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1 Johdanto 
 

Ramadanin alkaessa kesäkuun lopussa 2014 terroristijärjestö Isis tiedotti maailmalle 

julistautuneensa kalifaatiksi kalifi Abu Bakr al-Baghdadin johdolla (Berger & Stern 

2015, 46). Tämän islamilaisen valtion tavoitteena on ollut palauttaa profeetta 

Muhammedin traditioon perustuva ensimmäisten sukupolvien harjoittama islam. 

Edistäessään tavoitettaan maailmalle on tehty selväksi, että kyseisen järjestön keinot 

ovat häikäilemättömiä ja brutaaleja, alkaen amerikkalaisen toimittaja James Foleyn 

sosiaalisessa mediassa julkaistusta teloituksesta (The Telegraph 19.8.2014).  

Isisin terrorista on tehnyt erityistä sen moniulotteisuus sekä tarkat hierarkiat ja 

kodifioidut säännöt. Saltman ja Smith (2015) ovat tutkineet vierastaistelijoiden 

liittymistä ja naisten roolia Isisin terrorissa, ja osoittaneet että järjestön toiminnassa 

sukupuolella ja sukupuolittamisella on merkitystä. Länsimaista on lähtenyt Isisin 

joukkoihin noin 4000 taistelijaa, joista yli 550 ovat olleet naisia (Saltman & Smith 

2015, 4). Naisilla on erilaisia rooleja Isisin toiminnassa, mutta Isisin toiminnan 

sukupuolirooleja ei ole vielä tutkittu mittavissa määrin, eikä sukupuolen rakentumista ja 

sen merkitystä osana järjestön olemassaoloa. Saltman ja Smith (2015, 5–6) ovat 

arvioineet, että huolimatta naisten erilaisista tehtävistä kyseisen järjestön joukoissa 

heidän ensisijainen tehtävänsä on olla vaimo ja tulevien jihadistien
1
 äiti. Yhtenä osana 

Isisin terroria on ollut naisiin kohdistuva väkivalta, joka paikoittain on saanut jopa 

kansanmurhan piirteitä. Elokuun 2014 loppuun mennessä noin 7000 naisen arvioitiin 

olleen Isisin vankeudessa. Naiset ovat olleet osa Isisin orjakauppaa, heitä on pakotettu 

kääntymään muslimeiksi, menemään Isis-taistelijoiden kanssa naimisiin tai heidät on 

annettu sotasaaliiksi taistelijoille. (Berger & Stern 2015, 215.) 

Yhdistyneiden kansakuntien konfliktien seksuaalisen väkivallan erityisedustaja Zainab 

Bangura kertoi The Washington Postin (22.5.2015) haastattelussa, että ”Isis 

institutionalisoi seksuaalista väkivaltaa ja että naisten ja tyttöjen brutaali kohtelu on osa 

järjestön ideologiaa.” Tätä olettamusta ovat vahvistaneet muun muassa Human Rights 

Watchin (2015) ja Amnesty Internationalin raportit (2014), joissa Isisiltä pakenemaan 

onnistuneet naiset ovat kertoneet kokemuksistaan.  

                                                           
1
 Jihad tarkoittaa kamppailua tai kilvoittelua. Käsite on tulkittu monin eri tavoin eri yhteyksissä, mutta 

usein sillä viitataan pyhään sotaan, jota eräät muslimit käyvät. Ks. 
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/jihad_1.shtml 
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan sukupuolen rakentumista Isisin harjoittaman 

propagandan yhteydessä. Sukupuolen rakentumista on tutkittu verrattain paljon 

feministisen tutkimuksen parissa viimeisten vuosikymmenten aikana. Sukupuolen 

rakentumisen tutkiminen ei tarkoita ainoastaan naisen käsitteeseen kohdistuvaa 

tutkimusta, vaan myös miehen subjektin tarkastelua. Tässä tutkimuksessa nojaudutaan 

feministiseen jälkistrukturalistiseen koulukuntaan. Eräs tunnetuimpia 

sukupuolentutkimuksen edustajia on ollut Judith Butler (ks. esim. Gender Trouble 

1999; Bodies That Matter 1993), joka on teoretisoinut sukupuolen biologista ja 

sosiaalista ulottuvuutta, ja osoittanut kuinka sukupuoli rakentuu sosiaalisesti kielen ja 

tekojen kautta.  

Isisin historiasta, strategiasta ja tavoitteista on kahden viimeisen vuoden aikana julkaistu 

tuoretta tutkimustietoa, joskin aiheen tuoreus ja jatkuva muutostila ovat tehneet 

haastavaksi koko ilmiön ymmärtämisen (ks. Fromson & Simon 2015; Holbrook 2015; 

Khalaf 2014; Zelin 2014; Weiss & Hassan 2015). Sukupuolen rakentumista ei 

kuitenkaan järjestön puitteissa ole vielä tutkittu mittavissa määrin. Sukupuolen 

rakentumisen tutkiminen on tärkeää, sillä esimerkiksi sukupuolirooleilla tuotetaan 

sosiaalista todellisuutta, joka voi johtaa vallankäyttöön tai eriarvoisuuden kasvuun.  

Tutkittaessa Isisin strategioita, toimintamalleja, kieltä ja ideologiaa on tärkeää 

huomioida myös sukupuolen tuottamisen mekanismit. Kuten Nira Yuval-Davis (1997) 

on osoittanut, sukupuolella ja sen rakentumisella on yhteys muun muassa valtion 

väkivaltakoneiston oikeuttamiseen ja ylläpitämiseen. Ariel Ahramin (2015, 67) mukaan 

Isisin yhteydessä esiintyvä väkivalta kertoo myös konfliktin edeltävistä 

yhteiskunnallisista olosuhteista sekä Syyriassa että Irakissa. Yksi näkyvimpiä ilmiöitä 

Isisin terrorissa on ollut naisten seksuaalinen orjuuttaminen ja tätä kautta vastustajan 

aseman heikentäminen. Tutkimusaihe on erityisen ajankohtainen ja tärkeä, sillä Isisin 

toimien ymmärtämisellä ja sukupuolen saamien merkitysten kartoittamisella voidaan 

saada kokonaisvaltaisempi ymmärrys järjestön luonteesta ja sen tavoitteista. 

Rakentamalla tietoisesti tietynlaista sukupuolta ja sukupuolirooleja voidaan edistää 

myös muiden strategisten tavoitteiden toteutumista. Siksi sukupuolen ymmärtäminen 

Isisin yhteydessä voi antaa ymmärrystä järjestön tavoitteista ja arvoista. Tutkielman 

tieteenulkoisena päämääränä on tämän ymmärryksen kautta luoda keinoja Isisin 

vastustamiseen ja konflikteissa esiintyvän seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan 

kitkemiseen. Yhtenä syynä liittyä Isisiin on todettu olevan oman identiteetin 



5 
 

kyseenalaistaminen (Saltman & Smith 2015, 9). Täten kaikilla tuotetuilla materiaaleilla 

voi olla entistä suurempi merkitys sosiaalisen todellisuuden rakentamisessa, jossa 

ihmiset ovat alttiita uudenlaiselle sosialisaatiolle. Hahmottamalla, kuinka sukupuolta 

rakennetaan ja kuinka se voi edistää Isisin ideologisia tavoitteita voidaan myös löytää 

keinoja sen purkamiseen. 

Tutkimuksen pääkysymys on, kuinka sukupuoli rakentuu ja kuinka sukupuolen 

diskursseja ylläpidetään, uusinnetaan ja vahvistetaan Isisin Dabiq-

propagandamateriaaleissa. Washington Post (20.11.2015) uutisoi Isisin 

mediahenkilökunnan olevan tärkeämmässä roolissa kuin itse taistelijat. Haastattelussa 

viitattiin ”mediahenkilökunnan armeijaan”, jonka jäsenet tienaavat muita paremmin ja 

ajavat uusilla autoilla (ibid.). Järjestön mediastrategialla on suuri rooli sen koneistossa 

ja siksi myös sen mediatuotantoa tulee tutkia. Tässä tutkielmassa ei ole kuitenkaan 

perehdytty Isisin Twitterin tai muiden sosiaalisen median kanavien käyttöön, sillä jo 

Dabiq-julkaisu muodostaa laajan aineistokokonaisuuden. 

Menetelmänä käytetään feminististä kriittistä diskurssianalyysiä, jonka avulla muun 

muassa teksteistä voidaan lukea ja tunnistaa sukupuolta tuottavia ja ylläpitäviä 

diskursseja. Kriittinen diskurssianalyysi eroaa muista diskurssianalyysin muodoista 

siinä, että se tunnistaa kriittisen ja toisinaan arvottuneen latautuneisuutensa. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että tutkimus ei olisi analyyttistä (ks. Jokinen & Juhila 1999). Tässä 

yhteydessä kriittinen diskurssianalyysi on soveltuvin menetelmäksi, sillä Isisin luonteen 

ja siitä saatujen tietojen mukaan on haastavaa lähestyä sen materiaaleja täysin 

neutraalein odotuksin.  

Isis on jatkuvassa muutostilassa oleva toimija, jonka toiminnalla on ollut yhä enenevissä 

määrin merkitystä koko maailmalle, kun sen toiminnasta on tullut yhä 

kansainvälisempää. Täten sen luonnetta ja toimijuutta on syytä tutkia mahdollisimman 

monista erilaisista lähtökohdista käsin.  
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2 Isis ja momentum 
 

Isis on näkynyt vahvasti mediassa viimeisen kahden vuoden ajan vahvoilla viesteillään 

ja toimillaan. Isisin historia on kuitenkin pidempi, ja tarkastelemalla sen moniulotteista 

historiaa voi syntyä myös ymmärrys järjestön toimista ja tavoitteista. Tässä luvussa 

käsitellään Isisin historiaa, ideologiaa, tavoitteita, propagandistista luonnetta ja 

strategiaa sekä kuinka naiset ovat olleet osa järjestöä.  

 

2.1 Isis ja sen historiallinen tausta 
 

”Ette taistele enää kapinallisia vastaan. Olemme islamilainen armeija.”
2
 Näiden sanojen 

saattelemana koko maailma sai todistaa amerikkalaisen toimittaja James Foleyn 

kuolemaa elokuussa 2014 (The Telegraph 19.8.2014). Isis astui suureen valokeilaan, 

mutta oli todellisuudessa raivannut tietään jo pidemmän aikaa suurelle esiintulolle. 

Vuonna 2004 järjestö (silloin al-Qaeda in Iraq) aloitti terrorikampanjansa teloittamalla 

julkisesti amerikkalaisen liikemies Nicholas Bergin (Berger & Stern 2015, 2). 

Isis luokitellaankin usein terroristi- ja kapinallisjärjestöksi (Cockburn 2015; Khalaf 

2014, 58; Stern & Berger 2015, 6; Weiss & Hassan 2015, xv). Monien tutkijoiden 

mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole vain terroristiryhmä, vaan järjestö, joka 

toteuttamallaan radikaalilla islamin tulkinnallaan luo uutta poliittista filosofiaa (The 

Clarion Project 2015, 6). Vaikka Isisiä kohdellaan ei-valtiollisena toimijana, on sillä 

havaittavissa valtiolle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten toimiva infrastruktuuri ja tavoite 

hallita poliittisesti (Berger & Stern 2015, 11). Fromsonin ja Simonin (2015, 8) mukaan 

Isisin toiminnasta on löydettävissä neljä päämanifestaatiota: sissiarmeija, sunnien 

revansistinen poliittinen liike, millenarianistinen islamilainen kultti sekä röyhkeä 

alueellinen hallinto.  

Michael Weissin ja Hassan Hassanin (2015, 15) mukaan järjestö on myös 

”mafiakonkari”, jolla on kokemusta öljyn harmaiden markkinoiden 

hyväksikäyttämisestä ja aseiden kuljettamisesta. Järjestön armeija, älyllisyys ja 

                                                           
2
 Tämän lausui Foleyn teloitusvideolla esiintynyt jihadisti John; ks. 

https://www.youtube.com/watch?v=lbhG5ovmdZw.  
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propagandakoneisto ovat tehneet siitä paljon tehokkaamman kuin monet muut 

terroritoimijat (ibid.).  

Mittava ja suunniteltu esiintulo tapahtui kesäkuussa 2014, kun Isis julistautui 

kalifaatiksi
3
 johtajansa, kalifi Abu Bakr al-Baghdadin johdolla (Fromson & Simon 

2015, 32). Tällä järjestö on pyrkinyt saavuttamaan historiallisen salafi-jihadistien 

valtakunnan, jota he pitävät ainoana oikeana tapana harjoittaa islamin uskontoa (The 

Clarion Project 2015, 46). Salafismilla tarkoitetaan sunnimuslimien järjestäytynyttä 

liikettä ja doktriinia, joka pyrkii palauttamaan alkuperäisen profeetta Muhammedin 

perinteisiin nojautuvan islaminuskon (Weiss & Hassan 2015, 2). Salafi viittaa 

ensimmäisiin muslimisukupolviin, ja nykyisin salafistit uskovat, että vuosisatojen 

saatossa islaminusko on kärsinyt ja korruptoitunut (Berger & Stern 2015, 263; Weiss & 

Hassan 2015, 2). Sekä al-Qaidan että Isisin ideologiat ovat ottaneet merkittävissä 

määrin vaikutteita wahhabismista, joka edustaa 1700-lukulaiseen islamiin 

fundamentalistisesti pitäytyvää islamin tulkintaa. Kyseisessä tulkinnassa nojaudutaan 

vahvasti sharia-lakiin, ja shiia- ja suufi-muslimien ei katsota olevan muslimeja, joten 

heitä on vainottu kristittyjen ja juutalaisten tavoin. Lisäksi naisten asema on alistettu 

”toisen luokan” kansalaisuudeksi. (Cockburn 2015, 5.) Naisten asema islamissa 

perustuu sharia-lakiin, joka sääntelee avioliittoa, eroa, lasten kasvatusta ja perimistä 

(Paxton & Hughes 2007, 255).  

Isisin juuret vievät vuoden 2003 Yhdysvaltain toteuttamaan Irakin invaasioon, josta 

syntyi laajaa liikehdintää (Khalaf 2014, 58). Yhdysvaltojen, Euroopan, sekä niiden 

alueellisten liittolaisten Turkin, Saudi-Arabian, Qatarin, Kuwaitin ja Yhdistyneiden 

Arabiemiriittien, on katsottu olleet osallisina hedelmällisen maaperän luomisessa Isisin 

nousulle. Cockburnin (2015, 9) mukaan kyseiset valtiot ovat ylläpitäneet sodankäyntiä 

Syyriassa siitä huolimatta, että Bashar al Assadin tiedettiin sinnitelleen vallassa 

Venäjän, Iranin ja Hisbollahin turvin. 

Jordanialainen Abu Musab al-Zarqawi oli perustanut jo vuonna 1999 liikkeen nimeltä 

Jamaat al Tawhid w-l-Jihad (JTWJ), jonka myötä hän halusi uudistaa hallinnon 

Jordaniassa (The Clarion Project 2015, 7; Zelin 2014, 1). Hän oli toiminut aikoinaan 

                                                           
3
 Kalifaatti on nimitys kalifin dynastialle ja hallitsemalle alueelle. Historiallisesti kalifit edustivat islamin 

yhteisön johtoa, eikä maallisen ja uskonnollisen auktoriteetin välille tehty eroa. Täten kalifaatissa islam 
ja valtio ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa kalifin ollessa sekä maallinen että uskonnollinen johtaja 
(Hämeen-Anttila 2013, 36). 
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jihadistina Afganistanissa, ja al-Qaidan jäsenenä, mutta etääntyi lopulta järjestön 

tavoitteista ja periaatteista. Yhdysvaltain hyökätessä Irakiin Zarqawi taisteli 

puolustaakseen al-Qaidaa ja talibaaneja, ja haavoituttuaan hän pakeni Kurdistaniin, 

jossa liittyi Ansar al-Islam -jihadistiryhmään (Berger & Stern 2015, 17). Konfliktin 

jälkeinen Irak antoi Zarqawille hedelmällisen maaperän toimia, ja elokuusta 2003 

lähtien hän kokosi joukkojaan ja ilmoitti lopulta perustaneensa jihadistiliikkeen Tanzim 

Qaedat al Jihad fi Bilad al Rafidayn, tai al Qaeda in the Land of the Two Rivers (Berger 

& Stern 2015, 21), joka aluksi toimi yhteistyössä al-Qaidan kanssa.  Zarqawin mukaan 

ainut keino pelastaa ummah (muslimien yhteisö) itseltään saattoi tapahtua 

”puhdistuksen” kautta (Zelin 2014, 3). Irakin invaasion myötä Zarqawin joukot nousivat 

uuteen asemaan, ja ryhtyivät kasvattamaan kannatusvoimaansa.  

Zarqawi menehtyi vuonna 2006 ilmaiskussa, jonka jälkeen hänen seuraajinaan toimivat 

Abu Ayyub Al-Masri ja Abu Omar al-Baghdadi, joiden myötä ryhmä sai jälleen uuden 

nimen: Islamic State in Iraq (ISI) tavoitteenaan vallata Irakin maaperä (Zelin 2014, 9). 

Alla olevasta taulukosta (1) käy ilmi järjestön nimihistoria, joka on elänyt järjestön 

kehittyessä. Järjestön nimihistoria kertoo myös sen maantieteellisestä laajentumisesta. 

Irakin lahkojen yhteenotot toimivat järjestölle otollisena maaperänä, jotka avasivat 

mahdollisuuden uudelle järjestäytymiselle. Liikkeen nykyinen johtaja Abu Bakr al-

Baghdadi astui valtaan vuonna 2010, kun edelliset johtajat menehtyivät Yhdysvaltojen 

iskussa (BBC News 19.4.2010).  

 

Ryhmän nimi Ajanjaksolla 

  

Jamaat al-Tawhid wa-l-Jihad 

(JTWJ) 

1999-2004 

al-Qaeda in the Land of Two 

Rivers (al Qaeda in Iraq, 

AQI) 

2004-2006 

Majlis Shura al-Mujahedin 

(MSM) 

2006 

Islamic State of Iraq (ISI) 2006-2013 

Islamic State of Iraq and al-

Sham (ISIS) 

2013-nykytila 

     Taulukko 1. Isisin nimihistoria. Zelin 2014. 
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Isis sai nykyisen nimensä, the Islamic State of (tai ”in”) Iraq and Syria (tai ”al Sham”), 

vuonna 2013, kun ISI fuusioitui Syyriassa toimineiden al Nusra-kapinallisten kanssa ja 

ryhtyi valloittamaan alueita myös Syyriasta, jossa vuonna 2011 alkanut sisällissota antoi 

Baghdadille mahdollisuuden laajentaa Isisin toimialuetta (Berger & Stern 2015, 42). 

Järjestö tunnetaan myös nimillä the Islamic State of Iraq and the Levant ja Daesh, joista 

jälkimmäistä järjestö on itse pitänyt halventavana nimityksenä. Järjestön julistauduttua 

kalifaatiksi se ryhtyi käyttämään itsestään nimeä the Islamic State, joskin Isis on jäänyt 

vakiintuneeksi termiksi muun muassa median ja tutkijoiden parissa. Tässä tutkielmassa 

käytetään myös Isis-termiä muiden tutkijoiden mukaisesti, vaikka esimerkiksi Daesh-

nimellä voidaan painottaa, ettei kyseiselle järjestölle ole kansainvälisesti annettu 

valtiollisen toimijan asemaa. Isis-termi on kuitenkin tutkimuskirjallisuuden kannalta 

koherentti ja johdonmukainen valinta.  

Isisin vahvistuessa välimatka al-Qaidaan jatkoi kasvuaan, ja ryhmien välille syntyi 

linjaeroja. Helmikuussa 2014 al-Qaida ilmoitti virallisesti, ettei ole vastuussa Isisin 

toimista: ”Isis ei ole al-Qaida–ryhmän haara, meillä ei ole organisatorista suhdetta 

kyseiseen ryhmään, ja al-Qaida ei ole vastuussa Isisin teoista.” (Berger & Stern 2015, 

43). Toisin kuin al-Qaida, Isis on päättänyt toteuttaa tavoitteensa kalifaatin 

perustamisesta ja alueen kontrolloimisesta (Holbrook 2015, 94). Isis on saavuttanut 

molemmat tavoitteensa muun muassa käyttämällä hyväksi Syyrian kaoottista tilannetta 

ja Irakin lahkojen hallintaa (ibid.).  

 

2.2 Isisin strategia ja apokalyptinen ideologia 
 

Isisin menestykselle ja nousulle on annettu monia erilaisia selityksiä. Järjestöllä on ollut 

materiaalista vahvuutta, häikäilemätön sotataktiikka ja se on voimauttanut sunneja 

luomalla heille yhteisiä vihollisia (Holbrook 2015, 102). Lisäksi taustatekijöinä on 

nähty pääsy öljyyn ja muihin luonnonvaroihin sekä demokraattisten instituutioiden 

puute ja heikko hallinta (Berger & Stern 2015, 6). Haluttomuus tehdä kompromisseja on 

pakottanut monet liittymään ryhmään murskautumisen uhalla (Fromson & Simon 2015, 

11).  

