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1. Johdanto 

1.1. Tutkimustehtävä 

Youtube-videossa esilaulaja resitoi toistuvasti ja rytmikkäästi ”Kyrie Eleison”, 

”Herra armahda”, ja kansa vastaa samoin sanoin tehden ristinmerkkejä. Pienen 

tummatukkaisen kuoripojan silmät sidotaan tummansinisellä huivilla. Seurakun-

nan edessä pöydällä on lasiastiassa kolme lasipalloa, joiden sisällä on paperikää-

röt. Kussakin paperissa on nimi. Pappi nostaa lasiastian kannen ja ojentaa sen 

avustajalle. Poika nostaa yhden palloista ja antaa sen papille, joka tekee ristinmer-

kin, avaa lasipallon ja sinne rypistetyn paperin. Paperilla on arabiaksi kirjoitettu 

miehen nimi. Hän näyttää avatun paperin seurakunnalle, joka alkaa taputtaa rai-

vokkaasti. Päivä on marraskuun ensimmäinen sunnuntai vuonna 2012, ja piispa 

Tawadros on juuri valittu Egyptin koptien uudeksi johtajaksi. Hänestä tulisi pian 

Aleksandrian koptilaisortodoksisen kirkon paavi Tawadros II.1 

Egyptin tapahtumilla on maailmanlaajuista merkitystä. Maa on väestömää-

rältään Lähi-idän suurin ja maailman 16. suurin.2 Ehkä juuri tästä syystä uutinen 

Egyptin koptiortodoksien uudesta paavista ja hänen poikkeuksellisesta valintata-

vastaan levisi ympäri maailmaa. Kahtena aiempana vuonna länsimainen uutisointi 

Egyptistä oli paljolti keskittynyt maan vallankumoukseen ja siihen liittyneeseen, 

myös kristittyyn vähemmistöön kohdistuneeseen, väkivaltaan. Tämä uutinen poik-

kesi positiivisuudellaan valtavirrasta ja eräällä tavalla antoi Egyptin koptikristi-

tyille kasvot. Silloinen Suomen suurlähettiläs Egyptissä, Roberto Tanzi-Albi, oli 

muun diplomaattikunnan kanssa todistamassa paavin virkaanasettamista. Hän 

myös kirjoitti tapahtumasta ulkoministeriön blogipalvelussa. Suurlähettiläs aloitti 

toteamalla, että joskus Lähi-idästä voi kirjoittaa iloisiakin uutisia. Hän jatkoi:  

 

Tilaisuudessa oli valtavan riemukkaan perhejuhlan tunnelma. En erehtyne todetessani, että 

tämän kauemmas ei Keski-Pohjanmaalla suoritettavista luterilaisista kirkonmenoista päästä. 

Monituhantinen kirkkoyleisö taputti, huusi ja vihelsi riemusta korviahuumaavalla tavalla 

aina kun jotakin seremonian kannalta merkittävää tehtiin.– – Seremonia oli paitsi mieleen-

painuva, mutta myös hyvin pitkä, lähes viisituntinen. Kuin olisi astunut ajassa 1500 vuotta 

taaksepäin ja kurkistanut avaimenreiästä Bysantin aikaisen itäisen Välimeren maailmaan.3 

 

Pureudun tutkimuksessani Egyptin koptiyhteisön haasteisiin 2010-luvulla. Näkö-

kulmani on yhteiskunnallinen, tutkin siis kristittyä vähemmistöä muslimivaltiossa. 

Ensisijainen tutkimuskysymykseni on selvittää, miten koptikristittyjen asema 

                                                 
1 AP 2012.  
2 CIA 2014. 
3 Suomen Kairon -suurlähetystön blogi 2012. 
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muuttui vuonna 2011 alkaneen vallankumouksen aikana ja sen jälkeen. Pyrin sa-

malla vastaamaan siihen, miksi kristittyjen ja muslimien väliset jännitteet purkau-

tuivat erityisen rajusti samoihin aikoihin. Tätä varten selvitän tutkimusajanjakson 

avaintapahtumat taustoineen ja etsin tietoa jännitteiden syistä. Toissijaisesti ky-

syn, miten uskonnonvapauden periaatteet toteutuivat koptikristittyjen kohdalla. 

Tutkimuksen aikarajaus perustuu vuosina 2011–2012 tapahtuneisiin suurin muu-

toksiin Egyptissä. Vallankumouksen jälkeen maahan valittiin islamistienemmis-

töinen parlamentti ja islamistipresidentti. Tämä ja kristittyjä kohtaan suuntautu-

neen väkivallan kasvu antoivat koptiyhteisölle aihetta suureen huoleen.  

Tutkimusmetodini on luoda uutisaineiston avulla mahdollisimman luotet-

tava kuva koptiyhteisöön liittyvistä tapahtumista tutkimusaikana. Täydennän ta-

pahtumakuvausta teema-analyysillä, jossa pyrin ottamaan huomioon tapahtumien 

historiallisen taustan sekä ajankohdan poliittisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden 

vaikutuksen. Valituista teemoista pyrin löytämään oleelliset muutostrendit. Rajaan 

tietoisesti analyysin ulkopuolelle eräitä tärkeitä teemoja, joista ei löytynyt riittä-

västi materiaalia tutkimusaineistosta. Näitä ovat muun muassa koptien opiskelu-, 

työ- ja uramahdollisuudet sekä suhde armeijaan. Tutkimuksen ensisijaisia lähteitä 

ovat New York Times ja Ahram Online -verkkopalvelut. Lisäksi hyödynnän Yh-

dysvaltain hallinnon uskonnonvapausraportteja. Käytän tarpeen mukaan myös 

Watani ja Christianity Today uutispalveluja ja muita vastaavia saadakseni eri in-

tressiryhmien näkemykset mukaan tarkasteluun. Päälähteistä olen pyrkinyt etsi-

mään kaiken asiaan liittyvän materiaalin vuosilta 2011–2012. Paikoittain olen 

hyödyntänyt myös uudempaa lähdemateriaalia, mutta en ole käynyt sitä järjestel-

mällisesti läpi. Tiedostan sen, että laajemman aineiston käyttö olisi tuonut tutki-

mukseen lisää sävyjä ja yksityiskohtia, mutta aineiston rajaaminen oli välttämä-

töntä, jotta tutkimuksen laajuus pysyisi tavoitetasossa. 

Länsimainen media on kommentoinut paljon Egyptin tapahtumia. Tätä nä-

kökulmaa valotan The New York Times -lehden (NYT) verkkopalvelusta haetuilla 

kirjoituksilla. NYT on maailman arvostetuimpia sanomalehtiä, ja sen erityisenä 

vahvuutena pidetään sen toimituksellisen aineiston laatua. Vuoteen 2011 men-

nessä se oli voittanut 106 journalismin Pulitzer-palkintoa, enemmän kuin mikään 

muu uutisorganisaatio.4 Vuoden 2013 levikkivertailujen mukaan päivittäislehden 

                                                 
4 Encyclopedia Britannica 2014. 
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ja sen sähköisten versioiden levikki on Yhdysvaltain toiseksi suurin noin 1,8 mil-

joonan kappaleen lukumäärällä. Sunnuntaijakelun osalta lehti oli maan suurin.5 

Lehden verkkopalvelusta löytyi vuosilta 2011–2012 yhteensä 108 Egyptin kopteja 

koskevaa artikkelia. Näistä lehden Kairon toimituksen esimies ja kirjeenvaihtaja 

David D. Kirkpatrick oli kirjoittanut lähes puolet. Lisäksi lehdessä julkaistiin 

kuusi kopteihin liittyvää pääkirjoitusta ja 16 etusivun mielipidekirjoitusta. Käytän 

NYT artikkeleita lähtökohtana objektiivisen näkökulman luomisessa tapahtumiin.  

Vuonna 2012 Forbes Middle East teki listan arabimaailman suosituimmista 

verkkouutispalveluista. Egyptiläinen Al-Ahram todettiin yhdeksi Egyptin vanhim-

mista sanomalehdistä. Siitä julkaistiin Kairon lisäksi paikallisia painoksia Du-

baissa ja Kuwaitissa sekä kansainvälistä arabiankielistä versiota. Sanomalehden 

vuonna 2010 perustettu verkkoversio Ahram Online (AHO) oli vertailun kärjessä, 

arabimaailman suosituin verkkouutispalvelu. Palvelussa rekisteröitiin vuoden ai-

kana 75,5 miljoona käyntiä ja 31 miljoonaa eri lukijaa. Vertailussa oli palveluja, 

joissa oli enemmän lukijoita, mutta AHO arvioitiin kuitenkin kokonaisuutena suo-

situimmaksi. Palvelusta on tarjolla sekä arabian- että englanninkielinen versio. Li-

säksi Al Ahram Weekly (AHW) -viikkolehteä julkaistaan englanniksi ja ranskaksi, 

sekä verkkopalveluna että paperisena.6 Tämä materiaali tarjoaa tutkimukselle ara-

bimaailman valtamedian näkökulman Egyptin koptien tilanteeseen. AHO-verkko-

palvelusta löytyy vuosilta 2011–2012 yhteensä 558 kopteihin liittyvää uutista. 

AHW-verkkopalvelusta olen tehnyt hakuja vain tarpeen mukaan valituista aiheista.  

Al-Ahram -sanomalehteä on luonnehdittu Egyptin hallituksen äänenkannat-

tajaksi, jonka ensisijainen tavoite oli kansallisen yhtenäisyyden tukeminen ja sosi-

aalisen konfliktin vähentäminen, erityisesti silloin kun kiistan osapuolia olivat 

muslimit ja kristityt. Lehden linjan on siis katsottu olleen kansallisen yhtenäisyy-

den rikkojia vastaan. Seuraus tästä oli todennäköisesti se, että lehdessä vähäteltiin 

uskonryhmien välisiä ongelmia, eikä ongelmien syitä nostettu esille.7 Al-Ahramin 

päätoimittaja erotettiin maaliskuussa 2011, koska häntä pidettiin syrjäytetyn presi-

dentti Mubarakin kannattajina. Lisäksi Tahrir-aukion ensimmäisten suurten mie-

lenosoitusten aikaan lehden etusivulla oli laaja raportti Libanonin mielenosoituk-

                                                 
5 AAM 2013. 
6 FORBES 2012. 
7 Iskander 2012, 42–43. 
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sista, mutta maan oman vallankumouksen käynnistymisestä ei raportoitu ollen-

kaan.8 Oletan tämän pohjalta, että suhtautuminen kopteihin on lehden kirjoituk-

sissa riittävän neutraalia, jotta tutkimuskysymyksiin voidaan hakea vastauksia. 

Päälähteiden lisäksi hyödynnän myös muita uutispalveluita. Watani on Kai-

rossa sunnuntaisin ilmestyvä viikkolehti. Sana Watani on arabiaa ja tarkoittaa 

”Kotimaani”. Lehden perusti vuonna 1958 koptikristitty, joka halusi edistää de-

mokraattista kansalaisyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla olisi täydet oikeu-

det uskonnosta riippumatta. Lehti on vältellyt poliittisia kannanottoja ja pyrkinyt 

ajamaan ensisijassa koptien asiaa tuomalla esiin ongelmia ja koptikulttuuria sekä 

valottamalla koptien vaikutusta Egyptin yhteiskunnassa.9 Watani tunnetaan 

koptien äänenkannattajana. Lehden verkkopalvelu Wataninet (WAT) on käytössä 

englannin- ja ranskankielisenä, ja sen kautta tuon tutkimukseen koptien oman nä-

kökulman. Palvelun hakutoiminnallisuudet ovat suppeat, joten keskityn sen osalta 

vain valittuihin aiheisiin ja tapahtumiin. Christianity Today (CT) on tunnetun 

saarnaaja-evankelista Billy Grahamin vuonna 1956 perustama Yhdysvaltain evan-

kelikaalien äänenkannattajaksi katsottu lehti. Se ilmoittaa olevansa voittoa tuotta-

maton mediatoimija, joka tarjoaa kristityille kaikkialla maailmassa luotettavaa tie-

toa. CT kustantaa useita painettuja ja digitaalisia julkaisuja, jotka tavoittavat jopa 

3,5 miljoonaa ihmistä kuukaudessa.10 Lehden verkossa julkaistu aineisto tuo tutki-

mukseen kansainvälistä kristillistä näkökulmaa. Tutkimusajalta CT-verkkopalve-

lusta löytyi tosin vain 19 uutista tai raporttia, jotka liittyivät kopteihin.  

Yhdysvaltain ulkoministeriö toimittaa maan kongressille vuosittain Interna-

tional Religious Freedom Report -uskonnonvapausraportin (IRF), joka kattaa lä-

hes kaksisataa maata. Raportin laatiminen perustuu vuonna 1998 hyväksyttyyn In-

ternational Religious Freedom Act (IRFA) -lakiin. Yhdysvaltain presidentti vah-

vistaa raportin pohjalta tarkkailtavien maiden Countries of Particular Concern 

(CPC) -listan. Listan maiden hallitusten katsotaan osallistuvan tai sallivan erityi-

sen törkeitä, järjestelmällisiä ja jatkuvia uskonnonvapauden loukkauksia, kuten 

uskonryhmiin kohdistuvaa kidutusta, alentavaa kohtelua, sieppauksia tai lain tar-

joaman suojan kieltämistä. Vuonna 2014 tällä listalla olivat Burma, Kiina, Eritrea, 

Iran, Pohjois-Korea, Sudan, Saudi-Arabia, Turkmenistan ja Uzbekistan.11 Uskon-

                                                 
8 NYT 30.3.2011 Elections in Egypt by the Fall, Leaders Say. 
9 WATANI 2014. 
10 Christianity Today 2015. 
11 IRF 2014.  
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nonvapauden toteutumista maailmalla analysoiva Annual Report of the U.S. Com-

mission on International Religious Freedom (USCIRF) ilmestyy vuosittain. Se si-

sältää toimintasuosituksia Yhdysvaltain hallinnolle. USCIRF-raportti sisältää  

maaraporttien lisäksi suositukset hallinnon toimiksi. Maaraportit on laadittu noin 

30 tarkkailtavasta maasta. Komission raportti jaottelee käsittelemänsä maat kol-

meen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat maat, jotka kuuluvat CPC-listalle. 

Toisessa ovat ne, joita suositellaan listalle. Kolmannen ryhmän maat täyttävät 

osan CPC-listalle joutumisen edellytyksistä. Vuonna 2014 Egyptiä suositeltiin jo 

neljättä kertaa nostettavaksi CPC-listalle.12 Nämä raportit ovat tutkimuksen poh-

jana uskonnonvapauden osalta. 

Vuonna 2002 perustettu Egyptian Initiative for Personal Rights -ihmisoi-

keusjärjestö (EIPR) julkaisee raportteja ja julkilausumia. Järjestöllä on neljä pai-

nopistealuetta: kansalaisoikeudet, oikeuslaitos, taloudellinen ja sosiaalinen oikeu-

denmukaisuus sekä demokratia ja poliittiset oikeudet.13 Järjestö vaikuttaa hyvin 

organisoituneelta, se tekee tutkimusta, jakaa neuvoja ja antaa tarvittaessa myös oi-

keusapua. Järjestöstä on vaikea löytää tarkempia tietoa, mutta esimerkiksi New 

York Times viittasi vuosien 2011–2013 välisenä aikana järjestön raporttien tietoi-

hin lähes 60 artikkelissaan. Tämä viittaa siihen, että järjestöön luotettiin tiedonläh-

teenä. Tutkimuksessa hyödynnän järjestön raportteja teemakäsittelyssä. 

Egyptin arabiankielisistä sanomalehtiartikkeleista käännöksiä ja tutkimuksia 

julkaiseva Arab West Report (AWR) -verkkopalvelu keskittyy arabimaailman ja 

länsimaiden sekä muslimien ja kristittyjen välisiin suhteisiin erityisesti Egyptissä. 

Palvelun englanninkielinen osio ja käännökset käsittelevät aiheita, jotka ovat joko 

kiistanalaisia tai joita on joissain medioissa käsitelty virheellisesti. Uutispalvelun 

perusti vuonna 1997 Egyptissä asuva hollantilainen sosiologi Cornelis Hulsman, 

joka edelleen toimii sen päätoimittajana. Palvelu sisältää viikoittaiset yhteenvedot 

seurattavasta materiaalista ja sen tietokannassa on yli 27 000 artikkelia. Palvelun 

rahoitus tulee lahjoituksina eri organisaatioilta ja yksityisiltä ihmisiltä.14 Hyödyn-

nän AWR-palvelun raportteja yksittäisten tapahtumien tarkempaan selvittelyyn. 

Taustoitukseen käytän muutakin Lähi-idän mediaa. Näitä ovat Beirutissa julkais-

                                                 
12 USCIRF 2014. 
13 EIPR 2014. 
14 Arab West Report 2014. 
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tavan Al-Akhbar sanomalehden verkkopalvelu Al-Ahkbar English, Saudi-arabia-

laisessa omistuksessa oleva ja Dubaissa toimiva verkkopalvelu Al Arabiya News 

ja verkkolehti Egypt Independent.  

Egyptistä, Egyptin kopteista ja heidän historiastaan löytyy paljon tutkimus-

kirjallisuutta englannin kielellä. Suomenkielisiä tutkimuksia sen sijaan ei näytä 

juurikaan olevan kirjoitettu, ei myöskään opinnäytteitä. Vaikka tutkimuksen aika-

jänne on lähellä kirjoitushetkeä, tutkimusajan tapahtumista löytyy jo hyvin kirjal-

lisuutta. Tutkija Sebastian Elsässer toteaa kirjansa The Coptic Question in the Mu-

barak Era esittelyssä, että nykyajan kopteja koskevan tutkimuksen suurin on-

gelma on todennetun tiedon vaikea saatavuus. Näkemyksistä koptien identiteetistä 

ja sosiaalisista ongelmista ei ole pulaa, mutta ”kovia faktoja”, kuten tilastotietoja, 

demografisia tietoja tai luotettavia tutkimuksia on vaikea löytää. Monet Egyptistä 

saadut tiedot, jotka ovat löytäneet tiensä myös tieteellisiin julkaisuihin, eivät täytä 

tieteellisen tiedon luotettavuuskriteereitä. Suuri osa koptitutkimuksesta, eli kop-

tologiasta, on suuntautunut kirkon alkuaikoihin. Elsässerin mukaan merkittävä ra-

joitus tutkimukselle on ollut se, että koptikysymys on ollut egyptiläisessä akatee-

misessa tutkimuksessa tabu. Suurin osa kopteista 1990-luvun jälkeen kopteista 

julkaisusta sosiaalisesta ja poliittisesta tutkimuksesta on ollut ulkomaisten tutkijoi-

den tekemää. Egyptiläiset journalistit ovat toki julkaisseet aihetta käsitteleviä kir-

joja, jotka antavat tietoa ja tarjoavat näkökulmia tilanteeseen. Elsässer toteaa, että 

hyödyllisen ja luotettavan tiedon löytäminen egyptiläisistä sanoma- ja aikakausi-

lehdistä oli vaikeaa. Omassa tutkimuksessaan hän käytti tiedonlähteenään erityi-

sesti Arab West Report ja EIPR-verkkopalveluja.15 Käytän kirjaa johdantoluvussa 

kopti-identiteetin käsittelyssä sekä Mubarakin ajan tapahtumakuvailussa. 

Historiallisen viitekehyksen rakennan ensisijassa Jason Thompsonin yleis-

teoksen History of Egypt: From Earliest Times to the Present ja Tarek Osmanin 

kirjan Egypt on the Brink: From the Rise of Nasser to the Fall of Mubarak avulla. 

Osman pyrkii teoksessaan yksityiskohtaiseen historialliseen analyysiin niistä teki-

jöistä, jotka ovat vaikuttaneet maassa tapahtuneisiin mullistuksiin 2010-luvulla. 

Kirjassa on kokonainen luku, joka käsittelee Egyptin kristittyä vähemmistöä ja 

muutoksia heidän yhteiskunnallisessa asemassaan.16  

Perustiedot kopteista johdantolukuun otan Oxford Handbook Online -palve-

lun yleisesityksestä. Lisäaineistoa koptin historiasta, kulttuurista ja teologiasta 

                                                 
15 Elsässer 2014, 7–9. 
16 Thompson 2008; Tarek 2011. 
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löytyy useista kirjoista. Barbara Lynn Carter tutki kirjassaan The Copts in Egyp-

tian Politics. koptien osallistumista Egyptin politiikkaan vuosina 1918–1952. Vi-

viam Ibrahim selvitti kirjassaan The Copts of Egypt koptiyhteisön sisäisiä raken-

teita 1900-luvun puoliväliin asti. Hän esittää, että kopteja ei tulisi käsitellä yhtenä 

kokonaisuutena, vaan monimuotoisena yhteisönä.17 Lois M. Faragin toimittama 

kokoomateos The Coptic Christian Heritage ja erityisesti sen 1900-lukua käsitte-

levät artikkelit tarjoavat historia-aineistoa johdantolukuun.18 Koptikirkon uudis-

tuksista 1950-luvulta eteenpäin ja paavin roolista kirjoitti egyptiläinen tutkija 

Sana Hasan kirjassaan Christians versus Muslims in Modern Egypt. Teokseen on 

viitattu useimmissa myöhemmissä tutkimuksessa. Hasanin tutkimus tarjoaa tietoa 

erityisesti koptikirkon kehityksestä paavi Shenouda III:n aikana. Kirja on luon-

teeltaan kantaaottava, mutta perusteellinen. Koptikirkosta ja koptikulttuurista 

2010-luvulla löytyy aineistoa sekä Faragin teoksesta että Gawdat Gabran kokoo-

mateoksesta Coptic Civilization. Two Thousand Years of Christianity in Egypt.19  

Vuosien 2011–2013 tapahtumia käsittelee useampikin tutkimus ja käytän 

niitä mahdollisuuksien mukaan täydentämään omia havaintojani. Lähi-idän poli-

tiikan tutkija Mariz Tadros analysoi kirjassaan Copts at the Crossroads vuoden 

2011 vallankumouksen seurauksia ja arvioi tulevaisuuden vaihtoehtoja. Hän va-

roittaa enemmistön diktatuurin seurauksista, mikäli kopteille ei löydy ymmärrystä 

vallankumouksen jälkeisessä Egyptissä. Kirja sisältää paljon hyödyllistä tietoa, 

mutta lukijan on pidettävä mielessä kirjan koptien oikeuksia puolustava luonne.20 

Vielä voimakkaammin koptien asiaa ajaa koptiemigrantti Samuel Tadros kirjas-

saan Motherland Lost. Hänen kirjastaan hyödynnän näkemystä maastamuuttajista 

ja Egyptin tulevaisuudesta.21 Politiikan tutkimusta Egyptin vallankumouksesta on 

tehty runsaasti. Käytän tutkija Jocelyne Cesarin kirjaa The Awakening of Muslim 

Democrary, journalisti Mohamed El-Bendaryn kirjaa Egyptian Revolution sekä 

professori Tarek Masoudin kirjaa Counting Islam tämän teeman käsittelyyn.22 

Kirjojen lisäksi hyödynnän useita tieteellisissä sarjoissa julkaistuja artikkeleita. 

Uutta kansainvälistä tutkimusta aiheesta ilmestyy jatkuvasti. Olen tarkastanut ai-

heeseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden saatavuuden viimeksi tammikuussa 2015. 

Tämän jälkeen julkaistu tutkimus ei ole ehtinyt mukaan arviointiin. 

                                                 
17 Carter 1986; Hasan 2003;Campo & Iskander 2009;Ibrahim 2011. 
18 Hanna 2014; Saad 2014 b. 
19 Farag 2014 a; Farag 2014b; Gabra 2014; van Doorn-Harder 2014; Saad 2014 a. 
20 Tadros, Mariz 2013. 
21 Tadros, Samuel 2013. 
22 El-Bendary 2013; Cesari 2014; Masoud 2014. 
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Sanoja kopti ja koptilainen käytetään sekä yleisessä kielenkäytössä että alan 

tutkijoiden parissa varsin vapaasti. Sanojen käytössä on etnisiä, historiallisia, kult-

tuurisia, uskonnollisia ja jopa poliittisia ulottuvuuksia. 2000-luvun Egyptissä sanat 

kopti ja kristitty ovat kuitenkin lähes synonyymeja. Tarkimman määritelmän mu-

kaan koptit ovat Egyptin koptilaisortodoksisen kirkon kannattajia. Koptinkieli taas 

on muinaisen Egyptin kielen viimeisin kehitysaste, joka säilyi puhuttuna kielenä 

noin 1000-luvulle saakka, jonka jälkeen arabian kieli korvasi sen myös kirkossa. 

Koptilainen taide on puolestaan omintakeinen egyptiläinen taidemuoto, joka liite-

tään Egyptin varhaisiin ja keskiajan kristittyihin. Joissain historian esityksessä 

käytetään myös termiä koptilainen aikakausi, vaikka monet tutkijat vastustavat ai-

kakausien nimeämistä valtauskontojen mukaan.23 Tässä tutkimuksessa sana kopti 

kuvaa Egyptin kristittyjä laajassa merkityksessä. En erittele katoliseen kirkkoon 

tai protestanttisiin kirkkokuntiin kuuluvia koptikristittyjä, koska muiden kuin or-

todoksien osuus Egyptin kristityistä on hyvin pieni. Tekstissä esiintyy usein myös 

sana salafisti. Salafismi on monimuotoinen sunni-islamilainen äärikonservatiivi-

sena pidetty liike, joka tavoittelee paluuta varhaisten muslimien tapoihin. Vaiku-

tusvaltaiset salafistiryhmät ovat olleet 1920-luvulta alkaen Egyptin politiikassa 

mukana. Liike ei ole yhtenäinen ja osa ryhmistä hyväksyy myös väkivallan käytön 

asiansa edistämisessä.24 Lähdeaineistossa nimitystä salafisti käytetään varsin va-

paasti, joten tässä tutkimuksessa ei tarkemmin erotella salafistiryhmiä toisistaan.  

Tutkimukseen liittyy uskonnonvapauden toteutumisen arviointi, joten ter-

min sisältö on syytä määrittää. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) jäsenmaat ovat 

sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittamista ja noudat-

tamista. Näihin kuuluu uskonnonvapaus. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalli-

sen julistus (1948) ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansain-

välinen yleissopimus (1976) sekä YK:n yleiskokouksen julistus kaikkinaisen us-

kontoon ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän 

poistamisesta (1981) määrittelevät rajat uskonnonvapaudelle ja kansainväliselle 

laille. Uskonnonvapauteen kuuluu oikeus vaihtaa uskontoa ja ilmaista uskoansa 

eri tavoilla. Ketään ei saisi pakottaa luopumaan tästä vapaudesta tai uskonnostaan. 

Vanhemmilla on oikeus kasvattaa lapsensa oman uskontonsa mukaisesti. Uskon-

nonvapauden kenttä ja sen tarjoama suoja on laaja, eikä se koske pelkästään us-

konnollisia vähemmistöjä. Valtiolla voi olla virallinen uskonto, mikäli yksilöille 

                                                 
23 Gabra 2014, 2–3. 
24 Cesari 2014, 141. 
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taataan samalla henkilökohtainen uskonnonvapaus, eikä uskontoa käytetä syrjin-

nän tai muiden oikeuksien rajoituksien perusteena. Kansainvälisen oikeuden mu-

kaisesti uskonnonvapautta voidaan rajoittaa vain yleisen turvallisuuden, järjestyk-

sen, terveyden, moraalin tai muiden yksilöiden oikeuksien perusteella. Kansalli-

nen turvallisuus tai hätätilanne ei ole tällainen peruste.25 

Käännöksiin liittyvänä huomautuksena totean, että tutkimuksen englannin-

kielisessä lähdemateriaalissa käytetään sanaa sectarian kuvaamaan muslimien ja 

kristittyjen välisten suhteiden negatiivisia puolia, kuten jännitteitä (sectarian ten-

sion), väkivaltaa (sectarian violence) ja niin edelleen. Esimerkiksi väkivallantekoa 

kommentoitaessa saatettiin erikseen mainita, että kyseessä ei ollut sectarian ta-

pahtuma. Käytän tästä termistä kahta suomenkielistä vastinetta, riippuen kuvatta-

van tapahtuman luonteesta. Neutraalia ilmaisua uskonryhmien välinen käytän 

yleisnimikkeenä ja tarkempaa ilmaisua muslimien ja kristittyjen välinen silloin 

kun se on mielestäni selkeämpää. Arabiankielisten henkilö- ja paikannimien kir-

joitusasu lähdemateriaalissa vaihtelee. Esimerkiksi presidentti Mohammed Mursin 

nimi esiintyy myös muodoissa Mohamed Morsi ja Mohammed Morsi. Yhtenäis-

tääkseni esitystäni olen ristiriitatilanteissa käyttänyt suomenkielistä Helsingin Sa-

nomien uutisarkistosta etsittyä kirjoitusmuotoa.  

1.2. Koptikristityt – ”alkuperäisiä egyptiläisiä” 

Egyptin koptit muodostavat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan suurimman kristillinen 

yhteisön. Nimitys kopti tulee arabiankielisestä sanasta qibt, jolla muslimivalloitta-

jat 600-luvulla alkoivat kutsua maan alkuperäisiä kristittyjä asukkaita. Arabian 

kieleen sana tuli vuorostaan kreikan kielestä egyptiläistä merkitsevän sanan 

αἰγύπτιος johdannaisena. Koptit ovatkin perinteisesti katsoneet olevansa Egyptin 

alkuperäisten asukkaiden jälkeläisiä.26 Tutkijoiden mukaan ajatus alkuperäisyy-

destä oli 1900-luvulla koptien parissa suosittu, mutta se liittyi ensi sijassa ajatuk-

seen kopteista vainottuna vähemmistönä, ei niinkään etniseen taustaan.27 Egyptin 

muslimit eivät ole hyväksyneet näkemystä missään vaiheessa, ja koptien varomat-

tomat lausunnot ovat johtaneet vakaviinkin välikohtauksiin. Esimerkiksi syys-

kuussa 2010 koptipiispa Bishoy totesi lehtihaastattelussa, että koptien usein unoh-

dettiin olevan maan alkuperäisiä asukkaita. Hän lisäsi koptien eläneen aina rakas-

                                                 
25 USCIRF 2014, 9–10. 
26 Campo & Iskander 2009, 1. 
27 Ibrahim 2011, 4. 
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taen ”keskuuteensa saapuneiden vieraiden kanssa” viitaten 600-luvun arabivalloit-

tajiin ja heidän jälkeläisiinsä. Eräs raivostunut muslimijohtaja vastasi samalla mi-

talla väittäen kirkon salakuljettavan maahan aseita ja valmistelevan aseellista val-

lankumousta muslimeja vastaan. Lehtien palstoilla käydyn kiistan lopputuloksena 

väkivaltaisuudet levisivät ympäri maata. Mielenosoittajien raportoitiin huutaneen 

moskeijoiden edessä ”Me emme ole vieraita!”.28  

Egyptin kopteja ja muslimeja yhdistää arabi-identiteetti, mutta erottaa us-

konto, sillä koptit ovat kristittyjä. Muslimiksi kääntyneen koptin on katsottu me-

nettäneen koptilaisen identiteettinsä. Muslimiyhteisöön hänet on hyväksytty on-

gelmitta, koska ryhmien välillä ei ole ollut suuria kulttuurisia eroja. 1800-luvulla 

alkaneen kristillisen lähetystyön tuloksena kopteja on myös liittynyt roomalaiska-

toliseen, kreikkalaisortodoksiseen, kreikkalaiskatoliseen kirkkoon sekä protestant-

tisiin kirkkoihin ja seurakuntiin. Useat käännynnäiset ovat säilyttäneet koptilaisen 

identiteettinsä. Egyptistä on siis mahdollista löytää koptilainen katolinen tai kopti-

lainen protestanttinen kirkko, mutta ei koptilaista moskeijaa. Suurin osa kopteista 

kuuluu Aleksandrian koptilaisortodoksiseen kirkkoon, joka on perimätiedon mu-

kaan apostoli Markuksen ensimmäisen vuosisadan lähetystyön tulosta.29  

Koptikristittyjen määrästä on ollut ristiriitaisia arvioita. Vuoden 1997 väes-

tölaskennan virallinen arvio oli, että noin 6 % egyptiläisistä on kristittyjä. Koptien 

omat arviot liikkuivat 10–15 % tuntumassa. On todennäköistä, että viralliset las-

kelmat aliarvioivat kristittyjen määrää. Useimmat läntiset arviot ovat perustuneet 

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n analyysiin ja asettaneet koptikristit-

tyjen osuuden väestöstä 10 % tasolle, noin 8 miljoonaan.30  

1900-luvun alussa kopteja asui kaikkialla Egyptissä. He eivät olleet millään 

paikkakunnalla enemmistönä, mutta paremmin edustettuja kaupungeissa kuin 

maaseudulla. Osaltaan maantieteellisen hajanaisuuden takia koptien oli vaikea 

puolustautua ajoittaiselta hallituksen tai yksittäisten toimijoiden väkivallalta. 

Kopteilla ei ollut siten mahdollisuutta kapinoida. 2000-luvulle tultaessa kopteilla 

oli edelleen vahvat siteet maaseutualueille, mutta suurimmat koptiyhteisöt olivat 

kaupungeissa. Koptien koulutustaso oli keskimäärin korkeampi kuin muun väes-

tön ja perinteisten maatalouden, kaupan ja käsityöläisammattien lisäksi he olivat 

hyvin edustettuja terveydenhuollon ja tekniikan ammateissa. Toisaalta he hoitivat 

                                                 
28 Tadros, Mariz 2013, 93. 
29 Henderson 2005, 157; Campo & Iskander 2009, 1, 3. 
30 Campo & Iskander 2009, 2; CIA 2014. 



 12 

myös tehtäviä, joita muslimit välttivät. Esimerkiksi Kairon jätehuoltoa hoitivat 

köyhät koptiperheet, jotka asuivat kaupungin reunamilla roskakasojen keskellä.31 

Uskontoon liittyvät rituaalit ovat olleet keskeisiä kopti-identiteetin ylläpitä-

misessä. Uskonnon harjoitus on ilmennyt sakramenteissa, luostarielämässä ja hen-

kilökohtaisessa hengellisyydessä, joita on sitonut yhteen vahva usko kolmiyhtei-

seen Jumalaan ja luottamus ihmeiden todellisuuteen arkielämässä. Pyhimykset ja 

pyhiinvaellukset näille omistettuihin paikkoihin ovat olleet keskeisiä yksilön hen-

gellisessä elämässä. Usein koptit myös ovat sanoneet kohdanneensa pyhimyksiä 

unissaan. Uskon ulkoisina merkkeinä ikoneita ja pyhimysten kuvia on sijoitettu 

rakennuksiin ja ajoneuvoihin. Monet koptit ovat ottaneet ristitatuoinnin oikeaan 

ranteeseensa erottuakseen muslimeista.32 

Koptilaisortodoksisen kirkon teologiaa on ilmaistu kahden tuhannen vuoden 

aikana kreikan, koptin ja arabian kielillä ja se pohjautuu ensisijaisesti kirkkoisien 

opetukseen, joista tärkeimpiä olivat Athanasios ja Kyrillos Aleksandrialainen. 

Läntiset teologit eivät ole juurikaan vaikuttaneet kirkon oppiin.33 Kirkon varhais-

vaiheita leimasi Bysantin keisarin vaino kristologisten erimielisyyksien johdosta. 

Egyptin kristityt olivat monofysitisminä34 tunnetun opin kannattajia, eivätkä hy-

väksyneet vuoden 451 Khalkedonin kirkolliskokouksen harhaoppituomiota. Kop-

tilaisortodoksinen kirkko syntyi tämän välirikon seurauksena ja muotoutui Egyp-

tin kansalliseksi kirkoksi. Historioitsija Jason Thompson toteaa, että nykyaikana 

koptikristityt eivät pidä siitä, että heitä luonnehditaan monofysitismin kannatta-

jiksi.35  

Koptien hengellisyyttä on luonnehdittu liturgiakeskeiseksi, Raamattuun 

pohjautuvaksi ja askeettisuuteen taipuvaiseksi. Sen tavoitteena on rukouksen täyt-

tämä ja hyveellinen elämä. Kirkon liturgiakalenteri määrittää paastot, juhlat, muis-

topäivät ja sopivan musiikin. Pienimmissäkin kirkoissa on haluttu mahdollistaa li-

turgiaan osallistuminen vähintään kolme kertaa viikossa. Liturgiakalenteriin on 

määritetty noin 240 paastopäivää vuodessa. Uskovan tulisikin paastota joka keski-

viikko ja perjantai pääsiäisaikaa lukuun ottamatta. Paastoaikoina 2000-luvun us-

kovien odotetaan pitäytyvän vegaaniruokavaliossa.36 Koptien uskon ulkoisissa il-

                                                 
31 Carter 1986, 6; Campo & Iskander 2009, 3. 
32 Campo & Iskander 2009, 4. 
33 Farag 2014a, 105–108. 
34 Monofysitismi on oppi, jonka mukaan Jeesuksella oli vain yksi (jumalallinen) luonto. 
35 Thompson 2008, 160–161. 
36 Farag 2014b, 132–133. 
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menemismuodoissa on nähtävissä useita yhtäläisyyksiä muslimien tapoihin. Mus-

limien tavoin koptin tulisi rukoilla viisi kertaa päivässä ja koptit riisuvat kenkänsä 

astuessaan kirkon sisätiloihin. Miehet ja naiset rukoilevat eri paikoissa, ja samoin 

monet naiset peittävät päänsä, vaikka sitä ei heiltä vaaditakaan.37 

Koptit eivät yleisesti ottaen ole halunneet nähdä itseään vähemmistönä, 

mutta he eivät myöskään ole kokeneet olleensa tasa-arvoisina muslimien kanssa. 

Sanat ”syrjintä” ja ”vaino” ovat olleet usein esillä, kun koptit ovat kuvanneet 

omaa asemaansa modernissa yhteiskunnassa. Pyhimysten ja marttyyrien perintö ja 

heidän tarinansa ovat olleet tärkeä osa kopti-identiteettiä.38 Marttyyrius on ollut 

tapa käsitellä koptien ja Egyptin yhteiskunnan suhteita myös 2000-luvulla. Kopti-

marttyyreita on laskettu 200-luvulta alkaen olleen noin 144 000–800 000 hen-

keä.39 2000-luvun kopteilla on ollut tapana kuvata syrjinnän ja vainon kokemuksi-

aan pyhimysten ja marttyyrien tarinoiden kautta, osana kirkon suurta kertomusta. 

Tanskalainen kulttuurin tutkija Lise Paulsen Galal esittää, että marttyyrikertomus-

ten kautta yksittäisen ihmisen kärsimyksestä tulee yleismaailmallista taistelua pa-

huutta vastaan. Pyhimysten ja marttyyrien tarinat ovat siten tarjonneet kopteille 

mahdollisuuden omaksua aktiivisen toimijan roolin sen sijasta, että he olisivat 

vain yhteiskunnan toimien passiivisia kohteita.40 

Kirjassaan The Copts of Egypt Viviam Ibrahim pyrkii osoittamaan, että 

koptiyhteisöä ei tulisi käsitellä monoliittisena paavin johtamana kokonaisuutena. 

Hänen mukaansa koptit kuvataan usein passiivisena ja alistuvana suhteessa uskon-

ryhmien välisiin jännitteisiin, jotka ovat olleet kasvussa 1900-luvun lopusta al-

kaen. Tällaisen ajattelun lopputulos on hänen mukaansa ollut se, että koptiyhtei-

söä on kuvattu vain suhteessa maan muslimiyhteisöön. Koptit on asetettu analyy-

seissä useimmiten ”uhattu vähemmistö” -kategoriaan. Se on myös johtanut vir-

heellisiin oletuksiin siitä, että kaikki koptit eroavat ulkonaisesti muslimeista ja että 

uhka kopteja vastaan on jatkuva joko organisoitujen ryhmien tai satunnaisten vä-

kijoukkojen taholta.41 Saman huomion ovat esittäneet myös useat muut tutkijat.  

Kopti-identiteetistä puhuttaessa on tärkeää muistaa se, että Egyptissä asuvat 

koptikristityt ovat eri asemassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa asuvat koptiemi-

grantit ja heidän jälkeläisensä. Muutamat vaikutusvaltaiset yhdysvaltalaiset 

                                                 
37 Henderson 2005, 160. 
38 Tadros, Mariz 2013, 37. 
39 Ibrahim 2011, 4. 
40 Galal 2012, 56. 
41 Ibrahim 2011, 3. 
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koptien ihmisoikeusjärjestöt alkoivat 1970-luvulta alkaen pitää menestyksekkäästi 

esillä ”vainotun koptivähemmistön” asiaa. Vaikka sama teema oli esillä myös 

Egyptissä, korosti koptilaisortodoksinen kirkko kansallisen yhtenäisyyden merki-

tystä, eikä halunnut nähdä kopteja vähemmistön roolissa. Nämä kaksi näkemystä 

olivat törmäyskurssilla vuosikymmeniä. Egyptissä pantiin merkille, että emigrant-

tikoptit olivat aktiivisia IRFA-lain voimaansaattamisessa Yhdysvalloissa vuonna 

1998, vaikka paavi Shenouda III vastusti lakia voimakkaasti. Hän pelkäsi ulko-

maiden puuttumisen maan kristittyjen asioihin heikentävän heidän asemaansa.42 

Valtiollinen Al-Ahram sanomalehti leimasi ulkomaiset koptiaktivistit maanpettu-

reiksi ja kristityiksi ääriaineksiksi. Maan sisällä toimivia koptiaktivisteja syytettiin 

epämääräisemmin tavoitteesta perustaa koptilainen ”valtio valtion sisään”.43 Tässä 

tutkimuksessa en voi käsitellä laajemmin emigranttien asemaa ja roolia, mutta on 

selvää, että ajatusta vainotusta koptivähemmistöstä ei voi ottaa tämän tutkimuksen 

ainoaksi lähtökohdaksi. On syytä huomioida myös egyptiläisten oma näkökulma.    

