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A nők hibája, hogy bevándorlók vezetik a nemi erőszakolók listáját – állítja a Svéd
Bűnmegelőzési Tanács.

Egy március 4-én közzétett hivatalos kutatás tényszerűen megállapítja: a nemi
bűncselekményekben a bevándorló hátterű �atal fér�ak szemmel láthatóan
felülreprezentáltak. A hivatalos okmány az okokat nem �rtatja, de számos kutatás kísérletet
tesz erre, és meglehetősen meredek következtetéseket vonnak le pro és kontra. Az egyik
szakember szerint a svéd nők a hibásak azért, mert megerőszakolják őket. Egy másik kutatás
pedig azon elmélkedik, hogy a bevándorlók születéskori „alacsony átlagos
intelligenciaszintje” teszi őket hajlamossá az erőszakos cselekedetekre.

A svéd Bűnmegelőzési Tanács szerint a svéd nők okolhatók amiatt, hogy az afrikai és közel-
keleti bevándorlók erősen felül vannak reprezentálva a nemi erőszakot elkövetők között. A
Tanács szerint erre az egyetlen magyarázat, hogy a svéd nők jóval gyakrabban jelentik fel a
bevándorlókat, mint a svéd fér�akat – számol be róla egy svéd lap.

„Előfordulhat, hogy hajlamosabb valaki beszámolni valamiről, aminek ki volt téve, ha a
bűncselekményt olyan ember követte el, akit inkább idegennek érez magától, és aki alacsony
társadalmi státusszal rendelkezik” – állítja Holmberg nyilatkozatában.

A március elején kijött, átfogó kutatás eredményei azt mutatták, hogy az elítélt nemi
erőszakoskodók csaknem fele külföldön született, és mintegy 60 százaléka bevándorlói
háttérrel rendelkezett Svédországban. A kutatók ugyanakkor nem tudják – illetve nem
akarják – megválaszolni, hogy mi okozza az erős túlreprezentációt.
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Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Stina Holmberg, a Brå kutatási tanácsosa úgy véli,
hogy a nők hajlamosabbak nemi erőszakot
bejelenteni, ha az elkövető bevándorló. 

„Bebizonyítottuk, hogy a nemi
erőszak bűncselekmények esetében a más
országokban született emberek túlreprezentáltak. 
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Most további kutatásokra van szükség annak kiderítéséhez, hogy mi okozhatja ezt a
túlreprezentációt” – mondta Ardavan Khoshnood, a tanulmány vezető szerzője a
svéd Expressen újságnak.

„Az is elképzelhető, hogy a bevándorlók azért követnek el több erőszakot, mert olyan
kultúrából származnak, ahol a nők nem úgy viselkednek, mint a svéd nők. Nem szabad
például bulizniuk és alkoholt fogyasztaniuk, így néhány �ú ezt úgy értelmezheti, hogy a
lányok, akik ezt csinálják, már igent is mondtak a szexre” – mondja Stina Holmberg.

Egy 2010-ben végzett, közel 50 000 fér�t vizsgáló svéd tanulmány kimutatta, hogy az alacsony
intelligenciájú fér�ak nagyobb valószínűséggel követnek el bűncselekményeket, és
gyakrabban kerülnek börtönbe, mint a normál és magas értelmi szintű fér�ak.

A kutatási eredmények kulcsfontosságúak lehetnek annak megértésében, hogy a szomáliak
és az irakiak miért követnek el oly sok súlyos bűncselekményt, mint amilyen például a nemi
erőszak.

A Huvudstadsbladet most publikált cikke kimutatta, hogy

Finnországban az átlagos intelligenciaszint 102 IQ pont, ami a �nneket a világ egyik
legintelligensebb populációjává teszi. Az irakiakkal és a szomáliakkal azonban ez nem így
van: a szomáliak átlagos IQ-szintje 68, ami „nagy kockázatot jelentő csoportot”
jelent erőszakos bűncselekmények elkövetésénél „függetlenül attól, hogy milyen
intézkedéseket hoznak úgynevezett asszimiláció formájában és milyen mértékben
sürgetik az állam által bevezetett integrációs programokat”.