Yksi Isisin selkeistä tavoitteista on ollut salafismin palauttaminen, ja alkuperäisen 

islamin vaaliminen. Tämä on johtanut erityisen tiukkaan sharia-lain tulkintaan. Isis on 
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ohjeistanut, että äärimmäinen väkivalta on tarpeellista ja välttämätöntä 

jihadistikontrollin laajentamiseksi (Fromson & Simon 2015, 31). Isis käyttää profetiaa 

kalifaatin toteuttamisesta väkivaltatekojensa oikeuttamiseen. Fromson ja Simon (2015, 

32) ovat todenneet, että ”Isisin tekee puoleensavetäväksi se, että profetiasta tulee elettyä 

todellisuutta eikä hypoteettista tavoitetta, toisin kuin al-Qaidalla.” Tällainen retoriikka 

vetoaa eritoten turhautuneisiin ja muutosta haluaviin jäseniin, joille Isisin sanomasta 

tulee konkreettista ja todellista. 

Isis on käyttänyt hyväkseen Irakin ja Syyrian alueiden epäjärjestystä, ja onnistunut 

levittäytymään laajalle alueelle. Ryhmä on järjestäytynyt myös sosiaalisessa mediassa, 

ja onnistunut luomaan Twitter-strategian, jolla on viestitty brutaaleista teoista koko 

maailmalle ja samalla rekrytoitu uusia jäseniä muista valtioista (Fromson & Simon 

2015, 41). Esimerkiksi YLE uutisoi 25.2.2015, että Suomesta on lähtenyt Isis-alueille 

yli 60 henkilöä. Järjestö julkaisee propagandalehti Dabiqia, jossa se uutisoi voitoistaan 

ja antaa ohjeita kannattajilleen. Äärimmäisen väkivallan näyttäminen YouTube-videoin 

on toiminut keinona herättää pelkoa vastustajien joukoissa ja samalla vahvistanut Isisin 

omille jäsenille järjestön olevan vakavasti otettava toimija. (The Clarion Project 2015, 

19).  

 

2.3 Naiset osana Isisin terroria 
 

Vuonna 2000 YK:n turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselman Naiset, rauha ja 

turvallisuus. Siinä tunnistettiin naisten keskeinen rooli konflikteissa ja YK:n vastuu 

tarttua naisten aseman parantamiseen. Naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan rooli 

konflikteissa on saanut kansainvälistä huomiota, mutta naisten asema sota-alueilla ei 

kuitenkaan ole parantunut viime vuosina – pikemminkin päinvastoin (Askin 2003, 297). 

Naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta on tullut varsin näkyvä osa myös Isisin 

toimintaa. Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the UN 

Assistance Mission for Iraq (UNAMI) reportoi satojen naisten ja tyttöjen olleen jesidi- 

ja kristillisyhteisöistä kidnapattuja elokuussa 2014 (Berger & Stern 2015, 215). Elokuun 

loppuun mennessä jopa 2500 siviilin arvioitiin olleen Isisin vankeudessa. Sekä naisia 

että miehiä pahoinpideltiin seksuaalisesti (ibid.). Naiset ja lapset, jotka kieltäytyivät 
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kääntymästä muslimeiksi, myytiin seksiorjiksi tai annettiin taistelijoille sotapalkintoina. 

Erään arvion mukaan jopa 7000 naista vangittiin elokuun 2014 aikana (ibid., 216).
4
  

Jesidit ovat pääasiassa kurdinkielistä väestöä, joiden synkretistinen
5
 uskonto on saanut 

vaikutteita sekä islamista että kristinuskosta. Isis on todennut jesidien olevan paholaisen 

palvojia ja täten Isis on vaatinut heitä kääntymään ja noudattamaan järjestön tiukkaa 

tulkintaa sharia-laista (Berger & Stern 2015, 216). Human Rights Watchin (2015) 

mukaan Isisin taistelijat ovat hyökkäyksien yhteydessä erottaneet miehet naisista ja 

systemaattisesti joukkoraiskanneet jesidinaisia ja -tyttöjä Pohjois-Irakissa. Lausunnot, 

joita Human Rights Watch (2015a, 3) on kerännyt Isisiltä paenneilta naisilta ja 

avustustyöntekijöiltä, ovat vahvistaneet Isisin naisiin kohdistaman väkivallan sekä 

osoittaneet Isisin seksuaalisen väkivallan olevan laajalle levinnyttä ja systemaattisesti 

suunniteltua toimintaa. Raportit vahvistivat, että naisia on raiskattu, pakotettu 

avioliittoon sotilaiden kanssa tai annettu lahjoiksi, myyty seksiorjiksi, pakotettu 

kääntymään tiukan sharia-lain tulkintaan ja nöyryytetty monin eri keinoin (ibid.). 

Human Rights Watchin (2015a, 4) mukaan naisia ja lapsia on pidetty vankeina taloissa, 

hotelleissa, tehtaissa, maatiloilla, kouluissa, vankiloissa, sotilastukikohdissa ja entisissä 

valtionvirastoissa. Eräs paenneista kertoi tulleensa hakatuksi, saaneensa 

pakenemisyrityksen johdosta sähköiskuja ja jääneensä ilman ruokaa (ibid., 6).  

Ariel Ahram (2015, 67) on eritellyt Isisissä tapahtuvaa seksuaalista väkivaltaa, ja 

todennut sen rakentavan Isisin sisäistä koheesiota luomalla selkeitä sääntöjä ja 

koodistoja. Näkyvin osa Isisin seksuaalista väkivaltaa on naisten seksuaalinen 

orjuuttaminen (ibid., 67). Orjakauppa toimii yhtenä Isisin tulonlähteenä, ja täten 

ylläpitää järjestön tehokasta toimintaa. Naisia on kohdeltu myös sotasaalisveroina, joilla 

on käyty vaihtokauppaa Isisin koneistossa. Seksuaalinen väkivalta Isisin toimissa on 

pitkälti oikeutettu heidän islamin lain tulkinnallaan (Ahram 2015, 57).  Orjakaupan 

yhteydessä naisia on myyty ja lahjoitettu eteenpäin, ja he ovat toimineet vaihdon 

välineenä. Seksuaalisen väkivallan harjoittamisessa on kuitenkin kysymys muustakin, 

kuin liikevaihdosta: naisten seksiorjuuttamisella nöyryytetään valloitettua yhteisöä. 

Isisin uhrien on jopa annettu soittaa perheilleen kertoakseen kohtalostaan (ibid., 67). 

Isisin harjoittaman sotapropagandan mukaan sharia-laki sallii jalkavaimojen ottamisen 

                                                           
4
 Dokumentti Escape from ISIS kuvaa ja vahvistaa orjuudesta paenneiden ja selvinneiden naisten 

kertomuksia. Ks. https://www.youtube.com/watch?v=uTgzeADTV3g 
5
 Synkretismissa eri uskontojen vaikutteet sulautuvat toisiinsa.  
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ja naisten käyttämistä jihadin sotasaaliina. Isis on julkaissut online-lehti Dabiqia, jossa 

on julkaistu ja eritelty sääntöjä jesidinaisten vangitsemiselle (Dabiq 2014, 4). Lisäksi 

Isis on julkaissut pamfletin naisten orjuuttamisesta (Pamflet on Female Slaves 2014). 

Järjestössä on havaittavissa tietoista pyrkimystä seksuaalisen väkivallan 

harjoittamiseen. 

Ahramin (2015, 68) mukaan toinen puoli Isisin harjoittamasta seksuaalisesta 

väkivallasta kohdistuu miehiin ja poikiin. Isis on harjoittanut tiukkaan suhtautumista 

homouteen, ja täten tuominnut ja rankaissut homoseksuaaleja väkivaltaisin toimin. 

Kolmannella seksuaalisen väkivallan muodolla on Ahramin mukaan erilainen merkitys 

ja erilaisia seurauksia kuin aikaisemmilla. Isis on systemaattisesti järjestänyt 

naisvangeilleen avioliittoja, myös naisten ollessa jo naimisissa. Isisin sharia-tulkinnan 

mukaan islamin laki ei ole tunnustanut naisten edellisiä avioliittoja, ja täten heidät on 

voitu naittaa uudelleen taistelijoille (Ahram 2015, 68; Human Rights Watch 2015). 

Avioliitto on vastavuoroinen instituutio, joka voi myös edistää naisten turvallisuutta. 

Raporttien mukaan jotkut naiset ovat suostuneet avioliittoon Isis-sotilaan kanssa 

turvatakseen henkensä (Ahram 2015, 69).  

Ahramin (2015, 69) mukaan Isisin toiminnassa ei ole ollut ainoastaan löydettävissä 

naisten uhriuttamista, vaan myös voimauttamista ja aktivoimista, kun heille on osoitettu 

sodanaikaisia tehtäviä. Khansaa-prikaatti koostuu naisista, jotka edistävät Isisin 

tiukkojen koodistojen toteutumista (ibid.). Vaikka naisten roolia Isisin sodankäynnissä 

ei ole vielä paljon tutkittu jo ilmiön tuoreuden vuoksi, sen toiminnassa yksi merkittävä 

piirre on, että naisten aseellista välineellistämistä tapahtuu.  

 

2.4 Propaganda Isisissä 
 

Tässä tutkielmassa käytettävä aineisto on julkaistu Isisin toimesta. Täten aineiston 

analysoiminen edellyttää ymmärrystä propagandamateriaalien luonteesta ja 

tarkoituksesta. Hyötyä tavoittelematon The Clarion Project –instituutti (2015) on muun 

muassa määritellyt Dabiqin propagandamateriaaliksi. Isisin harjoittaman terrorin 

yhteydessä julkaistut materiaalit ovat myös tutkijoiden mukaan sotapropagandaa (ks. 

Mah-Rukh 2015), joiden päämääränä on viestiä omille kannattajilleen, rekrytoida uusia 

jäseniä ja lietsoa pelkoa maailmalla.  
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Propagandaa on käytetty kautta aikojen osana sodankäyntiä ja sotastrategiaa. 

Propaganda edustaa kommunikaation muotoa, jolla tiettyjä ajatuksia ja ideoita 

levittämällä pyritään saavuttamaan reaktio ja vastakaiku, joka edistää propagandistin 

tavoitteiden toteutumista (Jowett & O’Donnell 2015, 1). Propagandan tutkimuksessa 

tulee tarkastella sen taustalla vaikuttavia ideologioita. Propagandaan liitetään usein 

erilaisia käsitteitä, kuten manipulaatio, epärehellisyys, valehteleminen, aivopesu ja 

sodankäynti. Propagandalla on ollut erityinen roolinsa sodankäynnin tekniikkana, 

esimerkiksi natsi-Saksan ja Neuvostoliiton harjoittama propaganda maailmansotien 

aikaan oli erityisen tärkeässä asemassa levitettäessä erilaisia ideologioita. Koska 

propagandan tavoitteena on välittää tietynlaista ideologiaa ja ajatusmallia ihmisille, sen 

tutkiminen edistää ymmärrystä toimijan tavoitteista, arvoista ja toivotusta 

maailmankuvasta. Isisin harjoittama propaganda on monin osin epäluotettavaa, eivätkä 

kaikki järjestön julkaisemat materiaalit ole olleet paikkansapitäviä. Materiaalit kuitenkin 

peilaavat maailmankuvaa, johon järjestö pyrkii. Propaganda hyödyntää niin totuuksia, 

epätotuuksia kuin puolitotuuksia (ibid., 4). 

Toisinaan propagandan tunnistaminen voi olla haasteellista, sillä se indoktrinoi ja 

muuttaa ympäröivää todellisuutta luomalla uusia narratiiveja. Bertrand Taithe ja Tim 

Thornton (2000, 2-4) ovat teoretisoineet propagandaa myös historiallisena jatkumona ja 

perinteenä.  

Poliittisen kielen muotona propaganda on kuitenkin aina puettu totuuksien 

systeemiin, ja se ilmaisee eksklusiivisen representaation logiikkaa. 

Propagandan tarkoitus on vakuuttaa, voittaa ja käännyttää; sen tähden sen 

tulee olla vakuuttavaa, elinkelpoista ja totuudenmukaista sen omassa 

toimialueessaan… Propaganda-termin muovaaminen on myös osoitus 

tavoista joilla poliittinen valtio tuomitsee tavan jolla poliittisia viestejä 

kommunikoidaan. Propaganda edistää yhteisön olemisen tapoja, sekä 

määrittää niitä. 

Propaganda ei synny tyhjiössä, vaan rakentuu osana historiallista kontekstia ja ihmisten 

toimijuutta. Jowett ja O’Donnell (2015, 8) ovat teoretisoineet propagandaa ja 

määrittäneet sen kommunikaatioprosessiksi, jossa propaganda nähdään 

”tarkoitukselliseksi, systemaattiseksi pyrkimykseksi muokata käsityksiä, manipuloida 

kognitioita, ja ohjata käyttäytymistä sellaisen tavoitteen saavuttamiseksi, joka edistää 

propagandistin intentioita.” Jowettin ja O’Donnellin tapa tarkastella propagandaa 

osoittaa propagandan monisyisyyden ja moniulotteisuuden sekä prosessinomaisen 

luonteen.  
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Propagandalla voi olla useita erilaisia tavoitteita, mutta myös erilaisia muotoja. Agitoiva 

(agitative) propaganda pyrkii saamaan yleisönsä liikkeelle tietyn päämäärän 

tavoittamiseksi, kun taas yhdistävä (integrative) propagandan tarkoitus on lamaannuttaa 

ja passivoida kohde, ja saada tämä hyväksymään tilanne kyseenalaistamatta (Szanto 

1978, 10). Toisinaan propagandaa kuvaillaan myös valkoiseksi, mustaksi tai harmaaksi, 

riippuen käytetyistä tiedonlähteistä ja niiden luotettavuudesta (Jowett & O’Donnell 

2015, 20). Valkoinen propaganda perustuu tarkkoihin lähteisiin, jolloin tietyillä 

tapahtumilla voidaan esimerkiksi vahvistaa kansallistunnetta. Mustassa propagandassa 

väittämät puolestaan eivät ole välttämättä paikkansapitäviä ja tiedonlähteet on salattuja. 

Esimerkiksi natsi-Saksassa harjoitettu propaganda perustui pitkälle valheisiin (ibid.). 

Harmaa propaganda sijoittuu näiden kahden välimaastoon, jolloin propagandaviestien 

lähteet ovat kyseenalaiset ja epäselvät. Kyseinen tutkimus ei sinänsä ole propagandan 

tutkimusta, mutta propagandan luonteen, ominaisuusien ja tavoitteiden ymmärtäminen 

edesauttaa tekstien lukemista ja niiden kielellisten valintojen analysointia. Dabiqin voi 

havaita edustavan propagandaa, sillä sen lähteiden ja raporttien paikkansa pitävyyttä on 

vaikea ja jopa mahdoton vahvistaa. Lisäksi kertomukset ovat värittyneitä ja niillä 

pyritään vaikuttamaan ihmisiin ja avoimesti rekrytoimaan uusia jäseniä. Täten Dabiqin 

propaganda edustaa äärimillään mustaa propagandaa. 

Tässä luvussa tarkasteltiin Isisin luonnetta, historiaa ja naisten roolia osana järjestöä. 

Tähän astiset tutkimukset osoittavat, että Isis on moniulotteinen toimija, joka on 

muovautunut viime vuosien varrella intensiivisesti. Järjestön synnylle ja vahvistumiselle 

on ollut monia eri syitä, eikä Isisin toimintalogiikkaa ole varmasti vielä kyetty täysin 

kartoittamaan. Tutkimukset ja raportit ovat myös osoittaneet naisilla olevan roolinsa ja 

merkityksensä Isisin toimintakoneistossa, ja naisiin kohdistuvan väkivallan esiintyvyys 

on ollut laajaa.  
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3 Teoreettinen viitekehys 
 

Tässä luvussa eritellään tutkielman teoreettisia lähtökohtia. Sukupuolen rakentumista on 

tutkittu pääasiassa feministisen strukturalistisen ja jälkitrukturalistisen 

tutkimusperinteen alaisuudessa. Liikkeelle lähdetään feministisen jälkistrukturalistisen 

tutkimusperinteen esittelystä ja sukupuolen käsitteen problematisoinnista, josta edetään 

tarkastelemaan sukupuolen rakentumista. Koska tutkijoilla on ollut toisistaan 

poikkeavia ja monipuolisia näkemyksiä sukupuolen rakentumisesta, tässä yhteydessä 

tarkastellaan niitä joita tullaan eniten hyödyntämään myös analyysiosiossa.  

 

3.1 Feministinen jälkistrukturaalinen tutkimusperinne 
 

Feministinen tutkimus luetaan sukupuolentutkimuksen piiriin, jossa voidaan tehdä myös 

seksuaalisuuden tutkimusta, tasa-arvotutkimusta, queer-tutkimusta ja naistutkimusta. 

Feministisessä tutkimusperinteessä problematisoidaan sukupuolen ja yhteiskunnan 

keskinäisiä suhteita. (Palmu 2003.) Feministinen politiikan tutkimus kiinnittää huomiota 

sukupuolittuneisiin politiikan käytäntöihin. Eri feminismin suuntaukset ovat 

keskittyneet eri näkökulmiin tarkasteltaessa sukupuolta osana poliittisuutta ja 

poliittisuuden tuottajana.  

Radikaalifeministit pyrkivät tulkitsemaan poliittisuutta sukupuolen viitekehyksessä ja 

aukikirjoittamaan patriarkaatin systeemin normeja (Squires 2004, 3). 

Radikaalifeminismissä miehiä tarkastellaan ryhmänä, jolla on valtaa suhteessa naisiin. 

Tässä yhteydessä patriarkaatilla tarkoitetaan dominoinnin järjestelmää (Walby 1990, 3). 

Tämä dominointi juontaa juurensa kotitalouksiin, joissa naisilla voi olla kotitehtävissä 

valtaa, mutta samalla naiset on suljettu julkisen tilan ulkopuolelle. Myös seksuaalisuus 

on nähty merkittävänä osana miesten valtaa suhteessa naisiin. Seksuaalinen 

käyttäytyminen on nähty sosiaalisena konstruktiona miesten tarpeista lähtien, eikä 

naisten (ibid., 3). Marxilaiset feministit ovat kytkeneet sukupuolen eriarvoisuuden 

kapitalismiin. Kapitalismin sivutuotteena syntyy eriarvoisuutta miesten ja naisten 

välille. Tätä lähestymistapaa on kritisoitu sen kapea-alaisuudesta, joka ei ota huomioon 

yhteiskunnallista eriarvoisuutta ilman kapitalistista järjestelmää.  
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Liberaalifeministit puolestaan ovat tutkineet eriarvoisuutta empiirisesti osoittaen pienten 

yksittäisten tapausten summana syntyvän eriarvoisuuden. Tämä eriarvoisuus ja 

sukupuolittuneisuus eivät lähtökohtaisesti ole kovin rakenteellisia, kuten esimerkiksi 

radikaalifeminismi esittää. Standpoint-feminismi suhtautuu valtioon kriittisesti 

korostaen valtion merkitystä patriarkaattijärjestelmän ylläpidossa ja uudelleenluonnissa 

ja painottaen julkisen ja yksityisen ulottuvuuksien vaikutusta sukupuolirooleihin 

(Hansen 2010, 21). Standpoint-feminismissä korostetaan naisten omia kokemuksia ja 

niiden eroavaisuutta miesten kokemusmaailmasta.  

Jälkistrukturalismissa on erilaisia teoreettisia suuntauksia ja lähestymistapoja. 

Jälkistrukturalismille ominaista kuitenkin on kielen merkitysten tarkastelu sekä 

sosiaalisen todellisuuden rakentuminen diskursiivisesti (Davies 1994). Kieli ja 

kielelliset erot tuottavat sosiaalista todellisuutta, jossa erilaisia rakenteita muodostetaan, 

luonnollistetaan ja ylläpidetään. Jälkistrukturalismissa yksilön subjektiviteetti ja 

subjektin oleminen ovat jatkuvassa prosessissa ympäröivän todellisuuden kanssa. Täten 

eri diskursseissa syntyy erilaisia subjektipositioita, jotka myös osaltaan ylläpitävät 

erilaisia rakenteita (ibid.). 

Jälkistrukturalistinen feminismi yhtyy standpoint-feminismiin julkisen ja yksityisen 

tasojen erittelyssä, joilla on vaikutusta naisten aseman heikentymiseen. 

Jälkistrukturalistiset feministisen koulukunnan edustajat näkevät Judith Butlerin (2006, 

25) tavoin sukupuolen performatiivisena, jota aina luodaan jatkuvassa prosessissa. 

Feminismissä ei ole vain kyse naisista, vaan olemisen tapojen ja tietämisen tapojen 

muuttamisesta (Peterson 1992, 20). Myös miehet kärsivät sukupuolittamisesta ja 

sukupuoliroolien tuottamista sukupuolen hierarkioista.  

Tässä tutkielmassa nojaudutaan radikaalifeminismin ja jälkistrukturalistisen 

feministisen tutkimuksen perinteeseen, jossa pyritään hahmottamaan sukupuolittamisen 

ja sukupuolen tuottamisen mekanismeja ja niistä syntyviä mahdollisia valtarakenteita. 