Egypti oli läpikotaisin kristitty maa ennen vuosina 640–642 tapahtunutta 

muslimivalloitusta. Sen jälkeenkin koptikristittyjen osuus väestöstä pysyi vuosisa-

toja suurena aina 1200-luvulle asti, jonka jälkeen kääntyminen islamiin lisääntyi 

merkittävästi. Suurin käännynnäisten aalto 1300-luvulla oli suoraa seurausta kan-

san parissa puhjenneille kristittyjen vainoille, joissa tuhottiin suuri määrä kirkkoja 

ja luostareita. Koptien ja koko Egyptin modernin historian katsotaan alkaneen Na-

poleonin valloitettua Egyptin lyhytaikaisesti (1798–1801) ja Ottomaanien valta-

kunnan otteen heikentyessä. Egyptin hallintoa kehitettiin, ja vuonna 1856 kristityt 

ja muslimit julistettiin yhdenvertaisiksi kansalaisiksi.44 Brittien miehitettyä Egyp-

tin vuonna 1882 koptien asema vastoin odotuksia heikkeni, sillä miellyttääkseen 

muslimienemmistöä uudet hallitsijat välttivät koptien nimittämistä vastuullisiin 

tehtäviin. Samasta syystä koptit eivät tukeneet miehityshallintoa. 1900-luvun 

alussa koptien huoli asemansa heikentymisestä vahvistui ja he nousivat vaatimaan 

muun muassa sunnuntaita kristittyjen vapaapäiväksi ja tasa-arvoa työmarkkinoilla. 

Vaatimukset tyrmättiin ja islamin todettiin olevan valtion uskonto. Perjantai olisi 

ainoa virallinen vapaapäivä ja hallituksen edellytettiin varmistavan, ettei koptien 

osuus työmarkkinoilla olisi suurempi kuin heidän osuutensa väestöstä.45 
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Jotkut pitävät Egyptin itsenäisyyden alkuvuosia 1919–1952 uskonnollisen 

harmonian kulta-aikana Egyptissä. Kristityt olivat hyvin edustettuja maan politii-

kassa, taloudessa ja kulttuurielämässä.46 Erityisesti 1920-luku oli Egyptin kristit-

tyjen ja muslimien välisten suhteiden osalta hyvää aikaa. Vuoden 1919 vallanku-

mouksessa koptit aktivoituivat poliittiseen vaikuttamiseen muun muassa kansallis-

mielisen Wafd-puolueen kautta. 1920-luvulla minkään poliittisen toimen ovi ei ol-

lut kopteilta suljettu, ja välit muslimeihin olivat ystävälliset. Samoihin aikoihin 

uskonryhmien välinen propaganda otettiin kuitenkin ensimmäistä kertaa poliit-

tiseksi aseeksi kopteja vastaan. 1930-luvulla tämä alkoi kantaa hedelmää, kun is-

lamista tuli yhä voimakkaampi tekijä politiikassa. Koptien tilanteeseen vaikutti 

myös vuonna 1936 solmittu Anglo-Egyptiläisen sopimus, joka vähensi brittien so-

tilaallista läsnäoloa maassa jättäen koptiyhteisön suojattomaksi kasvanutta sisäistä 

uhkaa vastaan. Toinen maailmasota jäädytti tilanteen, sillä sotatilan vallitessa 

kaikki poliittinen toiminta oli kiellettyä.47 

1.3. Egypti ja koptit toisen maailmansodan jälkeen 

Toisen maailmansodan aikaan Egypti oli muodollisesti itsenäinen, mutta käytän-

nössä brittijoukkojen miehittämä. Jotkut, kuten nuori upseeri Anwar al-Sadat, tu-

kivat aktiivisesti saksalaisia ajaakseen brittimiehittäjät pois maasta. Sodan jälkeen 

Egyptin poliittinen tilanne oli sekava, ja maan suurin puolue Wafd ryvettyi kor-

ruptioskandaaleissa. Puolueen julkisuuskuva kärsi siitä, että sen valta tukeutui 

brittijoukkojen läsnäoloon. Puolueesta irtautui erilaisia ryhmiä ja uusia puolueita 

perustettiin. Moni, muiden mukana toinen nuori upseeri Gamal Adb al-Nasser, sai 

tarpeekseen koko poliittisesta systeemistä, ja ajatus vallankumouksesta sai sijaa. 

Vuonna 1928 perustettu Muslimiveljeskunta oli sodan aikana tukenut saksalaisia 

ja se voimistui sodan jälkeen järjestäen mielenosoituksia ja terrori-iskuja. Järjestö 

kiellettiin vuonna 1948 ja tukahdutettiin väkivalloin. Brittimiehityksen vastaisuu-

den kasvettua Lähi-idässä brittijoukot vetäytyivät Palestiinasta toukokuussa 1948, 

jonka jälkeen alueelle perustettiin Israelin valtio. Egypti julisti muiden arabimai-

den tavoin sodan Israelille. Maa ei ollut kuitenkaan valmistautunut sotaan ja se 

kärsi nöyryyttävän tappion. Armeija oli katkera kuninkaalle ja hallitukselle, joita 

se syytti korruptiosta ja armeijan varustelun puutteista.48 
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Egyptiläisten asenne kopteja kohtaan muuttui. Sodan jälkeen kopteja oli ol-

lut mukana lähes kaikissa poliittisissa puolueissa, mutta nyt heidän määränsä alkoi 

vähetä. Monet muslimit olivat omaksuneet ajatuksen siitä, että koptit olivat käyt-

täneet poliittista systeemiä hyväkseen ottaakseen suuremman vallan kuin heille 

olisi kuulunut. Mielikuvissa koptit yhdistettiin kansainvälisten kontaktiensa 

vuoksi länsimaiden miehitysvaltoihin ja lähetystyöntekijöihin. Carter toteaa, että 

1940-luvun lopulla muslimit olivat taipuvaisia näkemään koptien pahan kosketuk-

sen kaikissa maan ongelmissa. Koptien vastainen propaganda ei ollut järjestelmäl-

listä, mutta sitä esiintyi laajasti ja se kumpusi perinteisistä epäluuloista ja näke-

myksestä kristittyjen alisteisesta asemasta islamilaisessa yhteiskunnassa. Koptiyh-

teisön sisällä käydyn keskustelun kestoaihe oli se, miten suojella yhteisöä. Tradi-

tionalistit syyttivät koptipoliitikkoja, mediaa ja aktivisteja liiasta näkyvyydestä, 

joka saattoi herättää muslimien huomiota ja vastatoimia. Yhteiskunnallinen näky-

mättömyys oli suojellut koptiyhteisöä satoja vuosia. 1950-luvun alkuun mennessä 

koptiyhteisö oli keskustelun johdosta jo kääntymässä sisäänpäin. Suvun, koptiyh-

teisön sekä kirkon merkitys koptien elämässä kasvoi.49 

Vuonna 1952 tilanne Egyptissä oli kypsynyt vallankumoukseen. Korruptio-

skandaalien vaivaama pääministeri Al-Nahhas oli yksipuolisesti irtisanonut 

Anglo-Egyptiläisen sopimuksen ja julistanut brittien miehityksen Suezin kanava-

alueella laittomaksi. Tämä oli johtanut vastatoimien ja väkivallan kierteeseen. Lo-

pulta brittijoukot hyökkäsivät ja valtasivat terroristipesäkkeenä pitämänsä Ismai-

lian poliisiaseman. Yli 50 egyptiläistä menetti henkensä operaatiossa. Pian väki-

valtaisuudet leimahtivat Kairon yliopistossa ja levisivät koko kaupunkiin. Kym-

meniä ihmisiä kuoli, yli 400 rakennusta tuhottiin ja armeija sai vain vaivoin tilan-

teen hallintaansa. Seuraavan kuuden kuukauden aikana maata johti neljä eri halli-

tusta, mielenosoitukset jatkuivat ja poliittiset murhat olivat yleisiä. Kuningaskunta 

romahti lopulta kesällä 1952, ja vapaiden upseerien liike kaappasi vallan liikkeen 

keskuskomiteansa puheenjohtajan Gamal Abd al-Nasserin johdolla.50 

Toisen maailmansodan jälkeen koptikirkko oli pysähtynyt ja korruptoitunut, 

kuten koko muukin yhteiskunta. Koptimaallikoiden organisoimana pyhäkoulutoi-

minta oli saanut alkunsa 1900-luvun alussa, kun koptien koulutustasoa ja oman 

uskonnon tuntemusta haluttiin parantaa. Vuonna 1948 pyhäkoulutoiminta oli jo 
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niin laajaa ja organisoitua, että paavi Yusab otti sen paavillisen johdon alaisuu-

teen. Myöhemmin pyhäkoululiikkeeksi (Sunday School Movement) kutsuttu kir-

kon uudistusliike sai entistä enemmän vaikutusvaltaa, kun muutosta lähtivät aja-

maan politiikasta syrjäytetyt nuoret keskiluokkaiset koptivaikuttajat, kuten Nazir 

Jayyid, Israelin vastaisen sodan veteraani, teologian opiskelija ja tuleva paavi 

Shenouda III. Pyhäkoululiike vahvisti maallikoiden asemaa ja otetta kirkosta. Ha-

san toteaa, että nuoren sukupolven kirkossa käynnistämä reformi oli yhtä radikaali 

kuin vuoden 1952 vallankumous. Uudistajat loivat koptiyhteisölle sitä yhdistävän 

uuden identiteetin, joka perustui koptien myyttiseen ja loistokkaaseen menneisyy-

teen, luostarien, pyhimysten ja marttyyrien perintöön. Hasan lisää, että nuoret 

koptit onnistuivat uudistuksissaan siinä, missä maallinen Egypti vallankumouksen 

jälkeen epäonnistui: ihmisten sydänten muuttamisessa.51  

Koptien osalta vallankumous pysäytti väkivallan kierteen. Nationalistinen 

uusi hallinto ei sallinut uskonlahkojen välisiä vihamielisyyden ilmentymisiä eikä 

propagandaa. Koptit eivät kuitenkaan päässeet mukaan hallinnon avainpaikoille, 

ja monista kristityistä tuntui, ettei uusi hallinto pitänyt heistä.52 Nasser vakiinnutti 

kahdessa vuodessa asemansa Egyptin johdossa. Hän oli alussa vahva demokratian 

puolestapuhuja, mutta presidentiksi noustuaan hän hallitsi maata yksinvaltaisesti. 

Muslimiveljeskunnan epäonnistunut salamurhayritys lokakuussa 1954 antoi hä-

nelle syyn antaa käynnistää kampanjan järjestöä vastaan. Pian myös muu opposi-

tio oli vaiennettu ja kaikki poliittiset puolueet lakkautettu. Nasser osoittautui taita-

vaksi poliitikoksi. Hän neuvotteli brittien kanssa sopimuksen, joka johti brittijouk-

kojen poistumiseen Egyptistä vuonna 1956, päättäen yli 70 vuoden miehityksen.53 

Nasser näki Egyptin ja itsensä arabimaailman luontaisena johtajana, ja hä-

nestä tuli pan-arabismin kiihkeä puolestapuhuja. Hän tasapainotteli Yhdysvaltojen 

ja Neuvostoliiton valtapiirien välillä pyrkien hankkimaan armeijalle parasta mah-

dollista aseistusta Israelia vastaan. Kansan odotukset Nasseria kohtaan olojen pa-

rantamiseksi olivat suuret. Hän käynnisti maareformin rajoittamalla yhdelle per-

heelle sallitun maaomistuksen suuruutta. Maan teollisuuden kehittäminen edellytti 

investointeja ja energiaa. Rahoittaakseen kehityshankkeita Nasser kansallisti Sue-

zin kanavan vuonna 1956. Tämä johti Suezin kriisiin ja Englannin ja Ranskan so-
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tilaallisiin vastatoimiin. Muun maailman sympatiat olivat kuitenkin Egyptin puo-

lella, ja kriisin jälkeen Egypti alkoi saada merkittävää tukea Neuvostoliitolta. Ara-

bisosialismi ei kuitenkaan hyväksynyt luokkataistelua eikä esimerkiksi uskonnon-

vastaisuutta, joten neuvostovaikutus jäi lopulta pinnalliseksi.54 

Pan-arabismin innoittamina Egypti ja Syyria solmivat valtioliiton vuonna 

1958. Yhdistynyt Arabitasavalta hajosi kuitenkin vuonna 1961 armeijan vallan-

kaappaukseen. Samaan aikaan Nasserin talousuudistukset tulivat uuteen radikaa-

liin vaiheeseen. Valtion rooli taloudessa oli kasvanut tasaisesti, mutta vuosien 

1961–1964 aikana valtio otti koko talouselämän kontrolliinsa. Suurin osa maan ta-

louselämästä, teollisuudesta, pankeista ja vakuutuslaitoksista kansallistettiin. Toi-

mialat, joita kansallistaminen ei koskenut, joutuivat tiukan säännöstelyn piiriin. 

Enimmäispalkan ylittävistä tuloista suurin osa otettiin valtiolle. Maan kuudensa-

dan rikkaimman perheen omaisuus ja ulkomaalaisten omistama maa takavarikoi-

tiin. Muutokset syrjäyttivät vanhan talouselämän ja yhteiskunnan eliitin lähes ko-

konaan. Nasser odotti menestystä talouskokeelleen, mutta sen pitkän tähtäimen tu-

lokset eivät olleet hyviä. Valtiojohtoiset yritykset osoittautuivat rasitteeksi talou-

delle ja valtion työntekijöiden voimakkaasti kasvava määrä lisäsi byrokratiaa ja 

aiheutti suuria kustannuksia. Myös valtion turvallisuuskoneistoa, jonka toimijoita 

kutsuttiin yleisnimellä mukhabarat, vahvistettiin voimakkaasti ja sen valvonta ja 

raa’at otteet levittivät pelkoa koko yhteiskuntaan.55 

Nasserin aikana keskustelua vähemmistöjen oikeuksista tai syrjinnästä ei 

sallittu, koska se olisi voinut horjuttaa valtion vakautta. Hänen aikanaan yhtäkään 

koptia ei ollut johtavassa julkisessa virassa, eikä koptipoliitikkoja juurikaan ollut. 

Nasser asetti epävirallisen 5 % kiintiön kopteille armeijassa ja poliisissa. Kun yh-

täkään koptia ei valittu vaaleissa parlamenttiin vuosina 1964 ja 1968, hän nimitti 

itse sinne sopivan määrän koptiedustajia. Koptiyhteisö oli tästä kiitollinen ja vähä 

vähältä kirkosta tuli koptien virallinen edustaja ja siten poliittinen toimija. Kirkko-

jen rakennuslupia ja koptinimityksiä alettiin hallinnossa käsitellä myönnytyksinä 

kirkolle. 56 Ennen vallankumousta yli 40 maan sadasta suurimmasta maanomista-

jasuvusta oli kristittyjä. Samoin suuri osa teollisuudesta ja talouselämästä oli kris-
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tittyjen omistuksessa. Nasserin maareformit ja kansallistamiset muuttivat tilan-

teen. Hienovarainen syrjintä ja koptien taloudellisen elintilan kaventuminen johti-

vat koulutettujen koptien maastamuuton suureen kasvuun.57 

Vallan keskittäminen mahdollisti suuret yhteiskunnalliset uudistukset, kuten 

minimipalkat ja sosiaaliturvan laajennukset. Useimpien uudistusten toteutus jäi 

kuitenkin puolitiehen. Koulutuksen määrään panostettiin, ja ala-asteen aloittavien 

määrä kolminkertaistui ja yliopisto-opiskelijoiden määrä viisinkertaistui. Rahoitus 

ei kuitenkaan kasvanut, joten koulutuksen taso romahti. Koulutusmäärien kasvat-

taminen ilman sopivien työpaikkojen luomista johti koulutettujen nuorten massa-

työttömyyteen ja turhautumiseen. Samanaikaisesti puolet kansansa oli lukutaido-

tonta. Presidentti Nasserin viimeisiä vuosia leimasi tappiollinen sota Israelia vas-

taan vuonna 1967, jonka jälkeen Egypti oli konkurssin partaalla. Lopulta Egypti 

turvautui jälleen Neuvostoliiton tukeen. Avun hintana oli neuvostojoukkojen läs-

näolo maassa. Gamal Adb al-Nasser kuoli syyskuussa 1970. Hautajaisten aikaan 

neljä miljoonaa ihmistä täytti Kairon kadut kunnioittaen suurta arabijohtajaansa.58 

Anwar al-Sadat, joka oli ollut Nasserin uskollinen seuraaja, valittiin presi-

dentiksi hänen jälkeensä. Hän löyhensi valtion otetta talouselämästä ja heikensi 

Nasserin rakentamaa turvallisuuskoneistoa. Myös uskontopolitiikassa Sadat otti 

uuden linjan. Hän tuki konservatiivisia islamilaisia ryhmiä ja jopa Muslimiveljes-

kuntaa tavoitteenaan heidän poliittinen tukensa. Sadat kuitenkin aliarvioi uskon-

nollisten ryhmien voiman ja kasvuvauhdin. Vuoteen 1975 mennessä militantit is-

lamistiryhmät pääsivät vallankahvaan monien yliopistojen opiskelijayhdistyksissä, 

mikä johti yhdistysten kieltämiseen. Muslimiterroristien aktiivisuus lisääntyi, ja 

vaikka Sadatin turvallisuuskoneisto oli tilanteen tasalla, tuli konservatiivisen us-

konnollisen oikeiston tukemisella olemaan kauaskantoiset seuraukset.59 

Ulkopolitiikassa Sadat pysyi Nasserin linjoilla. Konflikti Israelin kanssa jat-

kui ja Neuvostoliiton 15 000 miehen joukot Egyptin maaperällä määrittivät maan 

kansainvälisen aseman. Maailmalla otettiin suurena yllätyksenä heinäkuussa 1972 

tieto siitä, että Sadat määräsi neuvostojoukot poistumaan maasta kahden päivän 

kuluessa. Kansa ei ollut pitänyt venäläisistä ja hänen suosionsa Egyptissä kasvoi. 

Vapauttamalla maansa neuvostojoukoista hän samalla vapautti kätensä lähteä 

Syyrian kanssa sotaan Israelia vastaan 6.10.1973. Ensimenestyksen jälkeen sota 
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polki paikallaan. Yhdysvaltojen tukiessa Israelia ja Neuvostoliiton Syyriaa, kasvoi 

ydinasekonfliktin riski niin suureksi, että suurvallat pakottivat maat hyväksymään 

YK:n valvoman aselevon kaksi viikkoa myöhemmin. Vaikka Egyptin armeijan ti-

lanne aselevon tultua voimaan oli heikko, sota esitettiin maan viestimissä suurena 

voittona. Sodan aloituksen vuosipäivästä tehtiin kansallinen vapaapäivä, jota Sa-

dat juhli joka vuosi suurilla sotilasparaateilla.60 

Koptit saivat lokakuussa 1971 uuden paavin, kun Shenouda III vihittiin teh-

täviinsä. Hänen aikanaan kirkko aloitti muutoksen Egyptin kristittyjen ”historialli-

sesta kodista” ja ”teologisesta oppaasta” kohti sosiaalisten palvelujen tarjoajan 

roolia. Erilaisten yhdistysten, ryhmien ja seurakuntien kautta kirkko tuki suurta 

määrä köyhiä kristittyjä perheitä, työttömiä, vanhuksia ja opiskelijoita. Pyhäkou-

luista tuli yhä tärkeämpiä yhteisöllisyyden ilmentymiä ja paikkoja, joissa kristityt 

lääkärit, insinöörit, opettajat ja muut ammattilaiset saattoivat tuntea olevansa ko-

tonaan, erossa islamismin paineesta. Tästä alkoi myös voimistuva kehitys, joka 

synnytti kristittyjä sosiaalisia klustereita ja verkostoja yhteiskuntaan. Syntyi yri-

tyksiä, jotka palkkasivat ensisijassa kristittyjä ja yliopistotiedekuntia, joissa enem-

mistö professoreista oli kristittyjä. Paavi Shenouda III vastusti päättäväisesti presi-

dentti Sadatin islamilaistamispolitiikkaa. Vuonna 1981 tämä johti välirikkoon, jol-

loin Sadat syrjäytti Shenoudan ja määräsi hänet kotiarestiin syrjäiseen luostariin.61 

Kirkon ja valtion suhteet heikkenivät dramaattisesti. Elsässerin mukaan tä-

hän vaikuttivat useat tekijät. Tärkein oli uskonryhmien välisen väkivallan lisään-

tyminen. Toiseksi kirkon johto vastusti presidentti Sadatin islamilaistamispolitiik-

kaa. Vastaavasti hallitus vastusti paavi Shenouda III:n uutta tulkintaa paavin ja 

kirkon roolista aktiivisena toimijana. Kaiken lisäksi Shenouda ja Sadat eivät tul-

leet toimeen keskenään. Merkittävää oli myös ulkomailla diasporassa asuvien 

koptien tulo mukaan Egyptin poliittiselle kentälle. Heidän aktiivinen roolinsa ja 

kannanottonsa koettiin hallituksen puolelta provokatiivisena.62 Käynnissä oli siis 

valtataistelu kirkon johdon ja hallituksen välillä.  

Presidentti Sadat käynnisti suuren taloudellisen uudistuskampanjan. Talou-

den avaaminen, infitab, vaikutti kaikkialla ja muokkasi maata seuraavien vuosi-

kymmenten aikana. Sen ensisijainen tavoite oli yksityisen sektorin kasvattaminen 
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ja ulkomaisten sijoittajien saaminen maahan. Kymmenen vuotta uudistusten aloit-

tamisen jälkeen, 1980-luvun puolivälissä, tulokset eivät kuitenkaan olleet rohkai-

sevia. Talouden eriarvoisuus oli kasvanut ja investoinnit eivät tuoneet teollisuutta, 

vain hotelleja ja matkatoimistoja. Suurimmalle osalle kansaa uudistukset eivät ol-

leet tuoneet mitään, ja tämän katsottiin osaltaan lisänneen uskonnollisen funda-

mentalismin vetovoimaa Egyptissä. Tilanne olisi ollut vielä paljon huonompi, 

ellei maahan- ja maastamuuttolakeja olisi samanaikaisesti höllennetty. 1980-luvun 

puolivälissä yli kolme miljoonaa egyptiläistä eli ja työskenteli öljyllä rikastuneissa 

arabimaissa. Heidän yhteenlaskettu palkkasummansa oli moninkertainen Egyp-

tissä asuvien palkkaan verrattuna, ja kotiin lähetetystä rahasta tuli maan suurin ul-

komaan valuutan lähde. Uudistuksista huolimatta valtion raskasta hallinto- ja tu-

kiaiskoneistoa ei kevennetty, ja se söi yhä suuremman osuuden kansantaloudesta. 

Epäonnistuminen taloudessa saattoi ajaa Sadatin etsimään ratkaisua Israelin kon-

fliktiin. Hän yllätti kansansa ja arabimaat ilmoittaessaan etsivänsä rauhaa Israelin 

kanssa. Yhdysvaltain painostuksesta rauhansopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 

1979, johon muu arabimaailma reagoi katkaisemalla välinsä Egyptin kanssa.63 

Sadatia kritisoitiin Egyptissä poliittisen kentän kaikilta laidoilta. Hän ei saa-

nut kansaan samanlaista kosketuspintaa kuin edeltäjänsä. Hänen toimenpiteensä 

yhteiskunnan vapauksien lisäämisen ja kiristämisen suhteen olivat ristiriitaisia ja 

hänen julkiset esiintymisensä saivat huonon vastaanoton. Tukeutuminen Yhdys-

valtoihin antoi kriitikoille mahdollisuuden syyttää häntä epäisänmaallisuudesta. 

Sadatin vaarallisin vihollinen ei kuitenkaan ollut liberaali- tai vasemmistopuolu-

eet, vaan uskonnollinen oikeisto, jota hän oli rohkaissut ja tukenut. Kesällä 1980 

Sadat salli parlamentin muuttaa perustuslakia siten, että islamilainen sharia olisi 

Egyptin lainsäädännön yhden lähteen sijasta sen ensisijainen lähde. Samoihin ai-

koihin uskonryhmien välinen väkivalta muslimien ja kristittyjen välillä kiihtyi. 

Sadatin kansansuosio oli heikko, ja lokakuussa 1981, vuoden 1973 sodan vuosi-

päiväparaatissa, sotilasjoukko murhasi presidentti Sadatin seurueineen. Anwar al-

Sadatin hautajaispäivänä Kairon kadut olivat lähes tyhjiä.64 

Varapresidentti Hosni Mubarak oli haavoittunut lievästi Sadatin hengen 

vaatineessa iskussa. Viikon kuluttua Sadatin kuolemasta hänet valittiin Egyptin 

presidentiksi. Mubarak oli luonteeltaan hyvin erilainen kuin julkisuutta rakastanut 
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edeltäjänsä, sillä hän pyrki esiintymään hillitysti. Mubarakin ensimmäinen huo-

lenaihe oli turvallisuus, johon hän tarttui kansallisen hätätilan turvin kovin ottein. 

Hän kuitenkin armahti monia Sadatin vangitsemia islamisteja. Ulkopolitiikassa 

Mubarak korosti jatkuvuutta, ja rauha Israelin kanssa piti koko hänen yli kolme-

kymmenvuotisen hallintokautensa, vaikka sillä ei kansan tukea ollutkaan. Muba-

rakin aikana Egypti ja Yhdysvallat lähentyivät. Yhdysvaltain tuki Egyptin talou-

delle oli massiivista ja rahalliseksi tuen määräksi on arvioitu noin 50 miljardia 

dollaria vuosina 1975–2004. Todellinen summa oli paljon suurempi, kun huomi-

oidaan epäsuora ja muu kuin valtiollinen tuki. Mubarak myös palautti Egyptin 

suhteet arabimaailmaan normaalille tasolle.65 

Mubarak lopetti paavi Shenoudan arestin tammikuussa 1985 pitkällisen ja 

monimutkaisen oikeuskäsittelyn jälkeen. Kirkon asenne hallitusta kohtaan muuttui 

oleellisesti tämän jälkeen, varsinkin kun hallitus otti todesta kirkon huolen mili-

tantin islamismin noususta. Vastapalveluksena kirkon odotettiin tuovan presiden-

tin taakse jäsentensä äänet ja tukevan hallituksen politiikkaa. Kirkon odotettiin 

hillitsevän kansainvälistä kritiikkiä Egyptin kristittyjä vastaan suunnatusta ”väki-

vallasta” ja ”vainosta”, joita erityisesti Yhdysvaltain koptiemigranttien ryhmät 

voimakkaasti pitivät esillä.66 Mubarak valittiin uudelleen presidentiksi vuonna 

1987. Hän sai 97 % annetuista äänistä ja voitti myös kolmet seuraavat presidentin-

vaalit aina vuoteen 2005 asti. Maan talous oli kuitenkin jatkuvissa ongelmissa.67 

Mubarakin hallinnon vakavin haaste tuli islamistimilitanteilta. 1980-luvulla 

hän antoi Muslimiveljeskunnalle hiukan toimintavapauksia, mutta käynnisti 

vuonna 1993 mittavan operaation järjestöä vastaan julistaen sen laittomaksi ja 

väittäen sillä olleen yhteyksiä ääriryhmiin. Operaation on epäilty olleen enemmän 

reaktio veljeskunnan poliittisen uskottavuuden kasvuun kuin terroriyhteyksiin. 

Egyptissä toimi useita islamistisia ääriryhmiä, joista suurimpia olivat opiskeli-

jayhdistyksistä alkunsa saaneet al-Gamaa al-Islamiya ja Gihad -ryhmät. Ne valit-

sivat kohteekseen turismin, joka toi suuren määrän rahaa maahan. Vuonna 1994 

terroristi-iskuissa sai surmansa yli 80 ihmistä, joista monet olivat turisteja. Pahim-

mat iskut tehtiin vuosikymmenen lopussa ja huipentuivat Deir al-Baharin joukko-

murhaan, jossa 58 turistia ja lukuisia paikallisia ammuttiin. Tässä vaiheessa kansa 
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oli saanut tarpeekseen, ja hallitus kiristi otettaan entisestään. Terroristeja tuomit-

tiin ja teloitettiin, mutta ääriryhmiä ei saatu tuhottua. Esimerkiksi neljä 11.9.2001 

WTC-torneihin New Yorkissa hyökänneistä terroristeista oli egyptiläisiä.68 

Mubarakin aikana uskonnon rooli Egyptin yhteiskunnassa jatkoi kasvuaan. 

Vaikka valtaosa kansasta ei hyväksynyt islamististen ääriryhmien toimia, keski-

tien islamin edellyttämän tapakulttuurin, kuten perjantairukousten, paastojen ja 

naisten hunnun käytön, noudattaminen tuli yhä tärkeämmäksi. Samalla muslimien 

ja kristittyjen välisten konfliktien määrä kasvoi ja koptikristityt alkoivat julkisesti 

ilmaista pettymystään siitä, että heitä syrjittiin ja pyrittiin sulkemaan eri tavoin yh-

teiskunnan ulkopuolelle. Egyptin talous ei kehittynyt 2000-luvulla suotuisasti ja 

työttömyys oli suuri ongelma. Voimakas väestönkasvu oli osaltaan pahentanut on-

gelmia. 1900-luvun alussa egyptiläisiä oli 10 miljoonaa, vuosisadan puolivälissä 

22 miljoonaa ja vuonna 2000 jo 68 miljoonaa. Presidentti Mubarak näki ylikansoi-

tuksen ongelmana, mutta keinot sen hillitsemiseen olivat vähissä.69 

Uskonryhmien välisten jännitteiden vähentäminen ei ollut erityisen tärkeää 

Mubarakin hallinnolle, koska tilanteen ei nähty olevan uhkana vallassa pysymisel-

leen. Tämän seurauksena hallinnolla ei ollut selkeää toimintasuunnitelmaa tilan-

teen rauhoittamiseksi. Hallitus teki kopteille erilaisia pieniä myönnytyksiä esimer-

kiksi muuttamalla koptien joulupäivän 7.1. kansalliseksi vapaapäiväksi vuonna 

2003.70 Mubarakin aikana Egyptissä ei tehty uudistuksia muuten kuin tilanteen 

pakottamana. Mubarak oli käytännönläheinen johtaja, ja hänen Egyptinsä ei ollut 

alueellinen suurvalta, vaan köyhä maa, jolla oli suuria ongelmia. Kansallisen pro-

jektin puute yhdistettynä maan sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin oli yhdis-

telmä, joka johti maan syvenevään poliittiseen kriisiin 2010-luvulle tultaessa. Ti-

lanne paheni edelleen, kun myös armeija koki valtansa vähentyneen. Aika oli jäl-

leen kypsä vallankumoukselle.71  

Koptien aseman Egyptin yhteiskunnassa on katsottu heikentyneen kiihty-

vällä vauhdilla uskonnon noustua Egyptin politiikan keskiöön 1900-luvulla. Tämä 

muutos alkoi tulla näkyväksi vuoden 1952 vallankumouksen jälkeen ja se vahvis-

tui 1970-luvun puolivälissä islamismin nousun myötä. Kristittyjen yhteiskunnalli-

seen roolin vähenemiseen oli kuitenkin muitakin syitä. Kristittyjen joukossa oli 

1950-luvulle tultaessa muuta väestöä enemmän maanomistajia ja talouselämän 
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vaikuttajia, omistavaa luokkaa. Maassa 1950- ja 60-luvuilla toimeenpannut maa-

reformit ja sosialisoinnit veivät kristityiltä suhteessa paljon muuta väestöä enem-

män omaisuutta ja yhteiskunnallista valtaa. Toinen merkittävä tekijä oli nationa-

lismin kasvu eli kansallisen arabi-identiteetin rakentaminen, joka kulttuurin ta-

solla perustui kansan islamilaisen historian korostamiseen. Tilanne johti laajamit-

taiseen kristittyjen maastamuuttoon, josta on vaikea saada luotettavia lukuja.72  

Osman toteaa, että 2000-luvulle tultaessa Egyptin koptit olivat hiljalleen ve-

täytyneet julkisesta elämästä, joko omiin sosiaalisiin lokeroihinsa tai maastamuu-

ton kautta fyysisesti. Lisääntynyt kristittyjä kohtaan suuntautunut väkivalta vai-

kutti myös haluun olla näkyvillä. 2010-luvulla uusina ilmiöinä nähtiin muun mu-

assa erillisten kristittyjen asuinalueiden muodostumista. Samoin uskontoon perus-

tuva erottelu yliopistoissa ja työmarkkinoilla lisääntyi.73 Elsässer toteaa tutkijoi-

den usein esittävän koptien vetäytymisen julkisuudesta vain yksinkertaisena tosi-

asiana. Hän jatkaa, että vetäytymisestä voidaan kyllä puhua politiikan ja hallinnon 

aloilla, mutta esimerkiksi uskon ulkoisten tunnusmerkkien käytön lisääntyminen 

sekä uudistettujen kirkkojen ja luostarien näyttävä arkkitehtuuri kertoivat halusta 

olla esillä. Koptien toimista yhteiskunnan alemmilla tasoilla ei ole myöskään vielä 

olemassa riittävästi tutkimustietoa.74 Tutkijoiden aavistuksen toisistaan eroavista 

mielipiteistä huolimatta näyttää kuitenkin selvältä, että kopteilla ei ollut tilaa toi-

mia politiikassa tai hallinnon johtotehtävissä. Samoin yhteiskunnallinen eriytymi-

nen oli orastavaa ja vähittäistä, mutta havaittavaa. 

Koptiortodoksikirkko muuttui reilun viidenkymmenen vuoden aikana perin-

teitä vaalivasta alueellisesta instituutiosta moderniksi kansainväliseksi kirkoksi. 

Paavi Shenouda III:n kauden loppuvaiheissa kirkko oli kasvanut monimutkaiseksi 

organisaatioksi, jossa esimerkiksi pelkästään Kairon alueella työskenteli 30 000 

pyhäkoulunopettajaa ja joka sanoi tarjoavansa ”seurakunnan huolenpitoa joka ky-

lässä ja kaupungissa”. Koptikirkko oli vahva ja vaikka siltä puuttui poliittinen 

valta, se vaikutti epäsuorasti ihmisten henkilökohtaisen elämän kautta. Kirkko tar-

josi uskonnollista ja maallista opetusta, teki kansainvälisestä yhteistyötä ja oli 

osaamisen, taiteen ja kulttuurin tukija. Muutoksen taustalla olivat johtajat, joilla 

oli näky koulutuksen parantamisesta ja keskittymisestä yhteisön kristillisen perin-

nön vaalimiseen, johon oleellisena osana kuului myös koptin kielen ylläpito. 
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1960-luvulta alkaen kirkon uudistusliikettä vahvisti edelleen islamismin kasvanut 

suosio Egyptin muslimien joukossa. Uskollisten erojen korostaminen heikensi ei-

muslimien mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan arvostettuna jäsenenä, jonka seu-

rauksena koptit alkoivat uudelleen piirtää omia uskonnollisia rajojaan. Osana uu-

distuksia esimerkiksi luostarilaitos elvytettiin, jonka seurauksena koptiluostareista 

tuli suosittuja pyhiinvaelluskohteita, retriittien ja konferenssien pitopaikkoja. Eräs 

suurimmista muutoksista on ollut kirkon kansainvälisen läsnäolon lisääntyminen 

kirkon laajentuessa kristittyjen maastamuuton myötä. Tarkkoja tietoja koptien 

määrästä maailmalla ei ole, mutta vuonna 2006 arvioitiin noin miljoonan koptin 

elävän Egyptin ulkopuolella.75 
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2. Koptit mukana Egyptin vallankumouksessa 

2.1. Tahrir-aukiolla ”kristityt ja muslimit ovat yhtä” 

Koptien kannalta vuosi 2011 alkoi synkissä tunnelmissa. Aleksandriassa uuden-

vuoden messun päättyessä koptikirkon edessä räjäytetty autopommi tappoi 21 ih-

mistä, ja 79 loukkaantui. Ahram Online raportoi, että iskun vaikutukset tuntuvat 

kaikkialla Egyptissä. Artikkelin mukaan vaikutti siltä, että auton lisäksi räjähti il-

moille myös koptiyhteisön sisälle vuosia patoutunut viha. Isku aiheutti paniikin 

Egyptin koptien keskuudessa ja haastateltujen kommenteista voi aistia pelkoa tu-

levasta. Kuin ennakoiden tulevaa Ahram Online kuvaili tapahtumapaikkaa aamun 

valjettua. Räjähdyksen voima oli edelleen selkeästi nähtävillä, verta oli roiskunut 

sekä kirkon että toisella puolella katua olleen moskeijan seiniin ja muureihin.76  

Turvallisuusviranomaiset syyttivät tuoreeltaan ulkomaisia terroristeja iskun 

tekijöiksi. New York Timesin aiheesta julkaisemassa artikkelissa todettiin, että 

Mubarakin hallinto oli vuosikymmeniä järjestelmällisesti kieltänyt uskonnollisten 

ääriryhmien vaikutuksen kasvun maassa, mutta isku ja sitä seuranneet mielenosoi-

tukset kertoivat muuta. Uskonnollisten islamististen ääriryhmien vaikutus Egyp-

tissä oli kasvanut erittäin suureksi. Artikkelin mukaan koptien turvallisuuden 

tunne oli mennyttä, ja hallinnon kyvyttömyys ja haluttomuus suojella kansalaisi-

aan oli koptien mielestä ilmeistä.77  

Maan hallitus reagoi iskuihin nopeasti. Presidentti Mubarak korosti televi-

siopuheessaan kansallisen yhtenäisyyden merkitystä. Myös muslimijohtajat tuo-

mitsivat iskun ja esittivät surunvalittelunsa kirkon johtajalle, paavi Shenouda 

III:lle. Hallitusta tukeva media valjastettiin yhtenäisyyskampanjaan. Mainostau-

luissa ympäri maata uskon symbolit, puolikuu ja risti, julistivat hallituksen sano-

maa turvallisemmasta tulevaisuudesta. Yhtenäisyydestä puhuminen ei kuitenkaan 

hillinnyt kopteja lähtemästä kaduille ja protestoimasta kristittyjen syrjintää vas-

taan. Hallitusta syytettiin mielenosoituksissa muun muassa kirkkojen rakennusra-

joituksista, kyvyttömyydestä tuoda oikeuden eteen aiempien kristittyjä vastaan 

suunnattujen iskujen tekijöitä sekä edellisten parlamenttivaalien vilpillisyydestä.78 

Oli ilmeistä, että Egyptin kansa oli vuoden 2011 alussa täynnä katkeruutta halli-

tusta kohtaan. Koptien kannalta uudenvuoden autopommi näytti olleen heidän ko-

kemansa syrjinnän viimeinen pisara, jota ei voinut enää ohittaa. 
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Egyptin 18 päivää kestänyt vallankumous käynnistyi pian, Tunisian vallan-

vaihdoksen innoittamana tammikuussa lopulla. Ensimmäinen suurmielenosoitus 

Kairon Tahrir-aukiolla 25. tammikuuta johti hallituksen kannattajien ja poliisin 

väkivaltaisiin vastatoimiin. Helmikuun alussa mielenosoitukset laajenivat, ja sadat 

tuhannet ihmiset valtasivat Kairon kadut. Lopulta helmikuun 11. päivänä Egyptiä 

kolmekymmentä vuotta yksinvaltaisesti johtanut Hosni Mubarak erosi, ja kansan-

nousua sivusta seurannut armeija otti maassa vallan.79 Lähi-idän politiikan tutkija 

Mariz Tadros esittää kirjassaan Copts at the Crossroads, että vallankumoukseen 

oli monia painavia poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia syitä. Aleksandrian 

pommi-iskua seuranneet koptien protestit olivat kuitenkin yhdessä Tunisian val-

lankumouksen kanssa ne tekijät, jotka poistivat esteitä kansan tyytymättömyyden 

purkautumiseen Tahrir-aukiolla.80  

Koptiyhteisö ja erityisesti sen nuoriso näyttää pienestä lukumäärästään huo-

limatta olleen merkittävä vaikuttaja Egyptissä. Koptinuoriso osallistui vallanku-

moukseen muun kansan joukossa hyvin aktiivisesti. Mielenosoittajat halusivat 

osoittaa olevansa ensisijaisesti yhtenäinen maallinen liberaali liike ja vastusta-

vansa uskonnollisia ääriryhmiä. Tahrir-aukiolla muslimit suojasivat kristittyjä kun 

nämä viettivät sunnuntain messua, vastapalveluksena kristityille, jotka suojasivat 

aiemmin muslimien perjantairukouksia.81 Kirkko suhtautui kuitenkin protesteihin 

kielteisesti ja paavin johdolla tuki Mubarakin hallintoa. Paavi Shenouda III otti 

vielä 6. helmikuuta, muutama päivä ennen Mubarakin eroa, TV-haastattelussa 

kantaa hallinnon puolesta ja pyysi mielenosoittajia lopettamaan protestinsa.82 

Reilu viikko myöhemmin hallinnon vaihduttua Shenouda lausunnossaan ylisti 

nuoria, jotka vallankumouksessa vuodattivat vertaan ja tarjosi osanottonsa nuorten 

kuolonuhrien perheille. Paavi myös kiitti armeijaa maan suojelemisesta ja ilmoitti 

kirkon tukevan demokratiaa, kansalaisvaltiota ja vapaita vaaleja.83  

Tadros toteaa, että koptit osallistuivat tammikuun mielenosoituksiin huoli-

matta kirkkonsa ja perheittensä vastustuksesta. Myös riski islamistien mahdolli-

sesta valtaannoususta aiheutti pelkoa koptien keskuudessa.84 Vaikuttaakin siltä, 

että koptikirkkoa lähes neljäkymmentä vuotta johtaneen paavin ote kirkon nuori-

sosta oli heikko, tai ehkä paavin ja nuorison maailmankuvat erosivat toisistaan. 
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Vallankumouksen alkuvaiheessa koptinuoret samaistivat itsensä ensisijassa muu-

hun arabinuorisoon ja kirkon kanta jäi huomiotta.  

