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المساواة مهمة
الجميع رجاال و نساءا متساوون في فنلندا. هنا 

كل فرد له حرية االختيار الرتداء ما يريد و 
الخروج و قتما يشاء, و ان يكون مع من يريد 
و كل شخص له الحق باختيار مهنته الخاصة.

التحرش غير مقبول اطالقا
يمنع كذلك اللمس, المسك, الضرب, التعقب 

,و التحرش لفظيا بشخص اخر. في فنلندا 
يمكن ان يحكم عليك بالسجن ألرتكاب هذه 
الجرائم و حتى يمكن ان يتم نفيك من البلد.

الموظفون الحكوميون امنون و يمكن 
الوثوق بهم

الموظفون الحكوميون يمكن الوثوق بهم في 
فنلندا. االطباء قد مروا بسنوات من التدريب 
المهني و يمكنك رؤية الطبيب منفردا او مع 

مترجم. التعامل مع الشرطة و الموظفون 
الحكوميون كذلك امن, لكل من النساء و الرجال.

االغتصــاب جريمة خطرة
االغتصــاب جريمــة خطرة تؤدي الى 

عقوبــة. الضحية بأمكانها ابالغ الشــرطة 
عــن االغتصاب , و الجاني ســيتم الحكم 

عليــه بناءا على اقــوال الضحية والفحص 
الطبي. يمكن الحكم عليك بالســجن لســنوات 

الرتكابــك االغتصاب, مما يعقد
لجوئك. عملية 

ممنوع العنف 
يمنــع قانونيــا منعا باتا التســبب بأي ضرر 

بدنــي او نفســي ألي كائــن حي. يمنع ضرب 
او معاقبــة الرجال, النســاء, االطفال, و 

الحيوانــات. العنــف المنزلي ممنوع كذلك و 
عليــه جزاء ومعاقبة.



الشعب الفنلندي شعب هاديء
الفنلنديون هادئون و مسالمون, و هم يحترمون 

المساحة الشخصية.على سبيل المثال, ال احد 
يتحدث او يجلس بجانب شخص غريب في 

الباص. الناس يحتفظون بمسافاتهم الشخصية 
في االماكن العامة االخرى.

الشعب الفنلندي يتبع القوانيين
هناك قوانين صارمة لركن السيارات. يجب 
ركن سيارتك  دائما في االماكن المخصصة 
لركن السيارات.  اذا ركنت سيارتك في اي 

مكان يحلو لك, ستثير غضب الناس و تتحمل 
غرامة مادية.

الفنلنديون يقدرون العمل
العمل مهم للفنلنديين. سواء كنت منظف او 

مدير, العمل الجاد و المثابرة مقدران هنا.

الشعب الفنلندي يحترم الوقت
الفنلنديون دقيقون بمراعاة المواعيد و يتبعون 

جدول مواعيدهم. التاخر على موعد فعل 
غير مهذب و يثير مشاكل. التأخر هو كسرقة 

الوقت من شخص ما.

الفنلنديون يحبون االنتظار في طوابير
االنتظار في طوابير هو تقليد فنلندي. هنا الناس 
يصطفون في خطوط مستقيمة بصبر منتظرين 
لدورهم.  عدم االلتزام بطابور االنتظار و محاو

 لة التقدم امام االخرين قبل دورك فعل غير
مقبول و يثير غضب الناس.

الطبيعة هي جزء مهم من الكيان الفنلندي
الفنلنديون يحبون الطبيعة فوق كل شيء.

هنا الناس يقضون الكتير من الوقت في الغابات 
و الريف بعزلة او معا عوائلهم. الطبيعة محترمة 

و محمية, التترك النفايات على 
االرض و ال تبذر الماء.
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غالبا المشروبات الكحولية تكون 
حاضرة في جميع االحتفاالت

يتمتع الناس بشرب الكحوليات في االحتفاالت 
و قد يشرب البعض الكثير منها. عند االكثار 

من شرب الكحوليات يصبح الناس كثيروا 
الكالم و في بعض االحيان يصبحون اكثر 

عدوانية. اذا واجهتك هذه المشكلة عليك 
تجاهلهم و مواصلة سيرك.

 عندما تبدأ بفهم الثقافة الفنلنية,
ستتعلم ان تحبها

في نواح كثيرة فنلندا هي بلد غريب ذو تقاليد 
غريبة. لكن عندما تتعايش مع الفنلنديين و 
تتعرف على ثقافتهم, ستجد ان فنلندا هي 

احدى افضل دول العالم.

البطاطا هي مكون مهم في المطبخ 
الفنلندي و في اوقات المناسبات
الفنلنديون يتناولون البطاطا في وجباتهم 
اليومية  و كذلك في اوقات المناسبات. 

الفنلنديون يحبون البطاطا و يقومون باعدادها 
في اي فرصة تتوفر لهم.

المدن الفنلندية تكوت هادئة  في
ايام العطل الرسمية

الفنلنديون لديهم القليل من االحتفاالت القومية المهمة 
كل سنة. الميالد المجيد) الكرسمس(,عيد الفحص,  و 

يوم انتصاف الصيف في هذه االحتفاالت  يقضي 
الناس اوقاتهم مع عوائلهم لذلك تكون الشوارع هادئة. 
لكن هناك الكثير من المناسبات االخرى حيث يحب 

الفنلنديون االجتماع و االحتفال سويا.