Näitä rakenteita ja mekanismeja tarkastellaan erityisesti kielen käytön kautta. Isisin 

Dabiq-aineistoa on mahdollista lähestyä myös muista näkökulmista, mutta sukupuolta 

tutkittaessa myös valtarakenteiden ja eriarvoistavien rakenteiden huomioiminen on 

relevanttia. Kielenkäytön tutkiminen on merkityksellistä, sillä sanat ja lauseet tuottavat 

sosiaalista todellisuutta, jota ei välttämättä kyseenalaisteta tekstien kautta. Sosiaalisen 

todellisuuden dekonstruoiminen teksteihin on myös haastavaa, sillä kausaliteetin 
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havaitseminen on lähes mahdotonta. Eletyssä todellisuudessa, jossa kulttuuriin kuuluu 

vahvana osana kirjoitetut tekstit, sosiaalinen todellisuus myös on tutkittavissa tekstien 

kautta. Isisin toimintaa on järkevää tutkia tekstien kautta myös turvallisuussyistä. Lähi-

Idän haastava turvallisuustilanne ja järjestön terroristiluonne estävät riskittömän alueelle 

matkustamisen. Kuitenkaan sitä ei ole mahdoton tutkia, sillä järjestö on vahvasti läsnä 

sosiaalisessa mediassa.  

Lisäksi kielenkäytön tutkiminen asettaa omat haasteensa niin menetelmällisesti kuin 

teorian kannalta. Jokainen eri kieli sisältää omia merkityksiä, jotka eivät väistämättä 

avaudu muissa kielissä. Kieli on muutakin kuin sanoja ja lauseita. Lisäksi kielenkäytön 

eri tavat voivat merkitä eri yksilöille eri asioita ja täten herättää ihmisissä erilaisia 

kokemuksia. Tällöin se, mitä koetaan esimerkiksi kielellisesti sortavaksi tai 

eriarvoistavaksi, voi olla hyvinkin subjektiivinen kokemus ja siksi vaikeasti 

tutkittavissa.  

Jälkistrukturalistista feminismiä voi kritisoida sen länsimaisista lähtökohdista, sillä 

tutkimusaiheen juuret ovat puolestaan ei-länsimäiset. Tässä yhteydessä 

tutkimusmenetelmää ja teoriataustaa voidaan pitää perusteltuina, sillä naisia sortavia 

rakenteita on havaittu kaikista yhteisöistä. Tässä tutkielmassa tunnustetaan 

normatiivinen pyrkimys sukupuolten väliseen tasa-arvoon, mutta vaikka sellaista 

pyrkimystä ei olisi per se, on sukupuoliroolien ja –rakenteiden tunnistaminen arvokasta 

tietoa jo itsessään.  

 

3.2 Sukupuoli 
 

Laura J. Shepherd (2010) toteaa toimittamassaan teoksessa Gender Matters in Global 

Politics, että ”kaikilla on teoria sukupuolesta”. Tällä hän tarkoittaa niitä lukuisia 

ymmärtämisen ja maailman tarkastelun muotoja, joita meillä on, ja kuinka subjektiivisia 

monet maailman tulkinnoistamme lopulta ovat. Huolimatta tästä subjektivismin ja 

relativismin haasteesta, seuraavassa luvussa kartoitetaan, millaista teoreettista 

keskustelua sukupuolesta ja sen rakentumisesta on feministisessä politiikan 

tutkimuksessa käyty.  
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3.2.1 Biologisen ja sosiaalisen sukupuolen rajamailla 

 

Feministisen politiikan tutkimuksen piirissä kysymys sukupuolesta tuo usein 

väistämättä esiin jakolinjan biologiseen (sex) ja sosiaaliseen (gender) sukupuoleen. 

Kuitenkin jo feministisen koulukunnan sisällä on eroavia käsityksiä siitä, kuinka nämä 

kaksi termiä tulisi ymmärtää suhteessa toisiinsa. Eräiden tutkijoiden (ks. Butler 2006; 

Yuval-Davis 1997) mukaan sukupuolen jakoa biologiseen ja sosiaaliseen voidaan pitää 

kankeana, ja sen sijaan tulisi kiinnittää huomiota erilaisten sukupuolen ja 

seksuaalisuuden erilaisuusdiskursseihin.  

Perinteisesti biologinen sukupuoli on ymmärretty jonakin luonnollisena, kun taas 

sosiaalinen sukupuoli on edustanut jotakin sosiaalista tai kulttuurista olemisen aspektia 

(Shepherd 2010, 8). Sukupuolen tutkija Sharon E. Prevezin (2002) mukaan biologia on 

otettu usein muuttumattomana, kun taas sosiaalinen jonakin muuttuvana. Tämä voi 

johtaa ajatteluun, jossa biologisia naisen ja miehen ”kategorioita” pidetään luonnollisina 

ja muuttumattomina. Käsitystä sukupuolesta on pääsääntöisesti dominoinut 

dikotominen sukupuolijärjestelmä, jossa tunnistetaan vain miehet ja naiset (Hirdman 

1988). Lazar (2005, 5–7) on korostanut feministisen jälkistrukturalistisen koulukunnan 

mukaisesti, että sukupuoleen liittyy hegemoninen ideologinen rakenne, joka on saanut 

sukupuolen näyttäytymään luonnollisena ilmiönä. Denise Rileyn (2003) teos Am I That 

Name? jo nimellään kertoo, kuinka naisiin usein viitataan naisina ryhmänä muiden 

käsitteiden, jaotteluiden tai nimien sijaan. Naisena oleminen on nähty muita 

dominoivampana ja oleellisempana merkityksenä kuin esimerkiksi muut mahdolliset 

identiteetit.  

Sukupuoli on kompleksinen ja monitulkintainen käsite (Davies 1994; Mills 1994; Smith 

1990), jonka tutkimista ei helpota se tosiasia, että se sitoo olemistamme ja 

olemustamme tavalla tai toisella jatkuvasti kulttuurisessa ja historiallisessa jatkumossa, 

jossa sen havaitseminen voi olla vaikeaa (Paxton & Hughes 2007, 24). Ei ole ihmistä, 

jota ei olisi sukupuolitettu (Butler 2006, 195). Tämä asettaa oman haasteensa 

sukupuolen rakentumisen tutkimukselle myös Isisin yhteydessä. Naistutkimuksen 

piirissä tunnetuksi tullut tutkija Judith Butler on problematisoinut sukupuolen käsitettä 

varsin perusteellisesti muun muassa teoksissaan Hankala Sukupuoli (eng. Gender 

Trouble 1997) ja Bodies that Matter (1993). Butler lähtee liikkeelle väittämästä, että 

sukupuoli, jolla miehet ja naiset ovat jaettu omiin kategorioihinsa, ei ole vain sattumaa 
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tai historiallinen vahinko, vaan vaivannäön tulos. Kun monet feministiset teoreetikot 

hyväksyvät mallin, jossa biologisesta sukupuolesta seuraa kulttuurinen tai sosiaalinen 

sukupuoli, on Butler radikaalimpi ja kyseenalaistaa logiikan biologisen ja sosiaalisen 

sukupuolen välisessä kausaliteetissa. Butler (2006, 54) huomauttaa, että erottelu 

biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välillä edisti tavoitetta ”kiistää ajatus biologiasta 

kohtalona”. Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa, että biologinen sukupuoli olisi 

väistämättä kytköksissä sosiaaliseen sukupuoleen.  

Sukupuoli on sosiaalisesti rakennettu, oli sukupuoli biologisesti kuinka muuttumaton 

tahansa (ibid.). Koska sosiaalinen sukupuoli on sosiaalisesti rakennettu, se ei ole pysyvä 

tai staattinen ominaisuus, vaan sitä voidaan uudelleen tuottaa, ylläpitää ja rakentaa 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tähän keskitytään myös tässä tutkielmassa. Connellin 

(1995) mukaan sukupuoli on lisääntymisen tapahtumapaikan (reproductive arena) 

kanssa jatkuvassa dialogissa, ja  siinä dialogissa keholliset rakenteet ja prosessit 

muodostavat symboleja, rituaaleja ja instituutioita. Paxton ja Hughes (2007, 23) ovat 

todenneet, että sosiaalinen sukupuoli on erilaisuutta, jota luodaan sekä ylläpidetään 

kulttuurisesti. Isisiä tutkiettaessa on syytä huomioida myös sukupuolieron 

rakentuminen. Butler nostaa esiin sukupuolen subjektit, jotka ovat erinäisten 

rakenteiden alaisia ja muutoksessa näiden rakenteiden ehdoilla. Täten sukupuoli on 

diskursiivinen, ja se muodostuu poliittisesti, tietyin oikeuttavin ja pois sulkevin 

tarkoitusperin (Butler 2006, 49).  

Butler ei käsittele ainoastaan sosiaalisen sukupuolen rakentumista, vaan myös 

biologisen sukupuolen luonnetta. Biologinen sukupuoli on helpompi ottaa annettuna, 

vaikka sen määrittely on vähintäänkin yhtä haastavaa kuin sosiaalisen sukupuolen. 

Lisäksi on haastavaa määrittää biologisen ja sosiaalisen sukupuolen suhde toisiinsa. 

Vaikka Butler lähestyy ansiokkaasti biologisen ja sosiaalisen sukupuolen 

problematiikkaa, ei tyhjentävää vastausta biologisen sukupuolen olemukseen 

kuitenkaan ole annettu.  

Voimmeko puhua ”annetusta” biologisesta sukupuolesta tai ”annetusta” 

sosiaalisesta sukupuolesta kysymättä ensin, kuinka biologinen ja/tai 

sosiaalinen sukupuoli annetaan, millä keinoin tämä tapahtuu? Ja mitä 

”biologinen sukupuoli” oikein on? Onko se luonnollinen, anatominen, 

kromosominen vai hormonaalinen…--Onko biologisella sukupuolella 

historia? (Butler 2006, 55.) 
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Biologisen ja sosiaalisen sukupuolen problematiikka korostaa sukupuolen sosiaalisen 

konstruktion luonnetta. Butlerin mukaan molemmat ovat sosiaalisia konstruktioita. Oli 

biologinen sukupuoli perustavalta laadultaan mitä hyvänsä, sosiaalinen sukupuoli voi 

merkityssysteemeillään ja koneistollaan tuottaa ja vakiinnuttaa myös biologista 

sukupuolta, vaikkei se olisikaan kausaalisesti siitä johtunut (Butler 2006, 55; 195). 

Vaikka sukupuolen todellista luonnetta on mahdoton dekonstruoida ja mallintaa, ei silti 

ole mahdotonta tutkia, kuinka sukupuolta tuotetaan ja rakennetaan jokapäiväisessä 

arjessa, niin kielessä kuin teoissa. Butler (2006) on tutkinut myös heteroseksuaalisuuden 

diskurssin ulkopuolisia sukupuoli- ja seksuaalidiskursseja. Tässä tutkielmassa 

keskitytään kuitenkin heteroseksuaalisuuden diskurssiin Isisissä ja siitä syntyviin valta-

asetelmiin.  

 

3.2.2 Sukupuolen rakentuminen 

 

Judith Butler on määritellyt sosiaalisen sukupuolen performatiiviseksi. Tämän 

näkemyksen mukaan sukupuolittunut keho on sekä diskurssien tuotosta ja diskurssit 

ovat puolestaan sukupuolittuneen kehon tuotosta (Shepherd 2010, 8). Butlerin (2006) 

mukaan sukupuoli rakentuu jatkuvassa performatiivisessa toiminnassa, jota määrittävät 

sosiaalisesti rakennetut säännöt ja normit. Sukupuolitetut normit puolestaan määrittävät 

ihmisyyttä, ja jopa luovat sorron rakenteita. Butler (2006, 65) ottaa esille hyvin arkisen 

esimerkin äitiydestä ja seksuaalisuudesta, jotka edustavat tietynlaista kulttuurisesti 

ylläpidettyä naiseutta ja sukupuolittunutta vastakkainasettelua. Butler nimittää 

sukupuolen identiteetin kehittymisprosessia heteroseksuaalisuuden matriisiksi (Butler 

1993). Tässä prosessissa oletetaan tyttöjen kasvavan kiinnostumaan pojista ja 

päinvastoin.   

Wittig (1983, 63) on huomauttanut, että kieli on väline tai työkalu, jota ei tule 

automaattisesti ottaa naisia sortavana, vaan lähinnä kielen sovellutukset vasta luovat 

sortamisen mekanismit. Hänen mukaansa ”sukupuoli” on diskursiivisesti tuotettu, ja 

tällainen tuotos alistaa merkityssysteemissään naisia, homoja ja lesboja. Wittigiä 

täydentäen voidaan todeta kyseisen merkityssysteemin alistavan myös muita 

seksuaalivähemmistöjä. Yksilöiden toiminta ja sen toisto luovat ja uusintavat 

sukupuolta, kun sukupuolen performatiivisuudessa ”sukupuolittuneen olemuksen oletus 
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tuottaa ulkopuolelleen asettamansa asian” (Butler 2006, 25). Tätä tuotettua sukupuolta 

uusinnetaan ja vahvistetaan toistoin ja rituaalein. Butlerin mukaan sukupuoli itsessään 

on toistoa ja rituaalia, ei vain yksittäinen teko (ibid.). Sukupuolta tuotetaan ja 

rakennetaan niin ruumillisuuden, performatiivisuuden, tyylien kuin representaatioiden 

kautta (Palmu 2003, 18).  

Sukupuolen rakentumista on tutkittu varsin monista erilaisista tieteellisistä 

viitekehyksistä lähtien. Tämä on myös vaikuttanut sukupuolen tutkimuksen 

luonteeseen, jossa politiikan tutkimus on voinut lähestyä sukupuolta täysin eri tavoin 

kuin esimerkiksi lääketiede. Tämä on myös osin yksi syy, miksi sukupuolen 

rakentumista ja biologisen ja sosiaalisen sukupuolen keskinäistä suhdetta on vaikea 

määritellä tieteellisesti. Eräs tunnetuimpia sukupuolen tutkijoita 1900-luvun 

loppupuolella on ollut amerikkalainen seksologi John Money, joka tutki sukupuoli-

identiteetin muodostumista. Hänen tunnetuimpiaan tutkimustapauksiaan oli John-Joan –

tapaus, jossa kaksoslapsista epäonnistuneen ympärileikkauksen jälkeen toinen 

kasvatettiin tytöksi ja toinen pojaksi (Bullough 2003). Tämä tapaus on ollut merkittävä 

intersukupuolen tutkimukselle, jossa on pyritty rikkomaan käsityksiä siitä, että yksilön 

tulisi olla biologisesti aina joko tyttö tai poika. Money kehitti sukupuolen konseptin, 

jossa hän väitti sukupuolen olevan sekä biologisesti että sosiaalisesti psykososiaalinen 

konstruktio. Kuitenkin myöhemmin selvisi, että tytöksi kasvatettu lapsi kärsi 

feminiinisen sukupuoli-identiteetin omaksumisessa (ibid.). Moneyn tutkimus on 

herättänyt tutkijoiden parissa paljon ristiriistaista keskustelua, mutta samalla osoittanut, 

kuinka vaikea sukupuolen tutkimus alueena on ollut ja tulee olemaan. Money on 

vaikuttanut myös Judith Butlerin ajatteluun. Kuitenkin on syytä muistaa, että 

yksittäistapaukset eivät verifioi teorioita ja ainoastaan korostavat kuinka yksilöllinen 

jokainen ihminen on.  

Butler on teoretisoinnissaan kulkenut tietyissä määrin Simone de Beauvoirin 

jalanjäljissä jatkaen ”Toisen” ja toiseuden teoretisointia. De Beauvoirin kuuluisaksi 

tullut lainaus ”naiseksi ei synnytä, pikemminkin naiseksi tullaan” (Beauvoir 1993) tuo 

ilmi sukupuolen rakentumisen luonteen, joskin se jättää miehen sukupuolen 

rakentumisen huomiotta. De Beauvoir (ibid.) on todennut naiseuden olevan toiseutta, 

jotakin joka on aina suhteessa mieheen, joka edustaa ensisijaisesti olevaa. Nainen tulee 

olevaksi vasta miehen kautta ja suhteessa miehen olemukseen. 
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Sukupuoli rakentuu monin tavoin, ja yksi keinoista sukupuolen rakentumiseksi tapahtuu 

luonnollistamisen kautta. Naisen sukupuoli nähdään tyypillisesti luomisen lähteenä, kun 

naiseuteen liitetään automaattisesti äitiyden ominaisuus (Butler 2006, 167). Esimerkiksi 

Saltman ja Smith (2015, 5—6) ovat todenneet, että Isisissä naisen ensisijainen tehtävä 

on olla äiti ja vaimo. Järjestön selkeät säännöt ja koodistot ovat vahvistaneet hierarkioita 

(ibid.). Butlerin havainnot sukupuolen rakentumisesta osoittavat, että sukupuolta 

voidaan rakentaa tiedostaen, mutta mittavissa määrin sukupuoli rakentuu myös 

tiedostamattamme. 

Sen [sukupuolen] vaikutus perustuu siihen, että se luonnollistetaan ruumiin 

kontekstissa ja se ymmärretään osin kulttuurisesti ylläpidetyksi ajalliseksi 

kestoksi.—se, mitä pidämme ”sisäisenä” taipumuksenamme, onkin jotain, 

mitä ennakoimme ja tuotamme tietyillä ruumiillisilla teoilla; äärimmillään 

se on luonnollistettujen eleiden tuottamaa harhaa. (Butler 1999, 25.) 

Sukupuolen rakentumista tarkastellessa Butler huomauttaa myös, että sukupuolen ja 

seksuaalisuuden välillä on yhteys. Tässä tutkielmassa keskitytään aineiston ja 

tutkimuksen rajauksen kannalta pääasiassa sukupuoleen, vaikka seksuaalisuus onkin 

hyvin lähellä sukupuolta. Seksuaalisuus voi olla normatiivista, ja tuolloin 

seksuaalisuuden kautta sukupuolta voidaan valvoa ja säännellä, joskus esimerkiksi 

heteroseksuaalisuuden varmistumiseksi (Butler 2006, 22). Seksuaalinen hierarkia 

tuottaa sukupuolta ja samalla uusintaa sukupuolta. Tässä Butler on omaksunut ajatuksia 

Catharine MacKinnonilta. 

Kun sukupuolten välinen epätasa-arvo pysäytetään henkilön attribuutiksi, 

määreeksi, se ottaa sukupuolen muodon, ja kun se liikkuu ihmisten 

väliseksi, se ottaa seksuaalisuuden muodon. Sukupuoli ilmenee naisten ja 

miesten välisen epätasa-arvon seksualisoitumisen jähmettyneenä muotona. 

(MacKinnon 1987, 6–7.) 

Myös Isisissä on havaittu seksuaalisen hierarkian olemassaolo. Yhdistyneiden 

kansakuntien konfliktien seksuaalisen väkivallan erityisedustajan Zainab Banguran 

mukaan ”Isis institutionalisoi seksuaalista väkivaltaa ja että naisten ja tyttöjen brutaali 

kohtelu on osa järjestön ideologiaa” (The Washington Postin 22.5.2015). Sukupuoli 

rakentuu toimijuuden ja subjektien kautta. Butler (2006, 200) on todennut, että 

”puhuvien subjektien puheteot antavat kielelle vallan luoda sosiaalista todellisuutta”. 

Tällöin sanavalinnat voivat olla tehokasta vallankäyttöä, jolla pyritään tietyn 

(sukupuolen) ideologian ylläpitämiseen. Käsitteet, luokitukset ja abstraktiot ovat 

vallankäyttöä ja vallankäytön tulosta, ja kielellisellä vallankäytöllä voidaan synnyttää 
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myös fyysistä väkivaltaa. Esimerkiksi avioliiton käsitteellä ja instituutiolla naiset 

vaimoina vahvistavat miespuolisen subjektin olemista, mikäli he ottavat miehen 

sukunimen (ibid., 98). Miespuolinen subjekti luo merkityksiä ja merkitsee, mikä saa 

naiset usein näyttäytymään vaihdon kohteena olevina. Nainen on joko morsian, lahja, 

sotasaalis tai vaihdon kohde, joka saa merkin vasta miehen kautta.  

Erilaiset diskursiiviset rakenteet luovat naisille ja miehille positioita, jotka puolestaan 

ylläpitävät sukupuolten välistä dualismia (Davies 1994; Palmu 2003). Nämä positiot 

syntyvät kategorioiden kautta, joiden myötä merkityksiä syntyy (Jokinen 1999). 

Sukupuolen rakenteet eivät ole siis staattisia, vaan historiallisesti eläviä. Täten se, mitä 

minäkin aikana mielletään maskuliiniseksi tai feminiiniseksi on jatkuvassa muovauksen 

tilassa, vaikka erilaiset diskursiiviset käytännöt pyrkisivätkin uusintamaan niitä 

muuttumattomina. Nämä maskuliinisuuden ja feminiinisen ominaisuuksien muutokset 

myös vaikuttavat tutkimukseen. Maskuliinisuuksia ja feminiinisyyksiä tutkittaessa 

altistetaan kyseiset käsitteet uusintamiselle. Samoin Butlerin esittämä luonnollistaminen 

voidaan nähdä ongelmallisena konseptina, kun se edellyttää lähtökohtaisesti jonkin 

asian ottamista annettuna sille osoitetusta kritiikistä huolimatta.  