Vallankumouksen jälkeen Egyptiä johti asevoimien korkein sotilasneuvosto 

ja sen nimittämä väliaikaishallitus. Armeija oli saavuttanut arvostusta kansan sil-

missä, koska se ei ollut juuri käyttänyt voimaa mielenosoittajia vastaan.85 Maalis-

kuussa levottomuudet maassa jatkuivat. Perjantaina 4.3.2011 muslimiryhmä ryösti 

ja poltti koptikirkon ja ympäröiviä taloja Helwanin alueella eteläisessä Kairossa, 

ilmeisesti kahden perheen välisen riidan seurauksena. Kaksi ihmistä sai surmansa 

väkivaltaisuuksissa. Riidan syynä oli tabuna pidetty suhde nuoren musliminaisen 

ja kristityn miehen välillä. Seuranneita tapahtumia kärjisti vielä se, että alueen ku-

vernööri oli halunnut jo aiemmin siirtää kirkon toiseen paikkaan ja ehdotti sen uu-

delleenrakentamista toisaalle. Koptit lähtivät kaduille ensimmäistä kertaa vallan-

kumouksen jälkeen. He vaativat kuvernöörin eroa, ja sotilasneuvosto lupasikin ra-

kentaa kirkon uudelleen samaan paikkaan. Mielenosoitukset jatkuivat eri puolilla 

kaupunkia ja istumaprotestina Masperossa valtiollisen television päämajan edessä, 

jonne tuhannet koptit kokoontuivat tuhopolton jälkeen.86  

Turvallisuustilanne Kairossa heikentyi edelleen, kun islamistinen salafisti-

ryhmä hyökkäsi mieltään osoittaneita kopteja vastaan Kairon esikaupungissa 

Moqattamissa tiistai-iltana 8.3.2011. Hyökkäys sai sytykkeensä väitteestä, jonka 

mukaan kirkko piti vankinaan kahta muslimiksi kääntynyttä koptinaista. Osapuo-

let heittelivät polttopulloja ja kiviä toistensa päälle kunnes armeija puuttui asi-

aan.87 Raporttien mukaan 13 kuoli ja 51 loukkaantui välikohtauksissa. Suuri osa 

kuolleista oli kopteja. Vastaavia välikohtauksia oli viikon aikana myös muualla. 

Seuraavana perjantaina Egyptissä protestoitiin laajasti uskonryhmien välistä väki-

valtaa vastaan. Päivä julistettiin kansallisen yhtenäisyyden päiväksi, ja ympäri 

maata marssittiin kansallisen yhtenäisyyden puolesta. Samoin moskeijoiden per-

jantaisaarnat keskittyivät aiheeseen korostaen yhtenäisyyden, vakauden ja turvalli-

suuden merkitystä yhteiskunnassa.88 Tapahtumien sytykkeenä olleiden kiistakysy-

mysten taustalla näyttää olleen syvälle juurtuneita asenteita ja ilmeisesti myös 

lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan liittyviä asioita. Tulenarkoja aiheita olivat 

ainakin musliminaisten ja kristittyjen miesten suhteet, kirkkojen rakentaminen ja 

kääntyminen muslimiksi tai kristityksi.  
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Lopulta, yhdeksän päivän protestoinnin jälkeen, tilanne Kairossa rauhoittui. 

Poltetun kirkon uudelleen rakentaminen aloitettiin ja koptien muihinkin vaatimuk-

siin suostuttiin. Useimmille mielenosoittajille kirkon uudelleen rakentamisen aloi-

tus oli riittävä lopputulos. Ne koptit, jotka eivät suostuneet poistumaan Masperon 

alueelta, poistettiin väkivalloin.89 IRF-raportti huomautti myöhemmin, että vaikka 

kirkon tuhoamisesta vastuulliset olivat tunnettuja henkilöitä ja helposti tunnistetta-

vissa videokuvista, ketään ei pidätetty tai laitettu syytteeseen. Raportti totesi 

myös, että kylän muslimit vaativat moskeijan rakentamista poltetun kirkon pai-

kalle, mihin sotilasneuvosto aluksi suostuikin, mutta muutti mielensä. Lopulta 

uusi kirkko rakennettiin alkuperäiselle paikalle alle kuukaudessa.90 USCIRF-ra-

portti lisää, että joidenkin arvioiden mukaan armeija oli ollut paikalla toimetto-

mana jopa neljän tunnin ajan, puuttumatta tilanteeseen. Lisäksi jotkut koptiryhmät 

väittivät, että kaikki kuolleet olivat olleet kristittyjä, kun taas toiset raportit esittä-

vät, että viisi kuolleista oli muslimeita.91 Valtion virallisena äänenkannattajana pi-

detystä Ahram Online -uutispalvelusta näyttää olevan vaikea saada esille tapahtu-

mien kaikkia taustoja, tai ehkä tosiasioita vain oli vaikea saada selville. 

Kirkon tuhopolton jälkeen Ahram Onlinessa julkaistussa mielipidekirjoituk-

sessa ihmeteltiin: ”Kristittyjä vastaan ei pelkästään hyökätä, vaan myös heidän 

kirkkojaan poltetaan sen jälkeen, kun sekä muslimit että kristityt seisoivat, taisteli-

vat ja kuolivat yhdessä Tahrir-aukiolla”. Kirjoittaja epäili, että väkivallan takana 

olivat maan alle siirtyneet Mubarakin kannattajat, joiden tavoitteena olisi horjuttaa 

uutta hallintoa.92 Oletus sai vahvistusta, kun aiemman hallinnon arviolta 100 000 

henkeä työllistäneen salaisen poliisin toiminnan mittakaava ja raakuus paljastui. 

Kansanjoukko oli vallannut salaisen poliisin päämajan ja arkistosta kaivettuja do-

kumentteja tuli julkisuuteen. Egyptiläiset olivat tyrmistyneitä vakoilun laajuudesta 

ja dokumentoinnin yksityiskohtaisuudesta. Myös koptikirkko oli ilmeisesti vakoi-

lun kohteena, sillä eräskin julkistettu muistio listasi 38 poliisille vakoillutta henki-

löä, mukana useita koptikirkon jäseniä.93 Dokumentit liittivät salaisen poliisin 

myös Aleksandrian uudenvuodenaaton autopommi-iskuun ja sitä kautta uskonryh-

mien välisen väkivallan lietsomiseen.94 Egyptissä oli kolmen kuukauden aikana 

                                                 
89 AHO 14.11.2011 Coptic protest ends both voluntarily and violently.  
90 IRF 2012, 16. 
91 USCIRF 2011, 60. 
92 Not only are Christians being attacked, but their churches are being burned down after both 

Muslims and Christians stood, fought and died together in Tahrir. AHO 9.3.2011 Why does the 

counter-revolution target women and Copts? 
93 NYT 9.3.2011 Egyptians Get View of Extent of Spying. 
94 AHO 9.3.2011 Egypt's state security: a scorpion's tale. 
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tapahtunut suuria muutoksia. Vaikuttaa siltä, että koptit olivat havahtuneet uuteen 

tilanteeseen, jossa myös heillä oli nyt mahdollisuus aktiiviseen toimintaan. 

Maaliskuun 19. päivä maassa äänestettiin perustuslain lisäyksistä, jotka 

mahdollistaisivat parlamenttivaalit heti kesän jälkeen. Pikaisen aikataulun arvel-

tiin suosivan Muslimiveljeskuntaa ja muita islamistiryhmiä. Moni egyptiläinen ää-

nestäisi ensimmäistä kertaa elämässään vapaissa vaaleissa, ja myös koptien odo-

tettiin äänestävän ahkerasti. Aiemmissa vaaleissa heidän äänestysintonsa oli ollut 

vähäistä, eivätkä he olleet luottaneet vaikutusmahdollisuuksiinsa maan politii-

kassa.95 Koptikirkot ympäri maata kehottivat kuitenkin jäseniään äänestämään ja 

vastustamaan perustuslain muutosta. Kymmenet Ahram Onlinen haastattelemat eri 

uskontokuntien kristityt ilmaisivat pelkonsa Muslimiveljeskuntaa ja sen ajamaa 

islamilaista valtiota kohtaan. Valtaapitävään armeijaan ei myöskään enää luotettu 

varauksitta, sillä sen toimet olivat vallankumouksen jälkeen usein suuntautuneet 

koptikirkkoja tai koptiaktivisteja vastaan.96  

 Ahram Onlinen artikkelissa heti vaalien jälkeen arvioitiin, että vaaleja edel-

tänyt kiivas väittely saavutti pisteen, jossa useat muslimit ja koptit äänestivät us-

konnollisen vakaumuksensa mukaan, poliittisesta kannastaan riippumatta. Koptien 

ja kirkon aktiivisuus vaaleissa kasvattivat arvioiden mukaan muslimien ja kristit-

tyjen välisiä jännitteitä kansan keskuudessa.97 Vaalien äänestäjien ylivoimainen 

enemmistö, 77 %, tuki perustuslain muutosehdotusta äänestysprosentin ollessa 

Egyptissä ennätykselliset 41 %. Useimmat ”Ei”-äänet tulivat suurista kaupun-

geista, Kairosta ja Aleksandriasta.98 Sotilasneuvosto lupasi vaalituloksen pohjalta 

järjestää parlamenttivaalit syyskuussa ja presidentinvaalit marraskuussa.99 

Koptien toiminta vaalien alla nähtiin merkkinä heidän poliittisen aktiivisuutensa 

kasvusta. Osaltaan ehkä tästä syystä vaalit leimautuivat uskonnollisiksi. Erilainen 

äänestyskäyttäytyminen kaupungeissa ja maaseudulla antaa puolestaan ymmärtää, 

että vallankumouksessa keskiössä olleet maalliset arvot eivät olleet saaneet maa-

seudulla jalansijaa. Tästä voinee päätellä, että Egyptissä vuonna 2011 niin sanot-

tujen sekulaarien poliittisten voimien ja koptikristittyjen edut olisivat olleet osal-

taan yhtenäiset, molemmat vastustivat islamilaista valtiota. 

                                                 
95 NYT 19.3.2011 Euphoric, Egyptian Vote on Future. 
96 AHO 18.3.2011 Copts fear Islamic state and say ‘No’ to constitutional amendments. 
97 AHO 21.3.2011 Egyptian Christians return to politics. 
98 NYT 20.3.2011 Egyptian Voters Approve Constitutional Changes. 
99 NYT 30.3.2011 Elections in Egypt by the Fall, Leaders Say. 
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Maaliskuussa 2011, vaalien alla, useat Egyptin poliittiset ja uskonnolliset 

vaikuttajat lähestyivät paavi Shenoudaa tavoitteenaan saada aikaan dialogia 

koptien kanssa. Myös Muslimiveljeskunnan johtaja Mohamed Badie otti ensim-

mäistä kertaa historiassa yhteyttä paaviin ja ilmaisi halunsa kertoa koptinuorisolle 

veljeskunnan tavoitteista. Osa koptiaktivisteista näki tämän keskustelunavauksen 

vain juonena soluttautua kirkkoon. Koptiaktivisti Kamal Zakher totesi Ahram On-

linen haastattelussa, että kirkko ei ollut koskaan sanonut edustavansa kopteja po-

liittisesti ja jatkoi, että hän vastustaa ajatusta kirkosta poliittisena toimijana Musli-

miveljeskunnan tyyliin. Jos kirkko toimisi näin, se myös muuttaisi koptien aseman 

normaaleista kansalaisista poliittis-uskonnollisen ryhmän jäseniksi.100  

Vaalien jälkeen paavi Shenouda kehotti kristittyjä kunnioittamaan vaalin tu-

loksia. Mohammed El-Bendary toteaa kirjassaan Egyptian Revolution, että vallan-

kumouksen jälkeiset vaalit olivat uusi kokemus egyptiläisille, mutta niiden käsit-

tely valtion hallinnoimassa mediassa oli täynnä epätarkkuuksia. Niissä nähtiin esi-

merkiksi arvioita, että media tietoisesti pyrki nostattamaan uskontoon pohjautu-

vaan vastakkainasettelua vaaleihin liittyen.101 Näyttää joka tapauksessa siltä, että 

koptien mielipiteellä oli väliä kaikille politiikassa valtaan haluaville osapuolille.  

2.2. Yhtenäisyys rakoilee vallanvaihdoksen jälkeen 

Huhtikuun 2011 alussa käsistä riistäytynyt katuväkivalta, poliittisten ryhmien ja 

sotilashallinnon väliset selkkaukset sekä muslimien ja kristittyjen välisten konflik-

tien yleistyminen heikensivät valtaapitävien julkisuuskuvaa. Maa oli lähellä 

yleistä laittomuuden tilaa.102 Uutisiin nousi Qenan maakuntapääkaupunki Ylä-

Egyptissä. Hallitus nimitti maakuntaan uuden kuvernöörin, koptikristityn ja enti-

sen poliisijohtajan Emad Mikhailin. Nimitystä seuraavana päivänä, perjantairu-

kousten jälkeen, raivostuneet mielenosoittajat sulkivat kaupungin pääväylät ja pii-

rittivät hallintorakennuksen vaatien hänen erottamistaan. Tilanne oli hallituksen 

kannalta vakava ja kaksi ministeriä tuli paikalle rauhoittamaan tilannetta. He va-

kuuttivat, että Mikhail oli valittu tehtävään pätevyytensä perusteella, eikä uskon-

nolla ollut asian kanssa mitään tekemistä. Mielenosoittajien puhemiehet perusteli-

vat vaatimustaan erosta Mikhailin menneisyydellä Mubarakin hallinnossa ja huo-

mauttivat, että hän olisi toinen kopti peräkkäin alueen kuvernöörinä.103  

                                                 
100 AHO 22.3.2011 The Brotherhood's words fail to dispel Christian fears 
101 El-Bendary 2013, 122–123, 126–127.  
102 El-Bendary 2013, 133–134. 
103 AHO 19.4.2011 Governor of Qena 'to resign' after minister of interior fails to calm tensions. 
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Viikkoa myöhemmin mielenosoitukset laajenivat. Mielenosoittajien moti-

vaatiot näyttävät vaihdelleen, mutta kovan linjan islamistien läsnäolo kaupungissa 

oli selvästi lisännyt muslimien ja kristittyjen välisiä jännitteitä. Naapurikaupun-

gissa asuva piispa Kirilos oli sitä mieltä, että mielenosoitukset oli suunnattu kris-

tittyjä vastaan. Hän totesi: ”Heitä johtavat salafistit ja Muslimiveljeskunta, ja he 

laulavat: ’Me emme lähde ennen kuin kristityt lähtevät’”.104 Salafistien johtaja 

Abdel Moneim al-Shahat kiisti olevansa mielenosoitusten johdossa, mutta totesi:  

 

Ihmiset vastustavat häntä, koska hänellä on tausta turvallisuusjoukoissa ja hänet nimitettiin 

ikään kuin koptikiintiöstä ja Qena saa aina kiintiökristityn. Uskontoni kieltää minua ole-

masta kristityn hallittavana, mutta jos hänellä olisi kansansuosiota, voisin laittaa uskonnol-

liset esteeni sivuun.105 

 

Vaikuttaa siltä, että koptikuvernööri ei ollut mahdollinen vaihtoehto vallanku-

mouksen jälkeisessä tilanteessa. Lopulta tilanne rauhoittui, kun pääministeri Es-

sam Sharaf ilmoitti pidättävänsä kuvernöörin virastaan kolmen kuukauden 

ajaksi.106 Protesteihin osallistui Al Arabiya -uutistoimiston mukaan myös kristit-

tyjä. He vastustivat Mikhaelin valintaa siksi, että hän työskenteli tiiviissä yhteis-

työssä aiemman sisäministerin Habib el-Adlin kanssa, joka oli syytteessä määrät-

tyään sala-ampujat ampumaan aseettomia mielenosoittajia.107 New York Times ra-

portoi tapahtumista lyhyesti todeten mielenosoittajien vaativan koptikuvernöörin 

korvaamista muslimilla.108 Kaikkia levottomuuksia, joissa koptit olivat mukana, ei 

voi selvästikään yksiselitteisesti määritellä uskontoon liittyviksi. Uskonnon har-

joittamista pidettiin Egyptissä selvästi tärkeänä, sillä esimerkiksi pääsiäisen vie-

tosta uutisoitiin positiivisissa sävyissä samaan aikaan, kun tilanne Qenassa oli ki-

reä. Toisaalta pääsiäiseen liittyi ilmeisesti turvallisuusuhkia, sillä muslimeja koot-

tiin Facebookin kautta ihmiskilviksi suojaamaan pääsiäisrukouksia.109  

Toisaalta Qenan tapahtumien tulkitseminen vain kansalaisvastarinnaksi au-

toritääristä hallintoa vastaan olisi ilmeisesti liian yksinkertainen selitys tapahtu-

mille. Samoihin aikoihin tehtyjen kuvernöörinimitysten johdosta puhkesi protes-

                                                 
104 AHO 22.4.2011 Protests against Egypt Christian governor continue today. 
105 People object to him because he has a security background, and also because he was appointed 

as though for a Coptic quota, and Qena always gets the quota Christian. My religion forbids me 

from being ruled by a Christian, but if he were popular I would be willing to set aside my religious 

objection. AHO 22.4.2011 Protests against Egypt Christian governor continue today.  
106 AHO 26.4.2011 Life returns to normal in Qena. 
107 ALA 25.4.2011 Christian governor fired in Egypt. 
108 NYT 23.4.2011 Mideast and African Roundup. 
109 AHO 22.4.2011 Egypt’s Muslims to act as human shields to protect Coptic Easter prayers. 
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teja myös muualla maassa. Nimitetyt olivat samoin Mubarakin ajan poliisihallin-

non johtajia. Nämä protestit olivat kuitenkin merkittävästi pienempiä, vain muuta-

mia satoja ihmisiä, kun Qenassa mittakaava oli sadoissa tuhansissa. Qena oli ai-

noa maakunta, johon nimitettiin kristitty kuvernööri. Qenan protesteissa oli mu-

kana heimojohtajia, salafisteja, Muslimiveljeskunnan edustajia, suufeja ja valtion 

turvallisuuskoneiston jäseniä. Heidän yhteinen vaatimuksensa ei ollut siviilin va-

linta kuvernööriksi, vaan muslimin. Riitaiset islamistiryhmät yhdistivät voimansa 

yhteisen tavoitteen vuoksi ja islamistit saivat tahtonsa läpi, eikä Mikhailia palau-

tettu virkaansa kolmen kuukauden jälkeenkään. Mariz Tadros näkee tapahtumissa 

piirteitä enemmistön tyranniasta, joka oli pukeutunut demokratian asuun.110 Tilan-

netta näiden raporttien perusteella tulkittaessa näyttää siltä, että koptikristittyjen 

liikkumatila yhteiskunnan johtoportaissa oli entisestään pienentymässä ja samalla 

muslimien ja kristittyjen väliin näytti kasvavan yhä korkeampia muureja. 

Toukokuussa alussa sotilasneuvosto julisti ottavansa kovat otteet käyttöön 

taistelussa uskonryhmien välistä väkivaltaa vastaan.111 Muslimien ja kristittyjen 

väliset jännitteet purkautuivat silti jälleen väkivaltaisesti. Camilia Shehata oli 

koptipapin vaimo, jonka väitettiin kääntyneen muslimiksi kesällä 2010. Huhujen 

mukaan kirkko piti häntä vankinaan. Kirkko puolestaan väitti hänen olevan edel-

leen kristitty ja elävän miehensä kanssa turvallisessa paikassa. Säännölliset mie-

lenosoitukset tapauksen johdosta olivat alkaneet jo ennen vallankumousta ja sala-

fistien arveltiin suunnittelevan entistä suurempaa mielenosoitusta.112 Tämän va-

ralta perjantaina 6.5. koptikatedraalin edessä osoittikin mieltään 3000 koptia, jotka 

olivat vihaisia ja halusivat suojella kirkkoaan.113 Kairo on suuri kaupunki, ja 

koptien protesti vain yksi muiden joukossa. Samana päivänä Kairossa järjestettiin 

nimittäin neljä erillistä protestia. Koptien lisäksi 300 salafistia marssi Nourin mos-

keijalle ilmaisten vihaansa Osama Bin Ladenin surmaamisesta edellisellä viikolla. 

Samanaikaisesti 300 Palestiina-aktivistia osoitti mieltään Israelin suurlähetystön 

edessä. Tahrir-aukiolla taas sadat aktivistit osoittivat tukeaan Libyassa, Jemenissä, 

Syyriassa ja Bahrainissa käynnissä olleiden arabivallankumousten tukemiseksi.114 

Poliittinen tilanne Egyptissä näyttää olleen sekava. Lähdeaineiston perusteella on 

                                                 
110 Tadros, Mariz 2013, 146–147. 
111 AHO 1.5.2011 SCAF vows strong measures against sectarianism. 
112 AHO 5.5.2011 Female’s faith threatens delicate religious balance in Egypt. 
113 AHO 6.5.2011 Thousands of Copts protest in front of Abbasiya Cathedral. 
114 AHO 6.5.2011 Updated: Four concurrent protests in Cairo. 
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lopulta kuitenkin vaikea hahmottaa sitä, kuinka suurta osaa kansasta kristittyjen ja 

muslimien väliset kiistat lopulta koskettivat ja miten ne näkyivät arkielämässä.   

Shetatan tapaus sai loppunäytöksensä, kun hän lauantaina 7.5. esiintyi kris-

tillisen TV-kanavan ohjelmassa, vakuutti olevansa edelleen kristitty ja pyysi egyp-

tiläisiä siirtymään eteenpäin.115 Vain muutama tunti tämän jälkeen alkoi kuitenkin 

tapahtua toisaalla, Kairon esikaupungissa Imbabassa. Sunnuntaina puoliltapäivin 

julkaistun tiedon mukaan edellisenä yönä ainakin 12 ihmistä oli kuollut ja 186 

loukkaantunut väkivaltaisuuksissa. Ensitietojen mukaan noin 500 konservatiivista 

salafisti-islamistia oli kokoontunut Imbaban Pyhän Minan kirkon eteen ottaakseen 

haltuun koptinaisen, joka heidän mukaansa oli kääntynyt muslimiksi ja jonka he 

väittivät olevan vankina kirkossa. Kirkon vartijoiden kanssa käyty sanaharkka oli 

pian kääntynyt yhteenotoksi, jossa käytettiin myös tuliaseita ja palopommeja.116 

New York Times raportoi hallituksen luvanneen nopeita toimia, ja 190 ih-

mistä oli jo pidätetty. Viranomaiset lupasivat lisätä jumalanpalveluspaikkojen tur-

vallisuutta kieltämällä mielenosoitukset niiden ulkopuolella. Myös Egyptin arvos-

tetuin islamilainen auktoriteetti, Al Azharin sheikki, tuomitsi väkivallan. Useat lä-

hiseudun kristityt syyttivät väkivallasta salafisteja. Toiset silminnäkijät kuitenkin 

sanoivat, että kirkon polttojen takana ei näyttänyt olleen organisoitua ryhmää tai 

ideologiaa. Sen sijaan molemmilla puolilla olisi ollut ryhmä turhautuneita ja työt-

tömiä nuoria miehiä, ja jakolinjat olisivat menneet enemmänkin kaduilla vallitse-

van heimo- ja jengijaon kuin uskonnon tai politiikan mukaan. Todistajien mukaan 

varhain lauantaiaamuna alueen kristityt miehet saivat tiedon siitä, että salafistien 

ryhmä lähestyi Pyhän Minan kirkkoa. Yli 500 miestä lähti puolustamaan sitä, ja 

iltakuuteen mennessä kristittyjä oli paikalla paljon enemmän kuin muslimeita, 

jotka hakivat lisää vahvistuksia. Poliisin mukaan paikalla oli lopulta noin 1500–

2000 ihmistä. Ilmeisesti kristityt aloittivat tuliaseiden käytön katoilta kello kah-

deksan aikoihin. Raporttien mukaan taistelu jatkui ainakin aamuneljään asti. 

Nuori kristitty Alaa Ayed myönsi haastattelussa, että hänen puolensa saattoi aloit-

taa tulituksen, mutta jatkoi: ”Kuinka he voivat väittää, että me aloitimme, kun 

puolustimme kirkkoamme? Aion puolustaa kirkkoani ja kotiani ja jos se vahin-

goittaa jotakuta, ei voi mitään.”117 Nuorilta kopteilta ei selvästikään puuttunut 

taistelutahtoa, kun kyse oli kirkkojen puolustamisesta. 

                                                 
115 NYT 8.5.2011 Clashes in Cairo Leave 12 Dead and 2 Churches in Flames. 
116 AHO 8.5.2011 At least twelve people killed in sectarian clashes in Imbaba. 
117 NYT 8.5.2011 Clashes in Cairo Leave 12 Dead and 2 Churches in Flames. 
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Koptit aloittivat kirkkojen tuhon johdosta istumaprotestin valtion TV-pää-

majan edustalla Masperossa heti sunnuntai-iltana. Ahram Online haastatteli pai-

kallaolijoita. Saeed Fayez, Maspero Copts Youth Unionin lakimies, sanoi: ”Me 

emme lähde Masperolta ennen kuin meidät joko ammutaan tai armeija pidättää 

väkivallasta vastuussa olevat”. Mielenosoittajat vaativat sekä Aleksandrian uuden-

vuodenaaton autopommi-iskuun että Imbaban kahden kirkon tuhoamiseen syyllis-

ten tuomista oikeuteen.118 Kopteja selvästi ärsytti se, että vanhoista vakavistakaan 

iskuista syyllisiä ei joko haluttu tai pystytty tuomaan oikeuden eteen ja tuomiolle.  

Ahram Onlinen toimittaja kuvaili tilannetta Masperossa mielenosoituksen 

jatkuessa toista päivää. Hän haastatteli isää ja tämän 21-vuotiasta poikaa Michael 

Tadrosta. Michael itki ja huusi vihaisena. Isä piti poikaansa kädestä ja sanoi: ”Älä 

pelkää, Jumala on kanssamme. Hän auttaa meitä.” Michael vastasi: ”Me emme 

voi olla hiljaa ja vain rukoilla. Meidän täytyy kostaa. Meidän täytyy suojella itse-

ämme. Armeija ei suojele meitä, paavi Shenouda ei suojele meitä. Ei kukaan.” 

Lauseissa oli havaittavissa näkemysero, joka ilmeisesti vallitsi nuorison ja heidän 

vanhempiensa välillä siitä, miten ongelmiin pitäisi reagoida. Nuori koptinainen 

Mina Hanna totesi, että ongelmana eivät olleet muslimit, joita olivat paljon mu-

kana protestissa solidaarisuudesta. Hän jatkoi: ”Ongelmamme ovat fanaattiset sa-

lafistit. Jumala ottakoon heidät ja päästäköön meidät heistä, niin kaikki olisi hy-

vin”. Toimittaja kuvaili dramaattisesti, kuinka kesken haastattelun ilmapiiri yhtäk-

kiä muuttui, ja kahden nuoren miehen tappelu muutti koko aukion taisteluken-

täksi, jonka jälkeen armeijan joukot tulivat rauhoittamaan tilannetta.119 

Myös länsimaita toivottiin apuun. Youssef Abdullah, koptilakimies, huu-

dahti: ”Voit kutsua meitä epäisänmaallisiksi, voit kutsua meitä tekopyhiksi: me 

haemme kansainvälistä sovittelijaa!” Hyökkäykset eivät hänen mielestään olleet 

spontaaneja, kuten jotkut väittivät. Koptiaktivisti Rola Sobhy vaati rakenteellisia 

muutoksia, sillä kirkkojen uudelleenrakentaminen ei korjaisi ongelmia, ja väkival-

taa lietsovat salafistijohtajat olisi pitänyt tuoda oikeuden eteen: 

 
Tämä on selvää poliittista peliä armeijan ja Muslimiveljeskunnan välillä. He nostavat ihmi-

siä toisiaan vastaan, ja syyttävät salafisteja, niin että ihmiset sanovat: Hei, Muslimiveljes-

kunta on vähemmän haitallinen kuin salafistit, ja me äänestämme heitä vaaleissa.120  

                                                 
118 AHO 8.5.2011 Copts protest sectarian violence. 
119 AHO 9.5.2011 Copts voice their anger and sadness on day two of Maspero protests. 
120 This is a clear political game between the army and the Muslim Brotherhood. They incite peo-

ple against each other, point fingers at Salafists, so that people say ‘oh yes, the Muslim Brother-

hood is less harmful than Salafists’ and we vote for them in the elections. AHO 9.5.2011 Copts 

voice their anger and sadness on day two of Maspero protests. 
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Masperon protestien jatkuessa egyptiläiset marssivat toisaalla yhtenäisyyden puo-

lesta, iskulauseen ollessa ”Muslimit ja koptit, yksi käsi”. Eräässä kyltissä luki: 

”On järjetöntä, että huhu voi tappaa 12 ihmistä”. TV-tuottaja Shaimaa Shaalan ar-

veli Egyptin vallankumouksen olleen vaarassa. Hän purki tuntojaan vihaisena:   

 
Aina muutaman viikon välein jotain tällaista tapahtuu, jotta me poikkeaisimme vallanku-

mouksen vaatimusten tieltä. Sen sijaan, että keskittyisimme Mubarakin oikeudenkäyntiin ja 

turvallisuuskoneiston rikollisiin, me juutumme uskonryhmien väliseen väkivaltaan.121 

 

Shaalan ja Sobhy näyttivät epäilevän muslimien ja kristittyjen välistä väkivaltaa 

ulkopuolelta johdetuksi, joko armeijan ja aiemman hallinnon tai Muslimiveljes-

kunnan etujen ajamiseksi. Sobhy näki taustalla poliittisen salaliiton Muslimivel-

jeskunnan vaalivoiton edistämiseksi. Tätä ajatusmallia tukee se, että ainakaan Ah-

ram Onlinen uutisoinnissa Muslimiveljeskuntaa ei mainittu nimeltä minkään ra-

portoidun uskonryhmien välisen väkivallanteon yhteydessä.  

Muslimit järjestivät vastaprotestin Masperon aukiolle. Tämä sytytti kaha-

kan, jonka seurauksena ainakin 55 ihmistä loukkaantui, 33 heistä muslimeja. New 

York Timesin mukaan monet kristityt olivat niin suuttuneita, että he jatkoivat istu-

maprotestiaan huolimatta erilaisista tuen ilmauksista. Mielenosoittajat kokivat il-

meisesti protestin myös hengellisenä, sillä he lauloivat: ”Verellämme, sielul-

lamme me uhraamme ristille.” Sekä viranomaiset että paavi Shenouda III vaativat 

protestoinnin lopettamista.122 Paavi Shenouda antoi seuraavan lausunnon: 

 
Lapsillemme, jotka protestoivat Masperon edustalla. Protestissa ei ole enää kysymys teidän 

mielipiteidenne ilmaisemisesta ja siihen on soluttautunut heitä, jotka käyttävät eri menetel-

miä kuin te. Tämä tappelu ja väkivalta heikentävät Egyptin mainetta ja teidän mainettanne. 

Siksi teidän on välittömästi lopetettava protestinne. – – Vallanpitäjien kärsivällisyys alkaa 

loppua ja te olette häviäjiä, jos jatkatte protestointia.123 

 

                                                 
121 Every couple of weeks something like this explodes, to make us divert from achieving the revo-

lution's demands. Instead of focusing on the trials of Mubarak and the NDP criminals we are stuck 

in a sectarian strife. AHO 9.5.2011 National unity march in Imbaba. 
122 NYT 15.5.2011 Muslims and Coptic Christians Clash Again in Egypt. 
123 To our children who are protesting in front of Maspero, the protest is now no longer about ex-

pressing your opinion and has been infiltrated by those who use different means than the ones you 

use. Now there is fighting and hitting and that negatively affects Egypt’s reputation as well as your 

reputation. Therefore, you have to immediately end the protest. – – patience of the rulers is starting 

to end and you will be the losers if you continue in the protest. AHO 15.5.2011 Pope Shenouda 

tells Copts to end Maspero protest. 
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Masperon protesti jatkui, kunnes torstaina 19.5. organisoijat ilmoittivat protestien 

väliaikaisesta taukoamisesta, koska osaan heidän vaatimuksistaan oli suostuttu. 

Näitä olivat 17 aiemmissa protesteissa pidätetyn koptin vapautus ja aiemmin tur-

vallisuussyistä suljetun noin 30 kirkon avaaminen. Organisoijat uskoivat, että yh-

tenäinen laki jumalanpalveluspaikkojen rakentamisesta saataisiin lähipäivinä sää-

dettyä, koska pääministeri oli näin luvannut. Tämä nähtiin poliittisena voittona 

mielenosoittajille.124 Kuitenkin perjantaina, kun koptit yrittivät avata yhtä sulje-

tuista kirkkoista, syntyi välikohtaus, jonka johdosta kahdeksan heistä pidätettiin. 

Protestoijat muuttivat mieltään, ja mielenilmaus jatkui, kunnes lauantaina hallin-

non uudet lupaukset saivat tilanteen rauhoittumaan. Vaikka kaikki eivät olleet tyy-

tyväisiä kompromissiin, protesti päättyi 21.5. kestettyään kaksi viikkoa.125 

Koptiaktivistit eivät näyttäneet reagoineen paavi Shenoudan vetoomukseen, joten 

paavin arvovalta näyttää olleen edelleen heikkenemässä aktivistien joukossa.  

2.3. Kansa ei ole tyytyväinen muutosten nopeuteen 

Rikollisuuden ja epäjärjestyksen määrä Egyptissä kasvoi edelleen kevään ede-

tessä. Kansalaisten silmissä uskonryhmien väliset väkivaltaisuudet ja taustalla ole-

vat ongelmat saattoivat jäädä taka-alalle yleisen turvallisuuden tunteen heiketessä. 

New York Times raportoi toukokuussa 2011, että kolme kuukautta Hosni Mubara-

kin eroamisesta rikosaalto oli noussut demokratisointiprosessin vakavaksi es-

teeksi. Liikemiehet, poliitikot ja ihmisoikeusaktivistit olivat yhtä mieltä siitä, että 

epäjärjestyksen leviäminen heikensi maan taloudellista toipumista tai jopa teki ti-

laa uudelle autoritääriselle hallinnolle. Toukokuun alun uutisotsikoissa oli ollut 

muun muassa viisi vankilapakoyritystä, Imbaban väkivaltaisuudet, poliitikon su-

kulaisen kidnappaus, jalkapallo-ottelusta alkunsa saanut riehunta, väkijoukon 

hyökkäys liikennepoliisia vastaan Kairossa ja poliisin sieppaus Siinailla. Presi-

denttiehdokas Mohamed El-Baradei totesi, että tilanne oli mennyt ”pahasta huo-

nommaksi” ja ihmetteli sitä, minne poliisi ja armeija olivat kadonneet. Ongelmia 

epäiltiin vallankumouksen seurauksiksi. Poliisin toimintatapoihin aiemmin kuulu-

neita raakuutta ja kidutusta ei enää suvaittu ja useat poliisit istuivat nyt vankilassa. 

Poliisit kokivat, etteivät he enää voineet tehdä työtään ja suojella omaisuutta tai 

edes poliisiasemia. Jotkut epäilivät, että poliisien vetäytyminen tilanteista oli tar-

                                                 
124 AHO 19.5.2011 Organisers announce Coptic sit-in suspended.  
125 AHO 21.5.2011 Egypt Christians end sit-in protest. 
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koitushakuista ja tavoitteena olisi ollut kaaos ja uusi vallankumous. Sisäministe-

riön virkamiehet kommentoivat, että laittomuuden tila oli vallankumouksen väis-

tämätön tulos, ja tuhotut poliisiasemat lisäsivät ongelmia. Poliisin työn arvostus 

oli myös laskenut, ja henkilökuntaa oli vaikea rekrytoida. Aiemmin alhaista palk-

kaa kompensoineet lahjukset eivät olleet enää automaattisia.126 

Poliittisia puolueita perustettiin vauhdilla tulevia vaaleja silmälläpitäen. 

Egyptin islamistien riveistä tuli politiikkaan useita toimijoita, mikä ennen vallan-

kumousta ei olisi ollut mahdollista. Muslimiveljeskunta oli ollut maassa aina yksi 

kyvykkäimmistä, parhaiten rahoitetuista ja organisoiduimmista järjestöistä. Sillä 

ei ollut kuitenkaan ollut poliittista voimaa, koska Mubarakin hallinto oli pyrkinyt 

tukahduttamaan islamistien toiminnan. Sotilashallinnon asettama vaalilaki kielsi 

uskontoon perustuvat puolueet. Muslimiveljeskunta perusti Freedom and Justice -

puolueen (FJP), jonka perustajajäseninä oli 8821 henkilöä, joista 978 oli naisia ja 

93 kopteja. Puolueen haasteena oli kuitenkin esiintyminen maallisena puolueena. 

Tästä syystä se panosti vahvasti viestintään ja korosti muun muassa valinneensa 

koptipoliitikko Rafiq Habibin puolueen varapuheenjohtajaksi. Puolueen vaikutta-

jat ilmoittivat toistuvasti medialle, etteivät he vastustaneet naisten tai koptien va-

lintaa parlamenttiin, vaikka nämä olisivatkin ”epäsopivia” presidentin tehtävään. 

Mohammed Mursi totesi Mehvar TV:ssä: ”Puolue on täysin erillinen Muslimivel-

jeskunnasta; koptiveljemme ovat tervetulleita liittymään puolueeseen ja osallistu-

maan myös presidentinvaaleihin.”  Myös kristittyjen vastaisen väkivallan lietsomi-

sesta syytetyt salafistit ja muut islamistiryhmät perustivat puolueita.127 

Mielenosoituksensa keskeyttäneet koptit olivat saaneet hallitukselta lupauk-

sia asemansa parantamisesta. Epäluottamus hallitusta kohtaan sai protestien orga-

nisaattorina toimineen Union of Maspero Youth -järjestön asettamaan takarajan 

vaatimustensa toteutumiseksi. Uhkavaatimuksen mukaan protestit alkaisivat uu-

delleen, ellei vaatimuksiin suostuttaisi heinäkuun alkuun mennessä. Aktivisti 

Ramy Kamel sanoi lehdistötilaisuudessa kesäkuussa, että päätös Masperon protes-

tin väliaikaisesta pysäyttämisestä tehtiin, jotta hallitus saisi mahdollisuuden täyt-

tää koptien vaatimukset. Hän totesi: ”Useimmat vaatimukset eivät ole vielä toteu-

tuneet, mutta me annamme hallitukselle vielä yhden mahdollisuuden siihen.”128 

                                                 
126 NYT 12.5.2011 Crime Wave in Egypt Has People Afraid, Even the Police. 
127 AHO 19.5.2011 The Muslim Brotherhood seeks public approval to go political in Egypt. 
128 AHO 10.6.2011 Union of Maspero Youth gives cabinet till 8 July to fulfil Coptic demands. 
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Kansa ei ollut tyytyväinen muutoksen vauhtiin, ja kesällä 2011 mielenosoi-

tukset ja yhteenotot uudistusten vauhdittamiseksi jälleen yleistyivät. Vallanku-

mous oli tässä vaiheessa vaatinut jo yli 850 ihmisen hengen. Kesäkuun lopussa 

mielenosoittajat ja poliisi ottivat Kairossa rajusti yhteen, ja tuloksena oli satoja 

loukkaantuneita. New York Timesin mukaan kansan ja poliisin välinen epäluotta-

mus oli korostuneesti läsnä kaupungissa. Tahrir-aukiolla mielenosoittajat vaativat 

tammikuun vallankumouksen kuolonuhreista vastuussa olleiden tuomista oikeu-

den eteen ja muun muassa silloisen sisäministerin Habib el-Adlin teloittamista. 

Sotilasneuvosto vaikutti viivyttelevän erityisesti entisen presidentti Hosni Muba-

rakin tuomista oikeuden eteen.129 Mielenosoitukset kiihtyivät heinäkuussa, ja Tah-

rir-aukion telttakylässä oli erään aktivistin laskelmien mukaan mukana edustajia 

42 eri poliittisesta toimintaryhmästä. New York Timesin haastattelema 25-vuotias 

hammaslääkäri Adbel-Aziz Moussa totesi, että vallankumous oli avannut ihmisten 

silmät politiikan suhteen, eivätkä ihmiset olleet enää niin herkkäuskoisia kuin 

aiemmin. Tämä uusi asenne mahdollisti myös hallituksen kritisoinnin.130 Myönny-

tyksenä mielenosoittajien vaatimuksille hallitus ilmoitti yli 600 poliisiupseerin 

siirtämisestä varhaiseläkkeelle ja myöntyi vaatimuksiin lykätä syyskuulle suunni-

teltuja parlamenttivaaleja. Useat uudet poliittiset puolueet olivat pyytäneet lyk-

käystä voidakseen kilpailla vahvoilla olevaa Muslimiveljeskuntaa vastaan.131 

Alkusyksystä 2011 mielenosoitukset ja mellakat jatkuivat. Niiden kohteeksi 

tuli yhä selkeämmin armeija, jonka väitettiin takertuvan valtaan.132 Poliittisella ta-

solla rintamalinjat muodostuivat islamistien ja sekularistien väliin. New York Ti-

mes raportoi, että niiden välimaastoon oli muodostumassa uusi ilmiö, islamistinen 

liberalismi. Mallin kannattajat sanoivat etsivänsä liberalistista politiikkaa, joka 

olisi Sharia-lain ja egyptiläisen yhteiskunnan normien mukainen, mutta ei vieraan-

nuttaisi muita voimia. Samalla konservatiivisemmat islamistit pyrkivät saamaan 

kannatusta maallistuneiden kansalaisten joukosta, vaikka monet eivät uskoneet to-

dellisen lähentymisen olevan mahdollista.133 Syyskuun lopussa sotilasneuvosto il-

moitti poikkeustilan jatkumisesta. Mielenosoitukset jatkuivat, kunnes hallinto lu-

pasi järjestää parlamenttivaalit marraskuun lopussa, jonka jälkeen seuraisi uuden 

perustuslain laatiminen ja presidentinvaalit vuoden 2013 lopulla.134 Koptit olivat 

                                                 
129 NYT 1.7.2011 Thousands in Cairo Return to Tahrir Square to Protest the Slow Pace of Change. 
130 NYT 12.7.2011 Not Satisfied, Protesters Return to Tahrir Square. 
131 NYT 13.7.2011 Egypt Purges Mubarak-Era Police Officers. 
132 NYT 9.9.2011 Protest of Thousands in Cairo Turns Violent. 
133 NYT 21.9.2011 In Egypt, Islamists Reach Out to Wary Secularists. 
134 NYT 2.10.2011 In Egypt, Concessions by Military on Politics. 
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tässä vaiheessa jo vahvasti mukana poliittisessa aktivismissa. Heitä kosiskeltiin 

mukaan puolueiden toimintaan, jopa islamistipuolueisiin, mikä kertoo halusta 

saada heidän äänensä ja tukensa vaaleissa. 