Fotó: MTI/EPA/Katia Hrisztodulu

FriaTider  Brå: Kvinnornas fel att invandrare toppar våldtäktsligan
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Összesen 135 komment
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. 
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon! 
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Svédországban újabban vezető kutatók biológiai
tényezőket is �gyelemben vesznek. 

az iraki bevándorlók 52,6-szor hajlamosabbak a nemi
erőszakra, mint egy átlagos �nn ember. A szomáliak,
Finnország egyik legnagyobb bevándorló csoportja
nem sokkal az irakiak után szerepel a statisztikában.
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Szerintem is a nők hibája, hogy nem vágtak még le elég bevándorló nemi szervet.



Megtalálta 2021. március 22. 17:29 42 

9 32

288 6246

82 1064

2 1

14 20

„Viharos vizeken hazánk” –
Századvég-kötet migrációról és
járványhelyzetről

Cseh Katalint is kitiltották Kínából

A Zsidó Világszövetség elnöke nem
hisz Jakabnak

Új kormánya van Koszovónak

ENSZ: A nőket „szisztematikusan
kizárják” a járványvédelmi
döntéshozatalból











28 347

KURTZ EZREDES 
(Kontra)

NYILATKOZATGENERÁTOR
ÉTTERMISÉGIEKNEK

Az Új múlt 2000 Kft. most páratlan
lehetőséget kínál Önnek!



   

javascript:
javascript:
https://mandiner.hu/cikk/nyomtatas/20210322_szocialdarwinizmus_es_aldozathibaztatas_a_sved_nok_hibasak_a_bevandorlok_szuletetten_ostobak
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mandiner.hu/cikk/20210322_szocialdarwinizmus_es_aldozathibaztatas_a_sved_nok_hibasak_a_bevandorlok_szuletetten_ostobak
https://www.friatider.se/bra-kvinnornas-fel-att-invandrare-toppar-valdtaktsligan?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202103
https://www.friatider.se/bra-kvinnornas-fel-att-invandrare-toppar-valdtaktsligan?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202103
https://mandiner.hu/tag/svedorszag
https://mandiner.hu/tag/finnorszag
https://mandiner.hu/tag/kutatas
https://mandiner.hu/tag/bevandorlas
https://mandiner.hu/tag/intelligencia
https://mandiner.hu/tag/aldozathibaztatas
https://mandiner.hu/tag/sved_bunmegelozesi_tanacs
https://mandiner.hu/login
https://mandiner.hu/regisztracio
https://mandiner.hu/felhasznalo/box_hill
javascript:
javascript:
https://mandiner.hu/felhasznalo/megtalalta
javascript:
javascript:
https://mandiner.hu/cikk/20210318_viharos_vizeken_hazank#comments
https://mandiner.hu/cikk/20210322_cseh_katalint_is_kitiltottak_kinabol#comments
https://mandiner.hu/cikk/20210322_magyarorszag_valaszut_elott#comments
https://mandiner.hu/cikk/20210322_koszovo_kulfold_kormany#comments
https://mandiner.hu/cikk/20210322_ensz_nok_kulfold_jarvany#comments
https://mandiner.hu/cikk/20210318_viharos_vizeken_hazank
https://mandiner.hu/cikk/20210318_viharos_vizeken_hazank
https://mandiner.hu/cikk/20210322_cseh_katalint_is_kitiltottak_kinabol
https://mandiner.hu/cikk/20210322_cseh_katalint_is_kitiltottak_kinabol
https://mandiner.hu/cikk/20210322_magyarorszag_valaszut_elott
https://mandiner.hu/cikk/20210322_magyarorszag_valaszut_elott
https://mandiner.hu/cikk/20210322_koszovo_kulfold_kormany
https://mandiner.hu/cikk/20210322_koszovo_kulfold_kormany
https://mandiner.hu/cikk/20210322_ensz_nok_kulfold_jarvany
https://mandiner.hu/cikk/20210322_ensz_nok_kulfold_jarvany
https://mandiner.hu/cikk/20210322_nyilatkozatgenerator_velemeny_kurtz#comments
https://mandiner.hu/cikk/20210322_nyilatkozatgenerator_velemeny_kurtz
https://mandiner.hu/cikk/20210322_nyilatkozatgenerator_velemeny_kurtz
https://mandiner.hu/
https://www.facebook.com/mandiner.hu/
https://www.instagram.com/mandiner.hu/?hl=hu