 

3.2.3 Maskuliinisuus, feminiinisyys ja hypermaskuliinisuus 
 

Monet feministisen tutkimuksen edustajat ovat tutkineet maskuliinisuutta sotien 

väkivaltaisia tekoja selittävänä ominaisuutena. On esitetty, että konflikteissa tietynlaisia 

maskuliinisuuden osa-alueita korostetaan ja edistetään muita enemmän sodan aikana 

(Pankhurst 2010, 154; Cockburn 1998, 207). Maskuliinisuuteen liitetään egoistinen, 

aggressiivinen ja dominoiva käytös, joka ulottuu naisten autonomian yli. Naisiin ja 

feminiinisyyteen puolestaan liitetään stereotyyppisesti rauhanomaisuus ja turvallisuuden 

tarve (Baaz & Stern 2009, 499). Nämä ovat myös käsityksiä, joita maskuliinisuuteen ja 

feminiinisyyteen liitetään rauhan aikana. Kuitenkin konfliktitilassa näiden 

ominaisuuksien voidaan usein nähdä vietävän äärimmilleen.  

Hypermaskuliinisuudella viitataan sodassa korostuvaan maskuliinisuuteen, joka edistää 

muun muassa sotastrategioiden ja sodan ajan tavoitteiden toteutumista (Pankhurst 2010, 

154). Myös naiset voivat omaksua hypermaskuliinisia piirteitä sodissa. Tilastojen 

valossa miehet ovat tavallisimmin sotilaita ja naiset siviilejä, mutta viimeisten vuosien 
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aikana naisten osuus esimerkiksi länsimaiden armeijoissa on kuitenkin lisääntynyt 

(Cockburn 2010, 105–106). Samanlaisten roolien omaksuminen ei kuitenkaan takaa 

välittömästi samanlaista kohtelua. Kayla Williams (2005) on kertonut teoksessaan Love 

My Rifle More Than You: Young and Female in the US Army, että omaksumastaan 

maskuliinisesta sotilaan asenteesta huolimatta häntä kohdeltiin ensisijaisesti naisena. 

Sukupuoliroolit korostuvat sodissa, mutta sodat myös muuttavat niitä. Sukupuoliroolit 

ovat sekä sotien tuotosta että polttoainetta. Täten konfliktiasetelmissa välittyvät 

sukupuoliroolit kertovat myös rauhanajan yhteiskunnallisista rakenteista. 

Hypermaskuliinisuuden käsite ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. 

Hypermaskuliinisuus viittaa ensisijaisesti negatiivisiin ominaisuuksiin, kuten 

aggressiivisuuteen, joiden nähdään lietsovan konfliktia. Hypermaskuliinisuuden suurin 

haaste on se, että termi assosioidaan välittömästi miehiin. Vaikka miehet olisivat 

dominoivassa asemassa konflikteissa, on kuitenkin dehumanisoivaa väittää vain miesten 

aiheuttavan konflikteja, tai että vain maskuliiniset piirteet johtaisivat konflikteihin. Näin 

ollen kaikki miehet olisivat automaattisesti potentiaalisia taistelijoita. Lisäksi 

hypermaskuliinisuuden termi ei painota riittävästi, että myös naiset voivat omaksua 

näitä ominaisuuksia. Hypermaskuliinisuuden taustalla on presuppositio, että tietyt 

äärimmilleen viedyt maskuliinisuudet ovat luonnollisia maskuliinisuuksia. Haasteistaan 

huolimatta hypermaskuliinisuus onnistuu avaamaan konflikteille tyypillistä 

käyttäytymistä, ja tunnistamaan niiden yhteys rauhanajan käyttäytymiseen ja 

sukupuoleen. 

Connell (1995) on esittänyt, että maskuliinisuuksien ei voida olettaa olevan kenellekään 

ihmisille lähtökohtaisesti kuuluvia ominaisuuksia, vaan ihmiset tuottavat sukupuolta 

eräänlaisissa ”projekteissa”. Maskuliinisuudesta on tullut sukupuolen hegemonia, mutta 

Connellin mukaan maskuliinisuuden hegemonia ei synny ainoastaan luomalla 

feminiinisyyteen alistussuhdetta, vaan myös poissulkemalla ja alistamalla muita 

maskuliinisuuden muotoja (ibid., 77). Täten esimerkiksi voidaan suosia käyttäytymistä, 

jossa miehet eivät itke sen sijaan, että miehiä kannustettaisiin osoittamaan tunteensa. 

Sukupuolta rakennetaan esittämällä miehen ja naisen luokat toisistaan poikkeavina. 

Sukupuolen hegemonia rakentuu Schippersin (2007) mukaan feminiinisyyden ja 

maskuliinisuuden välisessä suhteessa, ei niinkään toisistaan irrallisina. Hegemonisessa, 

valta-asemassa olevassa, maskuliinisuudessa miesten nähdään omaavan fyysistä voimaa 

sekä kyvyn harjoittaa väkivaltaa konfliktitilanteessa ja omaavan auktoriteetin. Miesten 
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kuvataan usein harjoittavan urheilua, ja täten vahvistavan kehoaan. Nämä ominaisuudet 

takaavat miehen legitiimin hallinnan suhteessa naiseen. (Schipper 2007, 91.) 

Feminiinisyyteen sitä vastoin kuuluu fyysinen haavoittuvuus, kyvyttömyys harjoittaa 

väkivaltaa tehokkaasti ja myöntyminen alistussuhteeseen (ibid.). Tutkimukset Isisistä 

eivät ole paljastaneet mittavaa naisten väkivallan käyttöä. Naiset usein esitetään uhreina, 

ja väkivaltatekojen kohteina (Ahram 2015). Schippers kutsuu näitä sukupuolen 

laadullisiksi sisällöiksi (quality content). Hänen mukaansa yksilöt, ryhmät ja yhteisöt 

käyttävät maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä toimintansa rationaliteetteina ja täten niistä 

syntyy diskursseissa institutionalisoituneita rakenteita, jotka uudelleen ohjaavat 

toimintaa. Sukupuolta ei ainoastaan institutionalisoida, vaan myös sukupuolierot 

institutionalisoidaan, sillä vasta erojen institutionalisoinnilla voidaan synnyttää 

hegemonia. Westin ja Zimmermanin (1987) tavoin Schippers määrittelee 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tuottamisen suhteen sukupuolen tekemiseksi 

(doing gender).  

..ja missä määrin hierarkinen ja täydentävä suhde maskuliinisuuden ja 

femininiisyyden välillä on instutionalisoitu, on sukupuolirakenne. Tämä 

tarjoaa konseptuaalisen ja empiirisen tien ulos käytännöistä, joissa miehet ja 

naiset sekä maskuliinisuus ja feminiinisyys yhdistetään toisiinsa. (Schippers 

2007, 92.) 

Schippersin mukaan sukupuolen rakentumisen tunnistamiseksi teksteille voidaan esittää 

erilaisia kysymyksiä, jotka auttavat hahmottamaan sukupuolen hegemoniaa. Hänen 

mukaansa voidaan kysyä: (1) millaiset ominaisuudet tai käytännöt ymmärretään 

miehisiksi kyseisessä asetelmassa, (2) millaiset ominaisuudet tai käytännöt ovat 

naisellisia, tai (3) mitkä kyseisistä ominaisuuksista tai käytännöistä asettavat 

feminiinisyyden maskuliinisuutta täydentäväksi tai sen alisteiseksi? (Schippers 2007, 

100.) Meksikossa tehdyn tutkimuksen mukaan lapsista välittäminen ja äitiys nähtiin 

feminiinisyyden keskiössä (ibid., 97). Samoin Isisiä tutkineet Saltman ja Smith (2015) 

ovat todenneet äitiyden ja vaimona olemisen olleen pääasiallisia naisena olemisen 

muotoja.  

Ei voida olettaa mitään yhtä tiettyä maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä, vaan useita 

erilaisia tulkintoja, jotka esiintyvät vaihtelevissa hierarkioissa (Repo 2006). Esimerkiksi 

uskonto, rotu ja kansallisuus sekä valtio voivat toimia tällaisten hierarkioiden 

tukipilareina. Peterson ja Runyan (1993) ovat käsittäneet sukupuolen ideologian (gender 

ideology) legitimitoituneiden sukupuolistereotypioiden systeeminä, jossa yksilöt 
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sosialisoidaan sukupuolirooleihin. Miehet esimerkiksi esitetään usein naisia 

aggressiivisempina, kun taas naiset esitetään rauhaan pyrkivinä (Paxton & Hughes 

2007, 95). Tällaisessa sukupuolen sosialisaatiossa nähdään yleensä dikotomiat, joiden 

kautta sukupuoli rakentuu (Yuval-Davis 1997, 6). Näissä dikotomioissa maskuliinisuus 

ja miehet nähdään poliittisina, aktiivisina ja rationaalisina, kun taas feminiinisyys 

yhteennidottuna naisten kanssa edustaen henkilökohtaista, passiivista ja irrationaalista 

(Repo 2006).  

Kun miehet edustavat julkista sfääriä, naiset on rajattu yksityiseen sfääriin, joka ilmenee 

usein kodin tilana (Yuval-Davis 1997, 6). Nationalismin ja valtion olemisen keskustelu 

käydään yleisesti julkisessa tilassa, mikä sulkee naiset valtion aktiivisen tuottamisen 

ulkopuolelle (ibid., 2). Tämän lisäksi myös jako luontoon ja sivilisaatioon on tehty 

sukupuolittuneesti. Miehet edustavat sivilisaatiota, joka linkittyy vahvasti julkiseen 

sfääriin naisten edustaessa luontoa. Elämän antamista arvokkaampana diskurssina on 

pidetty elämän riskeerausta, joka tapahtuu miesten toimesta (Yuval-Davis 1997, 6).  

Myös muita dikotomioita voidaan havaita maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 

käsitteiden konstruoinnissa. Kun feminiininen edustaa riippuvaisuutta ja maskuliininen 

autonomiaa, vastaavasti maskuliiniselle rakennetaan kovan ja femininiiniselle pehmeän 

käsitteet. Nämä dikotomiat allokoivat valtaa, joka keskittyy sille, joka on 

ylempiarvoisessa asemassa, mutta aina kuitenkin suhteessa toiseen. Esimerkiksi 

rakennettaessa ”kovaa” maskuliinisuutta voidaan samalla antaa maskuliiniselle miehelle 

valta-asema, mutta tätä valta-asemaa ei ole ilman, että on alistuva osapuoli, joka on 

tässä kontekstissa nainen.  

 

3.3 Patriarkaalisen yhteiskunnan taustavaikutus 

 

Tarkasteltaessa sukupuolta ja naisten asemaa niin sodassa kuin rauhassa, on tutkittava 

eriarvoisuutta ja naisten kokonaisvaltaista yhteiskunnallista asemaa suhteessa miehiin. 

Patriarkaaliseen yhteiskuntajärjestelmään viitatessa puhutaan miesten vallasta suhteessa 

naisiin. Max Weber (1947) määritteli patriarkaatin hallintojärjestelmäksi, jossa miehet 

hallitsivat yhteiskuntia jo kotitaloudessa omaksutun asemansa kautta. Valta ei tosin 

kohdistunut ainoastaan naisiin, vaan myös nuorempiin miehiin.  
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Patriarkaalisten järjestelmien on havaittu esiintyneen jo yli viiden tuhannen vuoden 

ajan; vuosisatojen saatossa käsite on laajentunut isän vallasta miehen valtaan (Cockburn 

2010, 108). Sylvia Walby (1990, 19) on määritellyt patriarkaatin sosiaalisten 

rakenteiden ja käytäntöjen systeemiksi, jossa miehet hallitsevat, alistavat ja riistävät 

naisia. Miesten valta on rakennettu sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin 

instituutioihin, jotka määrittävät yhteiskuntaa, kun taas naisilla on yleensä enemmän 

valtaa kodinhoidossa (Hughes & Paxton 2011, 25). Vaikka patriarkaatin olemassaolo on 

voitu johtaa vähintään viiden tuhannen vuoden päähän, sitä edeltävistä kulttuureista ei 

ole voitu varmuudella sanoa, ovatko ne olleet matriarkaalisia (Butler 2006, 93).  

Michael Mannin (1986) mukaan patriarkaatti perustuu pohjimmiltaan miesten 

hallitsemiin kotitalouksiin. Vaikka naisilla olisi valtaa kotitöiden hoidossa, miehet 

määrittävät itse kotitalouden asettamalla naiset kotitalouden piiriin. Keskusteltaessa 

vallasta kotitalouksissa ja poliittisissa instituutioissa päädytään nopeasti huomaamaan 

vallan ja poliittisuuden julkinen ja yksityinen jakolinja (Walby 1990; Hughes & Paxton 

2011, 26). Julkinen valta esiintyy julkisissa tiloissa, valtiotasolla ja esimerkiksi 

sodankäynnissä, kun taas yksityinen kotitalouksissa ja muissa yksityiselämän sfääreissä. 

Näin ollen patriarkaatin voidaan nähdä olevan läsnä kaikilla elämäntasoilla ja olevan 

sekä julkista että henkilökohtaista.  

Koska patriarkaaliset yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ovat vahvasti 

sukupuolittuneen maailmankatsomuksen taustalla, niitä ei voida olla ottamatta 

huomioon tarkastellessa sukupuolen rakentumista ja sen esiintymistä eri yhteyksissä. 

Walbyn (1990) mukaan esimerkiksi väkivalta on sukupuolittunutta ja sosiaalista, ja 

militarismin ja patriarkaatin välinen yhteys on havaittavissa (Enloe 1983). 

Patriarkaalisuudesta on Butlerin (2006, 94) mukaan muodostunut universalisoiva käsite, 

joka ”peittää tai yksinkertaistaa erilaiset sukupuolten epäsymmetrian ilmentymät 

erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä”. Vaikka patriarkaatin olemassaolo kyettäisiin 

paljastamaan, se ei kuitenkaan paljasta kaikkia sukupuolittumisen elementtejä, keinoja, 

strategioita ja muotoja. Patriarkaatti osaltaan poistaa näitä epäsymmetrioita ja tekee 

niistä näkymättömiä, kun se luonnollistetaan. Esimerkiksi naiset voivat todeta 

päättäneensä jäädä kotiin, mutta tosiasiallisesti kyse voi olla myös rakenteellisesta 

prosessista, jossa nainen on sosialisoitunut rakenteeseen, jossa voi tuntua mielekkäältä 

olla kotiäitinä. 
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Sodassa maskuliinisuus ja feminiinisyys muokkautuvat ja saavat uusia merkityksiä. 

Brian E. Fogarty (2000, 21) on todennut sodan olevan “selvästi sosiaalinen hanke” 

(social enterprise). Ihmiset sotivat ryhmissä, noudattavat omaksuttuja ideologioita ja 

koodistoja joilla on selkeät tavoitteet ja toivotut lopputulemat. Sota on täten 

systemaattista, ja tarkoin strategisoitua. Myös sukupuoliroolit tulevat helposti 

kodifioiduiksi konflikteissa, kun miesten ja naisten odotetaan käyttäytyvän tietyin 

tavoin. Isisissä on todettu olevan tarkat hierarkiat ja kodifioidut säännöt (Ahram 2015). 

Sota voi vastaavasti helposti paljastaa rauhanajan sukupuolirooleja, kun ne viedään 

äärimmilleen.  

Erilaisissa diskursseissa luodaan sukupuolta dikotomioin. Luonto ja kulttuuri on nähty 

toisilleen vastakkaisina todellisuuksina, joista luonto on usein esitetty naisellisena, kun 

taas kulttuuri miehisenä (MacCormack & Strathern 1980). Tällaisessa dikotomiassa 

muodostuu myös alistussuhde, sillä luonto näyttäytyy aktiivista ja abstraktia kulttuuria 

tarvitsevana. Erilaisia ominaisuuksia aktiivisesti joko miehisyyteen tai naisellisuuteen 

liittämällä samalla erotellaan naisia ja miehiä toisistaan.  

Eksistentiaalisessa misogyynisessä dialektiikassa järki ja mieli yhdistetään 

miehisyyteen ja toimijuuteen kun ruumista ja luontoa pidetään naisisen 

mykkänä tosiasiana, joka odottaa miehiseltä subjektilta 

merkitsemistä.(Butler 2006, 96.) 

Pamela Paxton ja Melanie Hughes (2007, 232) ovat osoittaneet, että monissa 

yhteiskunnissa sukupuoliroolit on rakennettu siten, että naiset jätetään julkisen tilan 

ulkopuolelle. Muun muassa latinalaisessa Amerikassa naisten ideaaleina tehtävinä on 

pidetty äitinä ja kotivaimona toimimista. Näitä rooleja on pidetty naisten ”luonnollisina” 

rooleina (ibid.). Miehet puolestaan on nähty ”machoina”, joilla on valtaa suhteessa 

naisiin. Paxton ja Hughes (2007, 111) ovatkin painottaneet, että erityisesti katolisissa ja 

muslimimaissa ovat edelleen vallalla konservatiiviset sukupuoliroolit, sillä niissä 

uskonnolla on ollut vahva vaikutus koko yhteiskuntaan. Sharia-laki on määritellyt 

naisten ja miesten oikeudet ja velvollisuudet, ja niitä on sovellettu monissa 

yhteiskunnissa. Walby (1990, 101) on myös huomauttanut, että patriarkaaliset 

uskomukset ovat kaikkien maailman uskontojen ytimissä. 

Patriarkaatilla on ollut todistettavasti selkeä vaikutuksensa nykypäivän sukupuoliroolien 

syntymiseen, vaikka sen tutkiminen on haastavaa. Patriarkaatti ilmentää ja korostaa 

sukupuolentutkimuksen historiallisuutta. Tutkittaessa sukupuolen rakentumista on 
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tärkeää muistaa, että sukupuolta tuotetaan historiallisissa prosesseissa, joiden 

vaikutukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.  

Kuten tässä teorialuvussa on tuotu esille, sukupuolta on lähestytty monista erilaisista 

teoreettisista lähtökohdista. Sukupuolen rakentumista tutkittaessa tärkeää ei ole 

ainoastaan sukupuolen syntyminen ja rakentuminen, vaan myös sukupuolierojen 

tunnistaminen. Koska sukupuolen tutkimus on ollut vahvasti kytköksissä ympäröiviin 

yhteiskunnallisiin tapahtumiin, myös tutkimuksen luonne on muuttunut 

vuosikymmenten saatossa. Suhde biologisen ja sosiaalisen sukupuolen ja sukupuolen 

rakentumisen välille säilyy haasteena tiedeyhteisölle. Tässä tutkielmassa keskitytään 

sosiaalisen sukupuolen rakentumiseen, eikä oteta kantaa biologisen sukupuolen 

rakentumiseen. Poikkitieteellistä tutkimuskenttää tarkastellessa on kuitenkin tärkeää 

huomioida, että sosiaalisesti rakentuva todellisuus voi vaikuttaa myös objektiivisesti 

ymmärtämäämme todellisuuteen, vaikka kausaliteetin hahmottaminen tuottaisikin 

haasteita. Jo se, että sukupuolen rakentuminen monimutkaisena ja moniulotteisena 

ilmiönä jatkaa haasteiden asettamista tiedemaailmalle antaa syytä tutkia sukupuolen 

rakentumista ja sen luonnetta eri konteksteissa.  

Tutkittaessa Isisissä rakentuvaa sukupuolta ei voida olla ottamatta mukaan teoreettista 

keskustelua sukupuolesta konflikteissa. Samalla tulee muistaa rauhanajan kulttuuriset ja 

sosiaaliset konstruktiot ja niiden heijastuminen konflikteihin. Isisiä tarkasteltaessa on 

huomioitava hypermaskuliinisuus ja myös patriarkaalisen yhteiskunnan taustavaikutus. 

Nämä eri lähtökohdat auttavat hahmottamaan, miksi ja miten sukupuoli rakentuu ja 

kuinka se esitetään.   
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4 Tutkimusaineisto 
 

Monista muista sota- ja terroritoimijoista poiketen Isis on ollut avoin sodankäynnistään 

ja informoinut ja harjoittanut propagandaa monilla eri areenoilla. Isis on julkaissut 

lukuisia YouTube-videoita, jakanut viestejä Twitterissä ja Facebookissa sekä muissa 

sosiaalisen median kanavissa. Järjestön ensisijainen kieli on arabia, mutta järjestön 

kansainvälisen ideologisen tavoitteen ja pyrkimyksen johdosta se on julkaissut paljon 

materiaalia myös muilla kielillä kuten englanniksi.  

Tässä tutkielmassa tutkin Isisin englannin kielellä julkaisemaa Dabiq-verkkolehteä, 

jossa järjestö muun muassa kertoo propagandistisesti sotavoitoistaan, periaatteistaan ja 

toimintatavoistaan, ja jossa se ohjeistaa sotilaitaan ja välittää propaganda-viestejä koko 

maailmalle. Tutkielman aineisto koostuu yhteensä kahdestatoista julkaisusta, joiden 

julkaisuajankohdat sijoittuvat ajanjaksolle 2014—2015. Kyseinen julkaisu on 

tutkijoiden ja järjestöjen mukaan propagandaa, jolla selkeitä propagandistisia viestejä, 

jotka eivät aina ole vahvistettavissa (ks. The Clarion Project 2015; Mah-Rukh 2015). 

Dabiq-lehti on kohdennettu eritoten länsimaalaisille ihmisille (Dabiq 1), joita pyritään 

rekrytoimaan Isisin jäseniksi. Lehti on huolellisesti tuotettu, se sisältää monivärisiä 

kuvia, erilaisia artikkeleita ja mainontaa. Aineistossa käsitellään myös naisten asemaa ja 

naisten kohtelemista, ja siinä on esitetty naisten vangitsemista koskevia ohjeistuksia. 

Kuitenkin pääasiassa aineistossa merkittävintä roolia edustavat miehet, jotka sotivat ja 

edistävät Islamilaisen valtion toteutumista ja leviämistä.  