2.4. Masperon tapahtumat vedenjakajana 

Lokakuun alussa uskonryhmien väliset jännitteet tulivat jälleen pintaan. Tällä ker-

taa lähtölaukauksena oli rakenteilla olevan kirkon tuhoamisyritys Merinabin ky-

lässä Aswanin maakunnassa Ylä-Egyptissä. Kyläläisten mukaan rakennuksen 

muuttamiseksi kirkoksi ei ollut rakennuslupaa, sillä se oli kristityn omistama vie-

rastalo. Koptiaktivistiryhmät, kuten The Union of Maspero Youth ja Copts Wit-

hout Constraints, organisoivat protestimarssin Masperon TV-keskuksen aukiolle 

ja aloittivat istumaprotestin sulkien keskuksen edessä kulkevan pääkadun. Ahram 

Online raportoi, että koptien vainon ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ei vä-

hentänyt se, että viralliset asiakirjat osoittivat Meriabin rakennuksen olleen 80 

vuoden ajan lisensoitu kirkkorakennus. Myös muualla Kairossa ja Aswanin maa-

kunnassa järjestettiin mielenilmauksia asian puolesta. Koptimielenosoittajat poltti-

vat Aswanin kuvernöörin kuvia ja syyttivät sotilasneuvoston johtajaa marsalkka 

Tantawia siitä, ettei hän tarjonnut kopteille riittävää suojaa uskonryhmien välistä 

väkivaltaa vastaan. 36-vuotias mielenosoittaja Sameh sanoi: 

 
Tahdon nähdä vahvan reaktion kirkon tuhosta. Vastaukseksi ei riitä lähellekään se, että ra-

kennetaan uusi kirkko; meillä on riittävästi rahaa rakentaa 100 kirkkoa. Mitä oikeasti halu-

amme nähdä on syyllisten kiinniotto ja rankaiseminen. Poikkeuslakien ollessa voimassa sen 

ei pitäisi olla vaikeaa.135 

 

Tilanne kehittyi nopeasti. Koptien jatkaessa istumaprotestia Masperon aukiolla is-

lamistiryhmä Al-Jamaa Al-Islamiya tuomitsi koptien toimet ja väitti tapaukseen 

liittyvän ”harhaanjohtavaa propagandaa” jota seurasi ”tarkoitukseton” istumapro-

testi. Ryhmän mukaan kirkon rakennuslupadokumentit olivat ”väärennöksiä”. Ra-

kennusten hallitsematon tuhoaminen oli kuitenkin väärin, koska viranomaisten pi-

täisi tehdä sellaiset päätökset. Islamistiryhmä epäili, että käynnissä oli tarkoitusha-

kuinen kampanja, jonka tavoitteena oli osoittaa koptien vainon olevan yleistä 

                                                 
135 I want to see a strong reaction to the destruction of the church. It’s not nearly enough to prom-

ise to build a new one; we have sufficient money to build 100 churches. What we really want is to 

see the culprits captured and sanctioned. With the emergency law activated, it shouldn’t be a tough 

mission at all. AHO 4.10.2011 Egypt’s Copts start sit-in in Cairo to protest attacks on churches. 
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Egyptissä.136 Sanat ja toimet olivat kovia kiistan molemmilla puolilla. Alkuperäi-

nen kiista unohtui kuitenkin pian taustalle, kun protestit levisivät. 

Sunnuntai-iltana 9.10. koptit marssivat jälleen Shubrasta kohteenaan Mas-

peron TV-keskus. 10 000 hengen marssia vastaan hyökättiin jo matkan varrella, 

kun kiviä heittelevä kansanjoukko yritti estää marssin etenemisen. Välikohtausta 

seurasi 15 minuuttia kestänyt taistelu, jossa molemmat osapuolet heittelivät kiviä 

toistensa niskaan. Marssi jatkui hetken rauhanomaisena, ja marssijat muodostivat 

muun muassa ihmisistä ristimuodostelman keskelle pääkatua, vaikka heitä kohti 

ammuttiin summittaisesti ohikulkevasta autosta. Useat protestoijat kantoivat suu-

ria ristejä ja lauloivat lauluja kuten ”Nosta pääsi, jos olet kopti.” ja ”Ei kirkkojen 

polttamiselle.” Kun marssijat pääsivät Masperolle, alkoi hyökkäys heitä vastaan. 

Ahram Onlinen paikalla ollut toimittaja kirjoitti, että hyökkäykseen osallistui sekä 

siviiliasuisia kansalaisia että armeijan joukkoja. Sotilaat ajoivat panssaroiduilla 

ajoneuvoilla suoraan väkijoukkoon osuen ihmisiin ja ajaen heidän ylitseen. Tais-

telu jatkui myöhään yöhön, ja turvallisuusjoukot jahtasivat kopteja, jotka yrittivät 

paeta paikalta. Myös paikalliset asukkaat osallistuivat hyökkäykseen syyttäen 

koptimielenosoittajia ”rettelöitsijöiksi”. Toimittajan mukaan näytti siltä, että pai-

kalliset ”roistot” ottivat ohjat ja turvajoukot olivat lähteneet. Uutinen päättyy mai-

nintaan, että annettuaan puhelinraportin toimittaja itse joutui kansanjoukon pa-

hoinpitelemäksi ja häntä syytettiin vakoojaksi.137 

New York Times raportoi, että Masperon välikohtauksessa kuoli 24 ihmistä 

ja yli 200 loukkaantui. Kyseessä oli vallankumouksen jälkeisen Egyptin pahin vä-

kivallan purkaus ja se herätti suurta kansainvälistä huomiota. Suurin osa uhreista 

oli koptikristittyjä. New York Timesin mukaan osa muslimeista taisteli kristittyjen 

puolella poliisia vastaan ja osa armeijan puolella rauhoittaakseen tilannetta. Lop-

putuloksena oli kaoottinen taistelu sotilasvallasta ja Egyptin tulevaisuudesta. Sil-

minnäkijöiden mukaan useat mielenosoittajat olivat rusentuneet sotilasajoneuvo-

jen alle ja useilla oli ampumahaavoja. Lehden mukaan välikohtauksen taustalla 

olivat muslimien ja koptikristittyjen lisääntyneet jännitteet. Koptit olivat liittyneet 

demokratialiikkeen protesteihin laajasti toivoen moniarvoista demokratiaa, mutta 

islamistien lisääntynyt vaikutusvalta oli lisännyt pelkoja tulevien vallanpitäjien 

                                                 
136 AHO 6.10.2011 Al-Jamaa Al-Islamiya condemns Copts’ protests, hints at church documents 

forgery. 
137 AHO 9.10.2011 Protest against persecution of Copts in Egypt attacked with bloody force. 
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asenteesta kristittyjä kohtaan. Tapausta seuranneiden protestien kohde oli kuiten-

kin sotilasvalta ja päävaatimus sotilasneuvoston johtajan marsalkka Tantawin ero. 

Valtion televisio julisti ulkonaliikkumiskiellon kahdelta yöllä, ja hätäkokouksessa 

ollut väliaikaisen hallitus ilmoitti, ettei salli mitään esteitä ”kansalliselle yhtenäi-

syydelle” tai ”polulle demokraattiseen muutokseen”. Pääministeri Sharaf toisteli 

haastattelussa, että tapahtumissa ei ole kyse uskonryhmien välisestä väkivallasta. 

Kyse oli hänen mukaansa salaliitto, pyrkimys tuhota maan demokratiaprosessi.138 

Todisteiden pohjalta vaikuttaa kuitenkin selvältä, että kyse oli nimenomaan kopti-

kristittyjä mielenosoittajia vastaan suunnattu tietoinen hyökkäys. 

Masperon tapahtumia puitiin julkisuudessa paljon ja niillä oli kauaskantoisia 

vaikutuksia. Myös nimitys Masperon verilöyly (Maspero massacre) tuli yleiseen 

käyttöön. Koptikirkko julkaisi seuraavana päivänä lausuntonsa. Siinä todettiin 

muun muassa, että kristinusko tuomitsee väkivallan: ”Muukalaiset soluttautuivat 

mielenosoitukseen ja tekivät rikokset, joita kopteja syytetään. – – Koptit ovat kär-

sineet jatkuvista ongelmista samalla kuin väkivallantekijät ovat päässeet rangais-

tuksetta.” Paavi Shenouda III vaati viranomaisia ratkaisemaan ongelmien juuri-

syyt ja julisti kolmen päivän paaston ”palauttaakseen rauhan Egyptiin”.139 Egyptin 

poliittiset vaikuttajat ja presidenttiehdokkaat pitivät maanantai-iltana kaoottisen 

lehdistökonferenssin, jossa he tuomitsivat väkivallan. Toukokuuhun 2011 arabilii-

ton pääsihteerinä toiminut Amr Moussa avasi konferenssin. Hän varoitti, että ky-

seessä saattoi olla Egyptien muslimien ja kristittyjen välisen taistelun alkusoitto ja 

jatkoi: ”Tätä ei saa tapahtua uudelleen; olemme valtavan välikohtauksen kynnyk-

sellä, ei vain Masperolla vaan koko Egyptissä.” Konferenssi ei kuitenkaan saanut 

aikaan julkilausumaa, sillä poliitikot eivät päässeet yhteisymmärrykseen sen sisäl-

löstä.140 Maan kärkipoliitikot näyttivät olevan hyvin hämmentyneitä asioiden saa-

masta käänteestä. Koptien tilanne sai myös uutta maailmanlaajuista näkyvyyttä. 

Egyptin valtiontelevision uutisointi Masperon tapahtumista herätti huomi-

oita. Televisiota syytettiin tapahtumien vääristelystä ja tilanteen kärjistämisestä. 

Eräässä vaiheessa sunnuntai-iltaa TV-juontajat olivat kehottaneet Egyptin kansaa 

menemään Masperolle puolustamaan sotilaita ”vihaisilta kristityiltä mielenosoitta-

jilta”. Näin ilmeisesti myös tapahtui, ja eräskin suoraan TV-ohjelmaan puheli-

mella soittanut katsoja väitti, että aseistetut kristityt ottivat yhteen sotilaspoliisien 

                                                 
138 NYT 9.10.2011 Deadly Protests Over Church Attack in Cairo. 
139 AHO 10.10.2011 Egypt Coptic Church blames 'infiltrators' for Maspero clashes. 
140 AHO 10.10.2011 Egypt political parties condemn Maspero attacks, but fail to issue joint state-

ment. 
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kanssa ja ”tappoivat heitä”. Valtion televisiossa näytettiin kuvia loukkaantuneista 

sotilaspoliiseista, mutta internet-sivustoilla jaettuja kuvia mielenosoittajien murs-

kaantuneista ruumiista ei näytetty katsojille. Hallitus selitti myöhemmin uutisank-

kureiden lausuntoja ”emotionaalisen stressin” aiheuttamiksi.141  

Sotilasneuvosto puolustautui armeijaa kohti esitettyjä syytöksiä vastaan. 

Kenraali Ader Emara esitti kansainvälisessä lehdistökonferenssissa armeijan ver-

sion tapahtumista. Hänen mukaansa armeija ei voinut ampua mielenosoittajia, 

koska sotilailla oli mukanaan vain mellakantorjuntavarustus. Ajoneuvot eivät aja-

neet tahallaan mielenosoittajien päälle, vaan puolustautuivat kepein, polttopulloin 

ja miekoin varustautuneita hyökkääjiä vastaan. Emaran mukaan sotilaita oli pai-

kalla vain 300 tuhansia mielenosoittajia vastassa ja he joutuivat paniikkiin. Hän 

syytti väkivallan lietsonnasta ”radikaaleja kristittyjä pappeja” ja ”ulkomaita ohjat-

tuja salaliittolaisia”, joiden tavoitteena olisi valtion epävakaus.142 Paavi Shenouda 

III otti keskiviikkosaarnassaan kantaa asiaan ja julisti uhrit marttyyreiksi. Hän 

huomautti, että kaksi kolmasosaa uhreista oli kuollut luoteihin ja loput sotilasajo-

neuvojen alle ja jatkoi: ”Nämä marttyyrit ovat rakkaita lapsiamme ja heidän ve-

rensä ei tule olemaan halpaa. Minä – piispojen, pappien ja munkkien kanssa – ru-

koilen heidän puolestaan. Ja me tiedämme, että Jumala antaa heille heidän syn-

tinsä anteeksi.” Ahram Onlinen mukaan seurakuntalaiset pitivät esillä marttyyrien 

verentahrimia vaatteita ja huusivat sotilasneuvoston vastaisia iskulauseita. Paavi 

kuitenkin kehotti rauhallisuuteen ja itsehillintään sekä pyysi läsnä olevia kunnioit-

tamaan kirkon arvokkuutta.143 Seuraavana päivänä pidetyissä kahdessa samanai-

kaisessa lehdistötilaisuudessa useat Masperolla olleet todistajat kiistivät yhdenpi-

tävästi kenraali Emaran väitteet, ja kertoivat armeijan ampuneen aseettomia mie-

lenosoittajia ja etsineen paikalta ”kristittyjä”. Paikalla kuvattu video muun muassa 

näytti armeijan sotilaan kerskailevan ryhmälle poliisia auttavia siviilejä: ”Tapoin 

kaksi noista uskottomista!”, johon auttajat reagoivat huutamalla ”Allah Akbar”. 

Missään esitetyissä videoissa ei näkynyt aseellisia mielenosoittajia.144 

Masperon tapahtumat tuomittiin maailmalla, ja muun muassa New York Ti-

mes otti pääkirjoituksessaan kantaa tapahtumiin. Kirjoituksen mukaan vallanku-

                                                 
141 AHO 10.10.2011 Outrage over state TV's misinformation and anti-Coptic incitement. 
142 AHO 12.10.2011 SCAF fights hard using multimedia to clear Egypt army in Copts deaths. 
143 AHO 13.10.2011 Coptic Pope Shenouda calls Maspero victims 'martyrs', refutes SCAF story. 
144 AHO 13.10.2011 Maspero survivors finally testify: army shot at unarmed demonstrators with-

out provocation. 
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mouksen jälkeen armeijaa arvostettiin, mutta nyt sen maine on mennyttä. Armei-

jan heikot selitykset tapahtumista eivät vakuuttaneet ketään. Armeijan kyvyttö-

myys rauhoittaa uskonryhmien välistä väkivaltaa ja haluttomuus luopua vallasta 

oli vienyt sen vallan oikeutusta. Maan talous oli halvaantunut, ja ihmiset olivat 

maahan lyötyjä työttömyyden, köyhyyden ja korruption takia. Pääkirjoitus kehotti 

presidentti Obamaa painostamaan Egyptin valtaapitäviä voimakkaammin ratkai-

suihin ja muistutti Yhdysvaltain 1,3 miljardin dollarin vuosittaisesta tuesta 

maalle.145 Christianity Today kirjoitti kopteista ensimmäistä kertaa puoleen vuo-

teen ja otti vahvasti kantaa kristittyjen oikeuksien puolesta. Huomionarvoisesti ar-

tikkelissa käytettiin yhdessä kohtaa sanamuotoa ”Egyptin uskovat – maan 10 % 

vähemmistö”, eikä käsitelty erikseen ortodokseja tai protestanttisia kirkkoja, kuten 

muutamissa aiemmissa artikkeleissa.146  Masperon verilöylyn uutisoinnin pohjalta 

on helppo tehdä johtopäätös, että kristittyjen huoli oikeuksistaan ja turvallisuudes-

taan oli aiheellinen. Koptit olivat nostaneet omaa yhteiskunnallista profiiliaan ja 

protestien kautta tuoneet mielipiteensä syrjinnästä ja epäoikeudenmukaisuudesta 

julkisuuteen. Kaikki Egyptissä eivät selvästikään pitäneet siitä. 

2.5. Muslimiveljeskunta voittaa parlamenttivaalit  

Marraskuussa 2011 Egyptissä järjestettiin parlamenttivaalit. 88-vuotias paavi 

Shenouda III kärsi vakavista terveysongelmista, mutta otti edelleen kantaa ajan-

kohtaisiin asioihin. Hän varoitti kristittyjä parlamenttivaaliehdokkaita käyttämästä 

kirkkoa vaalityöhön. Kristittyjä ehdokkaita oli kuitenkin hyvin vähän. Ahram On-

line kertoi, että 28.11. järjestettävien parlamenttivaalien 498 paikasta kilpaili noin 

19 koptiehdokasta.147 Jälkikäteisanalyysien mukaan vaaleihin osallistui 49 puolu-

etta ja ehdokkaita oli kaikkiaan 10 251, lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 

2010 vaaleissa. Arvioiden mukaan vain 120 ehdokasta oli kopteja.148  

Uusilla puolueilla oli ollut vain vähän valmistautumisaikaa vaalikampanjon-

tiin. Vaaliasetelman muodostivat uudet liberaalit puolueet ja vahvat islamistiryh-

mittymät. New York Times haastatteli muutamia ehdokkaita, jotka vaativat ”sivii-

lihallintoa”. Basem Kamel, sosiaalidemokraattisen puoleen ehdokas, painotti 

haastattelussa nimenomaan sanaa siviili (madani), koska sana sekulaari tai maalli-

nen (almani) sai Egyptissä ”länsimaisen” ja siten moraalittoman merkityksen. 

                                                 
145 NYT 13.10.2011 Egypt’s Failing Army (pk.). 
146 CT 10.10.2011 Christians Killed, Injured in Arab Spring Fallout. 
147 AHO 1.11.2011 Egypt Pope warns Christian candidates against using churches in elections. 
148 Tadros, Mariz 2013, 220. 
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Puolueen ehdokkaina oli sekä muslimeita että kopteja. Hän totesi: ”Emme halua 

palata takaisin keskiajan islamiin. En halua islamia, joka julistaa, että olen oike-

assa ja kaikki muut ovat vääräuskoisia.” Koko puoluekenttä kuohui juuri haastat-

telun alla, kun julkisuuteen oli tullut tietoja väliaikaishallituksen tavoitteesta aloit-

taa uuden perustuslain laatiminen jo ennen parlamenttivaaleja. Lisäksi sotilasneu-

vosto suunnitteli valitsevansa uuden hallituksen ja ylähuoneen vain osittain uu-

desta parlamentista ja pitävänsä kiinni vallasta myös vaalien jälkeen. Erityisesti 

Muslimiveljeskunta reagoi voimakkaasti syyttäen armeijaa yrityksestä estää hei-

dän vaikutusmahdollisuutensa uuden perustuslain luomisessa.149 

Perjantaina 18.11. Muslimiveljeskunnan ja muiden ryhmien järjestämät mie-

lenosoitukset sotilashallintoa vastaan kiihtyivät ja muuttuivat lauantaina väkival-

taisiksi. Maan haluttiin palaavan siviilivaltaan mahdollisimman nopeasti, ja perus-

tuslain valmistelu haluttiin jättää tulevien vaaleilla valittaville edustajille. Presi-

dentinvaaleille haluttiin lisäksi tarkka aikataulu. Tahrir-aukiolla nähtiin vaihteeksi 

yhtenäisyyden merkkejä, kristittyjä suojaamassa muslimien rukoushetkiä.150 Mie-

lenosoitukset olivat suurimpia sitten helmikuun ja vallankumouksen alun. Neljän 

päivän aikana protesteissa 31 ihmistä menetti henkensä. Mielenosoitukset johtivat 

lopulta Muslimiveljeskunnan ja armeijan väliseen, islamisteja suosivaan sopimuk-

seen presidentin vaalien ajankohdan aikaistamisesta seuraavaan kesään. Tieto so-

pimuksesta otettiin liberaalien leireissä vastaan pettymyksellä, sillä Muslimivel-

jeskunnan koettiin pettäneen vallankumouksen.151  

Muslimiveljeskunta vetäytyi mielenosoituksista, mutta sadat tuhannet muut 

jatkoivat protesteja Tahrir-aukiolla vaatien sotilasneuvostoa luopumaan vallasta. 

Tukahduttamisyrityksistä seuranneet väkivaltaisuudet olivat pahimpia helmikuun 

vallanvaihdoksen jälkeen.152 Viikon kestäneiden mielenosoitusten jälkeen kuo-

lonuhreja oli jo yli 40 ja loukkaantuneita 2000 pelkästään Tahrir-aukiolla. Myös 

muualla maassa protestoitiin. Marsalkka Tantawi ei kuitenkaan taipunut painos-

tuksen alla, vaan totesi armeijan aseman pysyvän entisellään. Se ei muuttuisi min-

käänlaisessa uudessa perustuslaissa. Marsalkka kehotti ihmisiä äänestämään vaa-

leissa. Samassa yhteydessä maan sisäministeri pahoitteli protestien kuolonuhreja, 

                                                 
149 NYT 9.11.2011 Ahead of Vote, Egypt’s Parties and Skepticism Are Growing. 
150 NYT 20.11.2011 Facing Calls to Give Up Power, Egypt’s Military Battles Crowds. 
151 NYT 22.11.2011 Deal to Hasten Transition in Egypt Is Jeered at Protests. 
152 NYT 23.11.2011 Chaos Builds in the Streets of Cairo as a Truce Fails. 
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ja sotilasneuvosto antoi kuolonuhreista samanlaisia selityksiä kuin kuukausi aiem-

min koptien surmista Masperon TV-keskuksen ympäristössä.153  

Kaikesta huolimatta Egyptissä alkoivat marraskuussa kuukauden kestäneet 

parlamenttivaalit, joiden tulos julkistettiin tammikuussa 2012. Vaalit voitti Musli-

miveljeskunta, joka sai 47 % äänistä. Toiseksi suurin ryhmä olivat ultrakonserva-

tiiviset salafisti-islamistit 25 % ääniosuudella.154 Vaalitulosta analysoineet tutkijat 

ovat huomauttaneet, että vaalien tulos marginalisoi poliittisesti kolmea ryhmää: 

Naisia, nuoria ja kopteja. Kaikkiaan 498 vaaleilla valitusta edustajasta kuusi, eli 

1,2 %, oli kopteja. Naisia valittiin yhdeksän. Kaikki koptiedustajat valittiin puolu-

eiden yhteislistoilta, yksittäiset ehdokkaat eivät keränneet riittävästi ääniä tullak-

seen valituksi. Kuuden valitun ehdokkaan lisäksi sotilasneuvosto nimitti viisi 

koptiparlamentaarikkoa, sillä lain mukaan presidentillä on vaalilla valittavien li-

säksi lupa nimittää kymmenen parlamentin jäsentä. Näin ollen 11 koptia valittiin 

parlamenttiin eli heitä oli 2,2 % parlamentaarikoista.155 Huolimatta koptien akti-

voitumisesta heidän osuutensa oli alempi kuin heidän osuutensa väestöstä. Ehkä 

vaalijärjestelmällä ja koptien maantieteellisellä hajanaisuudella oli osuutta asiaan. 

Alustavat tulokset suurimmista vaalipiireistä saatiin jo marraskuun lopulla 

ja islamistien voitto oli selvä alusta alkaen. New York Times kommentoi alustavia 

vaalituloksia huomioiden myös koptien näkökulman. Artikkelin mukaan useat 

koptit äänestivät liberaalia ryhmittymää, jota johtivat sosiaalidemokraatit, ja 

koptiliikemies Naguib Sawiriksen perustamaa Free Egyptians -puoluetta. Jotkut 

koptit vitsailivat vaalituloksen tietojen pohjalta lähtevänsä maasta. Kristityt pelkä-

sivät islamistien puheita Egyptin islamilaisen luonteen suojelemisesta. Muslimi-

veljeskunnan edustajat toistivat usein, että kansalaisuus oli kaikkien oikeus uskon-

nosta riippumatta. Salafistit puolestaan vakuuttivat, että kristittyjen ei tulisi pelätä 

islamilaista lakia, koska laki edellytti uskonnollisten vähemmistöjen suojelemista. 

Useat koptit kokivat vakuuttelun alentavana ja asettavan heidät toisen luokan kan-

salaisten asemaan.156  

New York Times haastatteli kopteja Pyhän Markuksen kirkossa Kairossa 

sunnuntain messun jälkeen. Paikalliset papit olivat kehottaneet seurakuntalaisia 

äänestämään liberaalia ryhmittymää, vaikka paavi Shenouda III oli kieltänyt po-

liittisen kampanjoinnin kirkoissa. Maasta oli vallankumouksen jälkeen muuttanut 

                                                 
153 NYT 26.11.2011 Egypt Braces for Fresh Clashes After Protester’s Death. 
154 NYT 21.1.2012 Islamists Win 70% of Seat in the Egyptian Parliament. 
155 Tarek 2014, 224–225. 
156 NYT 30.11.2011 Islamists Say They Have Mandate in Egypt Voting. 
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pois suuri määrä kristittyjä. Kukaan haastatelluista ei ollut kuitenkaan lähdössä, 

vaikka islamistit tulisivat valtaan. 52-vuotias lääkäri Ayman Fahmy totesi: 

 
Me odotamme muslimiryhmän voittavan paljon paikkoja, ei siinä mitään.  Mutta se mitä seu-

raamme on, että yrittävätkö he kidnapata parlamentin ja yrittää kirjoittaa perustuslain oman tah-

tonsa mukaisesti. Jos näin tapahtuu, kansa palaa kaduille protestoimaan. – – mutta jos he ovat val-

miita konsensukseen, silloin ei tule ongelmia.157 

 

Taistelutahtoa ja halua vaikuttaa politiikassa kopteilla näytti siis vielä olevan. Ah-

ram Online haastatteli äänestäjiä Kairon Shubran alueella, jossa 40 % asukkaista 

on kristittyjä. Kirkko oli kehottanut kaikkia seuraajiaan äänestämään, ja näin il-

meisesti myös tapahtui. Eräs koptinainen sanoi, että alueella muslimien ja koptien 

suhteet olivat hyvät ja politiikasta keskusteltiin avoimesti. Eräs koptiäänestäjä to-

tesi: ”Kirkon vetoomus äänestää kuultiin, koska kirkko tapaa ohjata useita päätök-

siämme. Kun se määrää meidät istumaan, me istumme; kun se määrää meidät sei-

somaan, me seisomme.” Suuri osa haastatelluista sanoi äänestävänsä liberaalia 

ryhmittymää. Eräs sanoi kuitenkin äänestävänsä Muslimiveljeskuntaa, koska 

odotti sen pystyvät takaaman tilanteen rauhoittumisen.158 

Harvardin yliopiston professori Tarek Masoud on selvittänyt islamistien 

vaalivoittojen syitä. Hän arvioi, että egyptiläiset eivät äänestäneet islamisteja 

siksi, että olisivat halunneet konservatiivisempia uskonnollisia lakeja. Sen sijaan 

kansa luotti islamistien kyvykkyyteen talous- ja sosiaaliasioissa. Tämä taas ei hä-

nen mukaansa johtunut poliittisen vasemmiston kyvyttömyydestä vaan siitä, että 

Egyptissä sosiaaliset verkostot uskonnon alueella olivat paljon vahvempia kuin 

esimerkiksi ammattiyhdistyksissä tai puolueissa. Islamisteilla oli yksinkertaisesti 

enemmän mahdollisuuksia kommunikoida äänestäjien kanssa.159 Tämä selitys tun-

tuu loogiselta, koska kirkko tarjosi vastaavan sosiaalisen verkoston kopteille. 

Joulukuun alussa Ahram Online julkaisi laajan kirjoituksen koptien reakti-

oista islamistien vaalivoittoon. Vaalivoitto ei ollut kenellekään yllätys, mutta tapa, 

jolla se saavutettiin, herätti kritiikkiä. Vaaleja epäiltiin vilpillisiksi ja uskonnolli-

                                                 
157 We expect a Muslim group to win a lot of seats, and that’s fine, but what we will be looking for 

is if they try to hijack the Parliament and try to write the constitution their own way. If that hap-

pens, people will go back to the streets to protest. – – if Muslims are willing to work out a consen-

sus, then there won’t be a problem. NYT 30.11.2011 Egypt’s Christians Prepare for New Political 

Climate. 
158 AHO 29.11.2011 Shubra residents, Christian and Muslim, turn out to vote. 
159 Masoud 2014, 63–64. 
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sen retoriikan sekä moskeijoiden vahva hyödyntäminen vaalityössä oli pantu mer-

kille. Koptiaktivisti ja Union of Maspero Youth -järjestön jäsen Beshoy Tamry 

kommentoi tilannetta: ”Sen jälkeen kun hyökkäykset kopteja vastaan alkoivat, 

useat kristityt ovat miettineet maastamuuttoa. – – On kuitenkin myös toinen 

ryhmä, johon kuuluvat myös kristityt vallankumoukselliset, jotka ovat päättäneet 

pysyä Egyptissä ja jatkaa taistelua.”160 Maastamuutto tuntui olevan realistinen 

vaihtoehto useille kopteille, sillä siitä mainittiin monessa yhteydessä.  

Vuodenvaihteen lähestyessä Muslimiveljeskunta ilmoitti aikeestaan suojata 

kristittyjen kirkkoja koptien joulun aikaan.161 Aleksandrian autopommi-isku oli 

kuitenkin edelleen kopteilla tuoreessa muistissa. Pieni ryhmä koptiaktivisteja jär-

jesti mielenosoituksen koptikatedraalissa vaatien kirkkoa perumaan sotilasjoh-

dolle, Muslimiveljeskunnalle ja salafistijohtajille lähettämänsä kutsun osallistua 

kristittyjen joulun viettoon. He vaativat jopa koko joulun vieton perumista ja sen 

korvaamista suruajalla Aleksandrian uhrien muistolle. Vuosi iskun jälkeen ketään 

tekijöistä ei ollut saatu oikeuden eteen.162 Ahram Online julkaisi pommi-iskun 

muistopäivänä kirjoituksen koptien tunnoista. Lehti haastatteli useita iskun uhreja, 

muun muassa Eman Wassefia ja hänen kahta tytärtään. Emanin mies kuoli is-

kussa, ja hän kertoi itse olleensa yli 25 leikkauksessa ja edelleen hoidettavana 

vammojensa takia. ”Uskomme, että Herra auttaa meidät läpi tämän koettelemuk-

sen. – – pidämme tämän maan, emmekä lähde paineesta huolimatta.”, hän totesi. 

Tytär Nardine sanoi, että Masperon tapahtumat marraskuussa olivat olleet hänelle 

erityisen raskaita seurata, koska hyökkääjiä eivät olleet ääriryhmät vaan itse val-

tio. Nardine oli harkinnut lähtöä maasta, mutta oli päättänyt kuitenkin jäädä. 50-

vuotias Samia Ibrahim oli huolissaan salafistien asenteesta. Hän sanoi: 

 
Eräänä päivänä olin bussissa ja kuulin erään salafistin sanovan vaimolleen olevansa niin suvaitse-

vainen, että voi istua samassa bussissa ristin seuraajan kanssa. Olin todella loukkaantunut, mutta 

sitten sanoin itselleni, että tämä henkilö ei edusta kaikkia muslimeja.163  

 

Koptikristittyjä ei selvästikään voi käsitellä vain yhtenä ryhmänä. Yhteisön sisällä 

toimi erilaisia aktivistiryhmiä, joista osa ilmeisesti oli valmis myös väkivaltaan. 

                                                 
160 AHO 4.12.2014 Egypt Copts react to Islamist electoral win. 
161 AHO 28.12.2011 Muslim Brotherhood to protect churches on Coptic Christmas. 
162 AHO 30.12.2011 Copts protest Church’s Christmas invitation to SCAF and Islamists. 
163 The other day I was on a public bus and I heard one of the Salafis telling his wife that he was 

being tolerant enough to sit on the same bus with one of the followers of the cross. I was hurt, re-

ally hurt, but then I said to myself this guy is not a representative of all Muslims. AHO 1.1.2012 

The Two Saints Church: Coptic pain and resolve, one year later. 
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Osa valmistautui lähtemään maasta ja osa oli päättänyt jäädä. Osa oli erittäin si-

toutunut kirkkoonsa ja sen johdon alaisuuteen ja osa piti etäisyyttä. Heitä yhdisti 

kuitenkin se, että muu yhteiskunta näytti niputtavat heidät kaikki ensisijaisesti 

kristityiksi, joita oli jollain tavalla lupa kohdella eri tavoin kuin muslimeita. 

2.6. Paavi Shenoudan kuolema jää vähälle huomiolle  

Paavi Shenouda III järjesti juuri ennen koptien joulua, 5.1.2012, kokouksen kirk-

konsa vaikuttajille. Kokouksen tavoitteena oli keskustella islamistien valtaannou-

sun vaikutuksista. Ahram Onlinen lähteet kertoivat, että avainkysymykseksi nousi 

se, miten rakentaa keskusteluyhteys kirkon ja islamistien välille. Kokouksen osan-

ottajat painottivat kansan enemmistön valintojen kunnioittamista ja demokratian 

arvoja. Kansalaisuuden ja yhtenäisyyden teemat olivat myös esillä. Islamistien po-

sitiivisia kommentteja kristityistä arvostettiin ja todettiin, että kristittyjä kritisoivat 

äänet olivat selvässä vähemmistössä.164 Egyptin koptit olivat nyt uudessa tilan-

teessa, eikä tosiasioita auttanut peitellä. Huomionarvoinen oli kuitenkin kirkon 

lausunto, että vain pieni vähemmistö kansasta suhtautui kristittyihin kriittisesti.  

Ahram Online julkaisi tammikuussa 2012 vallankumouksen vuosipäivän 

alla artikkelin tabuista, jotka kaatuivat Mubarakin mukana. Vuoden aikana maassa 

oli tapahtunut suuria muutoksia. Armeija ei ollut enää koskematon, menneinä 

vuosina siitä ei saanut edes puhua, saati sitten kritisoida. Mubarakin oikeuden-

käynti oli historiallinen, sillä egyptiläiset ovat tottuneet auktoriteettien kunnioitta-

miseen ja heidän isälliseen johtajuuteensa. Opposition nousu oli uutta, sillä Muba-

rakin aikana vain pieni eliitti toimi politiikan piirissä. Valtion turvallisuusviraston 

purkamisella oli suuri merkitys Egyptin poliittisessa vapautumisessa. Virastora-

kennusten tuhoaminen oli ennennäkemätön tapahtuma Egyptissä. Koptien tottele-

mattomuus nostettiin artikkelissa viidenneksi kaatuneeksi tabuksi. Aiempina vuo-

sina koptit olivat olleet edustettuna vain paavi Shenouda III:n kautta. Ensimmäistä 

kertaa modernin Egyptin historiassa koptit eivät totelleet paavinsa suoria käskyjä 

olla osallistumatta mielenosoituksiin. Tämän jälkeen monet koptit olivat tulleet 

poliittisesti aktiivisemmiksi. Esimerkiksi joulumessun aikana jotkut lauloivat: 

”Alas sotilashallinto”, vaikka paavi oli juuri kiittänyt maan sotilasjohtajia saarnas-

saan. Koptiaktivisti Bishoy Tamri kommentoi: ”Kirkko on laajalti palaamassa al-

kuperäiseen rooliinsa, hengelliseksi kodiksi.”165  

                                                 
164 AHO 5.1.2012 Pope Shenouda holds meeting looking into the rise of Islamists. 
165 AHO 23.1.2012 Five taboos that fell with Mubarak. 
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Alkuvuodesta 2012 Egyptissä raportoitiin useista muslimien ja kristittyjen 

välisistä kiistoista. Mediassa ne jäivät kuitenkin taka-alalle, sillä huomio kiinnittyi 

sotilasneuvoston toimiin. Hallinnolla ei tuntunut olevan kykyä tai halua rauhoittaa 

yleistä rauhattomuutta. Helmikuun alussa yli 70 ihmistä sai surmansa jalkapallo-

ottelusta alkunsa saaneessa mellakassa Port Saidin kaupungissa. Ottelu päättyi 

paikallisten ultriksi kutsuttujen jalkapallofanien mielestä huonoon tulokseen, ja he 

ryntäsivät pelin jälkeen kentälle ja hyökkäsivät voittaneen joukkueen ja sen fanien 

kimppuun. Poliisit eivät puuttuneet tilanteeseen. Seuraavina päivinä mellakat jat-

kuivat ja sotilasneuvostoa vaadittiin vastuuseen kuolonuhreista. Mielenosoittajat 

lauloivat: ”Jos et voi turvata jalkapallo-ottelua, kuinka voit turvata Egyptiä?” New 

York Timesin mukaan jalkapallomellakasta oli tullut vertauskuva sotilashallinnon 

kyvyttömyydelle rauhoittaa maata ja vähentää rikollisuutta.166 

88-vuotiaan Paavi Shenouda III:n terveydentila heikkeni maaliskuun alussa, 

ja kuun puolivälissä hän ei enää kyennyt pitämään jokaviikkoista keskiviikkosaar-

naansa. Jopa Maspero Youth Union -järjestö kutsui kopteja rukoilemaan paavin 

puolesta. Ryhmä oli kampanjoinut koptinuorten oikeuksien puolesta ja osallistu-

nut useisiin protesteihin, joita kirkko oli suositellut jäseniään välttämään.167 Kop-

tikirkkoa yli 40 vuotta johtanut paavi Shenouda III kuoli seuraavana lauantaina 

17.3.2012, hiukan ennen koptien pääsiäistä. Hänen poismenonsa aiheutti maansu-

run. Sunnuntaiaamuna kansa kokoontui sanomaan paaville hyvästit koptien pää-

katedraaliin. Ahram Online raportoi kirkon edustalta. Bahiga, vanhempi nainen 

Ylä-Egyptistä valitti: ”Minulla ei ole enää ketään nyt kun sinä jätit minut; miksi 

jätit minut, Isä?” 21-vuotias Samah itki ja sanoi, että hänelle paavi ei ollut ollut 

vain patriarkka vaan myös ”perhe, inspiraation lähde ja turvapaikka kriisien ai-

kana”. Samah oli menettänyt ystävänsä Masperon aukiolla lokakuussa. Paavi 

Shenouda oli antanut hänelle toivoa siitä, että Egyptin koptit eivät olleet yksin. 

Haastatellut eivät olleet kovin huolissaan siitä, kuka tulee paavin seuraajaksi, sillä 

”se tulee olemaan Jumalan tahto”. 70-vuotias Haniyah totesi: ”Me vain haluamme 

sanoa hänelle hyvästit, ja haluamme rukoilla hänen puolestaan niin kuin hän aina 

rukoili meidän puolestamme.”168 Paavin poismeno näyttää olleen syvästi tunneta-

solla vaikuttanut tapahtuma. Useista kommenteista nousi esiin ajatus menetystä 

isähahmosta ja henkilökohtaisen turvallisuuden tunteen heikentymisestä. 

                                                 
166 NYT 3.2.2012 As Clashes Continue, Egypt Soccer Riot Becomes Metaphor for Government 

Failure. 
167 AHO 14.3.2012 Egypt's Copts to pray for Pope Shenouda III. 
168 AHO 18.3.2012 Egypt Copts flock to Cathedral in Abbassiya to bid pope adieu. 
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Tieto paavin kuolemasta levisi nopeasti kaikkialle maahan. Sunnuntai-iltana 

kymmenet tuhannet koptit saapuivat Abbasiyan pääkatedraalin eteen aloittaakseen 

kolmen päivän suruajan. Kaupungin liikenne halvaantui ihmismassoista. Ahram 

Online raportoi, että huolimatta kaaoksen merkeistä katedraalin edustalla, tun-

nelma oli rauhallinen, jopa harras. Kirkkoon päästäkseen piti todistaa olevansa 

kristitty. Eräs väkijoukkoa sisäänkäynnillä ohjannut vartija huusi: ”Pyydän, edet-

kää järjestyksessä ja näyttäkää (risti)tatuointinne selvästi. Jos teillä ei ole tatuoin-

tia ranteessanne, ottakaa henkilökorttinne esille!”. Insinööri Nader totesi: ”Ihmiset 

rakastivat paavia, koska he uskovat, että hän viisaalla johtajuudellaan menestyk-

sellisesti pelasti monen kristityn elämän kasvavan suvaitsemattomuuden aikana.” 

Monilla kopteilla tuntui olevan huoli tulevaisuudesta ja uuden paavin kyvyistä 

vastata heidän tarpeisiinsa. Nader jatkoi: ”Keskiviikkoisin paavi tapasi antaa ihmi-

sille neuvoja, miten pärjätä karujen realiteettien ja syrjinnän kanssa, joita he koh-

tasivat arkielämässä. Kun hän ei osannut antaa neuvoja, hän lohdutti heitä rukoile-

malla heidän puolestaan ja heidän kanssaan.”169 Paavin hengellistä ohjausta näy-

tettiin arvostettavan paljon enemmän kuin hänen toimiaan politiikan saralla. 

Maanantaina 19.3. kansanjoukot jatkoivat tungeksimista katedraalin ympä-

ristössä, sillä he halusivat kirkkoon sisään katsomaan viimeisen kerran istuimel-

leen asetettua kuollutta paavia. Tungos oli niin suuri, että kolme surijaa tukehtui 

kuoliaaksi ja toistasataa ihmistä joutui sairaalaan. Kilometrien pituiset jonot ja 

tuntien odotusajat vaativat veronsa. Sotilasneuvosto myönsi kristityille valtion 

työntekijöille suruajan kolme päivää vapaapäiviksi.170 Se julisti myös tiistaille 

määrätyn paavin hautauspäivän yleiseksi surupäiväksi Egyptissä.171  

New York Times raportoi paavin hautajaisista 20.3. luostarista, jossa hän oli 

ollut kotiarestissa presidentti Sadatin aikana. Artikkelissa arvioitiin, että koptit kä-

vivät jo nyt kiivasta keskustelua kirkon tulevasta roolista uuden paavin valinnan 

jälkeen. Tämä liittyi poliittiseen kiistaan uudesta perustuslaista ja kansalaisuuden 

perusteista. Jotkut kristityt toivoivat, että uusi paavin ottaisi vähemmän aktiivisen 

roolin politiikassa. Heidän mielestään olisi aika jättää diskriminoinnin vastainen 

taistelu poliittisille puolueille, ihmisoikeusjärjestöille ja muille ryhmille. Tällöin 

paaville voisi jäädä jonkinlainen neuvonantajan rooli. Sally Toma, psykiatri ja va-

semmistoaktivisti, totesi Shenoudasta: ”Ehkä hänen oli pakko pelata politiikkaa. 

