
مطالبی از اداره خدمات اتباع خارجھ نشر خواھد شد کھ حاوی اطالعاتی در زمینھ ھای قوانین و حقوق " موزائیک"در فصل پائیز و زمستان امسال، در ضمائم نشریھ 

  .اجتماعی مربوط بھ مھاجرین خواھد بود

  .ند جرم بزرگی شناختھ می شود در فنال، جنسیھر نوع سوء استفاده و ، ھتک ناموستجاوز بھ عنف

زن خرابی در واقع  تنباط می کنند کھ اوـساچنین ، ھمھ کرات می باشددر بعضی از جوامع، وقتی زنی در خیابان تنھا قدم می زند و یا بھ طور واضحی تحت تاثیر مس

در این . ودـد، بھتر است بدانند کھ در فنالند اصًال چنین استنباطی نمی شمھاجرینی کھ از یک چنین جوامعی می آیند کھ در آنجا این نحوه تفکر مرسوم می باش .تـاس

حتی  کھ زنی تنھا و ، در صورتیمثًال. اوی حقوق اجتماعی مرد و زن، بھ شکلی کامًال متفاوت استـموارد، نحوه تفکر عمومی مردم فنالند، با توجھ بھ رعایت اصل تس

ھیچ مردی نمی تواند ، برخورد با چنین زنیدر بھ این معنی کھ . در ک او را فاحشھ قلم داد نخواھدھیچکس ؛باری بگذراندال مستی اوقات خود را در دیسکوتک یا در ح

صرف مشروبات الکلی بھ م مستی یا سکر و ،در فنالند.  یا ھر نوع عمل جنسی دیگر نماید و و یا بھ زور وادار بھ جماعدش اجازه دھد کھ این زن را بھ تطمیعبھ خو

بروز مشکالتی از قبیل سھل  ؛ کھتفاده از مشروبات الکلی می باشدـ اس نحوه این جامعھ در و عاداتنتـاین فقط مربوط بھ س. یچ وجھ ارتباطی بھ امور جنسی نداردھ

 پیروان بسیاری از مھاجرین، مخصوصًابرای  این مسائل. ان و ابتال بھ الکلیسم نشانھ ھای آن است افراط در مصرف مشروبات الکلی، می خوارگی نو جوانانگاری و

  . دن آن می باشایجراط می کنند و مشکالت باال نتـروبات الکلی افـرف مشـ فنالندیھا در مص؛ کھبھ طور کلی می توان گفت. دمی کنزیادی ایجاد ابھام و تعجب  دین اسالم،

دار کردن ھر زنی بھ اعمال جنسی، سوء استفاده از  کھ وابھ این معنی. تـنس دادیگر جدا کامًال از یک را مشروبات الکلی و روابط جنسیو موضوعاّما بھتر است کھ د

 جرم فقط مرتکب بھ ده وـشناختھ شی ، نھ تنھا درفنالند، بلکھ در اکثر ممالک غربی جرم سنگینوایا مست کردن زنی برای دست یابی بھ بھ این منظور ی مست بودن زن

 در اثر عملی کھ برای دیگران ناپسند است، ، چنانچھ زنید کھـت کھ اذھان عمومی بر این عقیده باشـ بعضی از جوامع ممکن اسدر. جوابگوی عمل خود خواھد بود

حتی در بعضی ادیان ممکن .  خود را دیده است ناشایستاست و وی فقط سزای اعمال تقصیر اصلی متوجھ خود او د؛ قرار گیر آنھاقربانی و مورد تجاوز و بدرفتاری

در برخی از ادیان دیگر . د، توسط پیروان معتقد آن دین تنبیھ و مجازات گرددمایند کھ اگر زنی بر خالف شئون مذھبی عمل ندینی ایجاب کو دستورات است وظایف 

انین قضائی در مورد تجاوز بھ کھ قو امکان دارد ،در ممالک دیگری از دنیا. مبول گناه و اعمال ناشایست جنسی و فریفتگی مرد تصور کنندـت کھ زن را سـممکن اس

 قانون بھ شکل دیگری قانون و اجرای ،ولی در فنالند. دن قائل شواتیدر عمل برای مردان تبعیضمجریان قانون  و یا ؛ ناعادالنھ و بھ نفع مردان وضع گردیده باشدعنف

اکم بر ـتورات مذھبی و یا عرف حـبرای مھاجرین نیز، دس. اوی قضاوت می کنندـر مسدر این مملکت اعمال ھمھ افراد جامعھ را دقیقًا در برابر قوانین و بھ طو. است

ر قانونی ـ ھمسالف میل باـیا برخ بھ عنف بھ موجب قانون؛ حتی آمیزشدر فنالند، . الف قانون نخواھد بودـجامعھ قبلی آنھا، بھ ھیچ وجھ دلیلی برای برائت آنھا از کار خ