Kukin Dabiq-lehti sisältää useita artikkeleita muodostaen mittavan kokonaisuuden. 

Lehtien tarkastelu aloitetaan ensimmäisestä julkaisusta alkaen, joka sijoittuu 

Islamilaisen valtion, kalifaatin, julistamisen ajankohtaan kesäkuussa 2014. Joulukuuhun 

2015 mennessä Isis on julkaissut yhteensä kaksitoista numeroa. Analysoimalla aineistoa 

pyritään tunnistamaan kuinka Isisin propagandamateriaaleissa rakentuu sukupuoli, ja 

millaisia valtarakennelmia sukupuolen tuottamiseen sisältyy.  

Lehtien koko kasvaa julkaisujen edetessä. Dabiq-lehdet ovat laajoja julkaisuja, jotka 

sisältävät eri teema-artikkeleita. Jokaisessa lehdessä raportoidaan viimeisistä 

tapahtumista ja annetaan ohjeita Isisin jäsenille. Samalla myös rekrytoidaan uusia 

jäseniä ja kuvaillaan vihollisten toimia. Dabiq-lehdet ovat tarkasti suunniteltuja ja 

tuotettuja kokonaisuuksia, jotka ovat kieliopillisesti huoliteltuja ja loppuun asti 



31 
 

rakennettuja. Lisäksi jokaisessa julkaisussa on laajasti kuvamateriaalia, joka on 

editoitua ja ammattimaista kädenjälkeä.  

Koska aineiston koko on mittava, ei kaikkea aineistoa tarkastella samanlaisella 

tarkkuudella. Tutkielman kannalta päähuomio kiinnittyy sukupuolta esittävien tekstien 

tarkasteluun. Kuitenkin koko aineisto on mukana tutkielmassa, joskin naisia käsittelevät 

artikkelit ovat tarkemman tarkastelun alaisuudessa, sillä ne auttavat tutkimaan 

sukupuolierojen rakentumista. Vaikka naisia laajemmin käsittelevät artikkelit ilmenevät 

vasta myöhemmin, on kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta päädytty ottamaan koko 

aineisto mukaan tarkasteluun. 

Isis on rekrytoinut sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Twitterin kautta uusia jäseniä. 

Tutkielmassa ei kuitenkaan käytetä Twitteriä tai muita sosiaalisen median kanavia 

aineistona. Tällä halutaan välttää aineiston liiallista kasvua. Lisäksi Isisin Twitter-

tutkimukselle haasteita asettaa tilien jatkuva sulkeminen viranomaisten toimesta ja se, 

että järjestön virallista tiedotustiliä on vaikea erottaa yksittäisistä kannanottajista. Koska 

tutkielman aineisto on myös sotapropagandaa, tarkastellaan myös Human Rights 

Watchin, YK:n ja Amnesty Internationalin raportteja varmistamaan, vastaavatko Isisin 

omat lausunnot todellisuutta. Sinänsä tutkimuksen kannalta ei ole täysin relevanttia, 

ovatko kaikki tapahtumat käyneet toteen juuri esitetyn narratiivin mukaisesti, sillä 

tutkimusmenetelmänä oleva diskurssianalyysi korostaa kielen tuottavan todellisuutta jo 

itsessään. Täten tutkittaessa aineistoa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka Isisin 

materiaaleissa rakentuu sukupuoli, joka heijastaa sen ideologisia tavoitteita.  

Tässä tutkielmassa päähuomio kiinnittyy Dabiq-lehtien tekstituotoksiin, joskin 

kuvamateriaalien vaikutusta tekstien rinnalla ei voi olla huomioimatta. Washington Post 

(20.11.2015) uutisoi Isisin mediatoiminnalla olevan erittäin keskeinen ja tärkeä rooli 

järjestössä. Isisin entiset mediatuottajat totesivat saaneennsa sotilaita parempaa palkkaa, 

ajaneensa uusilla autoilla ja saaneensa myös koulutusta tehtäviinsä (ibid.). Erään 

kameramiehen mukaan mediahenkilö tienasi jopa seitsemänkertaisen summan rahaa 

taistelijaan verrattuna.  

Isisin toiminnasta voi välittyä usein ristiriitaisia ja epäkoherentteja viestejä. Osa heidän 

viesteistään sosiaalisessa mediassa on kohdistettu pelotteeksi länsimaille, kun taas osa 

materiaaleista on tuotettu rekrytoimiseen ja oman sisäisen koheesion lujittamiseksi 

(Washington Post 20.11.2015). Dabiq-julkaisu edustaa jälkimmäistä kategoriaa, joskaan 



32 
 

sen materiaaleissa ei pyritä peittelemään väkivaltaa ja brutaaleja toimia. On kuitenkin 

muistettava nämä erilaiset viestit ja strategiat niiden takana, sillä mikäli 

tutkimusaineistona olisi Isisin muita sosiaalisen median kanavia, tutkimustulokset 

voisivat myös olla erilaisia.  

Aineistoa lähestytään sekä sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin kautta. Nämä antavat 

mahdollisuuden tarkastella käytettyä kieltä sen konteksissa ja purkaa ilmiön ympärille 

rakennettuja diskursseja.  
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5 Tutkimusmenetelmä 

Tässä luvussa eritellään tutkielmassani käytettäviä menetelmiä. Analysoidessa Dabiq-

verkkojulkaisua käytetään menetelmänä diskurssianalyysiä, jonka lähtökohtana on 

sosiaalinen konstruktivismi ja kieli sekä sen vaikutukset kokemusmaailmaan. 

Diskurssianalyysimenetelmänä hyödynnetään tutkielmassa erityisesti feminististä 

kriittistä diskurssianalyysiä, jonka käyttöä perustellaan myöhemmin tässä luvussa.  

5.1 Diskurssianalyysi 

Diskurssiteoria on kehittynyt ajan saatossa, ja se voidaan nähdä erilaisten 

diskurssianalyysien kehikkona. Diskurssianalyysi on laadullinen tutkimusmenetelmä, 

jonka perusajatuksena on ”kielenkäytön tarkasteleminen tekemisenä, joka muotoutuu 

sosiaalisissa prosesseissa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta” (Jokinen 1999, 17). 

Palmun (2003, 14) mukaan diskurssianalyysi on ”kielen rakenteiden, tuottamisen, 

tulkinnan ja merkitysten tutkimista”. Koska saman ilmiön voi tehdä ymmärrettäväksi 

monin eri keinoin, diskurssianalyysillä voidaan tutkia sosiaalisen todellisuuden 

rakentumisen lisäksi myös toimijuutta. Jokisen (1999) mukaan kielenkäyttö kuvastaa 

myös moraalista toimijuutta, kun yksilöt pitävät joitakin asioita itsestäänselvyyksinä ja 

tämä ohjaa heitä tekemään tietynlaisia johtopäätöksiä.  

Howarthin ja Stavrakakisin (2000, 2) mukaan diskurssiteoria olettaa kaikkien objektien 

ja toimien olevan merkityksellisiä, ja että niiden merkitykset ovat syntyneet 

historiallisesti spesifien hallintajärjestelmien kautta. Myös Michel Foucault (1981) on 

korostanut diskurssin käsitteen historiallisuutta ja institutionalisoitumista. Tutkittaessa 

kieltä ja sitä, kuinka kielellä tuotetaan, rakennetaan tai ylläpidetään todellisuutta, 

samalla tuotetaan ja ylläpidetään historiaa, sillä kaikki sosiaalinen todellisuus on 

kytköksissä samalla historiallisiin merkityksiin. Symbolit ja merkitykset ovat 

historiallisten prosessien lopputulemia, eivätkä täten voi syntyä tyhjiössä. Täten 

diskurssianalyysissä korostuu myös kontekstisidonnaisuus. Sanojen ja lauseiden 

merkityssysteemit, diskurssit, voidaan ymmärtää vasta osana laajempaa kokonaisuutta. 

Tämä voi asettaa myös haasteita diskurssianalyysille, sillä toista kulttuuripiiriä 

tutkittaessa on vaarana, että merkityssysteemien kontekstisidonnaisuuden 

hahmottaminen kärsii. Toisaalta jo oman kulttuuripiirin tutkiminen on haasteellista, kun 

sen objektiivisen tarkastelun mahdollisuudet ovat puolestaan rajatummat. Isisiä 
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tutkittaessa on syytä tunnustaa tutkimukselliset rajallisuudet ja kyvyttömyys nähdä 

kaikkia mahdollisia diskursseja, jotka muodostuvat monissa eri yhteyksissä. Vaikka 

Dabiq-julkaisujen tutkiminen ei tarjoa kokonaisvaltaista kuvaa järjestön moninaisista 

merkityssysteemeistä, ne voivat olla tällä hetkellä muiden julkaisujen ohella merkittävin 

keino päästä lähelle Isisin aivoituksia. Diskurssianalyysin vahvuus on sen kyky 

tarkastella analyyttisesti sekä kielellisiä lähtökohtia että mahdollisia seurauksia.  

Diskurssin käsitettä voidaan käyttää eri tavoin eri yhteyksissä. Jokinen (1999, 21) 

tarkoittaa diskurssilla ”verrattain eheää merkityssuhteiden kokonaisuutta tai 

merkitysulottuvuutta, joka rakentaa todellisuutta tietyllä tavalla.” Parker (1992) ja 

Foucault (1986) puolestaan ovat kutsuneet diskursseiksi merkityssysteemejä, jotka 

kielenkäytössä ovat jatkuvassa muutoksessa ja luomisprosessissa. Howarth ja 

Stavrakakis (2000, 3) kuvailevat diskurssiksi teoreettista horisonttia, jossa objektien 

oleminen on muodostettu. Näin ollen diskurssianalyysillä voidaan päästä käsiksi siihen, 

kuinka sosiaaliset käytännöt artikuloivat ja tavoittelevat (tai vastustavat) diskursseja, 

jotka rakentavat sosiaalista todellisuutta (ibid.). Barbara Johnstone (2002, 2) toteaa 

diskurssin käsitteen merkitsevän diskurssiteoreetikoille yleisesti kielellisen 

kommunikaation aktuaaleja ilmentymiä. On kuitenkin huomattava, että erilaiset 

diskurssit eivät synny ainoastaan kielen tuotoksina, vaan myös sanattomassa 

kommunikaatiossa esimerkiksi kuvien, tapojen, värien ja symbolien kautta. Sosiaalisesti 

rakentuva todellisuus on huomattavasti monimutkaisempaa ja moniulotteisempaa kuin 

sanallisesti välittyy.  

Diskurssit ilmenevät myös suhteessa muihin diskursseihin. Burrin (1995, 48) mukaan 

diskurssien välillä on jopa eräänlaista kamppailua kohti todenmukaisinta diskurssia. 

Tässä kamppailussa valta-aspektilla on tärkeä rooli. Hallitsevan aseman saavuttavat 

diskurssit näyttäytyvät muita ”luonnollisempina” ja täten ne saavat muita vahvemman 

jalansijan. Nämä hallitsevat ja dominoivat diskurssit määrittävät, kuinka ihmiset 

ymmärtävät ympäröivän maailman ja kuinka he osallistuvat sen uusintamiseen ja 

tuottamiseen.  

Jokinen ja Juhila (1999, 54–55) ovat jaotelleet diskurssianalyysiä neljään dikotomiseen 

ulottuvuuteen: tilanteisuus–kulttuurinen jatkumo, merkitykset–merkitysten tuottamisen 

tavat, retorisuus–responsiivisuus ja kriittisyys–analyyttisyys. Nämä neljä eri painotusta 

ovat esimerkkejä diskurssianalyyttisen tutkimuksen mahdollisuuksista. Jaottelu korostaa 



35 
 

suhteellisuutta, eli sitä kuinka esimerkiksi merkitysten ja merkitysten tuottamisen 

tapojen välillä ilmenee erilaisia suhteita. Jokisen ja Juhilan (ibid.) mukaan nämä 

jaottelut täsmentävät diskurssianalyysin kolmiota, jossa merkitykset, 

kommunikatiivisuus ja kulttuurisuus ovat kytköksissä diskurssianalyyttiseen 

tutkimuksentekoon. Tätä kytköstä kuvaa alla oleva kuvio 1.  

 

   Merkitykset 

 

 

 

Kommunikatiivisuus   Kulttuurisuus 

Kuvio 1. Diskurssianalyysin kolmio (Jokinen & Juhila 1999, 55). 

 

5.2 Sosiaalinen konstruktivismi 

Ihmiset uusintavat ja muuntavat kulttuuria sanoin ja teoin. Täten myös kieli tuottaa 

todellisuutta. Margaret Wetherell (2001, 15) on kuvaillut kieltä kuvaksi, joka välittää 

ihmisten ajatuksia ja mielipiteitä. Kieli on representoivaa, ja kuitenkin ihmisestä 

erillinen entiteetti. Diskurssianalyysi juontaa teoreettisen kotinsa sosiaalisen 

konstruktivismin perinteestä, joka korostaa todellisuuden välittymistä sosiaalisesti 

(Bohan 1997, 38). Sosiaalisen konstruktivismin eri suuntaukset ovat keskittyneet 

erilaisten aspektien painottamiseen tutkittaessa sosiaalisesti rakentuvaa ja 

konstituoituvaa todellisuutta (Wetherell 2001, 16). Spector ja Kitsuse (1987) ovat 

edistäneet sosiaalisten ongelmien konstruktivistista tutkimusperinnettä, kun taas Berger 

ja Luckmann (1994) ovat keskittyneet sosiologiseen konstruktivismiin. Lisäksi 

sosiaalisen konstruktivismin teoriaa ovat kehittäneet Michel Foucault (1981) 

jälkistrukturalistisessa kontekstissa. Ranskalainen filosofi Michel Foucault (1982, 220) 

painotti ajattelussaan valtaa ja valtasuhteita. Valta on tuottavaa ja toimii yksilöiden 

kautta, jotka puolestaan toimivat erilaisten käytäntöjen mukaisesti.  

Kielenkäyttö 

toimintana 
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Sosiaalinen konstruktivismi tunnistaa subjektin ja objektin välisen vuorovaikutuksen 

haasteen. Mahdollisuutemme kohdata tutkittava todellisuus per se on mahdotonta, sillä 

tarkastelemme ympäröivää todellisuutta aina jostakin näkökulmasta lähtien (German 

1994, 72; Burr 1995, 1–8). Tämä huomioidaan vahvasti diskurssianalyyttisessä 

tutkimusperinteessä. 

Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa valitaan tutkimuskohteeksi ne 

kielelliset prosessit ja niiden tuotokset, joissa ja joiden kautta sosiaalinen 

todellisuutemme ja kanssakäymisemme rakentuvat. (Jokinen 1999, 40–41.) 

Kielellisten prosessien ja niiden tuotosten diskurssien tunnistaminen ei ainoastaan edistä 

ymmärtämään meille välittyvää konstruktiota sosiaalisesta todellisuudesta, mutta myös 

subjekteista, jotka tuottavat todellisuutta. Jokinen ja Juhila (1999, 68) ovat kartoittaneet 

diskurssianalyyttistä tutkimuskenttää ansiokkaasti, ja eritelleet erilaisten käsitteiden 

tärkeyttä osana diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysillä voidaan usein tutkia 

identiteettejä, ja sitä, kuinka yksilöt teoin ja sanoin rakentavat omaa identiteettiään ja 

maailmankuvaa. Siksi diskurssianalyysi on myös sopiva keino tutkia sukupuolta, joka 

on vahvasti kytköksissä identiteettiin. Tutkimalla sukupuolta Isisissä tutkitaan samalla 

identiteetin rakentumista, mikä on tärkeä tutkimuskohde, kun jonkun toimijan 

käyttäytymisen toivotaan muuttuvan. Tietynlaisessa merkityssysteemissä rakentuu 

tietynlaista identiteettiä (ibid.). Tällaista identiteettiä Jokinen ja Juhila kutsuvat 

subjektipositioksi, sillä subjektipositio kertoo identiteettiä laajemmin myös 

merkityssysteemien valtasuhteista ja kyvystä asettaa ihmisiä tiettyihin rooleihin.  

Diskurssianalyysi on tärkeä menetelmä, kun pyrkimyksenä on ymmärtää ihmisiä, 

ihmisten toimesta rakentuvaa todellisuutta ja merkityksiä. Ihmisten ymmärtämisen 

lisäksi se toimii keinona pyrkiä ymmärtämään sosiaalisesti konstruoituneita rakenteita, 

joiden sisällä tapahtuu erilaista vuorovaikutusta ja kulttuurin tuotosta.  

 

5.3 Kriittinen diskurssianalyysi 

Diskurssianalyysi on kehittynyt ja saanut eri yhteyksissä erilaisia muotoja. Tässä 

tutkielmassa hyödynnetään feminististä kriittistä diskurssianalyysiä (Feminist Critical 

Discourse Analysis, FCDA) ja kriittistä diskurssianalyysiä (Critical Discourse Analysis, 

CDA), joita myös jälkimmäistä on käytetty feministisessä jälkistrukturaalisessa 
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tutkimuksessa. Kriittisessä diskurssianalyysissä tunnustetaan perinteisen 

diskurssianalyysin peruselementit, mutta ne asetetaan realistiseen lähestymistapaan, 

jonka mukaan diskurssien ja sosiaalisten systeemien välillä on dialektinen suhde 

(Shepherd 2008, 17). Fairclough’n (1992, 60) mukaan on olemassa diskursiivisia 

käytäntöjä (discursive practices), jotka voivat käsittää enemmän kuin pelkän kielen. 

Hänen mukaansa esimerkiksi kielenkäytöllisistä diskursiiviset käytännöt voidaan johtaa 

konstituoituun, materiaaliseen todellisuuteen. Laura J. Shepherd on kritisoinut 

Fairclough’ta siitä, ettei tämä ole problematisoinut riittävästi prosesseja, joiden kautta 

todellisuus on konstruoitu, ja joissa materiaaliselle on annettu todellisuuden merkitys 

(ks. Shepherd 2008).   

Kriittinen diskurssianalyysi on saanut vaikutteita muun muassa Michel Foucault’ta. 

Kyseisessä menetelmässä tai lähestymistavassa nousevat usein esiin ideologia, 

ideologiset käytännöt, valta, valtasuhteet, hegemoniset diskurssit ja vaiennetut äänet 

(Jokinen & Juhila 1999, 86). Teun Van Dijk (2001, 300) toteaa, että kriittiselle 

diskurssianalyysille on ominaista diskurssin rooli vallan haasteessa ja 

uudelleentuottamisessa. Tällaisen vallankäytön keskiössä voi olla erilaisia ilmiöitä, 

mutta ne usein kytkeytyvät eriarvoisuuteen. Sukupuoli voi kytkeytyä usein 

eriarvioisuuteen, ja täten sitä on lähestytty kriittisen diskurssianalyysin kautta.  

Kriittisen diskurssianalyysin lähtökohtana on yleensä oletus joidenkin 

alistussuhteiden olemassaolosta ja tutkimuksen tehtäväksi asettuu niiden 

(kielellisten) käytäntöjen tarkastelu, joilla näitä suhteita ylläpidetään ja 

oikeutetaan. (Jokinen & Juhila 1999, 86.) 

Kriittisessä diskurssianalyysissä voidaan muun muassa tutkia, millaisin diskurssein ja 

strategioin erinäisiä valtasuhteita uudelleen tuotetaan ja ylläpidetään sekä legitimoidaan 

(Van Dijk 2001, 300). Sen avulla erilaisia valtasuhteita ja pyrkimyksiä vallan 

harjoittamiseen voidaan paljastaa ja tuoda tietoisuuteen. Tällöin kiinnitetään huomiota 

tekstin ominaisuuksiin, rakenteisiin ja strategioihin. Tämä ei Van Dijkin (ibid.) mukaan 

tarkoita, että dominoivaa suhdetta väistämättä luotaisiin yksipuolisesti, vaan se voi 

näyttäytyä yhteisesti rakennettuna. Tämä voi saada vallankäytön näyttäytymään 

luonnollisena. Valta nähdään sosiaalisena ilmiönä, johon sisältyy kontrollia, jota 

puolestaan voidaan harjoittaa kielellisesti. CDA:ssa keskitytään diskursiivisiin 

strategioihin, jotka legitimoivat kontrollin tai luonnollistavat sosiaalisen järjestyksen 
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sekä eriarvoisuuden (Fairclough 1985). Van Dijkin tavoin tässä tutkielmassa puhutaan 

valta-asemasta hegemoniana, jota diskursiivisesti harjoitetaan.  

Kriittinen diskurssianalyysi korostaa Jokisen ja Juhilan jaottelussa kriittisen ja 

analyyttisen suhdetta. Diskurssi on sosiaalisen käytännön muoto, jota muovaavat niin 

instituutiot, tilanteet kuin sosiaaliset rakenteet (Fairclough, Mulderrig & Wodak 2006, 

357). Diskurssi on sosiaalisesti perustavaa sekä sosiaalisesti muovattua (ibid., 358). 

Täten erilaiset diskurssit voivat ylläpitää ja uusintaa sosiaalista status quoa, ja siten 

sosiaalisesti niin merkittävän vaikutuksen omaavana se voi myös synnyttää 

valtasuhteita.  