                                                 
169 AHO 18.3.2012 Egypt's Copts mourn Pope Shenouda III, who 'safely guided ship' of the 

Church of St Mark for 40 years. 
170 AHO 19.3.2012 Mourners still flock to St Mark's Cathedral to bid Pope farewell. 
171 AHO 19.3.2012 SCAF announces general mourning on Tuesday for Pope Shenouda. 
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Paavin ei kuitenkaan pitäisi sekaantua siihen.”172 Christianity Today julkaisi artik-

kelin, jossa todettiin koptiprotestanttien kunnioittaneen ja arvostaneen paavia, 

muun muassa hänen sitoutumisestaan Raamattuun ja kirkkojen väliseen yhteistyö-

hön. Hänen poliittinen roolinsa nähtiin ongelmana, eikä maan kristittyjen tulisi et-

siä kirkolta ohjeita siitä, ketä pitäisi äänestää. Protestanttipastori Ritaat Fekry to-

tesi, että kirkolla ei olisi oikeutta edustaa kopteja politiikassa ja lisäsi: ”emme ole 

yksi blokki, eikä meidän pitäisikään olla”.173  

Lähi-idän ja maailman tiedotusvälineissä paavin kuolema huomioitiin laa-

jasti. Paavi Shenouda III oli selvästi merkittävä hahmo paitsi kopteille, myös koko 

maassa sekä hengellisellä, että poliittisella tasolla. Hänen kuolemansa aiheutti 

kirkkoon valtatyhjiön ja vaikutti myös maan talouteen. Ahram Online raportoi 

muun muassa kuinka Egyptin pörssi romahti paavin kuoleman jälkeen sunnun-

taina 2 % johtuen kaupan käynnin vähäisyydestä. Pörssin edustajan mukaan in-

vestoijat olivat menettäneet halunsa käydä kauppaa paavin kuoleman jälkeen.174 

Siitä huolimatta, että paavin kuolema oli paljon esillä Egyptin ja maailman tiedo-

tusvälineissä keväällä 2012, tuntui se jäävän muiden tapahtumien varjoon, sillä 

keskustelu mediassa vaimeni pian. Hänen valtakautensa miljoonien koptien johta-

jana kesti yli 40 vuotta, mutta tilanne ei ilmeisesti mahdollistanut pitkää suruai-

kaa. Ehkä myös paavin tuki viimeiseen saakka jatkunut tuki Mubarakin hallin-

nolle vallankumouksen aikana vaikutti asiaan. 

2.7. Presidentti Mursin valinta lisää koptien epävarmuutta  

Heti paavin kuoleman jälkeen alkoi keskustelu hänen seuraajastaan. Maan poliitti-

sen tilanteen takia uuden paavin valintaa päätettiin kuitenkin lykätä kesän presi-

dentinvaalien yli. Kirkon johtajien mielestä oli parempi ensin valita valtion johtaja 

ja vasta sitten kirkon johtaja. He halusivat näin myös osoittaa isänmaallisuuttaan 

antamalla kansan ensin keskittyä presidentin valintaan ja vasta sitten seurata uu-

den paavin valintaprosessia. Kirkko asetti virkaatekevän paavin hoitamaan kirkon 

johtajan juoksevia tehtäviä.175 Egyptin lain mukaan maan presidentin oli valtuutet-

tava paavi virkaansa. Sotilasneuvoston johtajan marsalkka Tantawin oli siis hy-

                                                 
172 NYT 20.3.2012 Coptic Pope’s Death Adds to Fears in Egypt’s Time of Transition. 
173 CT 19.3.2012 hy Pope Shenouda's Death Matters to Egyptian Protestants. 
174 AHO 18.3.2012 Egypt stocks slip 2 pct as trade slumps after Coptic Pope's death. 
175 AHO 18.3.2012 Elections for Pope Shenouda's successor may be postponed: Sources. 
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väksyttävä sekä väliaikaisen paavin, arkkipiispa Anba Pachomeuksen, virkaan-

asettaminen että tulevien paavinvaalien kandidaattien nimet. Paavi valittaisiin esi-

vaalien jälkeen kolmen kandidaatin joukosta arvalla.176 

Uuden perustuslain laadinta oli vuonna 2012 Egyptin sisäpolitiikan kuumin 

aihe. Islamistienemmistöinen parlamentti oli aloittanut perustuslain säätämistyön. 

Sotilasneuvosto oli jäädyttänyt aiemman perustuslain vallankumouksen jälkeen, ja 

maa oli edelleen poikkeustilassa. Kansa odotti uutta perustuslakia innokkaasti, 

sillä sen odotettiin tarjoavan enemmän vapauksia ja rajaavan valtion turvallisuus-

koneiston sekä varsinkin presidentin valtaoikeuksia. Perustuslakia valmisteli 100-

jäseninen parlamentin asettama komitea, jossa oli mukana 20 koptijäsentä. Huhti-

kuun alussa kirkko ilmoitti, että se vetäytyy perustuslain valmistelusta, sillä isla-

mistien ylivalta valmistelussa teki kirkon osallistumisesta ”hyödytöntä”. Kaikki 

komitean 20 koptijäsentä vetäytyivät työskentelystä.177 New York Times kommen-

toi tilannetta viikkoa myöhemmin, kun Kairon hallinto-oikeus jäädytti koko komi-

tean toiminnan. Komitean kokoonpano näytti rikkovan sotilashallinnon määräyk-

siä. Komitean jäsenistä 70 oli islamisteja ja heidän tavoitteenaan oli uusi perustus-

laki ennen presidentinvaaleja. Muslimiveljeskunta halusi ilmeisesti määrittää pre-

sidentin valtaoikeudet ennen vaaleja. Koptien lisäksi myös Al-Azharin yliopiston 

edustajat olivat jättäneet komitean, mikä oli merkittävä isku komitean uskottavuu-

delle. Näiden päätösten jälkeen näytti siltä, että uusi presidentti saisi samat laajat 

valtaoikeudet kuin Mubarakilla oli. Aiemmin Muslimiveljeskunta oli luvannut, 

ettei se aseta omaa presidenttiehdokasta. Tilanteen muututtua se kuitenkin asetti 

oman ehdokkaansa presidenttikilpaan.178 

Huhtikuun loppupuolella New York Times esitteli Muslimiveljeskunnan Mo-

hammed Mursin ennakkosuosikkina presidentinvaaleihin. Sotilasneuvosto oli dis-

kvalifioinut useita presidenttiehdokkaita liian äärimielisinä. Ensimmäisessä kam-

panjapuheessaan Mursi johti kannattajiaan yhteislauluun: ”Koraani on perustusla-

kimme, ja sharia on oppaamme!”. Hänen tärkein vastaehdokkaansa oli liberaali is-

lamisti Abdel Moneim Aboul Fotouh, joka oli erotettu Muslimiveljeskunnasta eh-

dotettuaan moniarvoisempaa lähestymistapaa islaminuskoon. Veljeskunnan vaa-

liohjelman mukaan Egyptin presidenttinä voisi olla vain muslimimies. Valtio ei 

voinut olla ei-muslimin johtama, sillä sen ”tärkeimpiin tehtäviin kuuluu Allahin 

                                                 
176 AHO 22.3.2012 Coptic Church committee to discuss papal candidates. 
177 AHO 2.4.2012 Egyptian Copts abandon constitution talks. 
178 NYT 10.4.2012 Court Flips Egypt’s Timetable: Election, Then Constitution. 
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uskonnon levittäminen ja suojelu” ja sitä ei voisi johtaa kukaan muu kuin muslimi 

ja miespuolinen henkilö.179 Voi helposti ymmärtää, miltä tämä retoriikka kuulosti 

maan kristittyjen korvissa. Mursin voittaessa vaalit maalla olisi sekä islamistipar-

lamentti että islamistipresidentti. 

Egyptin presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestettiin 24.5.–25.5. Ah-

ram Online haastatteli Watani-lehden päätoimittajaa Youssef Sidhomia, ja esitteli 

hänet mieheksi, jolla oli ”sormi koptien tuntojen pulssilla”. Sidhom totesi, että 

suurin osa kopteista äänestää liberaaleja, joko Amr Moussaa tai Ahmed Shafikia, 

koska ”ensisijaista kopteille, kuten kaikille egyptiläisille, on turvallisuus ja ta-

lous.” Muilla ei-islamistiehdokkailla ei häneen mukaansa ollut poliittista koke-

musta eikä kansainvälistä uskottavuutta tehtävän hoitamiseen. Moussa ja Shafik 

olivat toimineet ministereinä presidentti Mubarakin hallituksissa. Shafik oli myös 

ilmavoimien kenraali. Osa kopteista kuitenkin vastusti Mubarakin aikaisten johta-

jien tukemista ja vaati vallankumouksen jatkumista.180 Koptien äänet jakaantuivat, 

mutta heillä näytti olevan yhteinen vastustaja. Presidentinvaalien toiselle kierrok-

selle selvisivät Muslimiveljeskunnan ehdokas Mohammed Mursi ja Ahmed Sha-

fik. New York Times kommentoi asetelmaa siten, että Shafikin taakse ryhmitty-

nyttä maallista konservatiivista koalitiota, johon kuuluu liikemiehiä, armeijataus-

tan omaavia, koptikristittyjä ja kosmopoliitteja, yhdisti islamistien vastustaminen. 

Islamistien voiton pelättiin johtavan suvaitsemattomuuden kasvuun.181 

Perustuslakikomitean uudesta kokoonpanosta päästiin sopimukseen hiukan 

ennen presidentinvaalien toista kierrosta. Islamisteilla oli noin 75 % parlamentti-

paikoista, mutta nyt he suostuivat ottamaan lisää vähemmistöjen edustajia komite-

aan. Tavoite oli tasajako islamistien ja ei-islamistien kanssa. Koptikirkko sai neljä 

paikkaa ja muslimioppineisuuden keskus Al-Azhar viisi paikkaa. Myös kymme-

nen vallankumousaktivistia valittiin komiteaan. Lisäksi 57 %:n määräenemmistö-

vaatimus antoi lisäsuojaa vähemmistöille, joille sopimuksen nähtiin olevan mer-

kittävä voitto. Islamistien mahdollinen voitto tulevissa presidentinvaaleja herätti 

pelkoja paitsi koptien joukossa, myös muun muassa maan oikeuslaitoksessa.182 

Koptien äänillä oli merkitystä presidentinvaaleissa. Ahram Online analysoi 

koptien vaalikäytöstä toisen kierroksen alla todeten, että arvioiden mukaan 2,5–3 

                                                 
179 NYT 23.4.2012 In Egypt Race, Battle Is Joined on Islam’s Role. 
180 AHO 22.5.2012 Surrounded by a climate of fear, Egypt's Copts to vote for a secularist presi-

dent. 
181 NYT 27.5.2012 Egyptian Is Counting on Worries of Elites. 
182 NYT 7.6.2012 Egyptian Judge Speaks Against Islamist Victory Before Presidential Runoff. 
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miljoonaa koptia äänesti ensimmäisellä kierroksella ja yli puolen heistä odotettiin 

äänestävän myös toisella ratkaisevalla kierroksella. Tilanne, jossa sekä parla-

mentti että presidentin virka olisi islamistien hallussa, antoi aiheen pelätä uutta 

diktatuurin aikaa, joten koptit vaikuttivat olevan vahvasti Shafikin kannalla. Osa 

kopteista tosin boikotoi vaalien toista kierrosta, sillä he eivät halunneet valita Mu-

barakin hallituksen aiemman jäsenen ja Muslimiveljeskunnan edustajan välillä.183 

Kesäkuun puolivälissä sotilashallinnon olisi pitänyt asettamansa aikataulun 

mukaan luopua vallasta. Sen sijaan armeija sulki parlamentin, otti lainsäädäntö-

vallan ja sääti väliaikaisen perustuslain, joka poisti presidentiltä suurimman osan 

aiemmista valtaoikeuksista. Sotilasneuvosto palautti myös poikkeustilan, joka 

mahdollisti armeijan tekemät siviilien pidätykset. New York Timesin mukaan ken-

raalit käytännössä varasivat veto-oikeuden kaikkiin tuleviin perustuslainmuutok-

siin. Presidentinvaalien toinen kierros järjestettiin 16.–17.6.2012, ja kun tulos ju-

listettiin, Mohammed Mursi oli saanut 51,7 % annetuista äänistä.184 Ahram Online 

kommentoi täpärää vaalivoittoa, kun Mursi ja virkaatekevän paavi Anba Bak-

hominous tapasivat pian vaalituloksen julkistamisen jälkeen. Tarkkailijat olivat 

odottaneet henkeään pidätellen Egyptin uuden islamistisen johtajan kannanottoja 

herkkään aiheeseen koptien oikeuksista. Bakhominous onnitteli Mursia vaalivoi-

tosta ja sanoi, että hänen nousunsa maan korkeimpaan virkaan oli ”helpotus kai-

kille egyptiläisille.” Mursi puolestaan vakuutti, ettei aio sallia kenenkään suhtau-

tua alentuvasti Egyptin koptikristittyihin heidän omassa kotimaassaan. Mursi ker-

toi aikovansa ylläpitää läheisiä suhteita kirkkoon ja koptiyhteisöön.185  

Christianity Today julkaisi artikkelin synkistä koptien tunnoista vaalien jäl-

keen. Monet kopteista eivät uskoneet Muslimiveljeskunnan vakuutteluihin kristit-

tyjen tasa-arvoisesta kohtelusta, vaan uskoivat maan olevan siirtymässä täydelli-

seen islamistihallintoon. Yleisesti kuitenkin vaikutti siltä, että koptit hyväksyivät 

vaalin tuloksen ja antaisivat Mursille tilaisuuden. Hänen ei kuitenkaan uskottu 

olevan kauaa vallassa. Kairolainen taksinkuljettaja Agaybi Samir sanoi: ”On pa-

rempi, että maa on armeijan käsissä kuin Muslimiveljeskunnan.”186 

Toista vuotta kestänyt prosessi uuden perustuslain laatimisesta sai yhä uusia 

käänteitä. Parlamentin salafistiryhmät ehdottivat, että islamilainen laki tulisi ko-

rottaa Egyptin uuden perustuslain ainoaksi lähteeksi. Koptiaktivistien Maspero 

                                                 
183 AHO 12.6.2012 Copts between Shafiq and Morsi: an easy choice. 
184 NYT 24.6.2012 Named Egypt’s Winner, Islamist Makes History. 
185 AHO 26.6.2012 President-elect Morsi receives acting pope of Egypt's Coptic Church. 
186 CT 25.6.2012 What Egyptian Christians Think About Their New Islamist President. 
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Youth Union -järjestö kutsui kopteja protestoimaan ehdotusta vastaan ja vaati-

maan kirkkoa jälleen vetäytymään perustuslakiprosessista. Ryhmän Facebook-si-

vuilla oli asiaan liittyvä julistus: ”Me emme hyväksy perustuslakia, joka hävittää 

siviiliyhteiskunnan ja kannustaa syrjintään.”187  

Presidentti Mursi nimitti hallituksensa elokuun alussa. New York Times pani 

merkille että hallituksen kokoonpano oli silmiinpistävän virkamiesvaltainen tai 

teknokraattinen, kuten lehti asian ilmaisi. Merkittävät poliittiset toimijat puuttui-

vat hallituksesta. Lisäksi hallituksessa oli vain kaksi naista ja toinen heistä oli sen 

ainoa kristitty jäsen. Hallituksen toimintakyvyn arvioitiin olevan alhainen ja ar-

meijan pitävän keskeisiä lankoja edelleen käsissään.188 Presidentti Mursi nimitti 

lisäksi neljä presidentin avustajaa ja 17 neuvonantajaa, joiden joukossa oli kolme 

koptikristittyä. Kriitikot epäilivät koptinimityksiä symbolisiksi ja kiintiön täyttä-

miseksi. Samir Morcos, eräs vastanimitetyistä avustajista puolustautui todeten, 

että häntä oli pyydetty neuvomaan presidenttiä demokraattisesta prosessista ja 

modernisaatiosta. Hän lisäsi: ”Joko osallistun muutoksen tekemiseen tai luovu-

tan.” Avustajakunnasta kymmenkunta oli islamistitaustaisia.189 Joitain viikkoja 

myöhemmin kirkkoa perustuslakikomissiossa edustanut piispa Paul antoi haastat-

telun Ahram Onlinelle. Hän totesi, että poliittinen tilanne oli epävakaa ja oli vai-

kea arvioida tulevaisuuden tapahtumia. Koptit eivät hänen mukaansa olleet tyyty-

väisiä edustukseensa presidentin hallinnossa ja presidentti Mursin tulisi nyt osoit-

taa, että hän on koko kansan presidentti, eikä vain niiden 25 % egyptiläisistä, jotka 

äänestivät häntä vaaleissa. Perustuslain osalta oli nyt päädytty muotoon, jossa isla-

milainen sharia-laki olisi perustuslain pääasiallinen lähde, ei ainoa lähde. Piispa 

Paul ilmaisi myös huolensa koptien maastamuutosta, joka oli lisääntynyt merkittä-

västi Mursin valtaantulon jälkeen.190 Koptikristityt suhtautuivat islamistipresident-

tiin selvästi epäluuloisesti ja odottivat mitä tämä tekisi seuraavaksi. 

2.8. Paavi Tawadros II ottaa maltillisen kannan politiikkaan 

Lokakuussa 2012 Egyptissä muisteltiin vuoden takaisia Masperon tapahtumia. 

Vaikka ketään ei saatu oikeuden eteen vastaamaan koptimielenosoittajien sur-

mista, monet egyptiläiset pitivät sotilasneuvostoa syyllisenä. Vuosi tapahtumien 

jälkeen syyttäjä ilmoittikin tutkivansa kenttämarsalkka Tantawin ja muutaman 

                                                 
187 AHO 25.7.2012 Coptic group calls for protest against proposed constitutional changes. 
188 NYT 2.8.2012 New Egyptian Cabinet Includes Many Holdovers 
189 AHO 28.8.2012 Coptic Christian defends accepting role on Egypt presidential advisory team. 
190 AHO 17.9.2012 Interview: Egypt's Bishop Paul tells Copts to give Morsi a chance. 
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muun osuutta tapahtumiin. Tapahtumien muistoksi järjestetyllä marssilla mielen-

osoittajat lauloivat: ”Ei turvalliselle ulospääsylle [sotilasneuvostolle], marttyyrien 

veri pitää sovittaa.”.191 Syyllisten tuomitsematta jättäminen ärsytti kristittyjä. 

Useissa aiemmissakin mielenosoituksissa eräs tärkeimmistä vaatimuksista oli ol-

lut kopteihin kohdistuneista väkivallasta vastuussa olevien tuominen oikeuden 

eteen. Aineiston perusteella tuloksia vaatimukselle ei näyttänyt useinkaan tulevan. 

Egyptin kansan huomio kääntyi pian kuitenkin uuden paavin valintaan. Eh-

dokaslistoja oli esitelty koko syksyn ja lopulta äänestysten jälkeen viisi lopullista 

ehdokasta oli nimetty. Kaksi heistä oli munkkeja ja kolme piispoja, ja heistä valit-

taisiin lopulliseen valintaseremoniaan kolme, noin 2400 äänioikeutetun kirkollisen 

edustajan suorittamassa äänestyksessä. Koptikirkon 118. paavin valinta tehtäisiin 

arvalla. Kirkko käynnisti suuren mediakampanjan ehdokkaiden esittelemiseksi.192  

Piispa Tawadros valittiin koptiortodoksisen kirkon uudeksi paaviksi juhla-

vassa seremoniassa 4.11.2012. New York Timesin mukaan valinta lupaili uutta in-

tegroitumisen aikaa Egyptin kopteille. Tawadros itse totesi, että hän aikoo muut-

taa paavin roolia vähemmän poliittiseksi. Paavi Shenouda III oli koptien ensisijai-

nen edustaja julkisessa elämässä ja voitti joukolleen etuja tukemalla julkisesti pre-

sidentti Mubarakia. Tawadros totesi: ”Tärkeintä kirkolle on palata taaksepäin ja 

elää hengellisten reunaehtojensa mukaisesti, koska tämä on kirkon tärkein tehtävä, 

hengellinen työ”. Tawadros lupasi aloittaa prosessin, jossa hän ”järjestää talon uu-

delleen sisältä käsin” ja ”tuo uutta verta” johtoon. Hän teki myös uusia avauksia 

toteamalla, että hänelle oli tärkeää elää ”veljiemme muslimien kanssa” ja yhtä tär-

keää oli kantaa vastuuta ”yhteisestä elämästämme”. Piispan mukaan integroitumi-

nen yhteiskuntaan oli keskeistä ja Raamattuun pohjautuva kristillinen tapa, ja se 

olisi välttämätöntä. Kristityt eivät voisi ryhmittyä yhteiskunnan ulkopuolelle 

omaksi joukokseen. Koptiaktivistit huomauttivat, että paavin kääntyminen pois 

politiikasta osoitti muutosta kristityn vähemmistön suhteessa valtioon, mutta sa-

malla toi esille kristittyjen maallikoiden voimakkaan toiveen demokraattisem-

masta Egyptistä. Watani-lehden päätoimittaja Youssef Sidhom totesi: ”Ei ole 

koptien intresseissä, jos he haluavat esiintyä täysin yhdenveroisina kansalaisina, 

että heillä on välittäjä puhumassa puolestaan, varsinkin jos tämä on uskonnollinen 

                                                 
191 AHO 10.10.2012 Egyptians demand SCAF trial for 2011 Maspero massacre. 
192 AHO 18.10.2012 Coptic Church introduces five finalists for upcoming papal poll. 
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auktoriteetti. Uskon, että kirkko on ottanut tämän viestin nyt selvästi vastaan.” 

Monet toivoivat myös kirkon antavan periksi tiukoista avioerorajoituksista.193 

Ahram Online haastatteli kopteja heti paavin valinnan jälkeen. ”Kopteilla on 

ollut niin synkkää viime aikoina, ja paavi Tawadros II näyttäisi olevan valo tunne-

lin päässä”, totesi 30-vuotias kotiäiti Miriam Nasser. 21-vuotias Mina Fawaz toi-

voi: ”Me tarvitsemme uuden paavin palauttamaan keskiviikkosaarnat katedraaliin, 

paavi Shenoudan kuolema jätti meidän kaikki hiukan hajallemme.” Uusi paavi oli 

tunnettu tiukoista otteistaan, ja hänen odotettiin organisoivan kirkon uudelleen si-

sältäpäin ja esimerkiksi asettavan säännöt munkkien ja pappien ylennyksille. En-

nen muuta paavilta odotettiin selkeitä kannanottoja uuteen perustuslakiluonnok-

seen ja kiistaan koptien avioeroihin sovellettavista laeista.194 

Koptikirkon ja presidentti Mursin lämpimin sanoin alkanut yhteistyö alkoi 

loppuvuodesta rakoilla. Mursi ilmoitti perjantaina 16.11., ettei osallistu paavi Ta-

wadroksen virkaanastumistilaisuuteen seuraavana sunnuntaina, vaan lähettää sijai-

sen. Tämä siitä huolimatta, että lokakuun lopussa hän oli luvannut osallistua sere-

moniaan, mikäli ”aika sallii”.195 Ilmoitus saattoi liittyä siihen, että kirkko ja libe-

raali Wafd-puolue olivat sanoutuneet irti uuden perustuslain valmisteluryhmästä 

lauantaina 17.11. todeten, että uusi perustuslakiluonnos ei tekisi oikeutta Egyptin 

monimuotoisuudelle.196  

Paavi Tawadros II astui virkaansa juhlallisin menoin sunnuntaina 18.11. 

Egyptin poliittinen tilanne kärjistyi heti seuraavalla viikolla pakottaen häntä muun 

muassa muuttamaan vierailuaikataulujaan jälleen kiihtyneiden mellakoiden 

vuoksi. Mellakat olivat Mursin kannattajien ja vastustajien välisiä ja koskivat pe-

rustuslakiluonnosta, jota presidentti halusi viedä eteenpäin. Presidentti Mursi oli 

antanut torstaina 22.11. määräyksen, joka asetti perustuslakikomission lain ylä-

puolelle. Samalla hän myönsi itselleen väliaikaisesti rajattomat valtaoikeudet. Per-

jantaina käynnistyneet protestit laajenivat nopeasti kaikkialle maahan vastustaen 

Mursin ”vallankaappausta”.197  

Tapahtumat etenivät tämän jälkeen nopeasti. Islamistivaltainen perustuslaki-

komissio hyväksyi lakiluonnoksen huolimatta liberaalien ja kristittyjen boikotoin-

                                                 
193 NYT 4.11.2012 Coptic Church Chooses Pope Who Rejects Political Role. 
194 AHO 4.11.2012 Egypt's Copts see new pope as 'light at end of tunnel'. 
195 AHO 16.11.2012 Bishop Paul: President Morsi will not attend new Coptic pope's coronation. 
196 AHO 17.11.2012 Liberal Wafd Party quits Egypt's constitution-drafting body. 
197 AHO 24.11.2012 Coptic Pope cancels visit to Alexandria due to security concerns. 
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nista. Mursi päätti viedä perustuslain kansanäänestykseen. Joulukuun alussa Mur-

sin vastaisissa mielenosoituksissa kuoli kahdeksan ihmistä ja 640 loukkaantui. 

Presidentti Mursi perui lopulta päätöksen, joka antoi hänelle rajattomat valtaoi-

keudet. Hän antoi armeijalle poliisioikeudet pidättää siviilejä ja suojella valtionlai-

toksia kansanäänestykseen asti. Kansanäänestys järjestettiin kahdessa osassa 15. 

ja 22.12. johtuen tuomarien vähyydestä. Oppositio kehotti kansaa äänestämään 

perustuslakiehdotusta vastaan.198 Paavi Tawadros II ei kuitenkaan ottanut kantaa 

asiaan, vaan sanoi, että koptien tulisi äänestää, mutta kirkko ei kehota heitä äänes-

tämään puolesta tai vastaan.199 Lienee kuitenkin selvää, että enemmistö kopteista 

vastusti ehdotusta. Lopulta 63,8 % äänestäjistä äänesti uuden perustuslain puo-

lesta äänestysprosentin ollessa noin 30 %. Tämä oli kolmas perättäinen vaalivoitto 

islamisteille. Oppositio pettyi vaalitulokseen ja oli sitä mieltä, että uusi perustus-

laki ei takaa henkilökohtaisia vapauksia eikä suojele naisten tai vähemmistöjen oi-

keuksia. Islamistienemmistöisen hallituksen mielestä kritiikki oli aiheetonta.200  

New York Timesin mukaan perustuslaki ei merkittävästi muuttanut uskon-

non asemaa Egyptin laissa, mutta se otti kantaa siihen, kuka sitä tulkitsee. Uuden 

perustuslain, kuten aiemmankin, mukaan islamilainen sharia-laki on lainsäädän-

nön tärkein lähde. Sunnalaisen al-Azhar -yliopiston asema puolestaan määritettiin 

islamilaisen lain ylimmäksi auktoriteetiksi. Kommentoijien mukaan lain suurim-

mat ongelmat liittyivät armeijan aseman suojelemiseen ja päätöksenteon keskittä-

miseen.201 Koptikristittyjen osalta vaalitulos antoi aihetta huoleen. Islamistienem-

mistöisen presidentin johdolla hallitus ja parlamentti olivat saaneet yliotteen po-

liittisesta järjestelmästä. Armeijan tuki oli kuitenkin ratkaisevaa vallassa pysymi-

sen kannalta. 

Yli 10 000 kristittyä kokoontui vuoden lopulla tunnustustenväliseen rukous-

tilaisuuteen Kairon luolakirkossa Moqattamilla. Christianity Today haastatteli 

osallistujia, ja yleinen näkemys oli, että Mursi oli menettänyt uskottavuutensa 

kristittyjen joukossa. Useat kristityt pelkäsivät oikeuksiensa ja vapautensa rajoitta-

mista, ja lausunnot olivat sen mukaisia. Toiset taas etsivät tapahtumista positiivi-

sia sävyjä. Useimmat olivat kuitenkin yhtä mieltä politiikan kasvaneesta merki-

tyksestä ja siitä, että koptien tulee jatkossakin olla aktiivisesti mukana vaikutta-

massa maan asioihin.  Tilaisuuden järjestäjien mielestä kristittyjen tuli rukoilla 

                                                 
198 AHO 15.12.2012 Timeline: Egypt's turbulent period up to referendum. 
199 AHO 13.12.2012 Egypt's Coptic Orthodox Church to take part in constitutional poll. 
200 AHO 25.12.2012 Egypt approves new constitution drafted by Morsi allies. 
201 NYT 23.12.2012 Egypt Opposition Gears Up After Constitution Passes. 
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myös islamistien puolesta ja sallia heidän olla osa Egyptiä kuten kristitytkin ovat. 

Esirukoilija aloitti puheensa seuraavilla sanoilla:  

 

Olemme täällä tänään rukoillaksemme Egyptin puolesta kaikessa siinä, mitä se käy läpi. 

Rukoilkaamme kyynelsilmin. Rukoilemme veljiemme puolesta, sekä kristittyjen että musli-

mien. Rukoilemme veljiemme puolesta, salafistien ja Muslimiveljeskunnan veljien.202 

 

Sanoja seurasivat suuret aplodit. Tätä seuranneet tapahtumat tulisivat osoittamaan, 

että rukoukset tulivat tarpeeseen. Reilun puolen vuoden kuluttua islamistit tulisi-

vat vuorostaan olemaan sotilashallinnon silmätikkuja ja jopa vainottuja omassa 

maassaan. Tämän tutkimuksen aikarajaus päättyy vuoden 2012 loppuun, ja seu-

raavissa luvuissa käsittelen teemoja, jotka nousivat esille tutkimusaineistosta. Ly-

hyt katsaus seuranneisiin tapahtumiin lienee kuitenkin paikallaan. Tammikuun 

2013 lopulla Mursin islamistihallinnon ja kristillisten kirkkojen yhteistyön päätty-

minen sai vielä aiempaa selvemmän muodon. Egyptin kaikki kristilliset kirkot sa-

noutuivat irti presidentti Mursin joulukuussa 2012 perustamasta kansallisen dialo-

gin ryhmästä, sillä se ei heidän mukaansa ollut tuottanut mitään tuloksia, eikä po-

sitiivinen keskustelu asioista ollut mahdollista.203 Keväällä 2013 tyytymättömyys 

Mursin hallintoa vastaan kasvoi. Presidentti Mursin ja Muslimiveljeskunnan val-

takausi Egyptissä jäi lopulta vain reilun vuoden mittaiseksi, kun armeijan vallan-

kaappaus suisti heidät vallasta kesäkuussa 2013. Maan turvallisuuskoneisto kes-

kittyi sen jälkeen tukahduttamaan islamistien protesteja. Islamistit puolestaan 

syyttivät koptikristittyjä vallankumouksen tukemisesta ja suuntasivat kostoiskunsa 

maan kristittyjä vastaan.204 Uudet vallanpitäjät lupasivat suvaitsevaisempaa ja mo-

niarvoisempaa Egyptiä, mutta vuonna 2014 tämä tavoite näytti olevan vielä kau-

kana, eikä kristittyjen yhteiskunnallisessa asemassa ollut tapahtunut merkittävää 

parantumista. New York Times raportoi, että joissain suhteissa uskonryhmien väli-

set jännitteet olivat jopa pahentuneet. Artikkelin mukaan kristityillä oli ehkä va-

paammat oltavat, kun islamistit oli pakotettu toimimaan julkisen elämän ulkopuo-

lella, mutta syrjinnän syvään juurtunut kulttuuri ei ollut muuttunut.205  

                                                 
202 We are here tonight to pray for Egypt in all that it is going through, and let us pray with tears. 

We pray for our brothers, both Christian and Muslim. We pray for our brothers, the Salafis and the 

Muslim Brothers. CT 28.12.2012 Egyptian Christians Face the Future Under New Islamist Law.  
203 AHO 24.1.2013 Egypt churches withdraw from Morsi's national dialogue. 
204 NYT 20.8.2013 Islamists Step Up Attacks on Christians for Supporting Morsi’s Ouster. 
205 NYT 25.4.2014 Vow of Freedom of Religion Goes Unkept in Egypt. 
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3. Uskonryhmien väliset yhteenotot lisääntyvät  

3.1. Riidat eskaloituvat mellakoiksi 

Tutkimusaineiston perusteella on selvää, että muslimien ja kristittyjen väliset yh-

teenotot kasvoivat vuonna 2011 merkittävästi aiemmista vuosista. Tutkija Mariz 

Tadrosin keräämän tilaston mukaan muslimien ja kristittyjen välisiä väkivaltaisia 

yhteenottoja oli Egyptissä vuonna 2011 yhteensä 70 kappaletta. Tämä oli yli 30 % 

enemmän kuin vuonna 2010 ja kaksi kertaa enemmän kuin vuosina 2008 tai 2009. 

Tapauksista viisitoista liittyi kirkkojen rakentamiseen tai korjaamiseen, kolme-

toista muslimien ja kristittyjen parisuhteisiin ja kuusi koptin kääntymiseen isla-

miin. Yksitoista tapausta koski pienten riitojen eskaloitumista muslimien ja kristit-

tyjen välisiksi välikohtauksiksi. Uskonnollisia viharikoksia, joissa tarkkaa syytä ei 

pystytty määrittämään oli yhteensä kuusitoista. Tilastossa oli mukana vain tapauk-

set, joihin selvästi liittyi uskonnollinen motiivi. Vuonna 2012 tapausten määrä 

kasvoi vielä entisestään ja niitä oli 112 kappaletta. Tadros toteaa lisäksi, että 

vuonna 2011 lehdistön vapautuminen johti siihen, että tapauksista raportoitiin laa-

jasti ja varsin avoimesti. Hänen mukaansa tilanne kuitenkin muuttui vuonna 2012, 

kun monet journalistit saivat päätoimittajiltaan ohjeet olla raportoimatta uskonryh-

mien välisistä yhteenotoista tai niiden oikeuskäsittelyistä.206  

Muutos uutisoinnin painopisteessä näkyy selvästi Ahram Onlinen aineis-

tossa, sillä vuodelta 2011 kopteja käsitteleviä uutisia löytyi 316 kappaletta, kun 

niitä vuodelta 2012 löytyi vain 246 kappaletta. Suuri osa vuoden 2011 materiaa-

lista liittyy tavalla tai toisella koptien ja muslimien välisiin jännitteisiin. Vuoden 

2012 uutismateriaalin pääpaino oli politiikassa ja paavin kuolemaan ja uuden paa-

vin valintaan liittyneissä asioissa. Muslimien ja kristittyjen välisistä ongelmista ra-

portoitiin vähemmän. Mikäli uskonryhmien väliset yhteenotot kasvoivat vuonna 

2012, kuten Tadros esittää, uutisoinnin painotusta oli selvästi muutettu. 

Tadros nostaa erityisen huolestuttavana asiana esiin niiden muslimien ja 

kristittyjen välisten yhteenottojen määrän, joiden sytykkeenä oli esimerkiksi kah-

den ihmisen välinen riita, joka ei lähtökohtaisesti liittynyt uskontoon. Näiden ta-

pausten lisääntyminen kuvasi yhteiskunnassa syvällä kulkevien jännitteitä, joiden 

purkautumista oli vaikea ennustaa ja joita oli vaikea estää. Tadros toteaakin, että 

väkivaltaisten välikohtausten liittyminen uskontoon usein kiellettiin. Huolestutta-

vaa on kuitenkin se, kuinka usein satunnaiset riidat ovat laukaisseet uskonryhmien 

                                                 
206 Tadros, Mariz 2013, 45–46. 
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välisen välikohtauksia, joissa huhut ja nopea väkijoukkojen mobilisaatio ovat ol-

leet yhteisiä tekijöitä.207 Esimerkkejä tällaisista tapahtumista on useita. Seuraava 

tapahtumakuvaus tuo esille koptikristityn työssään tekemästä virheestä aiheutu-

neet vakavat seuraukset kyläyhteisössä. 

Keskiviikkona 2.8.2012 Dahshourissa, Gizan maakunnassa, raportoitiin 

koptien kotien polttamisesta pienessä kylässä. Väitteiden mukaan 120 perhettä oli 

karkotettu kylästä välikohtauksen jälkeen. Tapahtumien johdosta Maspero Youth 

Union -järjestö organisoi saman päivän illaksi mielenosoituksen presidentin palat-

sin edustalle. Välikohtaus oli raportin mukaan alkanut muslimin ja kristityn väli-

sestä riidasta, jonka seurauksena muslimi sai surmansa. Vihaiset väkijoukot olivat 

halunneet ”kostaa” surman ja tilanne kylässä oli muuttunut mellakaksi.208 Egyptin 

suurmufti Ali Gomaa, islamilaisen lain korkein tulkitsija, tuomitsi väkivallan ja 

syytti poliisia välinpitämättömyydestä. Hänen mukaansa kristittyjä ei karkotettu 

kylästä, vaan he olivat tehneet viisaan ratkaisun lähteä itse estääkseen enemmän 

verenvuodatuksen.209  

Sunnuntaina 5.8. Ahram Online kertoi välikohtauksesta tarkemmin. Tilanne 

oli lähtenyt liikkeelle pesulasta, jossa kristitty mies oli polttanut muslimimiehen 

paidan silittäessään sitä. Miehet olivat riitaantuneet ja myöhemmin illalla musli-

mimies perheineen ja ystävineen oli tullut kristityn talolle jatkamaan riitaa. Sil-

minnäkijöiden mukaan heillä oli ollut veitsiä ja miekkoja mukanaan. Koptimies 

oli ollut perheensä kanssa kotona. Tilanteen edetessä hän oli heittänyt polttopullon 

väkijoukkoon vahingoittaen vakavasti ohikulkenutta muslimia, joka oli kuollut 

myöhemmin sairaalassa. Tämän jälkeen tilanne kylässä oli kiristynyt. Vaikka po-

liisia pyydettiin suojelemaan kansalaisia ja omaisuutta, oli kansanjoukko hyökän-

nyt paikalliseen kirkkoon. Paikalliset muslimit suojelivat taloa kunnes poliisi tuli 

paikalle. Myöhemmin koptimiehen talo oli poltettu poliisin estämättä. Väkivalta 

oli laajentunut ja kristityt olivat päättävät poistua kylästä, kun heidän musliminaa-

purinsa olivat luvanneet suojella heidän kotejaan. Myös paikallinen pappi kehotti 

kristittyjä ottamaan lapsensa ja pakenemaan. Kaikki kristityt olivat lähteneet en-

nen muslimimiehen hautajaisia tai sen aikana. Osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, 

että riita ei alkanut uskonnollisena yhteenottona, vaan tavallisena riitana. Kylä oli 

                                                 
207 Tadros, Mariz 2013, 48, 238–239. 
208 AHO 2.8.2012 Following sectarian clashes in Giza, demonstrators protest 'forced migration of 

Copts' 
209 AHO 3.8.2012 Egypt's Grand Mufti condemns attacks on Copts, criticises police. 



 63 

aiemmin ylpeillyt siitä, kuinka muslimit ja kristityt asuivat siellä onnellisesti yh-

dessä ja kasvavat talousmahdollisuudet rohkaisivat lisää kristittyjä muuttamaan 

sinne. Riita oli muuttunut uskonryhmien väliseksi konfliktiksi, kun polttopullosta 

vahingoittunut muslimimies kuoli sairaalassa. Kaikki osapuolet syyttivät poliisia 

passiivisuudesta. Paikallinen muslimi Om Ahmed huusi toimittajille, jotka ottivat 

kuvia tuhotuista koptikodeista: ”Mitä te teette? Unohdatte todellisen tarinan, että 

muslimi kuoli ilman syytä, ja te välitätte vain jostain raunioista. Mursi lupasi kor-

vata heidän menetyksensä, mutta kuka korvaa meidän veremme?”210 

Watani raportoi tapauksesta hiukan eri näkökulmasta. Kylästä karkotettujen 

koptien puolustustiimi oli jättänyt syyttäjälle vaatimuksen tuoda koptien kotien 

ryöstäjät ja tuhoajat oikeuden eteen. Rikosilmoituksessa oli nimetty 22 henkilöä, 

joita syytettiin toiminnan johtamisesta. Asian saamaa julkisuutta korosti presi-

dentti Mursin vaatimus rauhoittaa tilanne ja mahdollistaa koptien turvallinen pa-

luu koteihinsa. Watanin mukaan noin 3000 muslimia hyökkäsi koptin omistamaan 

viisikerroksiseen taloon, jolloin tämä puolustukseksi alkoi heittämään polttopul-

loja väkijoukkoon. Tässä yhteydessä 19-vuotias muslimimies sai vammoja ja 

kuoli myöhemmin sairaalassa. Turvallisuusviranomaiset pyysivät tässä vaiheessa 

kopteja poistumaan kaupungista, jolloin 110 koptiperhettä kiireesti pakeni. Poliisi 

ei kyennyt suojaamaan heidän kotejaan väkijoukolta vaan keskittyi Mar Girdisin 

kirkon suojaamiseen. Useimmat haastatellut koptit olivat liikemiehiä, joiden liike-

tilat, varastot ja kodit oli ryöstetty ja tuhottu.211 

Dahshourin tapahtumat johtivat vaatimuksiin ottaa uuteen perustuslakiin 

mukaan pykälä, joka kieltäisi syrjinnän. Ryhmä vasemmisto- ja liberaalipuolueita 

ja ryhmiä kutsuivat kokoon protestin korkeimman oikeuden rakennuksen eteen 

Kairossa vaatien valtiota toimia uskonryhmien välisen väkivallan vähentämiseksi, 

alkaen olemassa olevien lakien toimeenpanemisesta.212 Maspero Youth Union -

järjestö peruutti suunnittelemansa mielenosoituksen, kun julkisuuteen tuli tieto, 

että 36 perhettä oli jo palannut koteihinsa. Ryhmä kuitenkin vaati, että perheiden 

olisi saatava palata rauhassa ja kullekin perheelle luvatut 10 000 Egyptin punnan 

(noin 1 300 €) korvaukset tuhoista olisi maksettava, kuten oli luvattu.213 

                                                 
210 AHO 5.8.2012 Clashes leave Dahshour with no Christians, angry Muslims, and an impotent po-

lice 
211 WAT 5.8.2012 Demanding justice for Dahshur Copts. 
212 AHO 12.8.2012 Dahshour Copts supporters call for antidiscrimination clause in Egypt constitu-

tion. 
213 AHO 12.8.2012 Coptic group postpones protest after some Christians return to Dahshour. 
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Eräs muslimien ja kristittyjen välisiä yhteenottoja edistävä tekijä saattoi olla 

vallankumouksen jälkeen kasvanut sananvapaus, sillä uusi tilanne mahdollisti 

myös uskonnollisen vihapuheen vapaamman levityksen. Vuonna 2011 Egyptin 

TV-kanavilla tapahtui mullistus, kun sensuurirajoitukset höllentyivät. Mubarakin 

aikana televisiokanavien oli alistuttava tiukkoihin ja pitkäkestoisiin turvallisuus-

selvityksiin lähetysluvan saamiseksi. Lopputuloksena vain hallitusta tukevat kana-

vat saivat lisenssejä. Ennen vallankumousta TV-kanavia oli yhteensä 55, ja noin 

90 % egyptiläisistä omisti television ja yli 70 % satelliittivastaanottimen. Investoi-

jat ryntäsivät vallankumouksen jälkeen perustamaan TV-kanavia. Puolen vuoden 

aikana yhteensä 16 uutta kanavaa sai lisenssin lähettää ohjelmaa Egyptin 85 mil-

joonalle ihmiselle ja satelliittien kautta koko arabimaailmaan. Useiden toimijoiden 

odotettiin vielä hakevan lähetyslisenssiä. Ilmapiiri koettiin vapaammaksi ja me-

diateollisuus kasvoi. Koptiliikemies ja poliitikko Naguib Sawiris perusti kaksi 

uutta TV-kanavaa. Samoin kanavia perustivat uudet poliittiset ryhmittymät. Suu-

rinta huomioita sai kuitenkin aiemmin kielletyn Muslimiveljeskunnan perustama 

Egypt 25 -kanava, joka lähetti ohjelmaa ympäri vuorokauden.214 

New York Times raportoi marraskuussa 2011 koptien mukautumisesta uu-

teen poliittiseen tilanteeseen, jossa myös heillä oli sananvapaus. Artikkelin mu-

kaan television yksityiset muslimi- ja koptikanavat syytävät toisilleen säälimättö-

miä loukkauksia ja oikeuttavat väkivallan puolin ja toisin Jumalan nimessä. 27-

vuotias kopti Mena Abdelrahman kommentoi, että jos hän olisi muslimi ja kuunte-

lisi jotain näistä kanavista, hänestä tulisi varmaan myös väkivaltainen. Hän jatkoi: 

”Aikuiset ohjelmoivat vihan lapsiinsa. Kerran näin viisivuotiaan pojan potkivan 

kissaa. Kun kysyin miksi hän teki niin, hän sanoi: ’Se on koptikissa’.”215 Näyttää 

siltä, että kun eri ryhmille suunnattujen TV-kanavien ja muun median määrä kas-

voi merkittävästi mahdollistaen tehokkaamman kohdennetun viestinnän, tilanne 

edisti samalla ryhmien välistä vastakkainasettelua.  