  .ده و مجازات داردـوب شـ نیز جرم محسخود

 تا مبادا بھ علت عدم ،ی بھ تدریج برایشان قابل توجھ می شود نیز آموزشھای الزم داده شودـبھتر است بھ نو جوانانی کھ دارند بھ سنین بلوغ می رسند و موضوعات جنس

م این آموزشھا عبارتند از اینکھ؛ یاد بگیرند تا بھ خواست و حقوق  اھ. اعمالی خارج از چھار چوب قانون و مقررات اجتماعی از آنھا سر بزند، یا عقاید غلط،اطالع

سی بھ ھیچ عنوان اعمال جن. تفاده ھای دیگران محافظت نمایندـاوی بھ یک چشم نگاه کنند و از حقوق خود در مقابل سوء اسـدیگران احترام بگذارند، ھمھ را بھ طور مس

.  زن نیستی، ھیچ پاکی و ناپاکی متوجھ مرد یاباضافھ اینکھ، در روابط جنس. ندسرچشمھ می گیر ذات انسان  ویعت طبد، بلکھ برعکس ازی نیستنت و ناپاکـاعمال زش

در این کار نمی  ی یا گناھیک از آنھا ثوابیان ھستند و ھیچـ، مذاھب و ممالک مختلف یکس تمام افراد از فرھنگھا،در روابط جنسی طرفین، تـ و خواسدر صورت تمایل

 اعمال جنسی بین اشخاص بالغ . بھ اعمال جنسی وادار کند و تطمیعپافشاریبا  یا با زور ،بر خالف میلشا از طرف دیگر، ھیچکس حق ندارد شخص دیگری را اّم. دکن

 سنگینی است کھ بسیارالند جرم ھای جنسی با کودکان در فنـھمچنین آمیزش. این جرم مجازات زندان دارد.  سال در فنالند غیر قانونی و جرم است16و نوجوانان زیر 

 ھم بھ ئول تربیت و پرورش آنھات کھ افراد مسـد، بھ این دلیل اسن متفاوتی باشایدموارد باال صاحب عقینی در  مھاجراگر.  بھ زندان محکوم خواھد شدمجرم بدون شک

ت در ـممکن اسد، نعادی بھ نظر رسخیلی ادات و نظراتی کھ در جامعھ ای اعتق. ھمین طریق تربیت یافتھ و ھیچ اطالعی از عقاید و نظرات جوامع دیگر نداشتھ اند

  . و موجب اعمالی گردد کھ در آنجا جرم محسوب شده و عواقب وخیمی بھ بار آوردت و خطا جلوه کردهـامعھ دیگری نادرسج

این جرائم ھمھ بسیار . زین مردان خارجی و قربانیان آنھا فنالندی بودنداوز بھ عنف اتفاق افتاد کھ متجاوـ چندین مورد تج(Oulu)" اولو"ھر ـتان گذشتھ در شـدر زمس

در فنالندیھا احساس  طبیعتًا ،جرائمیارتکاب چنین .  صورت گرفتھ بودده شده بود، و دو مورد تجاوز گروھیشنیع بودند؛ در یک مورد از قیچی بھ عنوان سالح استفا

 مشکالت فراوانی برای ھمھ ،نتیجتًا، با افزایش پیش داوری در جامعھ. را نسبت بھ تمامی اتباع خارجھ تقویت می کندتنفر شدیدی بر انگیختھ و پیش داوریھای آنھا 

  چون ممکن است؛ کم می شودالنھ می شود و حتی امنیت عمومی مردمعادبھ این معنی کھ اشتغال و پیدا کردن کار سخت شده، رفتار مردم بد و نا: خارجیان پدید می آید

 در بین مردم، دیگر ھیچ بھ طور کلی، با گسترش تبعیضات ملیتی. ندزنخشونت بنسبت بھ آنھا دست بھ  ، خارجیان، برای انتقامجوئی ازونا آرام و ستیزه خالندیھای فن

  . د نمی پذیر ھمکس از مھاجرین استقبال نمی کند، بھ آنھا کار نمی دھد و حتی آنھا را در ھمسایگی خود

 و  اجتماعیان باید بھ حقوقـانس.  وادار بھ آمیزش جنسی بکنندنباید با زور کسی راالدین در تربیت نوجوانان خود این است کھ بھ آنھا بیاموزند کھ یکی از وظایف و

 استفاده از مشروبات الکی و رفتار تناپسند یا پسندیده؛ سن. دـبا او متفاوت باشکھ اعتقادات و اندیشھ ھای دیگری ت مشروع دیگران احترام بگذارد، علی الرغم اینـخواس

  .را می پذیرند پذیرفت آن ید بھ ھمان طریقی کھ فنالندیھاان را در فنالند نیز بازن

  مھاجریناداره خدمات اتباع خارجھ و 
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