Kriittisessä diskurssianalyysissä kiinnitetään huomiota siihen, miten esimerkiksi ihmisiä 

asetetaan erilaisiin asemiin, ja kuinka kielenkäytöllä voidaan joko lisätä tai vähentää 

eriarvoisuutta. Esimerkiksi rasistisella tai seksistisellä kielenkäytöllä voidaan lisätä 

näiden elementtien toteutumista ympäröivässä todellisuudessa. Kriittisen 

diskurssianalyysin käsite ”kriittinen” juontaa juurensa marxistisesta ja sittemmin 

Frankfurtin koulukunnasta, jossa kritiikkiä käytettiin sekä mekanismina selitettäessä 

sosiaalisia ilmiöitä, mutta myös pyrkimyksessä niiden muuttamiseen (Fairclough, 

Mulderrig & Wodak 2006, 358). Historiallisesti kriittinen diskurssianalyysi on 

myöntänyt latautuneet lähtökohtansa osana analyyttista tutkimusotetta.  

Vaikka kriittinen diskurssianalyysi voidaan nähdä osin normatiivisena projektina, jossa 

tavoiteltavana asiana on erilaisten valta-asetelmien ja niiden diskurssien paljastaminen 

sekä lopulta pyrkimys niiden muuttamiseen, kriittinen diskurssianalyysi ei ole 

kuitenkaan kovin kaukana analyyttisestä diskurssianalyysistä. Analyyttinen 

diskurssianalyysi on tiukan aineistosidonnaista, jossa tutkijan tehtävänä on olla 

mahdollisimman avoin aineistosta löytyville jäsennyksille. Jokinen ja Juhila (1999, 87) 

kuitenkin huomauttavat, etteivät kriittinen ja analyyttinen orientaatio ole täysin toisiaan 

poissulkevia. Tällä he tarkoittavat sitä, että tutkija voi lähteä liikkeelle avoimesti ja 

lähestyä aineistoa neutraalisti, mutta tutkimuksen lopputulema voi lopulta muodostaa 

kriittisen tulkinnan.  
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5.4 Feministinen kriittinen diskurssianalyysi 

Michelle M. Lazar (2007) on teoretisoinut feminististä kriittistä diskurssianalyysiä 

(feminist critical discourse analysis, FCDA), jossa kriittisen diskurssianalyysin piirissä 

kiinnitetään erityishuomiota sukupuolittuneisiin diskursseihin ja niiden valtasuhteisiin. 

Lazarin (2007, 141–142) mukaan sosiaalinen sukupuoli, valta ja ideologia ovat vahvasti 

kytköksissä toisiinsa, ja feministisellä kriittisellä diskurssianalyysillä voidaan paljastaa 

usein annettuna otetut hegemoniset valtasuhteet ja sukupuolen epäsymmetriat. 

Sukupuolen epäsymmetriat näkyvät ekskluusiona, alistamisena ja (seksuaalisen) 

väkivallan käyttämisenä. Nämä ovat Lazarin (ibid.,148) mukaan vallan manifesteja, 

joilla pyritään tietoisesti asettamaan nainen tiettyyn paikkaan. Vallan dominanssi syntyy 

diskursiivisesti muun muassa tekstuaalisissa representaatioissa, jotka luovat sosiaalisia 

instituutioita, ja rakenteita (Fairclough 1992). Kyseisen menetelmän avulla voidaan 

dekonstruoida tekstejä ja puheita, ja osoittaa millaisia materiaalisia ja fenomenologisia 

seurauksia niillä voi olla nais- ja miesryhmille eri yhteisöissä. Tällöin tarkastellaan, 

ketkä puhuvat ja kuinka he puhuvat, ketkä ovat näkyviä ja ketkä näkymättömiä, ketkä 

esitetään samanlaisina ja ketkä suljetaan ulkopuolle sekä millä tavoin sukupuolta 

”tehdään” ja ”tuotetaan”.  

Cameron (1992, 16) on argumentoinut, että kielelliset käytännöt ja valinnat ovat 

linkittyneitä patriarkaaliseen ideologiaan ja sortamiseen. Analysoitaessa jopa 

näennäisesti harmittomia rakenteita niiden taustalta voi paljastua jopa sortavia 

sukupuolirakenteita. Lazar (2007, 144) pitää feminististä kriittistä diskurssianalyysiä 

relevanttina, sillä se keskittyy sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja 

sukupuolirakenteiden tietoiseen muuttamiseen. Tämä menetelmä sijoittuu vahvasti 

jälkistrukturalistiseen feministiseen tutkimukseen, jossa diskurssit nähdään 

valtakamppailuina ja erilaisten valtasuhteiden uusintamisen mekanismeina. 

Feministinen kriittinen diskurssianalyysi ottaa analyysissä huomioon jaetun sukupuolen, 

ja pyrkii etsimään rakenteita, joilla sukupuolittamisella luodaan miehen ja naisen 

kategorioita.  

Lazarin (2007) mukaan sukupuoli on ideologinen rakenne, jossa miehet usein esitetään 

etuoikeutettuina patriarkaalisen vallan haltijoina, ja naiset suhteessa miehiin, 

vähempiarvoisina ja miehistä riippuvaisina olevina. Nämä ideologiset rakenteet tulevat 

esiin kielen rakenteissa. Englannin kielessä yksikön kolmanteen persoonaan viitatessa 
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käytetään vakiintuneesti termejä ’he’ tai ’man’, joka aina väistämättä tekee miehet 

näkyviksi ja naiset näkymättömiksi (ibid., 147). Kielen rakenteilla voidaan edesauttaa 

ideologisten rakenteiden ja tavoitteiden toteutumista. Näin ollen niistä tulee osa 

sosiaalista todellisuutta.  

Erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden yhteydessä harjoitetaan eri määrin 

maskulinisaatiota ja feminisaatiota. Shepherd (2010, 11) huomauttaa väkivallan ja 

maskuliinisuuden olevan puheessa toisiinsa liitettyjä ominaisuuksia. Miehet esitetään 

usein aggressiivisina ja väkivaltaan taipuvaisina, kun taas naiset edustavat rauhaa ja 

sovittelevaisuutta. Erilaisissa käsitteissä voidaan havaita maskulinisaatiota, jolla 

tarkoitetaan erilaisiin termeihin maskuliinisien ominaisuuksien liittämistä, vaikka niihin 

ei neutraaliolosuhteissa liittyisikään sukupuolittavia elementtejä (Cohn 1987). Cohn 

(1987) on osoittanut esimerkiksi, kuinka ydinaseteknologia on kielessä vahvasti 

maskulinisoitu.  

Tässä tutkielmassa pyritään pitämään mukana elementtejä sekä analyyttisestä että 

kriittisestä diskurssianalyysistä, sillä nämä eivät ole toisiaan poissulkevia 

lähestymistapoja. Feministisen kriittisen diskurssianalyysin mukana kuljettaminen on 

kuitenkin tässä tutkielmassa myös perusteltua, ja jopa tutkimuseettisesti rehellistä, sillä 

tutkittavan ilmiön luonne ei mahdollista täydellisen latautumatonta lähestymistapaa. 

Ottaen huomioon Isisin toiminnasta tuotetut raportit (ks. esim. Amnesty International 

2014; Human Rights Watch 2015), on melko selkeää, että kyseisessä järjestössä 

vallitsee eriarvoisuutta korostavia elementtejä ja runsaasti väkivaltaa. Lähtökohtaisesti 

ei kuitenkaan voida olettaa, että juuri kielelliset rakenteet olisivat tietoisesti edistämässä 

tällaista asetelmaa. Kuitenkin osoitettua on, että esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa 

esiintyy kyseisen terroristijärjestön toiminnassa. Täten lähtökohtaisesti ei voida olla 

asettamatta hypoteesia, jossa Isisissä on löydettävissä sukupuolittavia rakenteita, jotka 

ylläpitävät ideologiaa, ja ideologiaa joka vahvistaa sukupuolittamista. Vaikka 

feminististä tutkimusta voi harjoittaa myös jo kriittisen diskurssianalyysin 

menetelmällä, on mahdollista että sen feministinen kohdennettu menetelmä voi myös 

auttaa lukemaan aineistoa riittävällä sukupuolisensitiivisyydellä.  

Yleisesti erityisen huomionarvoinen asia kaikessa harjoitettavassa diskurssianalyysissä 

on tutkijan positio. Tarkasteltaessa ilmiötä, ja sosiaalisesti konstruoitua todellisuutta ei 

voida ottaa täysin objektiivista asemaa tutkimuksen tekoon. Täten tutkittaessa, kuinka 
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Isisissä tuotetaan sukupuolta, on huomioitava, että itse sukupuolen tuottamisen 

diskurssin paljastaminen luo uudenlaista sosiaalista todellisuutta ja rakentaa uusia 

merkityksiä ja merkityssysteemejä tarkasteltavasta ilmiöstä. Vaikka tämä on usein 

kritiikki, joka osoitetaan diskurssianalyysiä kohtaan, se voi toimia myös tehtävän 

tutkimuksen voimavarana, kun tutkijan position mahdolliset vaikutukset ovat 

aktiivisesti tiedostettuja.  

Menetelmänä diskurssianalyysi soveltuu myös propaganda-aineiston tutkimiseen, sillä 

analyyttinen merkitysten ja merkityssysteemien tutkiminen antaa mahdollisuuden lukea 

tekstejä eri tavoin. Kuten tässä pääluvussa on kartoitettu, diskurssianalyysiä on kehitetty 

vuosien saatossa useisiin eri suuntiin sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdista. 

Samaa tekstiä voidaan tulkita monin eri tavoin asiayhteyksistä riippuen. Tiivistäen 

voidaan täten sanoa, että diskurssianalyysissä tutkitaan kieltä ja sen tuottamia 

merkityssysteemejä. Riippuen tutkittavasta kohteesta diskurssianalyysi voi painottua eri 

suuntiin, esimerkiksi merkityksiin tai retorisuuteen.  

Kriittisessä diskurssianalyysissä tunnustetaan diskurssianalyysin perusteet, mutta 

tutkimuskohdetta lähestytään realistisesti, jolloin diskurssien ja sosiaalisten 

järjestelmien välillä tunnustetaan dialektinen suhde. Kriittistä diskurssianalyysiä on 

esimerkiksi hyödynnetty, kun sosiaalista todellisuutta halutaan muovata paljastamalla 

eriarvoistavia kielen rakenteita ja sosiaalisia rakenteita. Tässä tutkielmassa käytettävä 

feministinen kriittinen diskurssianalyysi juontaa juurensa feministiseen liikkeeseen, 

jossa on keskitytty erityisesti sukupuolten eriarvoisuuden ja sukupuolen mekanismien 

tutkimiseen.  

Diskurssit tuottavat todellisuutta, joka voi olla sekä objektiivista että subjektiivista. 

Kielenkäytöllä on täten seurauksia, joka rakentaa ja heijastaa sosiaalista todellisuutta. 

Tästä syystä myös itse diskurssianalyysissä harjoitettaessa tulee jatkuvasti tiedostaa 

merkityssysteemien tutkimisen rajat: tutkimalla ja aukikirjoittamalla erilaisia 

diskursseja ajaudutaan aina tuottamaan uudenlaista todellisuutta. Tämä voi olla 

tutkimukselle haitallista, kun tutkimuksen objektiivisuus kärsii – tai hyödyllistä, kun 

pyritään muuttamaan sosiaalista todellisuutta normatiivisin perustein.  
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6 Kieli tuottaa todellisuuutta 
 

Tutkielman analyysiosio jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan 

aineistoa kvantitatiivisesti kartoittamalla joidenkin maskuliinisten ja feminiinisten 

sanojen esiintymistä. Analyysi on toteutettu siten, että hakutoiminnolla on tutkittu, 

missä määrin maskuliiniset ja feminiiniset sanat esiintyvät suhteessa toisiinsa. Sanat on 

valittu aineiston ensimmäisen tason haarukoimisen avulla kartoittaen millaisia 

femininiisiä ja maskuliinisia sanoja aineistossa ylipäätään esiintyy. Lisäksi 

haarukoinnilla on pyritty löytämään sanapareja, joka osoittaa esimerkiksi sen, 

käytetäänkö saman sanan, esimerkiksi kolmannen persoonan yksilömuotoa enemmän 

maskuliinisesti tai feminiinisesti. Tässä vaiheessa sanojen merkityksiä ei ole tutkittu, 

vaan lähestyminen on ollut pääasiallisesti kvantitatiivista. Sanojen esiintymisen 

tarkastelu tukee tutkimuksen kokonaisvaltaista kvalitatiivista tarkastelua.  

Tämän jälkeen aineistoa on tutkittu haarukoiden tutkimuskysymyksen kannalta poimien 

tutkimuskysymykseen vastaavia tekstiosioita. Tutkimuksen edetessä on tarkasteltu, 

kuinka johdonmukaisesti eri termit ja ilmaisut esiintyvät, ja millaisia narratiiveja näistä 

syntyy. Aineistoa on käytetty kokonaisuudessaan miehen subjektiposition tutkimisessa 

ja sukupuolieron tutkimisessa. Naisen subjektiposition ja sukupuolen esittämisen 

tarkastelu on pääasiassa keskittynyt Dabiqin seitsemännestä julkaisusta eteenpäin 

tapahtuvaan tarkasteluun. Tämä selittyy sillä, että vasta kyseisestä lehdestä eteenpäin 

naisista ja heidän roolistaan puhutaan aktiivisesti ja naisille osoitetaan kirjoituksia. 

Tästä huolimatta myös aineiston alkuosio on tarjonnut materiaalia myös naisen 

subjektiposition tutkimiselle. Kuten Van Dijk (2001) on todennut, merkityksellistä ei 

ole tutkia vain sitä, mitä on kirjoitettu vaan myös sitä, mitä on jätetty narratiivien 

ulkopuolelle.  

Aineistoa on tutkittu esittämällä sille seuraavia kysymyksiä Schippersin (2007, 100) 

teorian mukaisesti: (1) millaiset ominaisuudet tai käytännöt ovat ymmärrettävissä 

miehisiksi kyseisessä asetelmassa, (2) millaiset ominaisuudet tai käytännöt ovat 

naisellisia, ja (3) mitkä ominaisuudet tai käytännöt mahdollisesti asettavat 

feminiinisyyden maskuliinisuutta täydentäväksi tai sen alisteiseksi? Näiden avulla on 

tarkasteltu, kuinka sukupuoli rakentuu ja millaisia sukupuolieroja rakentuu Isisin 

julkaisuissa. Lisäksi aineistoa on tutkittu hypermaskuliinisuuden ja patriarkaatin 

käsitteiden valossa. Tutkielmassa on otettu huomioon uskonnollisten tekstien läsnäolo, 
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ja niiden vaikutus, mutta uskonnontutkimus ja uskonnollisten vertauskuvien ja 

analogioiden analysoiminen on jätetty tutkielman ulkopuolelle. Tutkelman taustalla on 

kuitenkin käytetty islamin uskoa käsitteleviä tutkimuksia, jotka ovat auttaneet 

muodostamaan käsitystä sukupuolen historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista. 

Tämän tutkielman analyysi on pääsääntöisesti aineistolähtöistä. Aineistoa on pyritty 

tarkastelemaan asettamatta ennakko-odotuksia, joskin sukupuolen tutkimusta ei voida 

koskaan harjoittaa täysin objektiivisesti.  

 

6.1 Sanat paljastavat 
 

Luokittelemalla eri teksteissä esiintyviä sanoja ja niiden toistumisia voi hahmottaa, 

kuinka kieli rakentaa sukupuolta eri yhteyksissä (Fairclough 1992; Van Dijk 2001). 

Tutkielmatyössä kartoitettiin, kuinka usein Dabiqin julkaisuissa esiintyi sille tyypillisiä 

sukupuolittavia sanoja. Kartoittamalla sukupuolittavien termien käyttöä voi jo tehdä 

havainnon siitä, missä sukupuolta on representoitu maskuliinisin tai feminiinisin 

termein. Tutkielmassa tarkasteltiin, kuinka usein yksikön kolmanteen persoonaan 

viitataan englannin kielen maskuliinisella ja femininiinisellä hän-termillä, ja kuinka 

usein julkaisuissa mainittiin sanat soldier, woman (/women), man (/men), girl, boy, 

brother, sister, wife, son ja daughter.  

Mukaan tarkasteluun otettiin sotilas-termi, sillä se esiintyi huomattavan usein ja 

kontekstissa sillä viitattiin poikkeuksetta miehen subjektiin. Vaikka sotilas ei 

automaattisesti tarkoittaisikaan maskuliinisuutta, Dabiq-julkaisuissa voi havaita 

tapahtuvan maskulinisaatiota, jossa muuten sukupuolittomasta termistä tulee 

sukupuolittunut, kun siihen liitetään maskuliinisuus tai feminiisyys. Shepherd (2010)  

on argumentoinut, että termien maskulinisaatio tuottaa ja vahvistaa sukupuolen 

rakentumista.  

Monien termien käytön voi havaita kasvavan julkaisujen edetessä. Tästä selkein tapaus 

on yksikön kolmannen persoonan maskuliininen muoto he. Samoin soldier-sanan käyttö 

kasvaa viimeistä julkaisua kohti. Tätä selittää muun muassa se, että Dabiq-lehdet eivät 

olet samanpituisia, ja tuoreemmat julkaisut ovat edellisiä pidempiä. Tarkasteltaessa 

taulukkoa 2 näkyy, että kun yksikön kolmannen persoonan maskuliinimuoto esiintyy 

enimmillään 317 kertaa, esiintyy vastaavan feminiinimuoto vain 47 kertaa. Julkaisussa, 
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jossa maskuliinimuoto esiintyy 317 kertaa, vastaavan feminiinimuoto esiintyy vain 44 

kertaa. Tyttö-sanaan viitataan julkaisuissa huomattavan epäsäännöllisesti, kuten 

taulukosta 1 käy ilmi. Kun sanaa käytetään, julkaisuissa on yleensä artikkeli, jossa 

käsitellään orjuutta, ja naisten ja tyttöjen orjuuttamista. Nainen-termi esiintyy täten 

useammissa yhteyksissä, mutta tyttö-sana pääasiassa vain orjuuttamisen yhteydessä. 

Dabiq-julkaisuissa toistuvasti puhutaan veljistä ja veljeydestä (ks. esim. Dabiq 8). Tämä 

miehiä kielellisesti ja sen myötä sosiaalisesti yhdistävä termi esiintyy sisko-termiä 

huomattavasti useammin. Naisiin viitatessa käytetään yleisimmin woman-sanaa. 

Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna sukupuolittavien termien käytössä on selkeä jakolinja. 

Miehiin viitataan pääsääntöisesti jatkuvasti hänenä, sotilaana tai veljenä, kun taas 

kyseisiin lukuihin suhteutettuna naisiin viitataan harvoin. Tämä kertoo, että Dabiq-

julkaisuissa puhutaan miehen äänellä, miesten kertomuksia, ja kokemuksia, ja että 

pääasiassa kyseiset materiaalit on myös kohdennetu mieslukijoille, joskin naisille on 

myös omia kohdennettuja artikkeleita (To Our Sisters). 

Määrällisesti tarkasteltuna on havaittavissa, että kielelliset sanavalinnat rakentavat 

kokonaisuuden, jolla on hyvin sukupuolittunut lataus. Tarkasteltaessa sanojen 

esiintymistä eri numeroissa, on havaittavissa muutos feminiinisten termien käytössä. 

Yksikön kolmannen persoonan feminiinimuotoa ei esiinny ennen kahdeksatta julkaisua 

kuin korkeintaan kolmesti, ja ennen neljättä julkaisua ei ollenkaan. Samoin ennen 

seitsemättä julkaisua sisko-sanaa ei esiinny juuri ollenkaan eikä vaimo-sanaa käytetä 

merkittävästi kuin vasta kolmessa viimeisessä Dabiq-julkaisussa.  

Jo sanojen esiintymiseen kiinnitettäessä huomiota on havaittavissa, että seitsemännen 

numeron kohdalla tapahtuu muutos, jolloin feminiinin sukupuolen, naisen käsitteen, voi 

nähdä tulevan mukaan. Vaikka motiiveja kyseiseen muutokseen on vaikea löytää, on 

selkeää että materiaalissa on tehty tietoinen päätös ottaa myös naiset yhdeksi 

lukijakohderyhmäksi aloittamalla heille kohdennetujen artikkeleiden julkaiseminen. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan näitä sukupuolittuneita latauksia laadullisesti 

sukupuolen diskursseja analysoiden. 
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 Dabiq                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

He (hän) 80 91 85 115 58 125 268 181 183 317 215 204 

She (hän) - - - 3 - 1 3 13 6 42 47 21 

Soldier (sotilas) 6 12 11 31 13 36 28 22 34 44 42 77 

Woman/women 
(nainen) 

4 5 5 23 1 10 12 17 11 20 18 45 

Man/men 7 3 2 12 7 17 45 15 14 26 17 28 

Girl (tyttö) - 1 - 6 - - 2 1 20 - - 4 

Boy (poika) - - 1 - - - - - - - - - 

Brother (veli) 6 1 11 8 4 56 64 64 29 44 43 37 

Sister (sisko) - - 3 - - 2 14 26 5 5 29 8 

Wife (vaimo) - 1 - 1 1 - 6 2 - 14 14 14 

Son (poika) - 1 - 2 4 1 1 1 11 3 8 1 

Daughter (tytär) - - - - 1 1 1 2 1 4 2 3 

Taulukko 2. Sukupuolittuneiden sanojen esiintymät Dabiqin julkaisuissa 1–12. 