Internet ja sosiaalinen media olivat tärkeitä työkaluja Egyptin vallanku-

mouksessa ja ihmisten mobilisoinnissa.216 Christianity Today kuvaili artikkelissa 

pian vallankumouksen jälkeen maan kroonista köyhyyttä ja joutilasta nuorisoa. 

Miljoonat nuoret kaupunkilaiset asuivat köyhillä alueilla viettäen tunteja internet-

                                                 
214 NYT 13.7.2011 TV Stations Multiply as Egyptian Censorship Falls. 
215 NYT 30.11.2011 Egypt’s Christians Prepare for New Political Climate. 
216 Cesari 2014, 274. 
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kahviloissa ja katsellen satelliitti-TV:tä. Sekä kristittyjä että muslimeja houkutteli-

vat radikaalit verkkosivustot. Eräs nuori käytti nimimerkkiä Coptic Man ja vieraili 

säännöllisesti kovan linjan muslimien vastaisilla sivustoilla. Niiden kirjoitukset 

provosoivat muslimeja, jotka vuorostaan kommentoivat omilla sivustoillaan. Cop-

tic Man totesi: ”Käytämme chat-palveluja purkaaksemme vihaamme.”217  

Käsitystä median muutoksesta ja sen vahvasta vaikutuksesta eri ryhmien kä-

sityksiin toisistaan tukee myös journalisti Mohammed El-Bendary kirjassaan The 

Egyptian Revolution. Hän toteaa, että länsimainen media antoi Egyptin tapahtu-

mista vallankumouksen jälkeen totuudenmukaisemman kuvan kuin Egyptin oma 

media. Egyptin lehdistöllä oli ollut tapana tehtailla omien sidosryhmiensä etujen 

mukaisia uutisia. Riippumaton media oli vallankumouksen jälkeen hiukan muutta-

nut tilannetta, mutta tutkivaa journalismia ei juurikaan ollut. Sen sijaan skandaali-

hakuisen niin sanotun keltaisen lehdistön rooli kasvoi. Tarinoita tuotiin esiin, 

mutta tosiasioita tai tapahtumien syitä ei haluttu tutkia.218  

3.2. Parisuhteet ja kääntyminen aiheuttavat ongelmia  

”Uskonryhmien väliset jännitteet voivat räjähtää kahdesta vaihtoehtoisesta sytyk-

keestä, joko koptin ja muslimin välisestä suhteesta tai kirkon rakentamisesta.” 

Näin alkoi uutinen journalisti ja kirjailija Karima Kamalin kirjasta, joka käsitteli 

koptien perhelakia ja avioeroa. Kamal totesi, että islamistien yhteiskunnallisen 

vaikutusvallan kasvaessa ”koptien keskuudessa on tunne siitä, että heidän pitäisi 

pitää kiinni uskonnollisista laeistaan.” Hänen mukaansa koptien kasvavaa konser-

vatiivisuutta ei voi ymmärtää hahmottamatta uskonnon merkityksen kasvua koko 

Egyptin yhteiskunnassa: ”Jopa politiikkaa selitetään nykyään uskonnollisesta nä-

kökulmasta, ja siksi emme voi odottaa, että lähtökohtaisesti uskonnollisia asioita 

käsiteltäisiin vähemmän konservatiivisella tavalla.”219 Avioliitto oli koptikirkossa 

ennen kaikkea teologinen kysymys, mikä selittää avioerokysymyksen vaikeuden. 

2000-luvun Egyptissä muslimiperheen avioliitto- ja huoltajuusasioissa so-

vellettiin islamilaista, koptiperheissä kanonista ja juutalaisperheissä juutalaista la-

kia. Mikäli kristitty nainen oli naimisissa muslimimiehen kanssa, sovellettiin kui-

tenkin esimerkiksi huoltajuuskiistoissa islamilaista lakia. Islamilaisen lain mukaan 
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musliminainen ei voinut avioitua kristityn miehen kanssa, vaan miehen tuli kään-

tyä ensin muslimiksi. Vastaavasti kanonisen lain mukaan koptimies ei voinut avi-

oitua musliminaisen kanssa. Edelleen, jos kristityn avioparin vaimo kääntyi musli-

miksi, täytyi hänen erota miehestään, mikäli tämä ei kääntynyt. IRF-raportin mu-

kaan vuonna 2011 joissain tapauksissa viranomaiset olivat vaimon käännyttyä tie-

dustelleet mieheltä kääntyykö myös hän islamiin. Mikäli vastaus oli kielteinen, 

avioeroprosessi oli aloitettu välittömästi ja lasten huoltajuus oli myönnetty äidille. 

Perintökaareen sovellettiin aina islamilaista lakia. Muslimimiesten kristityt lesket 

eivät automaattisesti perineet miestään, ellei tämä ollut tehnyt testamenttia. Isla-

mista kristinuskoon kääntyneet menettivät lisäksi oikeutensa perintöihin. Toisaalta 

koska tätä kääntymystä ei yleensä suostuttu rekisteröimään, hallinto ei pystynyt 

virallisista dokumenteista osoittamaan henkilön kääntymistä kristityksi.220  

Egyptin koptikirkko salli avioeron vain puolison uskottomuuden, toiseen us-

kontoon kääntymisen tai toiseen kristilliseen kirkkoon liittymisen vuoksi. Oikeus 

avioeroon oli ollut vuosia kiistakysymyksenä kirkon ja valtion välisissä suhteissa 

sekä kirkon sisällä. Esimerkiksi toukokuussa 2010 korkein hallinto-oikeus teki 

päätöksen, joka salli siviiliavioeron saaneiden kahden koptimiehen uudelleenavi-

oitumisen. Kirkko julisti, että päätös loukkasi kirkon auktoriteettia ja asemaa ja 

paavin vedottua presidenttiin oikeusistuin perääntyi lopulta päätöksestään.221 Isla-

milainen perhelaki taas mahdollisti avioeron. Lakien eroavaisuus tuotti vaikeita 

tilanteita. Joissain tapauksissa kristityt päätyivät kääntymään muslimeiksi saadak-

seen avioeron. Jotkut heistä tulivat katumapäälle ja halusivat kääntyä takaisin 

kristityiksi. Muslimien ja kristittyjen väliset kielletyt suhteet, kristittyjen avioero-

asiat ja niihin liittyvät kääntymykset näyttävät olleen useiden väkivallantekojen ja 

jopa mellakoiden aiheena. Tapauksia oli vuosien 2011 ja 2012 aikana useita.  

Vuodesta 1955 alkaen egyptiläisessä henkilökortissa on ollut merkintä hen-

kilön uskonnosta. Tuolloin annetun henkilökorttilain ja vuoden 1994 henkilötun-

nuksen pakolliseksi määrävään lain mukaan jokaisen yli 16-vuotiaan oli pidettävä 

henkilökorttia aina mukana sakon uhalla. Lakien pohjalta valtio tunnusti vain 

kolme uskontoa: islamin, kristinuskon ja juutalaisuuden, eikä uskonnottomaksi 

voi rekisteröityä. Uskonnon kirjaamiselle rekisteriin ja henkilökorttiin on ilmoi-

tettu useita syitä. Tärkein niistä on ollut edellä käsitelty perhelaki. Vuodesta 1995 

alkaen egyptiläiset henkilökortit on tuotettu tietoteknisen järjestelmän avulla ja 
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lain mukaan rekisteröintitietojen muutos olisi pelkkä ilmoitusasia. Kääntymiseen 

liittyi Egyptissä usein myös nimenmuutos.222 Uskontomerkintää ei kuitenkaan ole 

voinut jättää tyhjäksi, ja tilannetta on perusteltu mm. tietojärjestelmän vaatimuk-

silla. Vasta vuonna 2009, pitkän oikeustaistelun jälkeen, muutama maan pieneen 

baha’i yhteisöön kuuluva henkilö sai henkilökorttiinsa tyhjän merkinnän uskon-

non kohdalle.223 Uskonnon muutoksen rekisteröiminen ja sen todentavan uuden 

henkilökortin saaminen olivat siis hyvin tärkeitä oikeusteknisiä asioita. Lisäksi 

muslimin näyttää olleen hyvin vaikea virallisesti kääntyä kristityksi.  

IRF-raportin mukaan vuonna 2011 lainsäädännöstä huolimatta hallituksen 

politiikka ja virkamieskoneisto käytännössä estivät muslimien kääntymisen toi-

seen uskontoon. Tarkemmin sanottuna kääntymistä ei suostuttu virallisesti rekiste-

röimään. Taustalla oli oikeustapaus vuodelta 2008, jossa Kairon hallinto-oikeus 

oli päättänyt, että oikeus kääntyä toiseen uskontoon ei koske muslimikansalaisia. 

Päätöksen perusteluissa todettiin, että oikeus harjoittaa uskontoa tulee rajoittaa 

sellaisiin muotoihin, jotka eivät uhkaa yleistä järjestystä, moraalia tai islamin peri-

aatteita, jotka kieltävät muslimia kääntymästä.224 Sama ongelma koski periaat-

teessa myös kristittyjä, jotka esimerkiksi avioeron saadakseen olivat kääntyneet 

muslimiksi, mutta heillä ei ilmeisesti ollut ongelmia kääntymisen rekisteröinnissä.  

Heinäkuussa 2011 Egyptin ylin hallinto-oikeus linjasi, että uudelleenkäänty-

jillä, eli henkilöillä, jotka olivat alun perin kristittyjä, sitten kääntyneet musli-

meiksi ja nyt kääntyivät takaisin kristityiksi, oli oikeus saada henkilökorttiinsa 

merkintä uudesta uskonnostaan. Aiempien sisäministeriön ohjeiden mukaan heillä 

oli vuodesta 2009 alkaen oikeus saada uskontokohtaan tyhjä merkintä, mutta mo-

net halusivat takaisin merkinnän kristinuskosta.225 Asia ei edennyt ja hallinto-oi-

keus ilmaisi pian tyytymättömyytensä hallinnon hitauteen. Sisäministeri antoi 

syyskuussa määräyksen, että virkamiesten oli rikosoikeudellisten seuraamuksien 

uhalla noudatettava oikeuden päätöstä. Useat kristityt uudelleenkääntyjät saivatkin 

uudet henkilökorttinsa vuoden loppuun mennessä.226 Haluttomuudesta panna toi-

meen kristittyjä auttavia lakeja voi päätellä, että virkamieskunnan asenteet kristit-

tyjä kohtaan olivat negatiivisempia kuin valtion virallinen linja.  
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IRF-raportti totesi, että koska kristinuskoon kääntynyt muslimi ei voinut vi-

rallisesti rekisteröidä muutosta henkilötietoihinsa, jotkut käännynnäiset ajautuivat 

väärentämään henkilökorttinsa. Tämä aiheutti suuria ongelma, mikäli henkilöllä 

oli alaikäisiä lapsia. Lapset rekisteröitiin tällöin automaattisesti muslimeiksi, van-

hempien uskonnosta riippumatta. Käytäntö liittyi hallinnon tulkintaan islamilai-

sesta laista, jossa todetaan, että ei-muslimi ei saa hallita muslimia. Lapsen huolta-

juus oli mahdollista menettää myös mikäli koptimies ja musliminainen menivät 

naimisiin maan ulkopuolella. Valtio ei tällöin tunnustanut avioliiton pätevyyttä. 

Hallituksen islamilaisen lain tulkinnan perusteella nainen saatettiin tällaisessa ti-

lanteessa pidättää ja hän saattoi saada syytteen uskosta luopumisesta. Pariskunnan 

lapset saatettiin ottaa huostaan ja asettaa miespuolisen muslimin holhoukseen.227 

Toukokuussa 2011 useita kuolonuhreja vaatineen Imbaban kirkkojen tuho-

polton sekä niitä seuranneiden viikkoja kestäneiden Masperon aukion protestit 

lähtivät liikkeelle huhusta, jonka mukaan koptinainen olisi kääntynyt islaminus-

koon ja kirkko pitäisi häntä vankina. Tapaus ei ollut lajissaan ainutkertainen, sillä 

huhut perheensä tai kirkon kidnappaamista islamiin kääntyneistä koptinaisista oli-

vat yleisiä. Monet niistä johtivat väkivaltaisiin välikohtauksiin. Tadros nimeää 

menetetyn yhteisöllisen ”kunnian” yhteiseksi nimittäjäksi tapausten välillä. Yhtei-

sön naisten siveyden menetys oli kostettava.228  

Imbaban tapauksen keskiössä ollut nainen, joka kutsui itseään nimellä 

Abeer Talaat, antoi TV-haastattelun. Hänen ristiriitainen tarinansa aiheutti laajaa 

keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tarinan uskottavuus asetettiin ky-

seenalaiseksi, erityisesti kristittyjen puolelta. Kertomuksen ytimessä oli hänen 

oma kääntymyksensä islaminuskoon syyskuussa 2010 ja vireille laitettu avioero 

väkivaltaisesta kristitystä miehestä. Hän sanoi paenneensa Kairoon miehen suku-

laisia. Pian hän tapasi muslimimiehen, jonka kanssa lupasi mennä naimisiin, kun 

avioero astuisi voimaan. Samaista miestä epäiltiin myös mellakan aloittajaksi. Ta-

laat väitti joutuneensa kirkon kiinniottamaksi siinä tarkoituksessa, että häntä yri-

tettäisiin suostutella palaamaan kristityksi. Hän väitti, että häntä oli pidetty useissa 

kirkon kiinteistöissä ennen päätymistä Imbabaan. Vaikka häntä oli kohdeltu hy-

vin, Abeer sanoi olleensa peloissaan ja luvanneensa palata kristinuskoon, jotta 

kirkko jättäisi hänet rauhaan.229  
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Haastattelun jälkeen Abeer haki suojaa turvallisuusviranomaisilta, jotka pi-

dättivät hänet. Eräiden todistajien mukaan hän ei ollut ollutkaan kirkon tiloissa 

mellakan aikoihin, vaan uuden ”miehensä” kanssa kirkon viereisessä talossa. Tä-

män perusteella hän sai syytteen kaksinnaimisesta.230 Syyte kuitenkin kumottiin ja 

Ahram Onlinen mukaan hänet vapautettiin kesäkuun lopulla.231 Pian hänelle myös 

myönnettiin avioero koptimiehestään sen jälkeen kun tämä oli kieltäytynyt kään-

tymästä islaminuskoon. Julkisuuteen tuotujen tietojen mukaan hän oli hakenut 

avioeroa vasta maaliskuussa 2011, kuukausia myöhemmin kuin oli kertonut, ja 

avioeron oikeuskäsittelyä olisi ensin siirretty huhtikuulle ja sitten väkivaltaisuuk-

sien jälkeen kesäkuun lopulle.232  

Watanin artikkeli puolisen vuotta myöhemmin tuo asiaan koptinäkökulman. 

Nainen oli alun perin nimeltään Abeer Talaat Fakhry, ja hän oli syntynyt vuonna 

1985. Hän oli kääntymyksen jälkeen vaihtanut nimensä, ja uusi nimi oli Asmaa’ 

Mohamed Ahmed Ibrabim. Hän istui kirjoitusaikaan vankilassa kaksivuotiaan tyt-

tärensä kanssa. Artikkelin mukaan hän oli ollut tutkintavankeudessa toukokuusta 

alkaen, mikä on ristiriidassa Ahram Onlinen välittämän tiedon kanssa. Syytteet 

koskivat väärennöstä, kaksinnaimista sekä yleisen rauhattomuuden ja kapinan liet-

somista. Abeer oli syytteiden mukaan väärentänyt dokumentin, jolla ilmoitti kään-

tymyksestään muslimiksi. Hän oli ilmoittanut olevansa naimaton, vaikka hänellä 

oli jo lapsi avioliitosta. Ennen viranomaisille antautumistaan hän antoi medialle 

useita haastatteluita, joita arabimaissa seurattiin suurella mielenkiinnolla. Useat 

uskoivat hänen tarinansa, vaikka toiset epäilivät niiden totuudellisuutta. Kirjoittaja 

kyseli todellisen tarinan perään ja totesi, että tiedon sijasta blogit ja kommentaarit 

vilisevät huhuja ja oletuksia. Islamistiset sivustot yleensä ylistivät tarinaa ja seku-

laareilla sekä kristityillä sivustoilla tarinaa ihmeteltiin. Abeerin omat kertomukset 

olivat ristiriitaisia keskenään, toisissa kirkon ”papittaret” kiduttivat häntä ja toi-

sissa häntä kohdeltiin hyvin. Kertomuksensa mukaan häntä oli lisäksi siirretty 

paikkoihin, joihin oli naisilta pääsy kielletty. Kirjoittaja epäili, että totuus tarinasta 

ei tulisi koskaan esille.233 Abeerin tarina ja sen seuraukset eivät näytä olevan kun-

niaksi yhdellekään osapuolelle. Ehkä se osoittaa, kuinka jännitteinen tilanne oli ja 

miten pienet huhut saattoivat käynnistää väkivallan. Sosiaaliset ongelmat yhdistet-

tynä muslimien ja kristittyjen välisiin parisuhteisiin olivat tulenarka yhdistelmä. 
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Paljastuneet salasuhteet saattoivat johtaa arvaamattomiin seurauksiin. Ah-

ram Online raportoi helmikuussa 2012 koptiperheiden karkotuksesta kodeistaan 

Alexandriassa. Kahdeksan perhettä oli pakotettu myymään kiinteistönsä. Taustalla 

oli kristityn pojan ja muslimitytön suhde, joka paljastui, kun ilmeisen paljastavia 

kuvia tytöstä vuosi julkisuuteen pojan matkapuhelimesta. Tästä syntyneen mella-

kan aikana poltettiin useita kristittyjen taloja. Asiaa soviteltiin paikallisen sheikin 

johdolla. Hänen määräyksestään kahdeksan kristittyä perhettä oli evakuoitava 

kaupungista ja heidän omaisuutensa oli myytävä. Monet poliittiset puolueet tuo-

mitsivat päätöksen, mutta Muslimiveljeskunnan FJP-puolueen tiedottaja kielsi on-

gelman. Hänen mukaansa kylän asukkaat olivat päättäneet poistaa sekä asiaan liit-

tyneet kristityt että muslimit kylästä, vain estääkseen verenvuodatuksen ja mella-

kat. Aleksandrian kuvernööri oli heidän mukaansa hyväksynyt päätöksen.234 Par-

lamentti keskusteli tapauksesta pohjautuen Egyptin ihmisoikeuskomitean (NCHR) 

tutkimukseen.235 Ahram Online ei raportoinut asiasta enempää, mutta koptien Wa-

tani julkaisi aiheesta kirjoituksen. Parlamentaarinen komitea päätti seitsemän tun-

nin keskustelun jälkeen, että karkotetut koptit voivat palata kotiinsa.236 Kyseessä 

näyttää olleen massarangaistus, joka kohdistuu syyllisiksi epäiltyjen sijasta koko-

naiseen uskonnollisin perustein valittuun ryhmään. 

Toisen tyyppinen ongelma olivat nuorten koptityttöjen kidnappaukset ja pa-

kotetut kääntymykset islamin uskoon. IRF-raportti nostaa esille 14-vuotiaan Sarah 

Ishaq Abdel-Malekin, joka kidnapattiin syyskuussa 2012. Hänen perheensä teki 

katoamisraportin poliisille, mutta joitain päiviä myöhemmin perhe sai tietää, että 

tyttö oli kääntynyt islaminuskoon ja mennyt naimisiin. Egyptin laki kieltää lasten 

avioliitot ja alaikäisten kääntymisen. Salafistien edustajat väittivät tytön olleen 

kuitenkin ”riittävän kypsä” kääntymään. IRF-raportti kritisoi viranomaisten toi-

mettomuutta tässä ja vastaavissa tapauksissa.237 Syyttäjä oli tietojen mukaan mää-

rännyt pidätettäväksi kidnappauksesta vastuullisen, mutta hänen olinpaikastaan ei 

ollut tietoa. Kirkko reagoi tapaukseen voimakkaasti ja vaati tytön palaamista per-

heensä luokse. Useat muslimivaikuttajat taas puolustivat oikeutta kääntyä islamin 

uskoon missä iässä tahansa, vaikka Al-Azharin edustaja totesi, että islamiin kään-

tyminen edellyttää 21 vuoden ikää ja ymmärrystä uskon sisällöstä.238 
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Watani kommentoi tilannetta puolisen vuotta myöhemmin. Tyttö oli edel-

leen kadoksissa, ja asiaa eteenpäin ajanut Union against Abductions and Force Di-

sappearances -järjestö oli laatinut raportin yleiselle syyttäjälle. Raportin mukaan 

salafistijohtajat al-Nour-puolueesta olivat katoamisen takana, ja syyllisten nimet 

olivat tiedossa. Edelleen raportti väitti, että useat Muslimiveljeskunnan merkki-

henkilöt olivat olleet vastaavien katoamistapausten taustalla. Watanin mukaan is-

lamisteja edustanut Marsad-järjestö oli torjunut vaatimukset palauttaa Sarah per-

heelleen, sillä se olisi ollut vastoin lakia ja johtanut uskonryhmien väliseen kon-

fliktiin.239 Kansan reaktion ja väkivaltaiseksi riistäytyvän konfliktin pelko näyttä-

vät olleen tämän ja muiden vastaavien reaktioiden taustalla. Vaikuttaa siltä, että 

oikeudenmukaisuudesta voitiin tinkiä, mikäli siten estettiin tilanteiden kehittymi-

nen avoimeksi konfliktiksi.  

Vuoden 2013 alussa Ahram Online kirjoitti koptiaktivistien aloitteesta, jossa 

palattaisiin aiempaan käytäntöön kääntyjille pakollisista henkilökohtaisista kes-

kusteluista, jossa olisivat läsnä sekä uuden että aiemman uskonnon edustaja. Täl-

löin voitaisiin varmistua siitä, että kääntyminen tapahtuu henkilön omasta tah-

dosta. Aktivistit olivat huolissaan uskonnonvapaudesta Egyptissä, erityisesti kehi-

tyksestä joka alkoi sen jälkeen, kun islamilainen laki tuli poliittisen keskustelun 

keskiöön. Aloitteen tehnyt Association of Victims of Abduction and Enforced Di-

sappearances -järjestö julkaisi tiedon, jonka mukaan vuonna 2012 raportoitiin 

noin 500 koptitytön katoamistapausta. Useissa tapauksissa salafistien edustajat 

olivat ilmoittaneet, että tytöt ovat kääntyneet islamiin ja naineet muslimimiehen. 

Kaikki islamistiryhmittymät vastustivat koptiaktivistien ehdotusta tiukasti.240  

Länsimaisen ajattelutavan pohjalta koptityttöjen sieppauksissa on vaikea 

nähdä muuta kuin islamistien vallankäyttöä ja vahvemman oikeuden toteutumi-

nen. Toisaalta ilmiön taustalla on varmasti myös kulttuurisia tekijöitä, joista ei ole 

tässä yhteydessä mahdollista tehdä tarkempaa analyysia. 

3.3. Kirkkojen rakentaminen nostattaa vastustusta 

Useat kopteihin kohdistuneet väkivaltaisuudet liittyivät kirkkorakennuksiin. Kir-

kon rakentaminen saattoi olla syynä mellakkaan tai jostain muusta syystä alka-

neen välikohtauksena aikana poltettiin myös paikallinen kirkko. Vuoden 2011 

maaliskuussa Egyptissä laskettiin olevan 108 395 moskeijaa ja 2 869 kirkkoa. 
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Suurin osa moskeijoista oli Awqaf-uskontoministeriön hyväksymiä. Näihin viralli-

siin moskeijoihin valtio nimitti imaamit ja maksoi heidän palkkansa. Yhä kasvava 

määrä moskeijoista toimi kuitenkin hallituksen kontrollin ulkopuolella. Kristillisiä 

kirkkoja Egyptin valtio ei rahoittanut, mutta oli vuodesta 1856 alkaen rajoittanut 

niiden rakentamista. Tuolloiset ottomaanihallitsijat määräsivät, että ei-muslimien 

oli hankittava virallinen lupa uusien kirkkojen ja synagogien rakentamiseen. Mo-

dernin ajan tulkinnan mukaan lupa on saatava korkeimmalta taholta eli presiden-

tiltä. Vuonna 1934 määräyksiä tarkennettiin niin, että hakemuksen oli täytettävä 

kymmenen ehtoa, ennen kuin lupa kirkolle voitiin myöntää. Tärkeimmät ehdot ra-

kennusluvan myöntämiselle olivat, että kirkko ei saanut olla 100 metriä lähem-

pänä moskeijaa ja lähialueen muslimiyhteisön on hyväksyttävä hanke. Vuonna 

2005 presidentti Mubarak delegoi vallan myöntää kirkkojen rakennus- ja perus-

korjauslupia maan 26 kuvernöörille. Osana lakimuutosta annettiin määräys, että 

kuvernöörin oli käsiteltävä rakennuslupahakemukset viivyttelemättä, 30 päivän 

kuluessa niiden jättämisestä. Lupia ei määräysten mukaan myöskään saanut hylätä 

ilman laillisia perusteita. IRF-raportin mukaan jotkut yhteisöt, joilta rakennuslupa 

evättiin, käyttivät yksityisasuntoja ja muita kiinteistöjä uskonnollisiin kokoontu-

misiin tai rakensivat niitä ilman lupia. Tämä johti usein kiristykseen tai kiristyk-

sen yrityksiin paikallisten viranomaisten toimesta, joilla oli mahdollisuus sulkea 

epäviralliset jumalanpalveluspaikat.241 

Masperon verilöylyksi kutsutun välikohtauksen taustalla lokakuussa 2011 

olivat mielenosoitukset, jotka saivat alkunsa rakenteilla olevan kirkon tuhoami-

sesta syyskuun lopussa Merinabin kylässä Aswanin maakunnassa. Tapaus ei il-

meisesti ollut erityisen poikkeuksellinen, mutta siitä oli liikkeellä paljon huhuja ja 

vääristeltyjä tietoja, joten Ahram Online teki artikkelissaan yksityiskohtaisen se-

lon kirkkoon liittyneistä tapahtumista ja tosiasioista. Seuraavissa kappaleissa ku-

vatut yksityiskohdat avaavat näkökulman koptien kokemiin vaikeuksiin kirkko-

jensa kanssa ja auttavat ymmärtämään heidän suuttumustaan ja turhautumistaan.  

Päinvastaisista väitteistä huolimatta Mar Girdisin kirkko oli aina ollut 

kirkko, ei vierastalo. Syyskuussa 2010 kylän koptit tekivät rakennuslupahakemuk-

sen remontoidakseen kirkkonsa, koska sen muurit olivat romahtamispisteessä. Ha-

kemusta käsiteltiin, ja viranomaisten tarkastuskomitea suositteli rakennuksen pur-

kamista ja uuden rakentamista. Myös Kairosta annettiin tälle lupa ja rakennuslupa 
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uudelle kirkolle saatiin toukokuussa 2011. Työt aloitettiin ensimmäisen kerroksen 

valulla sekä kupolin rakentamisella lupaehtojen mukaisesti. Kesän lopulla koptit 

ihmettelivät rakennustyömaalla suurta mielenosoitusta, jonka vaatimuksena oli 

töiden pysäyttäminen ja rakennuksen purkaminen. Koptit pyysivät apua poliisilta 

ja armeijalta, mutta mielenosoituksen hillinnän sijasta nämä määräsivät rakennus-

työt keskeytymään, jotta neuvottelut kyläläisten kanssa voitaisiin aloittaa.242 

Kokous pidettiin ja muslimien edustajat ilmoittivat vastustavansa kirkon ra-

kentamista, koska kristittyjä oli kylässä vain 75 ja muslimeja 18 000. Tämä määrä 

ei oikeuttaisi kirkon rakentamiseen. Koptit vastasivat, että kirkko oli ollut paikalla 

vuodesta 1949 ja sillä oli kaikki asianmukaiset luvat. Lisäksi kopteja oli kylässä 

250 henkeä. Tästä huolimatta osa muslimeista jatkoi rakennustöiden vastusta-

mista. Tuskallisten neuvotteluiden jälkeen he ilmoittivat sallivansa rakennustöiden 

jatkumisen, kunhan koptit suostuisivat neljään ehtoon: Kirkossa ei saa olla kelloja, 

ulkopuolisia kaiuttimia, eikä krusifikseja talon ulkopuolella ja kupoli pitäisi pur-

kaa. Koptit suostuivat kaikkiin muihin ehtoihin, paitsi kupolin purkamiseen, koska 

kirkko ei silloin enää näyttäisi kristittyjen kirkolta. Lopulta muslimien neuvotteli-

jat vastahakoisesti suostuivat tähän.243 

Muutama päivä kokouksen jälkeen tarkastusryhmä vieraili paikalla ja teki 

mittauksia varmistaakseen rakennuksen olevan lupaehtojen mukainen. He löysivät 

yhden rikkomuksen, raportoivat sen virallisesti, ja antoivat 15 päivää tilanteen 

korjaamiseen. Rakennuksen seinä oli neljä metriä liian korkea. Koptit lupasivat 

madaltaa seinän, mutta muutostyötä oli mahdoton toteuttaa kahden viikon ajassa. 

Artikkeli huomautti, että rakennusmääräysten rikkomukset ovat alueella yleisiä ja 

viranomaiset katsovat niitä yleisesti läpi silmien. Yllättäen perjantairukousten jäl-

keen 30.9. lähes 3000 muslimia lähti alueen moskeijoista ja suuntasi kirkolle. He 

hyökkäsivät kirkkoon ja tuhosivat siitä suuria osia polttaen samalla kolmen kopti-

perheen kotitalot. Artikkeli päättyy toteamukseen, että näiden tapausten aikana ja 

pitkään sen jälkeen alueen kristityt pysyivät turvallisuutensa vuoksi kodeissaan.244 

Eräs koptiaktivistien tärkeimpiä poliittisia tavoitteita oli yhtenäisen jumalan-

palveluspaikkojen rakentamista koskevan lain säätäminen. Vuonna 1934 annettua 

lakia käytettiin usein esimerkkinä ja todisteena koptien syrjinnästä, sillä se asetti 

paljon tiukempia rajoitteita kirkkojen rakentamiselle kuin mitä moskeijoille. Lupa 

                                                 
242 AHO 11.10.2011 Trigger for Copts' anger: El-Marinab Church as a model. 
243 AHO 11.10.2011 Trigger for Copts' anger: El-Marinab Church as a model. 
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tarvittiin myös kirkon korjaustöihin, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa. Touko-

kuussa 2011, Imbaban tapahtumien jälkeen, pääministeri Essam Sharaf ilmoitti, 

että hän aikoo toteuttaa yhteisen rakennuslain 30 päivän kuluessa.245 Lain valmis-

telu edistyi kuitenkin hitaasti, koptien painostuksesta huolimatta. Kun luvatut 30 

päivää oli kulunut, keskustelu aiheesta oli käynnissä. Muslimiveljeskunnan edus-

tajat olivat tehneet syyttäjälle valituksen pääministerin aikeista. Heidän mukaansa 

laki ei olisi perustuslain mukainen, sillä se olisi islamilaisen sharia-lain vastainen. 

Laki olisi heidän mukaansa uhka Egyptin kansalliselle yhtenäisyydelle ja rauhalle. 

Muslimiveljeskunnan edustaja Mahmoud Ismail totesi: ”Me pidämme laki hyvin 

hälyttävänä. Se sisältää artiklan, joka voimaantullessaan synnyttää uskonryhmien 

välistä väkivaltaa, ei vähennä sitä.” Mainittu artikla oli kriteeri, joiden pohjalta ra-

kennuslupia myönnettäisiin, enintään yksi kirkko tai moskeija per neliökilometri. 

Ismailin mielestä yksi moskeija neliökilometrillä on liian vähän tiheästi asutuilla 

alueilla, ja muslimien pitäisi lopulta rukoilla kadulla. Kirkko ei myöskään pitänyt 

lakiehdotuksesta, mutta eri syistä. Lakiehdotus oli kirkon mielestä monimutkai-

nen, ei yhtenäinen. Lisäksi kirkot eivät olleet saaneet kommentoida sitä. Laissa oli 

edelleen vaatimus paikallisten viranomaisten hyväksynnästä kirkkojen rakentami-

selle, kun kirkko haki vain ilmoitusvelvollisuutta. Kirkko vastusti myös jyrkästi 

ehdotukseen sisältyvää, sekä kirkkoja että moskeijoita koskevaa, valtion viraston 

toteuttaman tilintarkastuksen vaatimusta.246 

Pian Masperon tapahtumien jälkeen, lokakuun 2011 puolivälissä, lakiehdo-

tus haudattiin. Yhteisymmärrystä lain sisällöstä ei saavutettu. Ahram Onlinen läh-

teiden mukaan laki kaatui viime kädessä Al-Azharin johtajan sheikki Ahmed El-

Tayyebin näkemyksiin. Hänen mielestään moskeijoiden rakentamiselle ei voitu 

asettaa mitään rajoituksia, sillä moskeijoita käytetään rukouksiin viisi kertaa päi-

vässä toisin kuin kirkkoja. Hän antoi kuitenkin ymmärtää, että kirkkoja pitäisi ra-

kentaa tarpeen mukaan paikkoihin, joissa on riittävän iso kristitty yhteisö. Kirkko 

vastusti lakiin kirjattuja kevyitä rangaistuksia kirkkoihin kohdistuvista hyökkäyk-

sistä ja kirkkoja ilman lupaa laajentavien pappien vankeusrangaistuksista. Asiasta 

annetun tiedotteen mukaan oli parempi tavoitella erillisiä ohjeita kirkkoja ja mos-

keijojen rakentamiseksi, herkän tilanteen horjuttamisen välttämiseksi.247  

                                                 
245 AHO 11.5.2011 No more discriminatory laws against churches in Egypt: PM Sharaf. 
246 AHO 9.6.2011 Copts, Muslims cautiously eye draft law meant to ease tensions. 
247 AHO 16.11.2011 No unified code for churches and mosques. 



 75 

Merinabin kylän tuhotun kirkon rakennuslupaan liittyvät tapahtumat saivat 

jatkoa maaliskuussa 2012, kun kirkon pappi, isä Makarios Boulos, tuomittiin kuu-

den kuukauden vankeusrangaistukseen rakennuslupaehtojen rikkomisesta. Raken-

nus oli muutamia metrejä korkeampi kuin lupaehdot sallivat. Maspero Youth 

Union järjesti mielenosoituksen tuomion johdosta. Se katsoi, että viranomaiset so-

veltavat ohjeita valikoivasti kirkkoihin.248 Boulos valitti tuomiostaan, eikä lopulta 

joutunut vankilaan. IRF-raportti totesi joidenkin koptiortodoksikirkkojen ja pro-

testanttisten kirkkojen toimijoiden ilmoittaneen, että vallankumouksen jälkeen 

kirkkojen rakentaminen ja korjaaminen oli ollut helpompaa, vaikka he toteuttivat-

kin hankkeet ilman virallisia lupia. Vuonna 2012 sotilasneuvosto tai presidentti 

Mursi eivät kuitenkaan myöntäneet lupaa yhdenkään kirkon rakentamiseen.249 

Egyptin valtamedian tarpeesta etsiä positiivisia puolia muslimien ja koptien 

yhteistyöstä kirkkojen suhteen kertoo Ahram Onlinen lyhyt uutinen heinäkuulta 

2011. Uutinen koskee tulipaloa Mar Minan kirkossa Suhagissa Ylä-Egyptissä. 

Kirkossa oli syttynyt tulipalo, joka levisi neljään viereiseen taloon. Uutisen ydin 

oli se, että alueen asukkaat, jotka ovat sekä muslimeja että kristittyjä, olivat yh-

dessä palomiesten kanssa sammuttamassa tulipaloa.250 

3.4. Islamin loukkaaminen johtaa mellakoihin 

Väkivaltaiset hyökkäykset kopteja kohtaan lisääntyivät presidentinvaalien jälkeen 

kesällä 2012. Jumalanpilkkasyytöksiä nostettiin runsaasti erityisesti kopteja vas-

taan. Useimmat niistä pohjautuivat kuulopuheisiin ja huhuihin, joita ei voitu vah-

vistaa.251 Vuoden 2012 lokakuussa 9 ja 10-vuotiaat koptipojat pidätettiin islamin 

herjaamisesta ja vietiin nuorisovankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä. Paikallisen 

imaami oli väittänyt nähneensä poikien repivän Koraanin sivuja. New York Time-

sin mukaan heidän väitettiin myös virtsanneen Koraanin sivujen päälle. Haastatel-

lun EIPR:n tutkijan Ishak Ibrahimin mukaan vallankumouksen alun jälkeen syyt-

teitä islamin loukkaamisesta oli nostettu jo ainakin 17 kappaletta. Syytesuma viit-

tasi siihen, että viranomaiset tarttuivat aiheeseen aiempaa helpommin. Koptipoi-

kien tapauksessa imaami oli ensin vienyt pojat paikallisen papin luo vaatien heille 

rangaistusta. Pappi oli pyytänyt anteeksi poikien puolesta ja nuhdellut heitä. Illalla 

imaami oli tehnyt asiasta tutkintapyynnön paikallisella poliisiasemalla.252 Ahram 

                                                 
248 AHO 10.3.2012 Coptic youth group to protest prison sentence of Egyptian priest. 
249 IRF 2013, 9. 
250 AHO 10.7.2011 Muslims and Copts join together to put out fire in Upper Egypt church. 
251 Tadros, Marlyn 2014, 209. 
252 NYT 4.10.2012 Egypt: 2 Coptic Boys Are Held as Contempt-of-Religion Cases Rise. 
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Onlinen uutinen täydentää tilannekuvaa. Toisen pojan isä puolusti poikaansa jul-

kisella lausunnolla, jossa hän totesi, että pojat olivat lukutaidottomia. He olivat 

leikkineet roskakasassa kadulla, eivätkä voineet tietää valkoisesta laukusta löytä-

miensä papereiden sisältöä. Pojat viettivät tutkintavankeudessa kolme päivää kun-

nes heidät vapautettiin odottamaan oikeudenkäyntiä.253  

Tapahtuman saaneen julkisuuden takia Arab West Report halusi ”löytää to-

tuuden asiassa”. Palvelussa julkaistiin artikkeli, jossa haastateltavina olivat tilan-

teessa mukana ollut pappi, isä Ishāq Kastūrr, ja kylän vanhimpiin kuulunut al-

Zayyāt Imām Hassan. Isä Kastūrr totesi, että lapset kielsivät repineensä Koraanin 

lehtiä, kun hän oli kuulustellut heitä sunnuntaina. Hänen yllätyksekseen lapset 

tuonut imaami teki aiheesta illalla rikosilmoituksen väittäen, että lapsia oli kan-

nustettu tekemään tekonsa. Poliisi järjesti sovittelukokouksen kylässä maanan-

taina, tapausta seuraavana päivänä. Muslimiasukkaat syyttivät pappia siitä, että 

hän ei ollut vieraillut heidän luonaan rauhoittelemassa tilannetta ja selittämässä 

mitä oli tapahtunut. Pappi taas vetosi sairauteensa. Vaikka sovittelukokouksessa 

päädyttiin siihen, että asiaa ei enää paisuteltaisi, sopimusta rikosilmoituksen pois-

vetämisestä ei saatu aikaan, joten tiistaina lapset haettiin nuorisovankilaan odotta-

maan oikeudenkäyntiä. Tapaus herätti suurta suuttumusta ihmisoikeusaktivistien 

joukossa, jonka seurauksena syyttäjä päätti vapauttaa lapset. Sovittelua johtaneen 

Hassanin mielestä tapahtumille oli kolme syytä: Paikallisten tavat, väärä todistus 

ja isä Kastūrr. Paikallisilla oli nimittäin tapana virtsata kaduilla oleviin roskaka-

soihin. Lapset vain matkivat heitä virtsaamalla roskakasaan, joka olisi pian pol-

tettu. Kasassa oli myös Koraanista revittyjä sivuja ja Neitsyt Marian kuvia. Li-

säksi todistaja väitti nähneensä lasten itse repivän Koraanin sivuja. Tilannetta kär-

jisti entisestään se, että isä Kastūrr ei välittömästi ottanut tilannetta haltuunsa.254 

Tapauksen lopputuloksesta ei tunnu löytyvän tietoa. Onkin todennäköistä, että 

syytteistä lopulta luovuttiin asiasta nousseen kohun takia. 

