
 

Szwedzka profesor dowiodła, że większość gwałtów dokonują
imigranci. Zajęła się nią prokuratura

STRONA GŁÓWNA (/) ŚWIAT (/LIST-OF-ARTICLES/48)/

Prof. medycyny Kristina Sundquist z Uniwersytetu w Lund jest podejrzana o złamanie etyki w związku z badaniami, w których

dowiodła, że większość gwałtów dokonują imigranci. Prokuratura wszczęła w jej sprawie śledztwo. Współautor badania, Ardavan

Khoshnood, w rozmowie z PAP tłumaczy, że naukowcy wcześniej nie przeprowadzali takich analiz, bo "nie chcieli być posądzani o

ksenofobię".

Wiosną tego roku zespół prof. Sundquist opublikował wyniki badań na podstawie ponad 3 tys. wyroków sądowych, z których wynika, że

prawie 60 proc. wszystkich osób skazanych w Szwecji za gwałt w latach 2000-2015 miało obce pochodzenie.  

Praca poza nielicznymi wyjątkami nie została omówiona w głównych szwedzkich mediach, ale wzbudziła kontrowersje w środowisku

naukowym. Na skutek skargi doktorantki z Uniwersytetu w Goeteborgu sprawa tra�ła do prokuratury, która najpierw odmówiła wszczęcia

postępowania, a ostatnio na wniosek Izby Odwoławczej ds. Etyki Badań Naukowych (ONEP) wszczęła śledztwo. Badacze podejrzani są o

złamanie ustawy o etyce badań naukowych, gdyż według śledczych, nie posiadali zezwolenia na analizę "wrażliwych danych".

W Szwecji za takie dane uważane są statystyki dotyczące narodowości, pochodzenia etnicznego czy religii.

Według OENP , "badanie pokazuje +zasadniczo+ obecność imigrantów w szwedzkich statystykach dotyczących gwałtów, o czym nie

wspomniano we wnioskach o pozwolenie". "Chociaż naukowcy otrzymali dostęp do informacji, które dostarczyły wiedzy przedstawionej w

artykule (naukowym), to nie mieli zezwolenia na ich wykorzystywanie" - podkreśliła Izba we wniosku do prokuratury.    

Prof. Kristina Sundquist, będąca najczęściej cytowanym w pismach naukowych pracownikiem Uniwersytetu w Lund w dziedzinie medycyny,

uważa, że miała pozwolenie na przeprowadzenie badań. "Decyzję prokuratury jest dla mnie szokująca, to jest dla mnie oczywiście bardzo

stresujące" - podkreśliła w rozmowie z dziennikiem "Sydsvenskan".  
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Wskaźniki jakie brali pod uwagę naukowcy

Według współautora opracowania lekarza docenta Ardavana Khoshnooda, który jest z pochodzenia Irańczykiem, celem badania nie była

analiza problemów wynikających z integracji, a imigracyjne pochodzenie sprawców gwałtów było jedynie jedną ze zmiennych, która okazała

się istotna w trakcie analizy. Inne wskaźniki, jakie brali pod uwagę naukowcy, to m.in. poziom inteligencji IQ czy popełnianie innych

przestępstw.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP Khoshnood, w Szwecji od lat nie przeprowadzano badań nad cechami sprawców gwałty. "Nie mieliśmy

takich danych, a jednocześnie wzrasta liczba podejrzanych o takie przestępstwa" - podkreślił.

Dlaczego naukowcy nie podejmowali tego tematu? "Jednym z powodów, dla których naukowcy powstrzymywali się od przeprowadzania

badań biorących pod uwagę kwestie etniczne, narodowościowe lub pochodzenie może być obawa o wyniki pokazujące, że występuje

nadreprezentacja takich osób. Badacze nie chcieli być oskarżani o przyczynianie się do ksenofobii" - uważa Khoshnood.

Wcześniej statystyki na temat sprawców gwałtów podawała podlegająca rządowi Szwedzka Rada ds. Przeciwdziałania Przestępczości, ale

również jak w przypadku innych przestępstw w ostatnich latach przestano podawać w statystykach narodowość sprawców.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)
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Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, gra�ki, �lmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników

Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
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