
አሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር ምንድነው?
አሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር ማለት አንድን ሰው የቤተሰብ 
ወይም የህብረተሰብን እምነትና ባህል አክብሮ እንዲኖር 
የሚደረግ ጫና፣ ማስፈራራት እንዲሁም ማስገደድ ማለት 
ነው።

ቁጥጥሩ በተራቀቀ ዘዴ የሚደረግ ሲሆን 

የግለሰብ መብትንም የሚጥስ ሊሆን 

ይችላል። በኖርወይ በህብረተሰብ ማዋሃድ 

ፖሊሲ ላይ ጸረ አሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር 

መታገልን  እንድ  አንድ  ግብ  አድርጎ 

ይወስዳል። 

በማኅበራዊ ቁጥጥር የሚጠቁት ስንት 
ናቸው?

በርግጠኝነት  በማኅበራዊ  ቁጥጥር 

የሚጠቁት ብዛት ለማወቅ አይቻልም። 

በቅርብ ጊዜ በኦስሎ አከርሁስና በቡስከሩድ  

በሚባሉት ትምህርት ቤቶች እድሚያቸው 

ክ16-17 በሆኑት ወጣቶች ላይ በተደረገው 

ጥናት አብዛኞቹ ወላጆቻቸው፣

Ÿ በእረፍት ጊዜ ከሌሎች ጓደኞቻቸው 

እንዲገናኙ እንድማይፈቅዱ
Ÿ በእረፍት  ጊዜ  ከተቃራኒ  ጾታ  ጋር 

መገናኘት እንደማይፈቅዱ
Ÿ ከመጋባት  በፊት  ጾታዊ  ግኑኝነት 

ተቀባይነት እንደሌለው
Ÿ ልጃገረዶች በሁለትኛ ደርጃ ትምህርት 

ቤት ሆነው የወንድ ጓደኛ እንድይዙ 

እንደማይፈቀድ

በጣም ጥቂቶች ደግሞ በማኅበራዊ 

ሁ ኔ ታ ቸ ው  ላ ይ  ጥ ብ ቅ  ቁ ጥ ጥ ር 

እንደሚደረግባቸው ገልጸዋል። ይህ ጥናት 

አመላካች ቢሆንም በማኅበራዊ ቁጥጥር 

እና በአሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር ያለውን 

ልዩነት በግልጽ አያሳይም። ማኅበራዊ 

ቁጥጥር አሉታዊ የሚሆነው የወጣቶቹን 

መብት የሚጥስ ሲሆንና ወጣቶቹም እንደ 

ጫና፣ ማስፈራራት ወይም እንደማስገደድ 

ሆኖ ሲሰማቸው ነው። 

የበለጠ ቁጥጥር አለባቸው። ከእስላምና 
ከሌሎች ሃይማኖቶች እንድ ሂንዱና 
ቡድሂዝም የሚወለዱ ወጣቶችም ከፍ ባለ 
መጠን ለአሉታዊ ቁጥጥር የተጋለጡ 
ናቸው። 

በአባታዊ ስርዓት የቤተሰብ ክብር ከሴት 
ል ጅ  ድ ን ግልና  ጋር  የ ተ ሳ ሰረ  ከ ሆ ነ 
ልጃገረዶችን በይበልጥ ለማኅበራዊ ቁጥጥር 
የተጋለጡ ያደርጋቸዋል። እንደዚሁም ሆኖ 
ግን ወንዱንም ሊነካው ይችላል። አንድ ሰው 
በኣሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር የሚደርስበት 
እና ራሱም ማኅበራዊ ቁጥጥር ፈጻሚ 
የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ወላጆች 
ወንድ ልጃቸውን እህቱን እንዲቆጣጠር 
ሊያስገድዱት ይችላሉ። 

ቤተሰቦች አሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር 
የሚያደርጉት ልጆቻቸው የህብረተሰቡን 
እምነትና ባህል በመጣስ ስማቸውና 
ክብራቸው እንዳይጎድፍ ሲሉ ነው።

አላማውም ግለሰቡን ከስህተት ለማረም 
እና ስህተት እንዳይፈጽም ለመከላከልም 
ነው። ግለሰቡ የህብረተሰቡንና የአካባቢውን 
ባህልና ስነስርዓት እንዲያከብር ለማድረግ 
ነው።

አሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር የአገሮችን 
ድንበርም ተሻግሮ ሊፈጸም ይችላል። 
በውጭ አገር የሚኖሩ ቤተሰቦች ወይም 
ዘመዶች በኖርወይ ለሚኖር ቤተሰብ 
የል ጆ ቻ ቸ ውን  አ ስ ተ ዳደግም  ይ ሁን 
ስለጋብቻቸው ቁጥጥር ሊያረጉባቸው  
ይችላሉ።  

ስለ አሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር ምን 
ያህል እናቃለን? ማን ቁጥጥር ያደርጋል፣ 
ማነውስ  ለቁጥጥር  የሚጋለጠው፣ 
እንዴትስ  ይፈጸማል፣  ምክንያቱስ 
ምንድነው?

አሉታዊ ማኅበራዊ ቁጥጥር በስደተኞች 
ብቻ የሚደረግ አይደለም። የዚህ ዓይነት 
ቁጥጥር በሌላውም ህብረተሰብ አለ። 
በተጨማሪም የተወሰነ የህብረተሰቡ አካል 
ለቁጥጥር በይበልጥ የተጋለጠ መሆኑን 
እናቃለን። የወጣቶቹ ወላጆች ከማእከላዊ 
ምስራቅ፣ ከሰሜን አፍሪቃ፣ ከሶማሊያ፣ 
ከስሪላንካ፣ ከፓኪስታን ወይም ከደቡብ 
አስያ ከሆኑ የላቀ አሉታዊ ማኅበራዊ 
ቁጥጥር  ሊያጋጥማቸው  እንደሚችል 
ይገመታል።

በቤተሰብ ያለው ሃይማኖትና የሃይማኖት 
የማክረር መጠንም ትልቅ ሚና አለው። 
ሃይ ማ ኖት  የለን ም  ከ ሚ ሉ ት  ይልቅ 
ከክርስቲያን ቤተሰብ የሚወለዱት ወጣቶች 
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