất hoặc ra hầu tòa; và rằng ủy thác 

được đề xuất có số tiền được lập ngân sách, 

được chốt ở mức 1,5 tỷ đô la trong một số 

quảng cáo. 

 

Một điểm gây tranh cãi trong suốt tám tháng 

đầu tiên của vụ án là mức độ mà hơn 260 hội 

đồng địa phương sẽ đóng góp cho sự tin 

tưởng. Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ đã nhấn 

mạnh rằng các hội đồng địa phương khác biệt 

và độc lập về tài chính với tổ chức quốc gia và 

lập luận rằng họ nên là “các bên được bảo vệ” 

trong trường hợp phá sản. 

 

Các hội đồng địa phương đã được cấp một 

lệnh đình chỉ tất cả các vụ việc dân sự chống 

lại họ khi vụ phá sản tiếp tục. Tuy nhiên, một 

số luật sư cho các nạn nhân vẫn tiếp tục đệ 

đơn kiện họ ở các tiểu bang nơi cửa sổ nhìn lại 

đang đóng lại. 

 

 

Tổ chức hướng đạo quốc gia đã sa sút trong 

các vụ kiện tụng dân sự kể từ một vụ án mang 

tính bước ngoặt vào năm 2010 dẫn đến thiệt 

hại 19,9 triệu đô la, mức lớn nhất từ trước 

đến nay đối với một cá nhân chống lại Nam 

Hướng đạo Mỹ. Trường hợp đó đã kích hoạt 

việc phát hành hơn 20.000 tài liệu mật, được 

gọi là "các tệp đồi trụy". 

 

  



In diesen Aufzeichnungen wurden mehr als 

1.000 verbotene Freiwillige genannt, aus 

denen hervorgeht, dass die 100 Jahre alte 

Organisation mutmaßliche und bekannte 

Täter im Auge behalten und sie nicht 

konsequent der Polizei gemeldet oder die 

Eltern oder die Öffentlichkeit umfassend über 

den Umfang des Problems informiert hatte. 

Rachel Axon ist Reporterin im 

Untersuchungsteam von USA TODAY und 

konzentriert sich hauptsächlich auf Sport- und 

Geschlechterfragen. Kontaktieren Sie sie unter 

raxon@usatoday.com oder @rachelaxon oder 

unter Signal unter (352) 234-3303. 

Dieser Artikel erschien ursprünglich HEUTE in 

den USA: Behauptungen über sexuellen 

Missbrauch von Pfadfindern können auf 

Zehntausende anwachsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những hồ sơ đó nêu tên hơn 1.000 tình 

nguyện viên bị cấm, tiết lộ rằng tổ chức 100 

năm tuổi đã theo dõi những kẻ lạm dụng bị 

nghi ngờ và đã biết và không liên tục báo cáo 

chúng cho cảnh sát hoặc thông báo đầy đủ 

cho cha mẹ hoặc công chúng về phạm vi của 

vấn đề. 

 

Rachel Axon là một phóng viên của nhóm điều 

tra USA TODAY, chủ yếu tập trung vào các vấn 

đề thể thao và giới tính. Liên hệ với cô ấy tại 

raxon@usatoday.com hoặc @rachelaxon, 

hoặc trên Signal theo số (352) 234-3303. 

 

Bài viết này ban đầu xuất hiện trên USA 

TODAY: Các tuyên bố lạm dụng tình dục của 

Hướng đạo sinh có thể tăng lên hàng chục 

nghìn 