Sovittelu on usein ollut ensisijainen tapa käsitellä uskonryhmien välistä vä-

kivaltaa syyllisten tuomiolle saattamisen sijasta. Raporttien mukaan viranomaiset 

ovat joissain tapauksissa pakottaneet tai suostutelleet uhrit luopumaan syytteistä ja 

siten asian käsittelystä oikeusistuimessa. Esimerkiksi maaliskuussa 2011 Qenan 

kaupungissa ääri-islamistiryhmä leikkasi sharia-lakiin vedoten koptikristityn kor-

van. Mies suostui sovitteluprosessin yhteydessä korvauksiin sen sijaan, että olisi 
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vaatinut syytteen nostamista. Väitteiden mukaan islamistit uhkailivat miehen per-

hettä, jotta hän suostuisi sovintoon.255 Koptipoikien tapauksessa sovittelu ei kui-

tenkaan toiminut eikä syytteistä luovuttu. Mikäli muslimi olisi ollut syytteessä, 

lopputulos olisi saattanut olla toinen. Näyttää siltä, että sovitteluprosesseissa oi-

keuden toteutumista tärkeämpää on ollut väestön suuttumuksen hillitseminen.  

Koptikristityt tuomitsivat islamin loukkaamisen siinä missä muslimitkin. 

Monesti teot johtuivat ilmeisesti nuorten ajattelemattomuudesta. Koko koptiyh-

teisö sai kärsiä, jos kopti on ollut tekijänä. Vuoden 2011 lopulla Assiutin kaupun-

gissa asuneen koptiopiskelija Masoud Adbullahin Facebook-sivulle ilmestyi pro-

feetta Muhammedia loukkaavia kuvia. Vihaiset muslimit vaativat Abdullahin ja 

hänen perheensä poistumista kaupungista ja jumalanpilkkasyytteen nostamista. 

Mielenilmaukset johtivat suuriin levottomuuksiin alueen kylissä. Ahram Online 

raportoi, että kirkon johtajat tuomitsivat jyrkästi opiskelijan toimet. Papit ja imaa-

mit työskentelivät yhdessä tilanteen rauhoittamiseksi ja yrittivät vastata mielen-

osoittajien vaatimukseen opiskelijan etsimisestä ja rankaisemisesta.256 

Kaikilla mittareilla tutkimusajanjakson eniten julkisuutta saanut maailman 

islaminuskoisia loukannut tapaus oli elokuva Innocence of Muslims. Syyskuussa 

2012 Egyptissä ja kaikkialla Lähi-idässä mellakoitiin tästä profeetta Muhammedin 

elämästä kertovasta verkossa leviävästä videoelokuvasta, jonka koettiin loukkaa-

van profeettaa ja islamia. Elokuva oli tehty Yhdysvalloissa, ja raivoisat protestit 

elokuvan vuoksi puhkesivat New York Timesin mukaan noin 20 maassa. Egyptissä 

muun muassa koptien Watani-lehden päätoimittaja tuomitsi elokuvan sanoen tu-

kevansa protesteja ja vastustavansa ainoastaan väkivaltaa, joka elokuvan vastai-

sissa protesteissa oli esiintynyt.257 Loukattujen muslimien viha suuntautui ensisi-

jassa amerikkalaisia kohtaan eri puolilla maailmaan ja Egyptissäkin elokuvaan 

liittyneet mellakat vaativat kuolonuhreja.258  

Kohu raivostutti egyptiläisiä erityisesti siksi, että elokuvan takana olleet 

henkilöt olivat Yhdysvalloissa asuvia kopteja. Vaimentaakseen kohua Egyptin vi-

ranomaiset nostivat syytteen elokuvasta vastuullisia vastaan. Oikeudenkäynti jou-

duttiin käymään syytettyjen poissa ollessa, koska useimmat heistä asuivat Yhdys-

valloissa. Syytteet koskivat kansallisen yhtenäisyyden vahingoittamista, islamin 
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258 NYT 14.9.2012 Anti-American Protests Flare Beyond the Mideast. 
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loukkaamista ja väärän informaation levittämistä.259 Koska syytetyt olivat kopteja, 

kirkko koki tarpeelliseksi ottaa kantaa asiaan. Piispa Paul piti lehdistökonferenssin 

ja tuomitsi elokuvan islamin vastaisena ja sanoi sen olleen paholaisen työtä, ky-

seessä oli ”Pilkkaelokuva, joka promotoi ateismia”.260 Lopulta marraskuussa 2012 

kuusi ulkomailla asuvaa koptikristittyä tuomittiin kuolemaan islamin uskon her-

jaamisesta. Useita Egyptissä asuvia kopteja oli pidätetty syytettynä elokuvan jake-

lusta. Koptikirkon edustaja piispa Marcus kuvasi tuomioita ankariksi, vaikka tote-

sikin, että kirkko tuomitsee uskonnon herjaamisen.261  

Mielipidekirjoitus Ahram Onlinessa lokakuussa 2012 käsitteli kopteja vai-

vannutta ilmeistä ongelmaa, kaksoisstandardeja. Kirjoittaja nosti esille kesällä 

2012 islamin pilkkaamisesta kuudeksi vuodeksi vankilaan tuomitun Bishoy Ka-

meelin tapauksen. Hän oli koptiopettaja Sohagin kaupungissa ja julkaisi Face-

book-sivullaan tuomittavaa materiaalia. Valituksesta huolimatta kaikki oikeusas-

teet vahvisti tuomion ja koko oikeusprosessi vietiin läpi muutamassa päivässä. 

Bishoy joutui vankilaan heinäkuussa 2012, eikä oikeus ottanut huomioon puolus-

tuksen todistelua siitä, että Facebook-materiaali ei ollut hänen omaansa. Salafistit 

yrittivät hyökätä oikeustalolla Bishoyn kimppuun ja uhkasivat tappaa hänen per-

heensä, jos hänet vapautettaisiin. Kirjoittaja vertasi Bishoyn tapausta Abou Isla-

min tapaukseen. Tämä tunnusti repineensä Raamatun ja kuvasi kristinuskoa väärä-

uskoisten uskonnoksi. Miestä ei pidätetty, mutta lopulta hänet tuotiin oikeuden 

eteen. Oikeudenistuntoa lykättiin, vaikka hän tunnusti ja videomateriaali todisti 

hänen loukanneen kristinuskoa. Kirjoittaja kysyy miksi Bishoy sai nopeutetun oi-

keuskäsittelyn ja miksei Abou Islamia pidätetty oikeuskäsittelyn ajaksi, eivätkä 

Egyptin johtajat tuominneet hänen toimiaan. Kirjoittaja esitti, että näyttäisi siltä, 

että uskontojen loukkaamista koskisivat eri säännöt ja siksi olisi erittäin tärkeää 

käynnistää hyvin organisoitu kampanja, joka nostaisi tietoisuutta koptien oikeuk-

sista tasa-arvoisina kansalaisina.262 Kirjoittaja näyttäisi olleen oikeassa kritisoides-

saan koptien nopeaa tuomitsemista silloin, kun heitä epäiltiin islamin loukkaami-

sesta. Mutta Abou Islam ei myöskään päässyt tuomiotta.  

Ahram Online käsitteli samaa, arabimaailmassa julkisuutta saanutta, Abu-

Islam Ahmed Abdullahin tapausta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun kristin-

uskon loukkaamista oli Egyptissä käsitelty oikeudessa ja ihmisoikeusaktivistien 
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mielestä kyseessä oli läpimurto. Abu-Islam oli kahden egyptiläisen satelliitti TV-

kanavan johtaja, salafisti, joka oli tunnettu radikaaleista näkemyksistään. Hän 

poltti Raamatun lähetyksessä. Haastattelussa hän esitti, että koska poltti englan-

ninkielisen Raamatun, eikä koptien käyttämää arabiankielistä, kyseessä ei ollut 

loukkaus Egyptin kristittyjä kohtaan. Hänen mukaansa Raamatun erilaiset kään-

nökset olivat todiste sen virheellisyydestä. Hän otti kantaa myös politiikkaan tode-

ten, että sekulaareilla ryhmillä ei ole mahdollisuuksia vaalivoittoon, sillä he eivät 

kestä islamistien ideologisen ja organisatorisen voiman edessä.263 Tapauksen oi-

keuskäsittely oli pitkä ja monipolvinen. Abu-Islam tuomittiin kesäkuussa 2013 

yhdentoista vuoden vankeuteen Raamatun polttamisesta ja hän sai heinäkuussa 

2013 erillisen kolmen vuoden tuomion kristinuskon pilkkaamisesta. Myös hänen 

poikansa tuomittiin samoista rikoksista vankeuteen. Joulukuussa 2013 vetoomus-

tuomioistuin lyhensi tuomiota viiteen vuoteen.264 On luultavaa, että koptien pai-

nostus ja islamistien politiikan kesällä 2013 kärsimä haaksirikko vaikuttivat tuo-

mioon koventavasti, koska siitä haluttiin tehdä esimerkkitapaus. 

New York Times analysoi aihetta kesällä 2013. Muslimiveljeskunnan laki-

mies Adbel Moneim Adbdel Maqsoud totesi, että herjaussyytteiden nousu johtuu 

”ennenkuulumattoman ilmaisun vapauden” väärinkäytöksistä vallankumouksen 

jälkeen. Mubarakin aikoina vastaavat tapaukset hoidettiin oikeussalien ulkopuo-

lella valtion turvallisuuskoneiston toimesta. Artikkelin mukaan islamisteilla oli 

nyt valtion rakenteiden heikkouden vuoksi tilaisuus toimia vapaasti. Useimmat us-

konnonpilkkasyytteet oli suunnattu kohti koptivähemmistöä ja nostettu salafistien 

toimesta, monesti ilman selkeitä todisteita. Islamistit mobilisoivat joukkovoimaa 

mielenosoituksiin huhupuheiden perusteella, jolloin viranomaisilla oli kovat pai-

neet toimia nopeasti väkivaltaisuuksien välttämisesti. Esimerkiksi opettaja Maka-

rim Saeed tuomittiin kuuden vuoden vankeuteen profeetta Muhammedia loukkaa-

vista sanoista. Hän totesi: ”Aiemmin oli niin, että jos sinulla oli riita muslimin 

kanssa, sitä soviteltiin sheikin tai papin kanssa. Mutta nyt jos tulee konflikti, he 

käyttävät lakia meitä vastaan.” Paikallinen salafistijohtaja puolusti tuomiota tode-

ten, että mies olisi todennäköisesti tapettu paikallisten toimesta, ellei häntä olisi 

pidätetty ja tuomittu.265 Monia koptien rangaistuksia perusteltiin tekijän omalla 

turvallisuudella. Kansanjoukkojen vihaa oli ilmeisen mahdoton hillitä.  

                                                 
263 AHO 14.10.2012 Bible burning was not insulting to Egyptian Christians: Abu-Islam. 
264 AHO 17.12.2013 Egypt's Bible-burning preacher sees prison sentence cut to 5 years. 
265 NYT 18.6.2013 Islamists Press Blasphemy Cases in a New Egypt. 
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4. Poliittinen myllerrys johtaa muutoksiin  

4.1. Poliittinen aktivoituminen kasvattaa koptien näkyvyyttä 

Yhdysvaltalainen tutkija Jocelyne Cesari käsitteli islamismin nousua Lähi-idän 

politiikassa kirjassaan The Awakening of Muslim Democracy. Hän toteaa kirjassa, 

että islamilaisten yhteiskuntien modernisaatio ei ole johtanut uskonnon yksityisty-

miseen, kuten länsimaissa. Syy tähän ei liity islamin käsitykseen uskonnon ja po-

litiikan rooleista. Hän esittää, että tärkein tekijä uskonnon merkityksen kasvuun 

Lähi-idässä on ollut se, että islamilainen traditio ja instituutiot integroitiin mukaan 

Lähi-idän kansallisvaltioiden luomisprosessiin jo 1900-luvun alussa.266 Cesari siis 

kyseenalaistaa demokraattisten yhteiskuntarakenteiden kestävyyden Lähi-idässä. 

Väite on kova, mutta tutkimusaineistosta löytyy sille tukea. Näyttää tosiaan siltä, 

että uskonto ja nimenomaan islam on sisäänrakennettu Egyptin yhteiskuntajärjes-

telmään. Tutkijan haasteeksi nousee lisäksi se, että uskonnon ja politiikan vaiku-

tusta erilaisiin dokumentoituihin tapahtumiin on vaikea erottaa toisistaan. 

Koptit jäivät poliittiseen paitsioon vuoden 1952 vallankumouksen jälkeisinä 

vuosikymmeninä uskonnon merkityksen kasvaessa Egyptin kansallisen identitee-

tin pohjana. 2000-luvulla koptien johtamat rauhanomaiset protestit Egyptin us-

konryhmien välistä väkivaltaa vastaan yleistyivät. Mariz Tadros esittää, että nämä 

protestit romuttivat sitkeän myytin kopteista passiivisina kansalaisina, jotka olisi-

vat antautuneet ”hiipivän islamisaation” edessä. Merkittävää on kuitenkin, että 

Mubarakin aikana aina vallankumoukseen asti maan älymystö, islamistit ja turval-

lisuuskoneisto näkivät koptien liikehdinnän vain kirkon johdon organisoimana toi-

mintana, jonka tavoitteena olisi ollut osoittaa sen voimaa.267 Koptien osallistumi-

nen vuoden 2011 vallankumoukseen romutti tämänkin myytin, sillä tuolloin kopti-

nuoriso aktivoitui toimimaan kirkosta riippumatta ja paavin nimenomaisista kiel-

loista huolimatta. Voitaneen sanoa, että koptikansalaiset aktivoituivat laajalla rin-

tamalla vaikuttamaan maan asioihin vallankumouksen yhteydessä ja sen jälkeen. 

Koptien poliittisen osallistumisen tasosta esitettiin tosin myös eriäviä mieli-

piteitä. Christianity Todayn toukokuussa 2012 haastattelema koptiaktivisti Bas-

sem Viktor oli sitä mieltä, että koptit eivät osallistuneet riittävästi yhteiskuntaa ra-

kentaviin aktiviteetteihin tai Tahrir-aukion joukkokokouksiin. Hän totesi, että ”he 

pysyvät kotonaan ja kirkoissaan, kunnes joku asia koskettaa heidän omaa yhteisö-
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ään ja sitten he menevät muista erillään Masperon aukiolle”. Samanlaista kritiik-

kiä koptien eristäytymisestä oli artikkelin mukaan esitetty myös ennen vallanku-

mousta. Koptien toiminta Masperolla oli kuitenkin mitä suurimmassa määrin osoi-

tus heidän poliittisesta aktiivisuudestaan. Watani-lehden päätoimittaja Yossef 

Sidhom totesi, että koptit eivät kokeneet itseään enää tervetulleeksi Tahrirille isla-

mistien tultua valtaan ja siten oli ymmärrettävää, että he olivat etsineet toisen pai-

kan osoittaa mieltään.268 Vallankumouksen nähtiin olleen tärkeä kirkolle siksi, 

että se pakotti paikalliset seurakunnat kurottamaan muuriensa ulkopuolelle ja 

osallistumaan esimerkiksi sosiaaliseen työhön. Sen tuloksena kristityt nauttivat 

uudenlaista arvostusta yhteiskunnassa ja heistä oltiin kiinnostuneita.269 

Vuonna 2011 kristittyjen edustus hallinnossa ja politiikassa oli pientä. 

Egyptin virallinen kanta oli, ettei ollut lakeja, jotka olisivat estäneet kristittyjä 

pääsemään korkeisiin virka-asemiin. USCIRF-raportin mukaan koptikristityt kui-

tenkin kohtasivat tosiasiallista syrjintää hallinnon ja armeijan ylimpiä virkoja täy-

tettäessä. Näissä viroissa oli vain muutamia kristittyjä. Vain yksi 28 kuvernööristä 

ja yksi parlamentin 454 vaaleilla valitusta jäsenestä olivat kristittyjä. Yhdelläkään 

yliopistolla ei ollut kristittyä rehtoria tai dekaania ja vain hyvin harva oikeushal-

linnon virkamies tai tuomari oli kristitty. Edelleen yliopistojen arabiankieliset 

opettajankoulutusohjelmat oli sallittu vain muslimeille, koska niiden koulutusoh-

jelmaan kuului Koraanin opiskelu. Yliopistojen rooli oli merkittävä maan politii-

kassakin, sillä valtion rahoittama Al-Azhar -yliopisto oli tärkein sunnimuslimien 

oppimiskeskuksista Lähi-idässä. Egyptin hallitus konsultoi sitä useissa muslimeja 

koskevissa uskonnollisissa ja poliittisissa kysymyksissä.270  

Ahram Online julkaisi pääsiäisenä 2011 koptien tilanteesta raportin, jossa 

todettiin, että jotkut koptit harkitsivat maastamuuttoa toisten ollessa valmiita tais-

telemaan sosiaalisen ja poliittisen tasa-arvoisuuden puolesta. Vaikka osa kopteista 

oli lannistunut yhteiskunnan nopean muutoksen vuoksi, monet olivat innostuneita 

uusista mahdollisuuksista maan politiikassa. Lukijoita muistutettiin uusimmista 

tiedoista, jotka osoittivat Mubarakin hallinnon käyttäneen uskonryhmien välisen 

väkivallan uhkaa välineenä pysyäkseen vallassa. Koptien arvioitiin painottavan 

jatkossa oikeuksiensa vaatimisen tärkeyttä, koska he olivat laiminlyöneet sitä jo 

pitkään. Eräänä keskeisenä tavoitteena olisi kirkkojen rakennuslupien helpompi 
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saaminen. Esimerkkinä koptien poliittisen aktiivisuuden kasvusta mainittiin kopti-

liikemies Naguib Sawiriksen rooli liberaalin poliittisen puolueen Al Masreyeen Al 

Ahrrarin, vapaiden egyptiläisten puolueen, perustamisessa keväällä 2011. Uusia 

puolueita perustettiin syksyn parlamenttivaaleja varten ja monien muidenkin 

koptivaikuttajien huomautettiin lähteneen mukaan puolueiden johtotehtäviin.271 

 Naguib Sawiris oli Lähi-idässä erittäin tunnettu henkilö, telekommunikaa-

tioalalla toimivan yrityksen pääomistaja. Forbes listasi hänet vuonna 2014 Afri-

kan kymmenenneksi rikkaimmaksi mieheksi yli kolmen miljardin dollarin omai-

suudellaan.272 Hänellä ei ollut poliittista asemaa ennen vuoden 2011 vallanku-

mousta, vaikka hänen tiedettiinkin olleen hyvissä väleissä monien poliitikkojen 

kanssa.273 Poliittisen roolinsa alkutaipaleella hän pääsi uutisiin ilmoitettuaan, ettei 

osallistuisi koptien suunnittelemiin protesteihin, koska Egyptin tulisi keskittyä va-

kauttamaan tilanne ja elvyttämään maan taloutta. Samalla hän kannusti kopteja 

osallistumaan tuleviin vaaleihin. Sawiris totesi, että egyptiläiset olivat yhtä kan-

saa, eikä muslimien ja kristittyjen välillä ollut eroa. Ahram Online huomautti hä-

nen tästä huolimatta vaatineen lakia, joka kieltäisi mielenosoitukset jumalanpalve-

luspaikkojen ulkopuolella.274  

Sawiris ajautui kesäkuussa 2011 vakaviin ongelmiin linkitettyään Twitter-

tililleen sarjakuvia, joissa esiintyy parrakas Mikki Hiiri ja hunnulla kasvonsa peit-

tänyt Minni. Salafistit aloittivat välittömästi kampanjan häntä vastaan sosiaali-

sessa mediassa. Pari päivää myöhemmin Sawiris pyysi anteeksi kaikilta, jotka ei-

vät ymmärtäneet viestejä huumoriksi. Häntä vastaan nostettiin kuitenkin useita 

syytteitä islamin pilkkaamisesta.275 Heinäkuussa Sawiris iski takaisin ja syytti 

vuorostaan Muslimiveljeskuntaa ja sen poliittista johtajaa Mohammed Mursia 

kunnianloukkauksesta ja maan talouden vahingoittamisesta. Mursi oli lehdistö-

konferenssissa kannustanut kaikkia muslimeita boikotoimaan Sawiriksen liikeyri-

tyksiä kostoksi kuvista. Sawiris piti edelleen kiinni kannastaan, ettei ollut tarkoit-

tanut mitään pahaa kuvilla.276 Kristitty korkean profiilin poliitikko Egyptissä oli 

selvästi poikkeus ja Sawiris ilmeisen suorapuheisena henkilönä näytti joutuvan 
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jatkuvien poliittisten hyökkäyksien kohteeksi. Joulukuussa 2011 kaksi vastavalit-

tua Muslimiveljeskunnan FJP-puolueen parlamenttiedustajaa syytti Sawirista us-

konryhmien välisten jännitteiden lietsomisesta. Sawiris oli esittänyt, että maan is-

lamistit saivat taloudellista tukea Persianlahden arabimaista, kuten Saudi-Arabi-

asta ja Qatarista. Parlamenttiedustajat totesivat muun muassa, että ”kristityn liike-

miehen ei pitäisi puuttua mihinkään mikä liittyy islamiin” ja ”sellaiset väitteet 

ovat roskaa, hän on vain käynnistänyt peitellyn hyökkäyksen islamia vastaan”.277 

Kristityn egyptiläisen ilmeisen todenperäisiä epäilyksiä oli selkeästi vaikea käsi-

tellä, joten kannanotot leimattiin hyökkäykseksi uskontoa vastaan. Tällaisissa ta-

pauksissa ulkopuolisen on vaikea nähdä onko kyse uskonnosta vai politiikasta.  

Oikeudenkäynti Sawirista vastaan loukkaavista sarjakuvista alkoi tammi-

kuussa 2012 ja syytteet hylättiin lopulta helmikuun lopussa. Samoihin aikoihin 

häntä vastaan nostettiin lisä syytteitä islamin herjaamisesta.278 Presidentti Mursin 

vallan lujittuessa Sawiris joutui lopulta poistumaan maasta vuoden 2013 alussa. 

Omien sanojensa mukaan hänellä, Egyptin toiseksi rikkaimmalla miehellä, ei ollut 

muuta vaihtoehtoa kuin lähteä. Syyksi hän ilmoitti tavan, jolla islamistit johtivat 

maata. Hän totesi: ”me olemme yksi Egyptin isoimmista liiketoimintaa harjoitta-

vista perheistä – mutta meitä vastaan hyökätään jatkuvasti”. Sawiris viittasi erityi-

sesti heitä vastaan nostettuihin veronkiertosyytteisiin. Ahram Online totesi Sa-

wiriksen olevan ristiriitainen hahmo, joka suorasanaisesti kritisoi islamisteja. Hän 

oli perheestään kuitenkin ainoa, joka oli mukana politiikassa.279  

Sawiris oli poliitikkona poikkeus, mutta koptien ja erityisesti nuorten poliit-

tisen aktiivisuuden kasvu vuoden 2011 vallankumouksen aikana ja sen jälkeen oli 

ilmiö, joka näkyi selvästi uutisoinnissa kaikissa medioissa. Koptiaktivistit ideoivat 

muun muassa ”kristillistä veljeskuntaa” puolustamaan kristittyjen oikeuksia 

maassa. Maan kirkot eivät kuitenkaan tukeneet ajatusta, sillä ne vastustivat kristil-

lisen veljeskunnan tai minkä tahansa puoleen perustamista uskonnon varaan. Aja-

tusta vastustivat myös monet merkittävät koptivaikuttajat. Ahram Online totesi 

olevan huomionarvoista, että Muslimiveljeskunta tuki täysin tällaisen ryhmän pe-

rustamista.280 Kristillinen veljeskunta perustettiinkin heinäkuussa 2012.281 Siitä on 
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kuitenkin vaikea löytää mitään tietoja käytettävissä olevista uutislähteistä, joten 

suurta merkitystä ryhmällä ei ilmeisesti ole ollut.  

Kopteja syytettiin ajoittain länsimaihin tukeutumisesta ja monissa kommen-

teissaan koptiaktivistit käyttivät paljon energiaa todistaakseen, että syytös ei ollut 

todenmukainen. Ulkomailla asuvien koptien tuki otettiin vastaan, mutta länsimai-

den sekaantumista Egyptin sisäisiin asioihin ei pidetty suotavana. Koptit halusivat 

ennen kaikkea osoittaa olevansa lojaaleja kansalaisia. Esimerkiksi käy Yhdysval-

tain ulkoministerin Hillary Clintonin vierailu Egyptissä heinäkuussa 2012. Clinton 

tapasi vastavalitun presidentti Mursin ja toivoi häneltä muun muassa sitoutumista 

naisten sekä koptivähemmistön oikeuksien parantamiseen. Hän lupasi Yhdysval-

tain tuen Egyptille jatkuvan edellyttäen, että kehitys on positiivista.282 Kaikki 

Egyptin kristityt kirkot ja osa liberaaleista puolueista protestoivat vierailua vas-

taan pitäen Clintonin vierailua sekaantumisena maan sisäisiin asioihin. Kirkkojen 

edustajat kieltäytyivät edes tapaamasta Clintonia, koska tämä oli ensin tavannut 

salafistien ja Muslimiveljeskunnan edustajia, mikä nähtiin merkkinä Yhdysvaltain 

tuesta näitä ryhmiä kohtaan.283 Cesari toteaa, että Lähi-idän kristittyjä ryhmiä on 

usein kohdeltu länsimaiden lähettäminä ”Troijan hevosina” ja tällä on perusteltu 

heidän sulkemistaan yhteiskunnan avainasemista. Hän myös epäilee, että pelätes-

sään tällaista reaktiota paavi Shenouda ei suostunut koptiaktivistien vaatimukseen 

kansainvälisestä tutkinnasta Masperon tapahtumista lokakuussa 2011.284 

Epäilyt Yhdysvaltain tuesta islamisteille herättivät vahvoja tunteita koptien 

keskuudessa, sillä monet kuitenkin odottivat länsimaiden tukea, jopa konkreettisia 

toimia. Esimerkiksi toukokuussa 2011 Imbaban välikohtauksen jälkeisissä protes-

teissa mielenosoittajat marssivat ensin Yhdysvaltain suurlähetystön eteen vaati-

maan amerikkalaisten väliintuloa uskonryhmien välisen väkivallan lopettamiseksi 

maassa ja jatkoivat sieltä oikeustalolle.285 Ahram Onlinen mielipideosastolla 

koptijournalisti Said Shehata otti kantaa todeten, että koptien ei tulisi nojata ulko-

valtoihin hakiessaan tasavertaista asemaa muslimien kanssa. Hänen mukaansa osa 

kopteista odotti amerikkalaisten tukevan kristittyjä, olihan kyseessä ”kristitty 

maa”. Shehatan mukaan ei ollut olemassa muslimivaltiota vastaavaa käsitettä 

”kristitty kansakunta”. Hän kirjoitti: ”On myytti, että Yhdysvallat tukee kopteja, 

koska sitä ohjaavat sen omat edut ennemmin kuin uskonnollinen agenda.” 
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Koptien tulisi käyttää rauhanomaisia keinoja ja esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen 

tukea oikeuksiensa ajamisessa.286 

Koptit toki saivat tukea ja paljon huomiota ulkomailta ja tiedotusvälineissä. 

Ahram Online raportoi huhtikuussa 2011, että Egypti oli joutunut Yhdysvaltain 

uskonnonvapauden mustalle listalle maan koptivähemmistöön kohdistuneiden 

hyökkäysten johdosta. Uutisessa lainattiin Leonard Leon, uskonnonvapauskomis-

sion puheenjohtajan, lausuntoa, jossa tämä totesi väkivallan kristittyjä ja muita us-

konnollisia vähemmistöjä kohtaan jatkuneen vähentymättä, eikä hallitus ollut tuo-

nut syyllisiä oikeuden eteen.287 Uutinen viittasi Yhdysvaltain uskonnonvapausko-

mission vuoden 2011 raporttiin, mutta aiheesta ei löytynyt myöhempiä mainintoja 

Ahram Onlinen arkistoista, mikä viittaa maan hallinnon haluttomuuteen heikentää 

suhteita Yhdysvaltoihin. Valtaa pitävä sotilasneuvosto ilmoitti kuitenkin pian tä-

män jälkeen ottavansa käyttöön äärimmäiset keinot taistelussa uskonryhmien vä-

listä väkivaltaa vastaan. Lausunnossa todettiin, että uskonryhmien väliset jännit-

teet palvelivat ainoastaan Egyptin vihollisten päämääriä.288  

Myös Euroopan unioni antoi marraskuussa 2011 julkilausuman Egyptin ja 

Syyrian kristittyjen yhteisöjen tilanteesta. Siinä ilmaistiin huoli muun muassa 

Egyptin demokratisoitumiskehityksestä, Masperon aukion väkivaltaisista tapahtu-

mista, koptityttöjen kidnappauksista, pakkokäännytyksistä islamiin ja kymmenien 

tuhansien koptien maastamuutosta. Poikkeustilalainsäädännön nojalla jo 12 000 

siviiliä oli maaliskuun 2011 jälkeen tuomittu sotilastuomioistuimissa ilman kun-

nollista oikeudenkäyntiä. Lisäksi kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöjä vastaan käy-

tiin intensiivistä mustamaalauskampanjaa, jonka tavoitteena oli tahrata niiden 

maine Egyptin etujen vastaisina toimijoina. Euroopan parlamentti tuomitsi anka-

rasti mielenosoittajien surmaamisen Masperolla ja kehotti viranomaisia selvittä-

mään kristittyjä vastaan tehtyjen iskujen tekijät sekä vaati Egyptin viranomaisia 

turvaaman kaikkien Egyptin kansalaisten, myös koptikristittyjen perusoikeudet.289 

Unionin julkilausumasta tai sen vaikutuksista ei löydy juurikaan mainintoja alu-

een englanninkielisistä tiedotusvälineistä. Epäilemättä se kuitenkin toimitettiin 

maata hallinneen sotilasneuvoston tietoon. Koptien tärkein apu oli todennäköisesti 

kuitenkin heidän oma yhteisöllinen aktiivisuutensa, jolle tarjosi kaikupohjaa länsi-

maissa asuvien koptikirkkojen ja kansalaisjärjestöjen toiminta. 
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4.2. Maastamuutto kasvattaa koptikirkkoa maailmalla 

Vuoden 2012 syyskuussa Egyptissä julkistettiin viralliset väestötilastot, joiden 

mukaan kopteja olisi maassa 5,13 miljoonaa. Politiikassa vaikuttanut Copts of 

Egypt -koalitio epäili laskennan tulosta sanoen sen saattavan vaikuttaa kristittyjen 

asemaan uuden perustuslain luomisprosessin aikana. Koptikirkko itse arvio jäsen-

määränsä 15–18 miljoonan hengen välille. Koalition lausunnon mukaan 5,13 mil-

joonaa on todellisuudessa ulkomailla elävien koptien määrä, ei Egyptissä asu-

vien.290 Myöhemmin lokakuussa Copts of Egypt -koalitio irtisanoutuikin perustus-

lakiprosessista ja ilmoitti työskentelevänsä islamistijohtoisen perustuslakikomis-

sion kaatamiseksi.291 Koptiväestön lukumäärä oli Egyptissä selvästi politisoitunut 

kysymys, josta ei ole saatavissa varmaa tietoa. 

Al-Ahkbar julkaisi artikkelin, jonka teemana olivat koptien väestölaskennan 

poliittiset ulottuvuudet. Valtio ei ollut julkistanut arvioita koptien lukumäärästä 26 

vuoteen. Egyptin tilastokeskuksen (CAPMAS) johtaja kenraalimajuri Abu Bakr 

al-Guindi totesi tilastojen julkaisutilaisuudessa, että kopteilla vaikuttaisi olevan 

väestöryhmistä suurin maastamuuttomäärä, alhaisin syntyvyys ja korkeimmat tu-

lot. Pian Guindi kuitenkin perui puheensa ja väitti, että häntä lainattiin väärin. Hän 

julkaisi tiedotteen, jossa totesi: ”Vastaukseni pohjautui viimeiseen todennettuun 

tietoon Egyptin kristittyjen ja muslimien määrästä vuodelta 1986, jolloin kopteja 

oli 5,7 %. Tilastokeskuksella ei ole tarkkoja tietoja koptien määrästä sen jälkeen.” 

Guindi lisäsi, että YK:n suositusten mukaisesti kysymys uskonnosta on Egyptin 

väestölaskennoissa vapaaehtoinen ja kaikki eivät vastaa kysymykseen. Hän sanoi 

myös, että toisinaan valtion tilastot pysyvät luottamuksellisina, eikä niitä julkaista 

ilman hyvää syytä. Guindin ristiriitaiset lausunnot herättivät paljon keskustelua ja 

spekulointia koptien todellisesta lukumäärästä maassa. Kommentaattorit yhdisti-

vätkin väestölaskennan tulosten julkistamisen yleisesti käynnissä olleeseen kiis-

taan uudesta perustuslaista ja erityisesti sharia-lain rooliin siinä. Kansalaisoikeuk-

sia tutkinut Suleiman Shafik kommentoi, että kummatkaan numerot, kirkon tai 

valtion, eivät ole oikeita. Itse kiista oli typerä ja edusti perinteistä heimoajattelua, 

jossa lukumäärä merkitsee vaikutusvaltaa, vaikkei kerro mitään todellisesta vaiku-

tusvallasta. Shafikin mielestä koptien lukumäärällä ei ollut merkitystä, sillä 

”Kopteilla on oikeutettuja vaatimuksia. He tavoittelevat täysiä kansalaisoikeuk-

sia.” Hän muistutti, että vuoden 2010 valtion tilastojen mukaan kristityt omistivat 
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31 % kansallisesta omaisuudesta ja epäili, että väestölaskentatulosten julkistami-

sella oli tarkoitus kaivaa maata alta koptien kansalaisoikeustaistelulta.292 

Vuonna 2014 epäselvissä oloissa kuollut Bassem Sabry oli Egyptin arvoste-

tuimpia demokratia-aktivisteja. Hän teki Ahram Onlinelle kirjoitussarjan maan 

haasteista elokuussa 2012. Egyptissä arvioitiin asuvan 82 miljoonaa ihmistä. Vi-

rallisten tilastojen mukaan lisäksi 8 miljoona egyptiläistä asui ulkomailla. Egyptin 

bruttokansantuote vastasi Irlannin lukuja, vaikka maassa oli 20 kertaa enemmän 

asukkaita. Arviot köyhyysrajan alla olevien kansalaisten osuudesta olivat vaihdel-

leet 20–55 % välillä. Egyptin yhteiskunnan ongelma-alueita olivat tukiaisten vää-

ristämät markkinat, ruoan tuotannon vaikeudet, sähkö- ja polttoainepula, ylikan-

soitus, slummit ja asunnottomuus, uskonnonvapauden ongelmat, tehoton oikeus-

laitos ja koulut. Koulujen suuresta määrästä huolimatta vain 66 % kansasta osasi 

lukea. Edelleen uudistuksia tarvittiin sisäministeriön rakenteisiin, sananvapauden 

puutteisiin ja turismin alamäkeen. Katulapset ja naisten puutteelliset oikeudet ai-

heuttivat sosiaalisia ongelmia. Ylisuuri julkinen sektori ja kaikkialla rehottava 

korruptio kurittivat taloutta, Koko kansaa vaivasi vesipula ja Kairon 22 miljoonaa 

asukasta elivät ahtaudessa 5 miljoonalle suunnitellussa kaupungissa. Kansaa vai-

vasi myös ylikuormitettu julkinen terveyshuolto ja C-hepatiittiepidemia, joka oli 

tartuttanut jo 15–20 % kansasta. Kaiken tämän lisäksi kansallista sovintoa ei tun-

tunut löytyvän käynnissä olevaan perustuslakiprosessiin.293 Egyptin tilanne vai-

kutti siis huonolta, ja köyhä kansa asui kurjissa oloissa. Kansan arkisessa elä-

mässä uskonryhmien väliset ongelmat eivät varmaankaan olleet päällimmäisenä. 

Kansan identiteetti rakentui kuitenkin vahvasti uskonnon varaan, joten voi olettaa, 

että epäilykset koptikristittyjen paremmista oloista tai vaatimukset lisäoikeuksista 

saattoivat käynnistää levottomuuksia.  

Tarkkoja tietoja koptien maastamuuton määrästä on vaikea löytää. Kasvanut 

väkivalta ja yhteiskunnallinen vastakkainasettelu lisäsivät kiistämättä kristittyjen 

halukkuutta muuttaa ulkomaille. Unohtaa ei kuitenkaan voi maan yleistä heikkoa 

tilannetta, työttömyyttä ja köyhyyttä. Miljoonat egyptiläiset, tyypillisesti miehet, 

työskentelivät naapurimaissa ja lähettivät rahaa kotimaassa oleville perheilleen. 

Suurimmat työperäisen maastamuuton kohteet olivat Saudi-Arabia, Libya ja Yh-

dysvallat. Vuonna 2013 Migration Policy Centren tietojen mukaan väliaikainen 

työperäinen maastamuutto arabimaihin muuttui yhä useammin pysyväksi, eivätkä 
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lähtijät juurikaan palanneet kotimaahansa. Aiemmin pysyvä maastamuutto oli 

suuntautunut ensisijaisesti Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.294 

 Vuoden 2011 lopulla New York Timesin haastattelema Naguib Gibrael, 

koptikirkon lakimies, totesi, että vallankumouksen jälkeen jo 100 000 kristittyä 

perhettä oli muuttanut ulkomaille.295 Samoihin aikoihin Al-Arabia News raportoi, 

että Egyptin taiteilijat ja koptiliikemiehet muuttivat yhä sankemmin joukoin ulko-

maille.296 Koptien maastamuutto mainittiin monissa raporteissa, mutta yleensä il-

man tarkkoja lukuja tai yksityiskohtia. Al-Ahram Weekly julkaisi huhtikuussa 

2013 artikkelin, jossa epäiltiin koptien väitetyn ”exoduksen” olevan vähemmän 

dramaattinen kuin huhuissa ja internet-kirjoituksissa väitettiin. Lähtökohtana oli 

huomio, että koptien maastamuutosta puhuttiin maassa aina, kun uskonryhmien 

väliset yhteenotot kiihtyivät. Muuttoaalloista raportoitiin aina merkittävien tapah-

tumien jälkeen, viimeksi Masperon välikohtauksen ja presidentti Mursin valtaan-

tulon jälkeen. Asiantuntijat uskoivat vähintään 100 000 koptin lähteneen maasta 

islamistien valtaantulon jälkeen. Kirkko ei kuitenkaan vahvistanut lukuja ja väitti 

niitä liioitelluksi. Kirkon edustajan mukaan kirkko ei julkaise tarkkoja lukuja 

koptiemigranttien määrästä. Kirkko suositteli, etteivät koptit myöskään jakaisi tie-

toa käyttämistään maahanmuuttoon liittyvistä verkkopalveluista, tietojen keräämi-

sen pelosta. Sana eri maiden maahanmuuttopolitiikasta levisi kuitenkin tehok-

kaasti suusta suuhun ja nuoret koptit jonottivat Hollannin, Kanadan, Australian ja 

Ruotsin suurlähetystöjen ovilla toivoen voivansa rekisteröityä turvapaikanhaki-

joiksi uskonnollisen vainon perusteella. Piispa Basanti kielsi haastattelussa, että 

käynnissä olisi koptien ”exodus” muslimien pelossa, mutta totesi, että kohde-

maissa toimiva koptikirkko avustaisi sinne muuttavia kopteja asunnon ja työn-

haussa. Hän sanoi: ”On luonnollista, että koptit etsivät egyptiläistä kirkkoa 

maassa, jota he eivät tunne, ja kirkko ei koskaan käännä selkäänsä pojillensa.”297 

Euroopan unionin rahoittaman Migration Policy Centren tutkimuksessa, 

joka toteutettiin puhelinkyselynä vuoden 2013 alussa, epäilys uskonnon vaikutuk-

sesta maastamuuttoon Egyptissä vahvistettiin. Lähtökohtana oli, että noin 10 %:lla 

egyptiläisistä kotitalouksista on yksi tai useampi ulkomailla asuva perheenjäsen. 

Heidän kotimaahansa lähettämä raha oli vuonna 2011 noin 14 miljardia dollaria, 3 

% bruttokansantuotteesta. Ulkomailla asuvat egyptiläiset olivat maan tärkeimpiä 
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ulkomaan valuutan lähteitä. Tutkimuksen kohderyhmä olivat egyptiläiset nuoret, 

2500 henkeä, joilta tiedusteltiin maastamuuttohalukkuutta. 18,7 % ilmaisi aiko-

muksensa lähteä, heistä 81,8 % miehiä. Tutkimuksessa identifioitiin kolme maas-

tamuuttoa erityisesti edistävää henkilökohtaista ominaisuutta: Yliopistokoulutus, 

naimattomuus ja kristinusko. Erityinen huomio oli se, että kristityille nuorille us-

konnolla oli maastamuuttopäätökseen kaikkein suurin vaikutus, toisin kuin musli-

meille. Uskonnon vaikutus absoluuttisissa lukumäärissä oli noin 5 %, mutta huo-

mioiden kristittyjen määrän maassa, suhteellinen ero uskonnon vaikutuksessa 

muuttohalukkuuteen oli 253 %. Tutkimuksen lopputulos oli, että maan poliittinen 

tilanne ei yleisesti ottaen ollut lisännyt nuorten halukkuutta muuttaa maasta, sillä 

halukkuus oli pienempää kuin vuonna 2009. Turvattomuuden tunteen epäiltiin 

olevan syynä siihen, miksi kristityt ilmaisivat muslimeja merkittävästi suurempaa 

halukkuutta muuttaa maasta.298 Tutkimus osoittaa siis selkeästi todeksi sen huo-

mion, mikä nousi uutisaineistosta. Koulutettu koptinuoriso lähti maasta yhä san-

kemmin joukoin ja nimenomaan uskontoon liittyvistä syistä. 

