
  االغتصاب واالستغالل الجنسي جرائم خطیرة في فنلندا
لك أنت الذي . امرأة سّیئة"بعض الثقافات المرأة التي َتخرج لوحدھا َأو  بشكل واضح تْشَرب الخمر َتعطي نفسھا صورة بأّنھا  في 

في فنلندا . یست في فنلندا بالّطریقة نفسھاجئت ِمْن بالد حیث ُكْنَت ھناك ُمَتعود على مثل ھذه االعتقادات، للفھم جیدا أّن المسألة َل

المرأة ُیمكن َأْن تكون في المرقص َأو الحانة سكرانة قلیال وال ھي على . المساواة بین الِنساء والرجال والفكرة في ھذه العالقة مختلفة

 و  علیھا ُیرغَمھا لُممارسة الجنس، بالرغم األساس أنت ال َتستطیع الّتفكیر بأّنك َأو لرجل آخر الحّق أن ھذاعلى. أیة حال تكون دعارة

المسألة .  الفنلندیة) الخمر(السؤال فقط ِمْن ثقافة الكحول . على العموم شراب الخمر في فنلندا ال َیْعني أّي نوایا خاصة بالجنس. بالقّوة

ُكّل ھذه َتصّحي . حوَن ُمدمَن الخمورھنا ربما  تتعّلق بإفراط في الكحوِل، شراب الشباب ولسوء الحظ العدید ِمْن األشخاِص ُیصب

الشعب الفنلندي یشرب أكثر من الالزِم جدًا وتلك ُتصاحبھا العدید ِمْن . مخالفًة عمیقًة في الكثیِر، خصوصًا ِمْن مجیئي الثقافة اإلسالمیة

  . المشاكل

ًا واستغاللھا في حالة ُسْكر للحصول على إجبار المرأة لممارسة الجنس ضّد. على أیة حال من الجّید فصل ھذه األمور فیما بینھا

في بالدك ُیمكن أن یكون الّرد على . الجنس، ھي في فنلندا وأیضًا عمومًا في بلداِن الغرب جرائم خطیرة، التي یكون مؤّدیھا مسؤول

في دیِنِك یمكن أن یكون . وُتْتركھذه المسألة، بأن العیب في المرأة إذا وقعت في ھذه الحالة وھي تْكُسب سمعة سیئَة أیضًا بینما ُتھان 

في دیِنَك الجنس والِنساء یمكن إذا جاز التعبیر أنھ وسخ والرجال إْغراء . الّرد بأن المرأة كافرة باعتقادك لذا تستغلھا كیف ما شئت

فنلندا القانون على أیة حال شيء في . موقع الرجل في بالِدك ُیمكُن َأْن َیُكون أمام القانون أقوى إذا اتِّھمتھ امرأة باالغتصاب. الذنِب

على أساس الّدین أو ثقافة البالد القدیمة ال َتستطیُع الَتخلیص من مقاومة . ھنا َأْفعال الشخص َسَتِقیُس أمام القانون بالقانون. آخر

  .قابفي فنلندا أیضًا إجبار زوجتك لممارسة الجنس بالقّوة ُیعّرُف باالغتصاب وذلك ھي جریمة عرضة للع. القضاء

ینبغي للشباب الَتَعّلم ِمْن الجنس، العدید ِمْن األمور األساسیة، لكي ال َتُقوَدھم المعلومات الخاطئة للقیام على سبیل المثال بالجرائِم في  

ّد على حد سواء ولِحمایة النفس من االستغالل، الُمھم ھو َتَعّلم االحترام بعضھم البعض، لَر. الَوقت الذي یْبدُأ  االھتمام بالجنس كثیرًا

في أّي ثقافة ، دین َأو . الرجل َلیس في ھذه العالقة في أیة حال نظیف والمرأة وسخ.  الجنس لیس مسألًة قذرًة، إنھ َیتعّلق باإلنسانیة

.  ُیقنَع ضّد ھذه الرغبة الجنسیةأي شخص ال َیجب أْن ُیرغم َأو. شعب َلیس في العالقَة الجنسیة ما ھو نظیف أو وسخ عن األخر

استغالل األطفال الصغار أیضًا لممارسة . ذلك ُیمكن َأْن یؤّدي إلى الحكم بالّسجن. سنة في فنلندا جریمة16ممارسة الجنس تحت سن 

 بأسلوب آخر، ھذا ُیْمكن إذا َتعّلمَت االعتقاد بھذه األمور بقوة و. الجنس  في فنلندا ھي جریمة خطیرة جدًا، ُتؤّدي بصاحبھا إلى السجن

األفكار الخاطئة في المكان .  َأْن یكون راجع على سبیل المثال إلى  تربیتك وَنمّوك من طرف ُأناُس لم یعرفون الثقافات األخرى

  . الخاطئ ُیْمكن َأْن تقوَد على أیة حال إلى اَألْفعال الخطیرة وتكون النتیجة خطیرة أیضًا

الجرائم . اء األخیر الكثیر من حالة االغتصاب، الذي كان ورآھا رجال أجانب والضحّیة نساء فنلندیاتفي مدینة أولو َحدث في الشت

ھذا النوع من الجرائم أیقظ في الفنلندیِّین . كانت بشیعة جدًا، في األولى استعمل المقص،  في الحاالت األخرى كان االغتصاب جماعي

عندما ُیصبُح الّتمّیز أقوى في المجتمع، ھذا ُینتُج مشاكل كبیرة لُكّل .نب ُمواجھة الّتمّیزطبیعیًا غضبًا قویًا  وقّوى على ُكّل األجا

المھاجرون، إیجاد أكثر صعوبة في العمل، المعاملة ستكون بدون  مساواة وتدھور األمن عندما یرید جمیع الفنلندیین العدوانیین 

  . لعنصري أقوى والمھاجر َلْن ُیقبل في البالد، كجار َأو في مكان العملعمومًا ُیصبُح التمییز ا. االنتقام من أْفعال األجانب

 .على مسئولیتك كأب على سبیل المثال َأْن  ُترشد صغارك، أنھ لن یجب أن ُترغَم أبدًا أي شخص على ممارسة الجنس

وك الِنساء  یجب أیضًا َأْن ُتْفھم بطرق  الفنلندیة وسل)  الخمر (ثقافة الكحول . أي شخص َیجب أن یحترم اآلخر، كیفما كان اختالفھ

 . ُمختلفة
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