 

6.2 Kenen kalifaatti? 
 

Monet feministiset tutkijat ovat todenneet valtion olevan sekä käsitteenä ja instituutiona 

sukupuolittunut, sillä miehillä on usein hallitseva asema valtioiden johdoissa (ks. 

Yuval-Davis 1997; Peterson 1992). Nira Yuval-Davis (1997) on väittänyt naisten 

olevan myös valtion sortamia, sillä heitä marginalisoidaan ja suljetaan päätöksenteon 

ulkopuolelle. Valtio edustaa julkista olemisen ulottuvuutta, joka kietoutuu 

maskuliinisuuden hegemonialle, kun taas naiset ja feminiininen liitetään yksityiseen 

tilaan, johon koti perinteisesti katsotaan kuuluvaksi. Valtiolla on täten myös merkittävä 

rooli perhesuhteiden ja sukupuoliroolien uusintamisessa ja tuottamisessa.  

Isis julistautui elokuussa 2014 (Berger & Stern 2015, 46) kalifaatiksi, islamilaiseksi 

valtioksi. Vaikka sitä ei ole kansainvälisesti tunnustettu valtioksi, on sillä tunnustettu 

olevan valtiolle ominaisia elementtejä, kuten infrastruktuuri, pyrkimys poliittiseen 

hallintaan ja oma armeija (ibid.). Yuval-Davisin (1997, 11) mukaan valtio liitetään 
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kansallisiin rajoihin, jotka sulkevat sisäänsä tietynlaiset kansalaiset. Kuitenkin valtio on 

sosiaalinen konstruktio, jossa kontrollin kautta luodaan järjestystä eri tavoin ja erilaisin 

tarkoitusperin. Yuval-Davis ja Anthias (1989, 5) ovat määritelleet valtion seuraavasti: 

Instituutioiden keho, joka on keskitetysti organisoitu tarkoituksenmukaisella 

kontrollilla annetuilla toimeenpanovälineillä (lailliset tai sortavat)... valtion 

eri muodot koostuvat erilaisista kontrollin ja pakottamisen suhteista jotka 

luovat valtion ominaisuudet. 

Halki Isisin olemassaolon sen johtajana on toiminut aina mieshenkilö (ks. luku Isis ja 

Momentum). Ensimmäisessä Dabiq-julkaisuissa kerrotaan kalifaatin julistamisesta, ja 

esitetään ote julistautumispuheesta, jonka Isisin puhemies Abu Muhammad al-’Adnani 

ash-Shami esitti.  

Oi muslimit kaikkialla, iloisia uutisia teille ja odottakaa hyvää. Nostakaa 

päänne korkealle, sillä tänään – Allahin armosta – teillä on valtio ja 

kalifaatti, mikä tulee palauttamaan teidän kunnianne, valtanne, oikeutenne ja 

johtajuuden. Se on valtio, jossa arabit ja ei-arabit, valkoiset ja tummat 

miehet, itämaalaiset ja länsimaalaiset, ovat kaikki veljiä. (Dabiq 1, 7.) 

Isis esittää itsensä valtiona, joskaan ei määrittele, mitä valtio heille merkitsee. 

Kalifaatilla tarkoitetaan dynastiaa, jota kalifit ovat historiallisesti johtaneet ja jossa 

kalifeilla on niin maallinen kuin uskonnollinenkin auktoriteetti. Kalifaatissa islam ja 

valtio ovat täten vahvasti kytköksissä toisiinsa (Hämeen-Anttila 2013, 36). 

Ilmoittaessaan kalifaatista puhemies julistaa eräänlaista tasa-arvoa kutsuen muslimit 

islamilaiseen valtioon riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin. Hän ei kuitenkaan julista 

sukupuolten välistä tasa-arvoa viitatessaan islamilaisen valtion jäseniin veljinä. 

Kyseisen ekskluusion voidaan nähdä sulkevan naiset välittömästi islamilaisen valtion 

ulkopuolelle. Kuten Yuval-Davis (2003, 42—43) on todennut, sekä kristinusko että 

islam välittävät jäsenilleen uskonnollisia ja kulttuurisia uskomuksia määrittäen globaalit 

inkluusiot ja eksluusiot. Islamilainen valtio määrittelee, ketkä ovat haluttuja valtioon, ja 

ketkä halutaan sulkea sen ulkopuolelle. Yuval-Davis (1997, 17) toteaa, että kalifaatti on 

perinteisesti ymmärretty muslimien globaaliksi valtioksi.  

Huolimatta julistautumispuheesta Dabiq ei ole täysin ristiriidaton lausunnoissaan, vaan 

toisessa numerossa puolestaan kehoitetaan: ”kiirehtikää islamilaisen valtion varjoon 

vanhempienne, sisarustenne, puolisoidenne ja lastenne kanssa” (Dabiq 2, 3). Tässä 

yhteydessä myös naiset toivotetaan tervetulleiksi valtioon, joskin heihin viitataan 

puolisoina, miehiinsä kytköksissä olevina.  
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Vaikka kalifaatti esitetään miesten projektina, jossa miesten täytyy olla jihadissa 

valtiotaan palvellen (ks. Dabiq 2, 3), myös naisilla on oma roolinsa islamilaisessa 

valtiossa. Naisten roolia käsitellään myöhemmissä luvuissa.  

 

6.3 Maskuliinisen hegemonia ja hypermaskuliinisuus 
 

Dabiqin kahdeksannessa julkaisussa To Our Sisters –artikkelissa kerrotaan vahvoista 

naisista, jotka rohkenevat muuttaa islamilaiseen valtioon kaikien riskienkin uhalla ja 

samalla kestävät menetykset ja miestensä haavoittumiset sekä kaikki mahdolliset 

koettelemukset. Vahvuuksista huolimatta korostuu myös naisten heikkous, kun heihin 

viitataan ”hauraina  kuin lasipullot” (Dabiq 8, 34). Siinä, missä naiset kuvataan 

parhaimmillaankin henkisesti vahvoiksi, mutta fyysisesti heikoiksi, kuvataan miehet 

vahvoiksi sekä henkisesti että fyysisesti. Artikkelin lopussa kuvataan kestävien naisten 

elämää ”poluksi kärsivällisille uskovaisille naisille, ei miehen puolikkaille”, jonka 

jälkeen viitataan pelkurimiehen luontoon.  

Jos sinussa olisi ollut yhtään hyvää, olisit pukeutunut sotavaatteisiin ja 

saapunut vartioimaan Mosulin kaupunginlaitoja suojellaksesi ”sisariasi”, 

mutta ei.. turmelkoon Allah PKK
6
:n naisten turbaanit, vaikka heillä on 

enemmän miehisyyttä kuin sinunkaltaisillasi! (Dabiq 8, 37.) 

Miehen kuuluu pukeutua maskuliinisesti sotavaatteisiin ja suojella naisia, muussa 

tapauksessa hän ei täytä ”hyvän” ihmisen kriteerejä. Lausahduksen loppuosasta 

mielenkiintoisen tekee lataus, joka miehisyydelle annetaan. Siitäkin huolimatta, että 

PKK:n naiset voidaan nähdä joitakin miehiä maskuliinisempina, he ansaitsevat Allahin 

turmion. Näin implisiittisesti oletetaan, että miehisyys on arvostettava asia ja 

ominaisuus per se, mutta se ei esiinny naisille toivottavana ominaisuutena.  

Hypermaskuliinisuudella viitataan sodassa korostuvaan maskuliinisuuteen, joka edistää 

sotastrategioiden ja sodan ajan tavoitteiden toteutumista (Pankhurst 2010, 154). 

Dabiqissa miehet esitetään leijonina (ks. esim. Dabiq 2, 42), jotka eivät pelkää ja jotka 

ovat valmiita suojelemaan perhettään. Julkaisuista voi havaita hypermaskuliinisuuden 

diskurssin, jossa näitä miehisiä ominaisuuksia kärjistetään ja viedään äärimmilleen, kun 

miesten kokemuksista kerrotaan: ”Sisareni, tiedätkö kuka taistelija on? Mies, joka 

                                                           
6
 PKK on Kurdistanin työläispuolue, joka on taistellut pohjois-Irakissa Isisiä vastaan. PKK:n riveissä on 

taistellut myös merkittävän paljon naisia. Ks. esim. Middle East Eye (31.7.2015). 
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käänsi selkänsä maalliselle ja meni etsien kuolemaansa, jotta ummah (muslimiyhteisö) 

voisi elää” (Dabiq 11, 41). Miehet esitetään sotaa pelkäämättöminä taistelijoina, jotka 

kykenevät astumaan maallisen yläpuolelle.  

Halki aineiston Dabiq-lehdissä esiintyy kuvamateriaalia, jossa esiintyvät ainoastaan 

miehet. Vaikka viimeisimmissä julkaisuissa on naisten nimissä kirjoitettuja artikkeleita 

ja naisille suunnattuja tekstejä, on kuvissa siitäkin huolimatta vain miehiä. Vaikka tässä 

tutkielmassa ei tehdä kuva-analyysiä, on silti syytä kiinnittää huomiota siihen, millaisin 

kuvin tekstejä tuetaan ja representoidaan. Kuvamateriaali vastaa hyvin paljon sitä, mitä 

miehistä kirjoitetaan: miehet esitetään sankarillisina, rohkeina, sotilaallisina, fyysisesti 

vahvoina ja myös uskonsa puolesta kuolevina. Niin kuvista kuin teksteistä rakentuu 

maskuliinisuuden hegemonian ja hypermaskuliinisuuden diskurssi. Ylipäätään kuvilla 

osoitetaan vain miesten läsnäolo. Hypermaskuliinisuuden diskurssin tulee toteutua, jotta 

maskuliinisuuden hegemonian toteutuminen olisi mahdollista, sillä 

hypermaskuliinisuuksilla edistetään miehen vahvuutta ja siten mahdollisuutta 

hallitsevaan asemaan.  

On huomioitava, että diskurssit ilmenevät myös suhteessa muihin diskursseihin. Burr 

(1995) on korostanut, että diskurssien välillä käydään kamppailua kohti dominoivinta 

diskurssia. Vaikka tämä voidaan hahmottaa osana suurta diskurssien joukkiota, on 

merkillepantavaa myös ne diskurssit, jotka kulkevat käsi kädessä toisiaan tukien. 

Hypermaskuliinisuuden ja maskuliinisuuden hegemonian diskurssit näyttäytyvät 

tällaisina diskursseina, jotka edistävät toinen toisensa toteutumista. Dabiqin tekstejä 

dekonstruoidessa välittyvät niiden fenomenologiset seuraukset miesryhmille. Miehet 

puhuvat päättäväisesti ja miehet ovat näkyviä, mutta naiset eivät yhtä näkyviä. Tämä on 

erittäin voimakas ja suorastaan ”väkivaltainen” keino tuottaa sukupuolta.  

Kun miehen ruumis näytetään, riippuen onko kyseessä vastapuoli vai Isis-taistelija, on 

ruumiilla oma funktionsa. Isistaistelija on kuollut itseään suuremman asian tähden, ja on 

siksi marttyyri, kun taas vastapuolen ruumiit esitetään nöyryytettyinä. Oli miehen 

ruumiin tehtävä sitten dehumanisoida vastapuolta tai sankarillistaa Isistä, joka 

tapauksessa rakentuu diskurssi, jossa vain miesten kehoilla (tai ruumiilla) on merkitystä. 

Tätä tematiikkaa Butler on korostanut teoksessaan Bodies That Matter (1993). 

Sukupuolen tuottaminen on kehollista, ja syntyy kehollisin teoin ja symbolein. Kuvista 

välittyy myös veljeys ja sotilaallisuus, joita termeinäkin viljellään halki aineiston 
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kasvavassa määrin. Veljeys välityyy esimerkiksi seuraavassa kuvassa (kuva 1), jossa 

kuvataan vihollisen (ristiretkeläinen) liekkeihin astumista.  

 

Kuva 1. Raakojen kuvamateriaalien keskeltä välittyy myös veljeys. Kyseinen kuva esiintyy 
ensimmäisessä julkaisussa välittömästi sisällysluettelon jälkeen (Dabiq 1. 3). 

 

Veljeyden lisäksi kuvissa esiintyy myös taistelevia ja aggressiivisia miehiä, jotka usein 

esittelevät aseitaan ja ovat valmiita tappamaan (kuva 2). Miehet eivät osoita pelkoa, 

eivätkä valita kipua, vaikka olisivat haavoittuneet vakavasti. Myöskään islamilaiseen 

valtioon muuttamista ei tule pelätä: ”älä sano itsellesi saatan tulla pidätetyksi. Tuo 

pelko on epävarmaa ja velvoite muuttaa islamilaiseen valtioon on varmaa.”(Dabiq 3, 

33). Isisin propagandamateriaaleilla luodaan todellisuutta, jossa miehet eivät pelkää. 

Mikäli he pelkäisivät, heillä ei olisi kykyä osallistua täysivaltaisesti jihadiin. Tällainen 

materiaali voi toimia psykologisena vahvistuksena Isis-sotilaille, jotka yrittävät voittaa 

pelkojaan. Jos muut esitetään pelottomina, voi yksittäisten taistelijoidenkin rohkeus 

kasvaa. Miesten pelottomuutta edistetään esittämällä miehet johtajina johdettavien 

sijaan. 

Joten tietäkää, että Allahin nimessä, me emme pelkää lentokoneiden parvia, 

emme ballistisia ohjuksia, emme lennokkeja, emme satelliitteja, 

taistelulaivoja emmekä joukkotuhoaseita. - - Sen [islamilaisen valtion] 

sotilaat, ja sen pojat, ovat johtajia eivät orjia. (Dabiq 4, 7.) 
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Kuva 2. Isistaistelijat esitetään toistuvasti aseistettuina. Tämä kuva esiintyy artikkelissa, jossa sotilaille annetaan 
ohjeita. (Dabiq 6, 6) 

 

Dikotomiat ovat vahva keino luoda sukupuolta, kun naisen ja miehen käsitteet esitetään 

toisilleen vastakkaisina (Yuval-Davis 1997). Miehet täyttävät Dabiqissa julkisen tilan, 

jolla kaikki tärkeä ”valtiollinen” toiminta tapahtuu, kun taas naiset suljetaan yksityiseen 

sfääriin, kotiin, jossa he odottavat sotilaitaan. Samoin muita esineitä ja asioita voidaan 

sukupuolittaa sukupuolen ideologian uusintamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tällaisia ovat 

olleet esimerkiksi luonto ja kulttuuri, kun ne ovat nähty toisilleen vastakkaisina ja niille 

on annettu sukupuolittuneita merkityksiä naisen edustaessa luontoa ja miehen 

kulttuuria, jolle luonto on esitetty alisteisena (MacCormack & Strathern 1980; Yuval-

Davis 1997). Kulttuuri on aktiivinen ja abstrakti entiteetti, jota luonto tarvitsee. Tämän 

on katsottu seuraavan siitä, että naiset synnyttävät ”uusia asioita” luonnostaan, kun taas 

miehet ovat vapaita tai pakotettuja luomaan uutta kulttuurisesti (Yuval-Davis 1997, 6).  

Dikotominen luonto-kultturi -asetelma välittyy eritoten Dabiq-julkaisuista. Silloin, kun 

kuvamateriaaleissa ei esiinny miehiä, on usein tilalla kuvia moskeijoista ja muista 

kulttuurillisista rakennuksista, kuten voi huomata alla olevasta kuvasta (kuva 3). Täten 

kuvien maskuliinisuus on läsnä silloinkin, kun itse miehet eivät ole mukana kuvissa. 

Rakennukset ovat kulttuurisesti ja fyysisesti miesten rakentamia, ja niistä välittyy 

miesten kädenjälki ja miesten läsnäolo. Vastaavalla ajattelulla naisten läsnäolon voidaan 

ajatella välittyvän miesten kautta, heidän synnyttäjinään, mutta tällainen diskurssi 

häivettyy miesten automian ja auktoriteetin korostuksen myötä. On kuitenkin 

huomioitava, että tällaisen johtopäätöksen tekeminen on haastavaa, sillä moskeijoiden ja 
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muiden rakennusten esiintyminen julkaisuissa ei välttämättä ole tietoista maskuliinisen 

hegemonian vahvistamista. Kuitenkin aikaisempiin teoreetikkoihin tukeutuen tällainen 

trendi on havaittavissa halki aineiston.  

 

Kuva 3. Maskuliinisuus välittyy myös kulttuurin representoinnin kautta. Viidennen Dabiqin kansikuvassa ei ole 
esitetty ihmisiä. 

 

Militarisaatiolla tarkoitetaan Cynthia Enloen (2004a, 219—220) mukaan 

sosiopoliittisista prosessia, jossa yksilöt ja poliittiset järjestelmät enenevissä määrin  

ovat riippuvaisia armeijasta ja sodasta, sekä omaavat militaristisia uskomuksia ja arvoja. 

Kun Simone de Beauvoir on todennut, että naiseksi tullaan eikä synnytä (1993), on 

Joshua S. Goldstein (2001, 264) sanonut saman miehistä. Tullakseen mieheksi, tulee 

miesten tulee selvitä koettelemuksista ja testeistä. Militarisessa kontekstissa nämä 

koettelemukset voidaan viedä äärimmilleen, mikä toisinaan rakentaa jopa jonkinlaisen 

ylimiehen käsitettä, kun miesten tulee olla valmiita jopa tappamaan ja kuolemaan 

valtionsa tähden ollakseen miehiä: ”se [islamilainen valtio] vaati, että heidän 

[arabiheimoja] auttamaan islamilaista valtiota varallisuudellaan, pojillaan, miehillään, 

aseillaan, voimallaan ja heidän mielipiteillään, ja rohkaisemaan heidän poikiaan ja 

heidän veljiään liittymään islamilaisen valtion sotaruumiiseen” (Dabiq 1, 13). Mikäli 

valtio ymmäretään Yuval-Davisin tavoin maskuliiniseksi, saa tässä yhteydessä myös 

ruumis maskuliinisen olemuksen. Miehet voivat olla tämän ruumiin tärkeitä osia, ja 
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edistää ruumiin hyvinvointia omalla kontribuutiollaan: ”sotilaat [Syyriassa] ovat 

jättäneet poikkeavat puolueet satojen, toisinaan kokonaisin pataljoonin, ollakseen 

lojaaleja islamilaiselle valtiolle. Tämä täytti heidän edellisten johtajiensa sydämet 

kateudella ja vihalla” (Dabiq 2, 29).  

Useissa Dabiqin artikkeleissa kuvaillaan Isisin miehiä, ja normalisoidaan heidän 

hypermaskuliininen käyttäytymisensä. Kuitenkin usein nämä käyttäytymisen ideaalit 

mallit johdetaan Koraanin kertomuksista. Eräässä kertomuksessa todetaan: ”Sen jälkeen 

hän vietti 23 vuotta apaattisesti tappaen orjiaan, sylkien heidän vertaan, vieden heidän 

varallisuutensa, orjuuttaen heidän vaimonsa ja lapsensa.”(Dabiq 2, 26). Toisessa Dabiq-

julkaisussa myös kuvaillaan Isisin iskua Raqqaan varsin neutraalina business as usual –

toimenpiteenä.  

Islamilaisen valtion leijonat etenivät ja jatkoivat paikan valtausta yksi 

toisensa jälkeen kunnes koko alue oli heidän kontrollissaan alle kahdessa 

päivässä. – Lukuisat vihollistaistelijat pakenivat ja olivat sen myötä 

kokoontuneina naapurikyliin ja heidät teloitettiin Isistaistelijoiden toimesta. 

Isistaistelijoiden kädet olivat märkinä verestä. (Dabiq 2, 42.) 

Konflikti ja sota voidaan normalisoida, kuten sukupuolikin. Viitatessa Isistaistelijoihin 

leijonina luodaan kuvaa aggressiiviisesta ja pelottomasta miehestä, joka aktiivisena 

toimijana kykenee valtaamaan kokonaisen kaupungin alle kahdessa päivässä. Mies, joka 

ei osallistu pyhään sotaan, ei ole todellinen mies, vaan tekopyhä, ja siksi ei sovi 

maskuliinisuuden hegemonian diskurssiin: ”Kuka ikinä menehtyy ottamatta osaa 

taisteluun ja ilman aikomusta ottaa osaa taisteluun, on menehtynyt tekopyhyydessä” 

(Dabiq 3, 26). Eräässä artikkelissa puhutaan jopa rakkaudesta jihadiin. Jihad 

romantisoidaan ja esitetään ainoana oikeana vaihtoehtona miehille.  

’Jokin rakkaus tappaa.’ En usko siihen, paitsi jihadin rakkauteen, sillä tuo 

rakkaus joko tappaa sinut surulla jos päätät istua ja hylätä jihadin, tai se 

tappaa sinut tekemällä sinusta marttyyrin Allahin nimessä, jos päätät vastata  

kutsuun. Sinun täytyy ainoastaan valita näiden kahden kuoleman välillä. 

(Dabiq 3, 28.) 

Tämä on ainut kerta, kun miehen rakkautta jotakin kohtaan kuvaillaan aineistossa. 

Rakkaus on jotain, jonka vuoksi kyseisessä tapauksessa täytyy olla valmis kuolemaan, 

ja jonka eteen tulee uhrata koko elämä, sillä ”ei ole elämää ilman jihadia” (Dabiq 3, 31). 