Koptien määrä diasporassa oli siis jatkuvassa kasvussa. 2010-luvulla aktiivi-

sia koptiyhteisöjä oli jo kaikilla mantereilla. Vuonna 2012 Yhdysvalloissa oli jo 

151 koptiseurakuntaa, kaksi luostaria ja kolme seminaaria. Koptikirkko oli kreik-

kalaisortodoksisen kirkon jälkeen suurin ortodoksikirkko Amerikassa. Lisäksi 

koptien hiippakuntaorganisaatiot, seurakunnat ja maallikkojärjestöt ylläpitivät 

monia avustus- ja tukiohjelmia, joiden kohteena olivat koptit sekä diasporassa että 

Egyptissä.299 Vaikka ulkomailla asuvien koptiyhteisöjen sidos emokirkkoon on ol-

lut vahva, oli niille jo alusta alkaen muodostanut oma identiteettinsä. Kansainväli-

nen koptiyhteisö on tämän prosessin myötä 2010-luvulla tullut poliittisesti yhä 

riippumattomammaksi emokirkostaan.300  

Yhdysvaltoihin vuonna 2011 muuttanut koptiaktivisti Samuel Tadros antaa 

kirjassaan Motherland Lost synkän kuvan Egyptin koptien tulevaisuudesta. Hänen 

mukaansa koptien sallitaan asua maassa ja heitä siedetään toisen luokan kansalai-

sina. Yritykset murtautua esiin tasa-arvoisina kansalaisina tultaisiin jatkossakin 

tukahduttamaan hyökkäyksenä islamin ylivaltaa vastaan. Koska koptit asuvat 

maantieteellisesti hajallaan ympäri maata, eivätkä voi turvautua voimakeinoihin, 

                                                 
298 Amer & Fargues 2014, 1, 17–18, 25. 
299 Saad 2014 a, 287, 293. 
300 Campo & Iskander 2009, 6. 



 90 

heidän ainoa vaihtoehtonsa olisi pakata laukut ja lähteä maasta. Tadros ennustaa-

kin uutta massiivista muuttoaaltoa, mutta on huolissaan siitä, että vain rikkaat ja 

koulutetut pääsevät lähtemään ja köyhät joutuvat jäämään. Myös kirkko joutuisi 

jättimäisen haasteen eteen, kun koptiortodokseista yhä suurempi osa tulisi asu-

maan Egyptin ulkopuolella.301 Tadrosin kirjan yhteenveto on hyvin yksioikoinen 

ja tunteenomainen. Ei tunnu realistiselta, että miljoonat koptit ryntäisivät länsi-

maihin lyhyen ajan sisällä. Pidemmällä tähtäimellä vaikuttaa kuitenkin selvältä, 

että koptien maastamuutto jatkuu ja nimenomaan koulutettu väki lähtee maasta.  

4.3. Koptikirkon johtajan arvovalta on koetuksella 

New York Times analysoi heti paavi Shenouda III:n kuoleman jälkeen maalis-

kuussa 2012 hänen perintöään. Lehden mukaan paavi tunnettiin karismaattisena ja 

konservatiivisena johtajana. Hän täytti johtajuustyhjiön, kun koptit vetäytyivät jul-

kisesta elämästä autoritäärisen hallinnon alaisuudessa. Häntä kuitenkin kritisoitiin 

yksinvaltaisista otteista. Shenoudan tuki Mubarakin hallinnolle vaihtokauppana 

koptien suojelemiselle alkoi hänen viimeisinä vuosinaan vaikuttaa huonolta vaih-

tokaupalta. Analyysin mukaan kirkon ja valtion tiivis suhde vieroitti monia nuoria 

ja maallistuneempia kopteja kirkosta kasvavassa määrin. Uransa alkuaikoina 

Shenouda kritisoi ankarasti vallanpitäjiä koptien syrjinnästä ja presidentti Anwar 

Sadatin aikana hänet pakotettiin luostariin kotiarestiin vuosiksi 1981–1985. Hän 

vapautui lupauduttuaan olemaan vähemmän avoimesti kriittinen hallituksen poli-

tiikalle. Tämä yhteisymmärrys joutui kovalle koetukselle 2000-luvulla, kun us-

konryhmien välinen väkivalta kiihtyi ja hallitus oli kyvytön sitä hillitsemään. 

Myös kirkon lähes täydellinen kielto avioerolle aiheutti jännitteitä kirkon sisällä 

paavin viimeisinä vuosina.302 

Koptinuorison aktiivisuus vallankumouksessa vastoin paavi Shenouda III:n 

suoraa kieltoa oli epäilemättä oire paavin aseman muutoksesta. Paavin kuoleman 

jälkeen hänen roolistaan Mubarakin vallan puolustajana esitettiin useita kriittisiä 

puheenvuoroja. Eräs suorapuheisimmista lienee ollut riippumaton tutkija Magdi 

Guirguis, joka totesi kirkon vastustaneen vallankumousta. Hänen mukaansa Mu-

barakin aikakausi oli tavallisille kopteille pahinta aikaa miesmuistiin, mutta papis-

tolle ja koptieliitille kaikkein aikojen parasta aikaa. Paavi Shenoudan rooli Muba-
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rakin politiikan takuumiehenä takasi kirkolle ja sen eliitille paljon etuja. Guir-

guisin mielestä kirkon tiiviit yhteydet hallintoon olivat osasyynä kristittyjen nega-

tiiviseen julkisuuskuvaan vallankumouksen jälkeen. Guirguisin mukaan myös 

suurelliset kirkkojen rakennushankkeet aiheuttivat katkeruutta köyhässä muslimi-

väestössä ja sitä kautta lisäsi tarvetta korostaa maan muslimi-identiteettiä.303 

Shenoudan asema koptikirkon johtajana oli vahva, sillä kirkon hallinnon 

keskittäminen oli yksi hänen ensimmäisistä toimistaan paaviksi valinnan jälkeen. 

Vielä 1960-luvulla koptikirkon hallinto oli hajautettu ja hiippakunnat ja seurakun-

nat olivat varsin itsenäisiä. Hasan toteaa kirkon hallinnon ennen Shenoudan aikaa 

olleen lähes feodaalinen, viitaten piispojen paaville antamiin uskollisuudenvaloi-

hin. Piispat käytännössä pitivät hiippakuntia omina läänityksinään. Usein piispat 

myös valittiin paikallisten mahtimiesten toimesta. Paavi Shenouda keskitti kirkon 

hallintoa ja miehitti avainpaikat omilla ”hengellisillä lapsillaan”, jotka olivat lo-

jaaleja nimenomaan paaville. Keskitetty hallinto mahdollisti kirkon toiminnan 

voimakkaan kehittymisen. Kyseessä oli muustakin kuin moraalin kohotuksesta. 

Paaville muutos oli keino ohjata koko koptiyhteisön taloudellista ja kulttuurista 

kehitystä. Hasan toteaa, että kehityksen teeman tuominen kirkon toiminnan tavoit-

teeksi oli ennenkuulumatonta. Kirkon uudet sosiaaliset kehitysohjelmat olivat 

merkittäviä. Paavi ei voinut luottaa varsin pienen piispakunnan ja papiston tavoit-

tavan lähes 10 miljoonaa koptia. Hän rekrytoi suuren määrän maallikoita kirkon 

tehtäviin. Paavi Shenouda totesi itse: ”Tiedän joidenkin ihmisten syyttävän minua 

kunnianhimoiseksi. En kuitenkaan ole. Ainoa tavoitteeni on integroida kopti – jo-

kainen heistä – kirkkoonsa.” Useat aiemmin vain löyhästi kirkon tehtävissä olleet 

sidottiin tiukemmin yhteisöön myöntämällä heille seurakunnallisia titteleitä, kuten 

shamas (diakoni), mukaras (tehtävään vihitty maallikko) ja khudam (kirkon palve-

lija). Nämä kymmenet tuhannet ihmiset toimivat sittemmin tiiminvetäjinä kirkon 

monissa uudistushankkeissa.304 Guirguis kommentoi kriittisemmin, että paavi 

Shenoudan tavoitteena oli keskittää kaikki valta itselleen ja asettaa kirkko koptien 

edustajaksi kaikilla elämänaloilla. Esimerkiksi koptien teologisessa opetuksessa 

oli luvallista käyttää vain paavin itse kirjoittamia kirjoja.305 

Vahva keskusvalta oli ilmeisesti antanut aihetta kritiikkiin kirkon sisällä. 

Vartija-lehden verkkosivuilla julkaistiin ruotsalaisen papin Håkan Sandvikin 
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haastattelu paavi Tawadros II:n virkaan astumiseen liittyen. Sandvik oli toiminut 

Egyptissä pitkään Ruotsin kirkon edustajana. Hän vahvisti haastattelussa erään ke-

hityskulun, josta oli ollut merkkejä myös muun muassa Ahram Onlinen uutisoin-

nissa, vaikka sen linjaan ei kirkon sisäisiin asioihin puuttuminen näytä kuuluneen-

kaan. Sandvik totesi, että uudella paavilla tulisi olemaan monia vaikeita haasteita 

edessään. Tärkein kysymys kirkon sisällä olisi tasapainottelu maallikoiden ja piis-

pojen kirkollisen vallan välillä. Vallankumouksen jälkeen nimittäin paavin ja piis-

pojen valta koptikansalaisien yli ei ollut enää yhtä selvä asia kuin aiemmin.306 

Avioerokiista on kuvaava esimerkki kirkon muutoksesta. Paavi Shenouda 

III linjasi vuonna 1971, että avioero olisi koptikristitylle sallittu vain uskottomuu-

den vuoksi. Aiemmin voimassa oli vuoden 1938 lainsäädäntö, jonka tulkinnat oli-

vat väljempiä.307 Koptien avioerokiistat mainittiin useassa yhteydessä uuden paa-

vin Tawadros II:n suureksi haasteeksi. Islamilainen perhelaki salli avioeron ja 

eräät ilmeisen pienehköt mutta äänekkäät kristityt ryhmät ajoivat avioero-oikeutta 

myös kristityille. Kesäkuussa 2011 Ahram Online raportoi Facebook-tapahtu-

masta, jolla kerättiin väkeä mielenosoitukseen vaatimaan avioero-oikeutta kristi-

tyille. Mielenosoittajien tavoitteena oli painostaa hallitusta muuttamaan Egyptin 

lakeja siten, että kristittyjä koskisi perheasioissa siviililaki kanonisen lain sijasta. 

Uutisen mukaan monet kristityt kampanjoivat oikeudesta avioeroon ja joissain ta-

pauksissa kristityt olivat jopa kääntyneet islaminuskoon voidakseen erota tai 

mennä uudelleen naimisiin. Facebook-tapahtuman kutsussa luki seuraavasti: 

 
Me olemme ryhmä kristittyjä, jotka vaadimme oikeuttamme avioeroon ja siviilivihkimi-

seen, kaikella kunnioituksella paavia ja hänen seuraajiaan kohtaan. – – Paavi on saarnois-

saan useammin kuin kerran todennut, että kuka tahansa haluaa siviiliavioeron tai vihkimi-

nen, kirkon muurien ulkopuolella, olisi vapaa tekemään juuri niin kuin haluaa.308 

 

Ryhmä ei suoraan näyttänyt hyökkäävän paavia vastaan, vaan pyrki tulkitsemaan 

paavin puheita uudella tavalla. Mielenosoitukseen oikeusministeriön edustalle hei-

näkuussa osallistui Ahram Onlinen mukaan kymmeniä ihmisiä, joten se ei siis ol-

lut massatapahtuma. Julisteissa oli tekstejä, kuten ”ei uskonnonvaihdolle avioeron 
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takia” ja ”Siviiliavioliitto ja avioero pelastaa Egyptin uskonryhmien välisiltä yh-

teenotoilta.” 43-vuotias Fawqy Ayed Adballah kantoi taulua, jossa luki ”En aio 

elää yksin koko elämääni.”. Haastattelussa hän sanoi olleensa erossa vaimostaan 

jo kuuden vuoden ajan, eikä vieläkään ollut saanut avioeroa. Hän halusi avioero-

lain muutoksen, jotta voisi mennä uudelleen naimisiin.309 Mielenosoitukset jatkui-

vat viikkoa myöhemmin, kun yli sata koptikristittyä protestoi piispaansa vastaan 

Pyhän Markuksen katedraalin edessä Abbasiyassa. Protestoijat syyttivät piispa 

Paulia siitä, että hän on hoitanut heidän asioistaan ”jääräpäisesti ja ylimielisesti”, 

erityisesti ongelmissa, jotka koskevat avioliittoa ja avioeroa. He vaativat, että 

paavi Shenouda III erottaisi piispan.310 Paavi Shenouda III ottikin asiaan pian kan-

taa ja keskusteli piispan ja hänen henkilökuntansa kanssa. Hän pyysi piispaa rau-

hoittamaan mielenosoittajia ja tutkimaan heidän raportoimiaan ongelmia.311 

Al-Ahram Weekly julkaisi tilanteen kehittymisestä kirjoituksen syyskuussa 

lopussa. Abbasiayan katedraalin edessä järjestettiin elokuussa vielä neljä protestia 

ja myös oikeusministeriön edessä osoitettiin mieltä. Facebook-kampanjasta al-

kunsa saanut protesti oli kehittynyt vaiheeseen, jossa sadat avioero- ja uudel-

leenavioitumisoikeutta vaatineet koptit ilmoittivat lopulta kollektiivisesta kirkosta 

eroamisestaan syyskuussa 2011. He eivät kuitenkaan luopuneet kristinuskosta, 

vaan ilmeisesti perustivat oman yhteisönsä. Paavi Shenouda tuomitsi tapahtuneen 

”syntisten ja avionrikkojen” teoksi ja vakuutti, että ”ei peräänny Pyhän Raamatun 

opetuksista, vaikka se tarkoittaisi sitä, että jokainen ortodoksikopti lähtisi pois.” 

Kirkko oli ilmeisesti kuitenkin tehostanut avioero- ja uudelleenavioitumispyyntö-

jen käsittelyä. Arvioiden mukaan 200 000 anomusta tuli kirkon käsittelyyn vuosit-

tain ja 300 000 oli parhaillaan odottamassa käsittelyä. Haastatellut papit painotti-

vat, että kirkko antaa uudelleenavioitumisluvan vain osapuolelle, joka oli todista-

nut puolisonsa uskottomuuden. Kirkosta eronneet kaipasivat keskustelua aiheesta, 

mutta dialogi ei tainnut olla kirkon asialistalla, päätellen paavin kommenteista.312 

Vuoden 2012 huhtikuussa, paavi Shenoudan kuoltua, samainen pieni akti-

vistiryhmä Coptic 38 palasi julkisuuteen vaatimalla paluuta vuoden 1938 väljem-

piin laintulkintoihin avioeroasioissa. Pitämässään lehdistötilaisuudessa he toivat 

esille muun muassa sen, että arvioidaan olleen 1200 tapausta, joissa koptikristitty 
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on kääntynyt islamiin saadakseen avioeron. Arvioiden mukaan 4000 koptia oli 

syyskuun jälkeen eronnut kirkosta ja jättänyt avioerohakemuksen oikeuteen toi-

voen, että ratkaisu löytyisi siviilioikeudesta. Ongelmaksi oli kuitenkin tullut se, 

että Egyptin tuomarit eivät olleet tottuneet ajatukseen kristityistä ilman muodol-

lista kirkkokuntaa ja oikeuskäsittelyt olivat vielä kesken. Kirkko puolustautui to-

teamalla, että vuoden 1938 lait laati ”maallinen” henkilö ja ne rikkoivat Raamatun 

lakeja vastaan. Koptilakimies Nabel Ghabrialin mukaan uudella paavilla ei olisi 

muuta keinoa kuin seurata Jumalan lakia, niin kuin se on Raamatussa ilmaistu.313 

Syyskuussa ryhmä meni ilmeisesti liian pitkälle. Se vaati, että koska Raamattu 

edellyttää kristittyjen tottelevan valtion lakeja, Egyptin kristittyjen tulisi ”seurata 

islamilaista lakia, koska se edustaa [perustuslain mukaan] Egyptin lainsäädännön 

pääasiallista lähdettä.” Ryhmää kuultiin perustuslakikomission istunnossa, jossa 

he vaativat kristittyjen avioliittoasioiden käsittelyä siviilioikeudessa, kuten musli-

mienkin asioita. Lausunto raivostutti muut koptiryhmät. Coptic 38 -ryhmää syy-

tettiin yrityksestä ratkaista henkilökohtaisia ongelmiaan kirkon avulla ja ryhmän 

todettiin puhuvan pelkästään omasta puolestaan.314 Asian saama julkisuus Ahram 

Onlinessa vaikuttaa liittyvän ajankohtaisiin perustuslakiluonnokseen liittyviin 

kiistoihin ja haluun tuoda esille myös kirkon sisäisiä ristiriitoja. Eräässä asiaa kä-

sittelevässä artikkelissa jopa todetaan, että kyseessä on ”vähän tunnettu” ryhmä, 

joka etsii julkisuutta. 

Kiista ei ratkennut tutkimusajanjaksolla. Vuoden 2014 marraskuussa Watani 

raportoi, että Egyptin oikeusministeriö oli lähettänyt kirkoille kommenttikierrok-

selle luonnoksen uudesta perhelaista, jossa avattaisiin kristityille mahdollisuus 

avioeroon ja uudelleenavioitumiseen, jota kirkon ei tarvitsisi tunnustaa. Kirkot lu-

pasivat perustaa komiteat tutkimaan asiaa. Lakiehdotus perustui kirkkojen itsensä 

tekemään lakiehdotukseen 1970-luvun alusta, jota oikeusministerit eivät olleet 

suostuneet ottaneet käsittelyyn aiemmin.315  

Paavi Shenoudan ja hänen johtamansa kirkon suhde Israeliin ja pyhiinvael-

luksiin liittyvät kiistat hänen kuolemansa jälkeen tarjoavat toisen näkökulman 

paavin auktoriteetin muutokseen. Koptit olivat ikimuistoisista ajoista tehneet pää-

siäisen aikaan pyhiinvaellusmatkoja Jerusalemiin ja sen Pyhän haudan kirkkoon. 

Vuoden 1967 kuuden päivän sodan aikana Israel valloitti Itä-Jerusalemin, jossa 

                                                 
313 AHO 23.4.2012 Coptic Christians call for divorce law relaxation. 
314 AHO 29.8.2012 Coptic group rejects constitutional proposal that Christians be subject to the 

church in family law. 
315 WAT 16.11.2014 Family law for Christians under scrutiny. 
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koptien pyhäkkö sijaitsi. Sotatilan ja paavi Shenoudan kiellon takia Egyptin koptit 

eivät voineet 11 vuoteen vierailla Israelissa. Vuoden 1978 rauhansopimuksen jäl-

keen israelilaiset turistit tulivat suurin joukoin Egyptiin. Israel ilmaisi kuitenkin 

paheksuntansa siitä, että egyptiläiset eivät vierailleet Israelissa. Tämän johtui siitä, 

että rauhansopimus ei ollut Egyptin kansan mieleen ja vierailuja olisi pidetty 

epäisänmaallisina. Presidentti Sadat painosti paavi Shenoudaa jatkamaan pyhiin-

vaelluksia Jerusalemiin, mutta paavi kieltäytyi ja antoi vuonna 1979 paavillisen 

määräyksen, jonka mukaan koptit eivät saa matkustaa Israeliin solidaarisuuden 

osoituksena palestiinalaisia kohtaan. Hän ilmoitti Sadatille, että hän menisi Jeru-

salemiin vain käsi kädessä Jasser Arafatin kanssa. Shenouda ei halunnut, että kris-

tittyjä alettaisiin pitää pettureina.316 

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin kielto oli yhä voimassa ja se pysyi 

esillä sekä kansallisessa että kirkon sisäisessä keskustelussa. Arab West Report 

julkaisi keskusteluja käsittelevän raportin, jossa todettiin muun muassa, että paa-

via oli sekä kritisoitu että kiitetty kieltopäätöksen johdosta. Kiellon alkuperäisistä 

syistä on monia tulkintoja, eivätkä todelliset syyt todennäköisesti koskaan selviä. 

Koptikirkossa on ollut vahva traditio Egyptin omista kristillisistä Jeesuksen elä-

mään liittyvistä pyhistä paikoista, vaikka Raamatussa niistä ei mainita mitään. 

Kirkon sisäisessä keskustelussa nämä ovat kilpailleet merkittävyydestä Palestiinan 

ja Jerusalemin pyhien paikkojen kanssa. Paavi Shenoudan johtaman koptikirkon 

vahva Israelin vastainen asenne ja juutalaisten ”valitun kansan” roolin kieltävä 

teologia on myös vaikuttanut taustalla. Koptikirkolle Israelin vastustamisen on ol-

lut tapa erottua muista kristillisistä kirkoista edukseen arabimaailman keskellä. 

Kielto koetteli paavin auktoriteettiasemaa, mutta myös vahvisti sitä, sillä kieltoa 

uhmanneet pyhiinvaeltajat joutuivat rangaistuksena julkisesti pyytämään anteeksi 

tekoaan paavilta, uhkana ehtoollisen kieltäminen tai jopa kirkosta erottaminen. 

Paavin kritisoitiin menneen liian pitkälle vallankäytössään tämän asian osalta, ei-

vätkä kaikki kirkon palvelijat panneet virallisia rangaistuksia toimeen. Pyhiinvael-

luskieltoa valvomalla kirkko pakotti monet koptikristityt hakemaan siunauksia 

Egyptin omilta pyhiltä paikoilta, mikä johti niiden merkityksen kasvuun.317 

Pääsiäisen aikaan vuonna 2012 ryhmä kopteja päätti uhmata edesmenneen 

paavin pyhiinvaelluskieltoa. Ahram Online raportoi tapahtumien etenemisestä 

                                                 
316 Hasan 2003, 108–109. 
317 AWR The Forbidden Pilgrimage, 2009. 
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päivä päivältä. Pitkänäperjantaina uutisoitiin, kuinka kopteja oli noussut lentoko-

neisiin lentääkseen Israeliin. Kairon lentokentän viranomaiset totesivat, että ky-

seessä oli ennenkuulumaton tapahtuma, sillä pyhiinvaeltajia kuljettamaan oli va-

rattu kaksi päivittäistä lentoa ja jo perjantaina matkaan oli lähtenyt 104 henki-

löä.318 Lauantaina kerrottiin, kuinka pyhiinvaeltajilta oli kielletty pääsy Pyhän 

haudan kirkon koptien hallinnassa olevaan kappeliin. Pappi Mesaael totesi: 

”Emme antaneet heidän rukoilla tai keskeyttää paastoaan. Se suututti heitä niin, 

että jotkut halusivat hyökätä kimppuumme.”319 Toisena pääsiäispäivänä todettiin, 

että pyhiinvaeltajien virta Jerusalemiin oli kasvanut, vaikka he eivät edelleenkään 

päässeet viettämään pääsiäistä omaan kirkkoonsa.320 Tiistaina kerrottiin uutisena 

vielä, että yritykset, jotka järjestävät koptien pyhiinvaelluksia, toimivat lain puit-

teissa, sillä Egyptin valtio ei ollut asettanut rajoituksia Jerusalemin vierailuille.321 

Watani julkaisi artikkelin, joka linjasi kirkon aseman suhteessa Jerusalemin 

pyhiinvaelluksiin. Virkaatekevä paavi Pachomeus totesi kirkon virallisessa julki-

lausumassa, että paavi Shenoudan kielto tehdä pyhiinvaelluksia Pyhään maahan 

oli edelleen voimassa, päinvastaisista huhuista huolimatta. Arvioiden mukaan 

noin 20 000 koptia oli lentänyt tai lähtenyt bussimatkalle Jerusalemiin pääsiäisvii-

kon aikana. Pachomeus painotti kirkon kansallista roolia palestiinalaisten asian tu-

kijana. Hän totesi, että jokainen Pyhään maahan matkustanut kopti toimi henkilö-

kohtaisesta aloitteesta, eikä kirkko ollut vastuussa heidän toimistaan. Kysyttäessä 

rangaistuksista Pachomeus totesi, että asia olisi seuraavan paavin käsissä. Myös 

ainakin osa diasporassa olevista koptiyhteisöistä ilmaisi tukensa kielloille. Näin 

teki muun muassa Sweden Copts Organisation. Sen johtaja painotti diasporakir-

kon olevan osa Egyptin äitikirkkoa ja tukevan sen isänmaallista Palestiinan asian 

ajamista. Artikkelissa todettiin paavin olleen kaukokatseinen, kun hän kieltäytyi 

normalisoimasta kirkon suhteita Israelin kanssa. Mikäli hän olisi tehnyt niin, 

koptit olisi leimattu arabimaailman pettureiksi.322 Kirkon johdolla ei näyttänyt 

olevan tarvetta tehdä kompromissia kieltoa rikkoneiden tai sen purkamista halun-

neiden kanssa.  

                                                 
318 AHO 6.4.2012 A hundred Copts defy late pope's travel ban on Jerusalem pilgrimage. 
319 AHO 7.4.2012 Egyptian Christians denied Easter celebrations in Jerusalem by church. 
320 AHO 9.4.2012 More Egyptian Christians defy late pope's Holy Land travel ban. 
321 AHO 10.4.2012 Egypt tour companies to continue offering Jerusalem trips. 
322 WAT 11.4.2012 The ban still on. 
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5. Johtopäätökset 
Egyptin koptit ovat pieni kristillinen yhteisö muslimi- ja arabimaailman sydä-

messä. Koptiyhteisö on joutunut puolustamaan yhtenäisyyttään sekä sisältä että 

ulkoapäin uhkaavilta vahvoilta voimilta, kansallismielisyyttä, maallistumista, 

maastamuuttoa sekä radikaalia islamismia vastaan. Heidän lukumääränsä on poli-

tisoitunut kysymys Egyptissä, eikä varmistettua tietoa ole saatavissa. Arvioiden 

mukaan Egyptissä asuu noin 8 miljoonaa koptia, 10 % väestöstä. Koptien yhteis-

kunnallinen asema heikentyi vuoden 1952 vallankumouksen jälkeen. Muuta väes-

töä koulutetummat ja varakkaammat koptit muuttivat sen seurauksena kiihtyvällä 

tahdilla ulkomaille, erityisesti Yhdysvaltoihin, useassa aallossa. 2000-luvun alussa 

noin miljoonan koptikristityn arvioitiin asuneen maan rajojen ulkopuolella. 

Diasporassa elävät koptit ovat olleet merkittäviä mielipidevaikuttajia erityi-

sesti Yhdysvalloissa. Koptien tilanteesta kansainvälisessä mediassa käydyssä mie-

likuvakeskustelussa on ollut esillä kaksi vastakkaista näkemystä. 1970-luvulta al-

kaen ajatusta ”vainotusta koptiyhteisöstä” on pidetty voimakkaasti esillä Yhdys-

valloista käsin. Egyptin koptilaisortodoksinen kirkko puolestaan on korostanut 

kansallisen yhtenäisyyden linjaa, eikä ole halunnut nähdä kopteja erityistä länsi-

maiden huolenpitoa tarvitsevana vähemmistönä. Egyptin koptit eivät ole halun-

neet leimautua länsimaiden tuen varassa toimivaksi viidenneksi kolonnaksi, 

vaikka jotkut tukea ovatkin etsineet. Hallituksen suojeleman vähemmistöroolin 

hyväksyminen olisi saattanut johtaa marginalisoitumiseen ja yhä syvenevään ve-

täytymiseen yhteiskunnasta kirkon muurien suojaan.  

Toisen maailmansodan jälkeen koptikirkko oli pysähtyneisyyden tilassa ja 

korruptoitunut kuten muukin yhteiskunta. Kirkko kuitenkin uudistui vastaamaan 

vuoden 1952 vallankumouksen jälkeisiin haasteisiin, kun uskonnon merkitys alkoi 

kasvaa Egyptin yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen syrjinnän kokemuksesta ja us-

konryhmien välisen väkivallan kiihtymisestä huolimatta kirkko oli 2000-luvulle 

tultaessa muuttunut eteenpäin meneväksi, vahvan identiteetin omaavaksi kansain-

välistyväksi yhteisöksi. Yli 40 vuotta virkaansa hoitanut paavi Shenouda III 

(1923–2012) oli merkittävä vaikuttaja tässä prosessissa. Hänen uransa viimeisiä 

vuosia varjosti kuitenkin hänen tarjoamansa vahva tuki presidentti Mubarakin au-

toritääriselle hallinnolle, joka suistettiin vallasta vuoden 2011 vallankumouksessa.  

Mubarakin hallinnon ja paavin johtaman kirkon välinen hiljainen sopimus 

teki kirkosta koptien virallisen edustajan hallintoon päin. Hallitus ei kuitenkaan 

pitänyt uskonryhmien välisten jännitteiden hillintää ensisijaisena tehtävänään. 
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2000-luvulle tultaessa Egyptin koptit olivat hiljalleen vetäytyneet julkisesta elä-

mästä, joko omiin sosiaalisiin lokeroihinsa tai maastamuuton kautta fyysisesti. 

Koptien kokema turvallisuudentunne heikkeni merkittävästi vuonna 2010 kristit-

tyihin kohdistuneiden terrori-iskujen takia ja kasvaneen vihamielisyyden takia. 

Turvallisuudesta puhuttaessa on kuitenkin syytä muistaa, että kopteihin kohdistu-

nut väkivalta ei ollut jatkuvaa, vaan erilaisten tilanteiden ja tapahtumien sytyttä-

mää. Usein muslimeita on ollut suojelemassa kristittyjä naapureitaan, mutta he 

ovat jääneet vähemmistöön. Kirkon edustajan lausunto, että vain pieni vähem-

mistö kansasta suhtautui kristittyihin kriittisesti, kuvannee tilannetta hyvin. 

Vuoden 2011 alussa koptit protestoivat kokemaansa syrjintää ja väkivaltaa 

vastaan ja nämä protestit osaltaan poistivat esteitä vallankumouksen tieltä. Vallan-

kumouksessa koptinuoriso aktivoitui suoraan toimintaan hallitusta vastaan kirkon 

vastustuksesta huolimatta. Koptinuoret osallistuivat vallankumoukseen musli-

minuorten rinnalla, eivätkä välittäneet vanhaa hallintoa tukeneen kirkon ja paavin 

vetoomuksista. Vallankumouksen jälkeen koptit aktivoituivat poliittisesti kirkosta 

riippumattomasti, mikä oli yllätys monille maan politiikassa mukana olleille. Tur-

vallisuustilanteen heikentyminen ja väkivallan lisääntyminen eivät siis saaneet 

kristittyjä vetäytymään kirkkojensa suojaan, vaan sen sijaan aktivoitumaan ka-

duille ja mielenosoituksiin ja myöhemmin politiikkaan. Toisaalta vallankumouk-

sen jälkeen koptien liikkumatila yhteiskunnan johtoportaissa myös pieneni. Tämä 

tuli esille esimerkiksi Qenassa, kun väliaikaishallinto yritti nimittää maakuntaan 

kristityn kuvernöörin, mutta joutui lopulta perääntymään. 

Koptien mielipiteellä oli merkitystä kaikille puolueille, myös islamisteille. 

Muslimiveljeskunnan FJP-puolue pyrki ottamaan kopteja mukaan toimintaansa 

osoittaakseen, ettei ollut uskonnollinen ääriryhmä. Koptit kuitenkin liittoutuivat 

liberaalien maallista demokratiaa ajavien ryhmien kanssa islamisteja vastaan. 

Näyttää siltä, että media ja myös koptit syyttivät ensisijaisesti salafisteja kristitty-

jen vastaisen väkivallan lietsomisesta. Muslimiveljeskunta profiloitui maltillisem-

pana tutkimusajanjaksolla. Koptien joukossa oli monia eri poliittisia näkemyksiä 

ja aktivistiryhmiä, joten koptiyhteisöä ei oikeastaan voi käsitellä yhtenä monoliit-

tisena kokonaisuutena.  Erilaisia koptiryhmiä yhdisti kuitenkin se, että muu yh-

teiskunta ja puolueetkin niputtivat heidät kaikki ensisijaisesti kristityiksi, joita oli 

ikään kuin lupa kohdella eri tavoin kuin muslimeita. 

Vuosi 2011 oli Egyptissä sekasortoinen ja hyvin väkivaltainen. Kansa eli 

köyhyydessä ja sosiaalisten ongelmien kierteessä ja sotilasvallan alla. Muslimien 
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ja kristittyjen väliset jännitteet ja niihin liittyneet välikohtaukset olivat vain osa ta-

rinaa. Asenteet kopteja kohtaan kiristyivät eri puolilla maata vallankumouksen jäl-

kimainingeissa. Eräänä syynä tähän ilmeisesti oli se, että koptit jatkoivat mielen-

osoituksia kesällä 2011 ajaakseen oikeuksiaan. Koptiyhteisö myös reagoi voimak-

kaasti ja nopeasti julkisuuteen tulleita kristittyihin kohdistuneita väkivalta- ja syr-

jintätapauksia vastaan. Asian ytimen voisi ehkä tiivistää niin, että koptien lisään-

tynyt näkyvyys kasvatti kristittyihin negatiivisesti suhtautuneiden antipatiaa heitä 

kohtaan. Erityisesti tuomitsematta jättäminen ärsytti kristittyjä. Kristittyjä vastaan 

tehdyistä hyökkäyksistä syyllisiä saatiin harvoin oikeuden eteen. Samoin kirkko-

jen sulkeminen turvallisuussyihin vedoten ja kirkkojen rakentamisoikeuksien ra-

joitukset koettiin koptiyhteisössä kohtuuttomiksi. Protestointi herätti paljon huo-

mioita, mutta lopulta esimerkiksi kirkkojen rakentamista ei saatu helpotettua.  

Masperon verilöylyksi kutsuttu tapahtumasarja lokakuussa 2011 oli suuri 

järkytys koptiyhteisölle, ja se sai suurta mediahuomiota maailmalla. Valtaapitävän 

sotilasneuvoston väkivaltainen toiminta tuomittiin kaikkialla maailmassa. Egypti-

läisille ajatus ”vainotusta koptivähemmistön” oli poliittisesti vaikea eikä ajatusta 

haluttu hyväksyä. Ilmeisesti tästä syystä Masperon tapahtumien aluksi kiellettiin 

johtuneen uskonryhmien välisistä jännitteistä. Tapahtumien jälkipuinti osoitti vas-

taansanomattomasti, että armeijassa, poliisissa ja valtion hallinnossa oli vahvat 

koptikristittyjen vastaiset asenteet, jotka vain odottivat tilaisuutta nousta esiin. 

Erityisen vaikealta tilanne koptien mielestä tuntui siksi, että hyökkääjinä eivät 

Masperolla olleet varsinaiset ääriryhmät, vaan turvallisuusjoukot ja armeija. 

Paavi Shenouda III kuoli maaliskuussa 2012 keskellä poliittista myllerrystä. 

Hänen kuolemansa oli uusi isku koptien turvallisuudentunteelle, sillä häntä pidet-

tiin isähahmona ja syvästi hengellisenä Raamattuun sitoutuneena johtajana. Uu-

delta paavilta toivottiin kuitenkin vähemmän poliittista roolia. Islamistit olivat 

voittaneet parlamenttivaalit aiemmin joulukuussa 2011, koska maallista demokra-

tiaa ajaneet uudet puolueet olivat liian heikkoja. Muslimiveljeskunnalla oli parhai-

ten organisoitu vaalikoneisto ja paras kontaktirajapinta äänestäjiin. Presidentti 

Mursin valtaannousu kesällä 2012 lisäsi koptien huolia. Islamistit hallitsivat tä-

män jälkeen koko poliittista koneistoa. Monet kopteista eivät uskoneet vakuutte-

luihin kristittyjen tasa-arvoisesta kohtelusta vaan näkivät maan olevan siirtymässä 

täydelliseen islamistihallintoon. Väkivaltaiset hyökkäykset kopteja kohtaan li-

sääntyivätkin heti presidentinvaalien jälkeen. Marraskuussa 2012 virkaansa vihitty 

paavi Tawadros II ilmoitti tavoittelevansa vähemmän poliittista roolia ja totesi 
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koptien integroitumisen yhteiskuntaan olevan jatkossa keskeistä. Egyptissä kopti-

paavi ei kuitenkaan voinut irrottautua poliittisesta todellisuudesta. Hänen johdol-

laan kirkko vuoden 2012 lopulla sanoutui irti yhteistyöstä presidentti Mursin hal-

linnon kanssa, mikä osaltaan edisti hallinnon alamäkeä, joka päättyi sotilasvallan-

kaappaukseen kesäkuussa 2013.  

Muslimien ja kristittyjen väliset väkivaltaiset yhteenotot kasvoivat vuonna 

2011 30 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2012 kasvu jatkui, mutta ongelmista ra-

portoitiin vähemmän. Vielä vuonna 2011 egyptiläinen media raportoi kristittyjen 

ja muslimien jännitteistä varsin vapaasti, mutta vuodesta 2012 eteenpäin ilmeisesti 

hallituksen painostus vaikutti median käytökseen, eikä tapauksista raportoitu niin 

paljoa. Egyptiläisen median raportointi muslimien ja kristittyjen yhteenotoista oli 

lisäksi usein epämääräistä. Toisaalta mediasensuurin vähenemisen vaikutus us-

konryhmien välisten jännitteiden kasvuun oli ilmeinen. Ryhmät saivat käyttöönsä 

omia TV-kanavia ja sosiaalisen median käyttö kasvoi merkittävästi. Tämä mah-

dollisti paitsi paremman tiedonvälityksen, myös vihapuheen nopean levittämisen. 

Uskonryhmien välinen väkivalta lähti yleensä liikkeelle pienistä kipinöistä. 

Syitä olivat kirkkojen rakentaminen tai korjaaminen, muslimien ja kristittyjen pa-

risuhteet, kirkon väitetyt käännytysyritykset islamiin kääntyneitä kopteja kohtaan 

sekä erilaisten pienten riitojen eskaloituminen. Kirkon kielteinen suhtautuminen 

avioeroon oli taustasyy moneen konfliktiin, sillä muslimeille laki salli avioeron ja 

tämä antoi joillekin syyn kääntyä islamiin. Tapahtumat johtivat usein kirkkojen ja 

kotien tuhoamiseen tai koptien karkottamiseen. Koptit eivät läheskään aina olleet 

avuttomia uhreja, vaan taistelivat vastaan pyrkien puolustamaan erityisesti kirkko-

jaan. Heidän joukkovoimansa ei kuitenkaan ollut riittävä. Syytteet uskonnon louk-

kaamisesta olivat aiemmin olleet Egyptissä harvinaisia, mutta vallankumouksen 

jälkeen oikeusistuimet tukkeutuivat niistä. Useimmiten syytöksiä ei pystytty vah-

vistamaan. Jumalanpilkkalakeja käytettiin selkeästi aseina kopteja vastaan, erityi-

sen silmiinpistävästi näkyviä koptipoliitikkoja kohtaan. Rangaistuksena oli 

yleensä pitkiä vankeustuomiota, mutta myös kuolemantuomioita jaettiin. 

Vallankumouksen jälkeen koptiyhteisössä tapahtui suuria sisäisiä muutok-

sia. Koptien poliittisen aktivoitumisen kääntöpuolena oli ilmeinen tottelematto-

muus paavia kohden. Tähän liittyy toisaalta uskon korostaminen, sillä kristillisten 

symbolien esillä pitäminen oli tärkeää mielenosoituksissa. Mubarakin aikana 

koptit olivat olleet edustettuja vain paavinsa kautta, mutta tämä muuttui vallanku-

mouksessa. Voidaan ehkä puhua kirkon johdon ja sen jäsenien luottamuspulasta, 
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joka johti suoraan toimintaan sekä politiikassa että tarpeettomiksi koettujen kirkon 

määräysten uhmaamisen kautta. On kuitenkin selvää, että kirkon vaikutusvalta 

koptien elämässä oli edelleen suuri ja uskon sisältä tai tulkinta sinänsä ei ollut kri-

tiikin kohde. Kyse oli ilmeisesti valtataistelusta kirkon sisällä, maallikoiden ja pa-

piston välisen tasapainoaseman hakemisesta. Näyttää siltä, että paavin ja kirkon 

johdon roolin oli heikkenemässä ja maallikoiden vallan kasvussa. 

Merkittävin ulospäin näkyvä muutos koptien asemassa oli kristittyjen maas-

tamuuton voimakas kasvu. Sen taustalla oli kristittyjen kokema turvattomuuden 

tunteen kasvu vallankumouksen jälkeen. Islamistien voitettua ensin parlamentti-

vaalit ja sitten presidentinvaalit, tilanne näytti huonolta maan kristittyjen kannalta. 

Islamistien ajama politiikka näytti vievän maata yhä selkeämmin puhtaan islami-

laisen valtion suuntaan. Tämä johti uuteen koptien maastamuuton aaltoon. Koulu-

tettu koptinuoriso lähti maasta suurin joukoin nimenomaan uskontoon liittyvistä 

syistä, pääosin länsimaihin ja Yhdysvaltoihin. Egyptin talouden heikko tila ja so-

siaalinen toivottomuus varmasti osaltaan myös vauhdittivat osaavan ja kykenevän 

väestönosan maastamuuttoa paremman elämän toivossa. 

Toteutuivatko uskonnonvapauden periaatteet Egyptissä koptien kohdalla 

vuosien 2011–2012 aikana? Egyptin perustuslaki takasi kansalaisille uskonnonva-

pauden. Islam oli valtion virallinen uskonto ja islamilainen sharia-laki lainsäädän-

nön ensisijainen lähde. Lainsäädännöstä huolimatta hallinto ei näyttänyt kunnioit-

tavan uskonnonvapauden periaatteita. Virkamiesten asenteet kristittyjä kohtaan 

olivat negatiivisempia kuin valtion virallinen linja. Kristitylle oli esimerkiksi mah-

dollista helposti kääntyä muslimiksi, mutta kristityksi kääntymisen rekisteröinti 

oli paljon vaikeampaa. Myös kirkkojen rakentamiselle, korjauksilla ja ulkoasulle 

asetettiin merkittäviä rajoitteita. On perusteltua väittää, että uskontoa käytettiin 

sekä syrjinnän että oikeuksien rajoittamisen perusteena. Esimerkiksi muslimien ja 

kristittyjen välisten väkivaltaisuuksien sovittelussa oleellisinta vaikutti olevan 

muslimiväestön vihan hillintä oikeudenmukaisuuden kustannuksella. Uskontoon 

perustuva syrjintä eli syvään juurtuneena kulttuurina virkamieskoneistossa.  

Koptikristityt eivät kuitenkaan ole alistuneet. Koptilaisortodoksinen kirkko 

on kansainvälistynyt, ja yhä kasvava määrä kopteista elää länsimaissa ja erityisesti 

Yhdysvalloissa. Korostamalla egyptiläistä identiteettiään koptit saattavat kuiten-

kin selvitä tulevaisuuden haasteistaan paremmin kuin pyrkimällä samaistumaan 

länteen. Tulevaisuuden tutkijalla on varmasti kiinnostavaa seurata sitä, kuinka pit-

kään yhteisö säilyy yhtenäisenä radikaalinen islamismin paineessa. 
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