Isisissä harjoitettu väkivalta normalisoidaan ja esitetään arkisena ilmiönä. Islamilaisen 

valtion kerrotaan perustaneen lukuisia harjoitusleirejä, joissa harjoitetaan ”oleellisia 

koulutuksen tasoja taistelijoille, mukaanlukien fyysistä, taktista, ase- ja sharia –
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koulutusta ennen taisteluun lähettämistä” (Dabiq 6, 16). Koska miesyksilöiden tulee olla 

valmiita tappamaan ja kuolemaan Isisin taisteluissa, tulee myös väkivalta esittää tavalla, 

joka tekee siitä luonnollisen osan miehen toimintamallia: ”yksilön tulisi ajatella 

hyökkäystä ja toisen miehen tappamista. Sitä tapahtuu joka päivä ja sellaiset ajatukset 

eivät ole epätavallisia eivätkä erityisen hälyttäviä” (Dabiq 5, 38).  

Läpi Dabiq-aineiston rakennetaan maskuliinisuutta ja sen hegemoniaa kielellä, jossa 

miehet esitetään vahvoina, pelottomina ja itsenäisinä, kuitenkin Allahin tahdosta 

riippuvaisina. Tällainen kielenkäyttö esiintyy toistuvasti. Kuten Butler (2006) on 

todennut, sukupuoli rakentuu usein toistoin ja rituaalein. Myös Isisissä voidaan nähdä 

samoja termejä ja ohjeita toistettavan mantranomaisesti. Kun leijonia ja leijonanpentuja 

toistetaan riittävän usein, ne vahvistavat miesten kokemuksia leijonina. Lisäksi 

propagandamateriaalista välittyy vahvasti hypermaskuliinisuuden diskurssi, jossa 

luodaan maskuliinisuutta, joka kykenee ylläpitämään Isisin ideologiaa ja sen 

edellyttämää jihadia. Tämä maskuliinisuus sulkee naiset täysin ulkopuolelleen. Vasta 

seitsemännestä julkaisusta eteenpäin rakentuu naisen sukupuoli muutenkin kuin 

poissaololla. Sitä tarkastellaan seuraavaksi.  

  



54 
 

7 Sisarilta sisarille 
 

Halki aineiston naistoimijuuden tila on huomattavasti miesten tilaa kapeampi. 

Pääsääntöisesti kaikki tekstit esitetään miesten kirjoittamina, ja niiden pääosissa ovat 

Isisin miehet ja miesviholliset. Kuitenkin seitsemännestä julkaisusta eteenpäin 

jokaisessa numerossa esiintyy yksi artikkeli, joka on merkitty naisen kirjoittamaksi ja 

suunnattu erityisesti naislukijoille. Seitsemännestä yhdeksänteen numeroon artikkelit on 

otsikoitu To Our Sisters, ja siitä eteenpäin From Our Sisters. Artikkeleiden kirjoittajana 

esiintyy sama nainen, lukuunottamatta ensimmäistä artikkelia, jossa kirjoittajan nimeä 

ei ole julkaistu. Kun eräät tutkijat ja journalistit ovat todenneet Isisissä olevan naisista 

koostuva Khansaa- prikaatti, ei sen olemassaolo välity eikä sitä voida todistaa Dabiq-

julkaisuista. Artikkelien naiskirjoittaja voi mahdollisesti edustaa tätä ryhmää, mutta sitä 

on tässä yhteydessä vaikea osoittaa.  

Tässä luvussa tarkastellaan kuinka sukupuoli rakentuu, kun tekstien kirjoittajana 

esitetään nainen, ja kun artikkelit on pääasiassa kohdistettu naispuolisille lukijoille. Jo 

se, että naisille on suunnattu oma artikkeliosionsa luo sukupuolta ja uusintaa 

sukupuolieroja naisten ja miesten käsitteiden välillä. Osoittaessa erityisosion naisten 

luettavaksi implikoidaan, että loppuosa julkaisusta ei enää kosketa naisia, eikä ole heille 

kohdistettua luettavaa. Tällä jaolla uusinnetaan erilaisuusdiskurssia, jossa miehiä ja 

naisia kiinnostavat erilaiset asiat ja täten heille ei suunnata kirjoituksia yhteisesti. 

 

7.1 Naisen ääni 
 

Kaikille Dabiq-lehdille ovat ominaisia miesten kokemukset ja kertomukset. Eri 

numeroissa usein haastatellaan miehiä heidän kokemuksistaan, ja raportoidaan miesten 

kokemuksista sotatantereella. Tarinoiden kertojat ovat pääsääntöisesti miehiä, samoin 

teloittajat, sotilaat ja jopa viholliset, kun In the Words of the Enemy –osioissa lainataan 

länsimaisia johtajia, jotka ovat tunnistaneet Isisin vakiintuvan aseman (ks. Dabiq 2, 

31—32; Dabiq 4, 45—46; Dabiq 5, 34—35; Dabiq 6, 56—57). Van Dijk (2001, 304) on 

korostanut, että se, kenen tarina kerrotaan luo sukupuolta, mutta myös ne tarinat, jotka 

jätetään kertomatta. Seitsemänteen numeroon asti lehdessä ei esiinny yhtään naisen 
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kertomaa, tai naisesta kerrottua narratiivia, ainoastaan satunnaisia viittauksia Koraanin 

kautta.  

Lehden seitsemännessä julkaisussa From Hypocricy to Apostasy alkaa esiintyä myös 

naisille suunnattua materiaalia, artikkeliosio Sisarillemme (To Our Sisters). 

Kaksisivuisessa artikkelissa A Brief Interview with Umm Basir Al-Muhajirah kuuluu 

ensimmäistä kertaa naisen oma ääni, kun naista nimeltä Umm Basir haastatellaan
7
 

hänen siirtymisestään islamilaiseen valtioon (Dabiq 7, 50—51). Haastattelu alkaa 

kuitenkin kerronnalla hänen miehestään Abu Basirista, jonka kerrotaan olevan lojaali 

kalifaatille ja järjestäneen vaimonsa muuttamisen islamilaiseen valtioon Pariisista. 

Vaikka haastattelussa on Abu Basirin vaimo Umm Basir, on kuitenkin artikkelin 

kuvaosiossa ainoastaan tämän mies. Naisen läsnäolo representoidaan miehen läsnäolon 

kautta, ikään kuin naisen toimijuudelle annetaan lupa vasta, kun ensin on tunnustettu 

miehen toimijuus. Täten ennen naisen subjektiposition syntymistä esitetään miehen 

subjektipositio. Tämä voi vahvistaa patriarkaalisen yhteiskuntajärjestyksen läsnäoloa.  

Ensimmäiseksi naiselta kysytään, kuinka siirtymisensä (hijrah) sujui, ja miltä hänestä 

tuntuu olla nyt kalifaatissa. Vastattuaan kysymykseen Allahia ylistäen ja kiitollisuutta 

osoittaen, esitetään toinen kysymys, joka koskee vain hänen miestään: ”Mikä oli 

miehesi reaktio, kun kalifaatti julistettiin?” (Dabiq 7, 50.) Naiselta ei kysytä missään 

vaiheessa hänen ajatuksiaan kalifaatin julistamisesta. Kuitenkin naisen edellytetään 

tietävän, kuinka hänen miehensä on kokenut kalifaatin julistamisen. Kun Umm Basiria 

pyydetään välittämään viesti kaikille muslimeille ja erityisesti muslimisisarilleen, hän 

vastaa pitkähkösti osoittaen vastauksensa sekä veljilleen että sisarilleen. Kehotettuaan 

muslimeja lukemaan Koraania ja toimimaan sen mukaisesti, hän osoittaa viestin 

erityisesti naisille.  

Sisareni, olkaa tukena ja turvana miehillenne, veljillenne, isillenne, ja 

pojillenne. Olkaa heille neuvojia. Heidän tulisi löytää lohdutus ja rauha 

kanssanne. Älkää tehkö asioista vaikeita heille. Helpottakaa kaikkia asioita 

heille. Olkaa vahvoja ja rohkeita. (Dabiq 7, 51.) 

 

Viestissä on selkästi havaittavissa naisen asettavan itsensä alisteiseen suhteeseen 

suhteessa mieheen: naisen toimijuus ja subjektipositio on riippuvainen miehen 

                                                           
7
 Haastattelu voi olla fiktiivinen, tai todella tapahtunut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sillä olisi 

diskursiivisesti konstruoivaa luonnetta. 
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toimijuudesta. Mikäli miehellä ei olisi toimijuutta, jota tarvitsisi tukea ja turvata, herää 

kysymys naisen funktiosta tuossa tapauksessa. Asettamalla naisille lukuisia neuvoja 

kaikki suhteessa mieheen, naisen toimijuus voidaan teoriassa kieltää miehen 

poissaollessa. Samalla lausahduksessa luodaan sukupuolta, jossa naisen sukupuolen 

tulisi pyrkiä olemaan vahva ja rohkea. Tätä naisen käsitteeseen ei normaalitilassa lueta, 

ja täten sen erikseen sanominen on merkityksellistä. Kun nainen puolestaan täyttää 

nämä ohjeet, hän saa responsiivisuutta mieheltä, kun tämä osoittaa naiselle rauhaa ja 

lohtua, jota tämä tarvitsee (Dabiq 7, 51). Butlerin (2006, 96) todentama naisen mykkä 

ruumis odottaa mieheltä merkitsemistä ja merkityksi tulemista.  

Lausuttuaan neuvonsa naismuslimeille hän jatkaa painottamalla uskonnon opiskelun 

tärkeyttä ja uskollisuutta Allahille. Lisäksi naisille annetaan ohjeita, millaisia 

ominaisuuksia heillä tulisi olla. Naisilla on siis myös omat tehtävänsä, jotka heidän 

tulee täyttää, jotta Islamilainen valtio voi toimia toivotunlaisesti. 

Seuratkaa Marian esimerkkiä hänen siveydessään, vaatimattomuudessaan, 

tottelevaisuudessaan Allahia kohtaan ja totuudenmukaisuudessaan, mikä oli 

yksi hänen parhaimmista piirteistään... olkaa kärsivällisiä. Kärsivällisyys on 

hieno hyve. (Dabiq 7, 51.) 

Haastattelusta välittyy Schippersin (2007) korostama sukupuolen hegemonian synty 

suhteessa toiseen sukupuoleen. Nainen esitetään alisteisena miehelle, sillä hänen 

toimijuutensa ei rakennu autonomisesti, vaan suhteessa miehen subjektiin. Naiselle 

syntyy toimijuus, jonka tehtävä on tukea miehen toimijuutta. Nainen on toimija, kun 

hän tukee ja turvaa miestään, isäänsä, veljiään ja poikiaan. Feminiinisyyteen liitetyt 

äitiys ja välittäminen nousevat myös ensisijaisiksi määrittäviksi tekijöiksi. Nainen tukee 

ja turvaa miestään, isäänsä, veljiään, kuten äiti lapsiaan. Tämä asetelma toistuu 

Dabiqissa usein, mikä edistää sukupuolen rakentumista rituaalinomaisesti (Butler 

2006). Dabiqin artikkeli vahvistaa, mitä naisen sukupuolesta on aiemmin kirjoitettu. 

Peterson (1999) on muun muassa korostanut auktoriteetin kytkeytyvän patriarkaaliseen 

valtaan ja maskuliiniseen ideologiaan. Kuitenkin tässä yhteydessä yhdeksi 

auktoriteetiksi esitetään nainen, Maria. Mariaa suurempi auktoriteetti puolestaan on 

Allah, joka on maskuliininen. Samoin aineisto vahvistaa Walbyn (1990) näkemyksen 

uskontojen vaikutuksesta patriarkaalisen ympäristön olemassaoloon.    

Tässä yhteydessä sukupuoli ja sukupuolen hegemonia rakentuu naisen äänellä. Mikään 

ei kuitenkaan todista, että todellisuudessa naista olisi haastateltu, sillä kyseessä on 
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propagandamateriaali. Kuitenkin naisen äänellä luodaan ja konstruoidaan naisen asemaa 

suhteessa mieheen. Tässä yhteydessä naisen subjektipositio näyttäytyy alisteisena 

miehen omalle. Tämä ei ilmene ainoastaan hänen lausunnoistaan, vaan myös hänelle 

esitetyistä kysymyksistä.  

 

7.2 Naisen subjektiposition syntyminen 
 

Artikkeleille on tyypillistä ohjeistaa naisia, ja rohkaista heitä liittymään islamilaiseen 

valtioon. Kahdeksannessa Dabiq-julkaisussa Shari’ah Alone Will Rule Africa naisille 

suunnatun artikkelin nimi on The Twin Halves of the Muhajirin
8
 (Dabiq 8, 32). 

Artikkelissa muhajirin, maastamuutto, määritellään ”muutoksi pois 

epäjumalanpalvonnan ja synnin paikoista islamin ja tottelevaisuuden maahan” (ibid.). 

Maastamuuton tärkeyttä perustellaan erilaisin argumentein, kuten muslimien tukemisen, 

ja epäuskoon joutumisen välttämiseksi. Kun maastamuuton tärkeyttä ja merkitystä on 

korostettu, nostetaan esille sen koskevan sekä naisia että miehiä.  

Tämä sääntö on velvoite naisille siinä missä se on miehillekin, sillä Allah 

poissulkiessaan ne jotka eivät kyenneet hijrahiin
9
 poissulki kyvyttömät 

naiset siinä missä hän poissulki kyvyttömät miehet.(Dabiq 8,33.) 

Tässä yhteydessä miehet ja naiset esitetään tasavertaisina velvoitteissaan ja toimistaan 

seuraavassa kohtelussa. Tämä on koko materiaalissa ainut kerta, kun naiset ja miehet 

esitetään selkeästi tasavertaisina jonkin asian edessä. Täten aineiston 

samanlaisuusdiskurssi on varsin vajavainen, ja eroavaisuusdiskurssi puolestaan 

korostuu pääasiassa sukupuolta tuotettaessa. On kuitenkin huomattava myös tässä 

yhteydessä korostuva erilaisuusdiskurssi; vaikka nainen ja mies esitetään 

yhdenvertaisina jonkin asian äärellä, heidän eroavaisuuksiaan korostetaan ja tuotetaan 

sillä, että heidät mainitaan erikseen. Mainittaessa ”naiset siinä missä miehet” ei välity 

täysin tasa-arvtoinen lähtöasetelma, vaan ensisijainen asema annetaan edelleen miehen 

subjektipositiolle.  

Artikkelissa kuvaillaan naisia, jotka ovat lähteneet islamilaiseen valtioon. Kuvauksessa 

luodaan ensin stereotypia, joka välittyy Isisin vastustajilta, ja joka pyritään kumoamaan. 

                                                           
8
 Muhajirinillä tarkoitetaan henkilöä, joka on muuttanut pois valtiosta, joka on ei-muslimien hallitsema. 

Sanonta Twin Halves puolestaan juontaa Koraanista, jossa viitataan naisen ja miehen molempien olevan 
puolikkaita, jotka muodostavat tasavertaisesti yhteiskunnan.  
9
 Hijrahilla tarkoitetaan toiseen, muslimimaahan, muuttoa. 
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Toisin kuin stereotypiat kertovat, Isisin naiset ovat vahvoja ja päättäväisiä, eivätkä 

tyydy pinnalliseen elämään. Samalla oletetaan, että naisille kuitenkin yleisesti on 

pyrkimys luksuselämään, johon kuuluvat muun muassa kauniit kodit.   

Vastustajat usein toistavat, että ne jotka toteuttavat muuton islamilaiseen 

valtioon kuuluisivat marginalisoituneeseen luokkaan lähtömaissaan, että he 

eläisivät vaikeissa olosuhteissa työttömyyden, köyhyyden, perheongelmien 

tai psykologisten ongelmien keskellä. Mutta näin jotain aivan päinvastaista! 

Näin sisaria, jotka erosivat väliaikaisesta maailmasta ja tulivat herransa 

luokse, kilvoitellen. Näin sisaria, jotka pidättäytyivät luksuselämästä, 

hylkäsivät kauniit kotinsa ja hienot autonsa, ja juoksivat herransa tähden. 

(Dabiq 8, 34.) 

Kirjoittaja korostaa naisten tehneen itse valinnan lähteä hyvistä olosuhteista jonkin 

tärkeämmän pariin. Tällainen muutos edellyttää vahvuutta ja rohkeutta hylätä entinen 

elämäntyyli ja siirtyä kohti jotain täysin uutta. Musliminaisen paikka myös islamin 

valtion ulkopuolella representoidaan tietyin keinoin. Naisen luksuselämään kuuluu koti 

ja auto, mutta ei välttämättä kodin ulkopuolista elämää.  

Artikkelissa kerrotaan naisesta, joka päätti lähteä islamilaiseen valtioon ollessaan vielä 

raskaana. Kuitenkin saavuttuaan kohteeseen hän menetti lapsensa. Sen sijaan, että 

artikkelissa kuvailtaisiin surevaa äitiä, kerrotaan naisesta, joka ei edusta perinteistä 

feminiinistä pehmeyttä ja heikkoutta.   

Hän [nainen] matkusti autolla [miehensä kanssa] kolmen maan halki, 

kunnes saavutti islamilaisen valtion, ja synnytti lapsen joka, Allahin 

tahdosta, menehtyi synnytyksessä – – kyllä, hän kuoli ja hänet haudattiin 

islamilaiseen valtioon ja hänen äitinsä muistaa ikuisesti Allahia ja on tälle 

kiitollinen. (Dabiq 8, 34.) 

Naiset esitetään vahvoina, kun on kyseessä heidän roolinsa vaimoina, joiden miehet 

kärsivät fyysisesti sotatantereella. Kuten Enloe (2000) on esittänyt, naiset uhraavat 

poikansa ja miehensä sodalle. Sen sijaan, että nainen surisi menehtynyttä lastaan hän on 

kiitollinen, että on pääsyt islamilaiseen valtioon. Kun MacCormack ja Strathern (1980) 

ovat osoittaneet luonnon ja naiseuden yhteen sitomisesta, myös Isisin materiaaleissa 

naisiin viitataan luontoelementein: ”Jotkut heidän miehistään tapettiin, jotkut 

amputoitiin, jotkut halvaantuivat, ja jotkut vangittiin, mutta heidän vaimonsa olivat 

vankkoja kuin vankimmat vuoret. Koettelemukset vain lisäsivät heidän vankkuuttaan ja 

kärsivällisyyttään.” (Dabiq 8, 37). Samoin yhdennessätoista Dabiqissa naisiin viitataan 

vuorina: ”ylevänä kuin vuori hän [nainen] kasvatti miehen lapset ja teki heistä leijonia 

ja leijonattaria” (Dabiq 11, 43). 
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Vaikka nämä ”sisaret” kuvataan subjekteiksi, jotka ovat itse tehneet ratkaisun lähteä 

vahvoina, ja jotka vahvoina kestävät myös miestensä koettelemukset, seuraavassa 

muistutetaan heidän hauraudestaan ja suhteestaan maskuliiniseen. Feminiininen voi olla 

vahva, mutta ei yhtä vahva kuin maskuliininen, jonka vahvuus on sekä henkistä että 

fyysistä. Naisen vahvuus representoidaan henkisenä vahvuutena: ”He ovat hauraita kuin 

lasipullot, mutta heidän sielunsa ovat kuin miesten, varustettu kunnianhimolla lähes 

kuin taivaita halaten.”(Dabiq 8, 34). Näiden ominaisuuksien voidaan nähdä olevan 

Schippersin (2007) kutsumia sukupuolen laadullisia sisältöjä. Feminiinisyyteen 

kuuluvat fyysinen haavoittuvuus ja kyvyttömyys harjoittaa väkivaltaa. Ollessaan 

lasipullon kaltainen nainen on itse särkyvä, ja ei näin pysty särkemään muita asioita. 

Näitä ominaisuuksia puolestaan ei liitetä mieheyteen, jota määrittävät maskuliiniset 

ominaisuudet. 

 

7.3 Orjuuttaminen 
 

Neljännessä Dabiq-julkaisussa artikkelissa The Revival of Slavery Before the Hour 

kerrotaan elokuussa 2014 tapahtuneesta jesidien yhteisöihin hyökkäämisestä. 

Artikkelissa kuvaillaan, kuinka jesidinaisia orjuutettiin hyökkäyksen yhteydessä. 

Kansainväliset raportit (ks. Human Rights Watch 2015) ovat vahvistaneet, että tuhansia 

naisia on vangittu ja pidetty Isisin orjuudessa. Tunnilla viitataan islamissa 

tuomiopäivään, jonka ajankohdan vain Allah tietää. Artikkelissa kuitenkin 

konstruoidaan todellisuutta, jossa tuo tuomiopäivä olisi jo koittanut:”yksi tuomiopäivän 

merkkejä oli, että orjuutettu tyttö synnyttää lapsen mestarilleen” (Dabiq 4, 15). Tässä 

naisella on jälleen elämäntuottajan rooli (ks. Enloe 2000). Artikkelissa orjuuttaminen 

oikeutetaan vain vääräuskoisten naisten kohdalla: ”orjuuttakaa naisenne – tämä on 

lupaus meille” (Dabiq 4, 17). Jesidinaisien vangitsemisen lisäksi Dabiqissa raportoidaan 

heidän tulleen myydyiksi Isistaistelijoiden toimesta.  

Ariel Ahram (2015, 57) on tutkinut seksuaalista väkivaltaa Isisissä ja todennut, että 

orjakauppa toimii eräänä järjestön tulonlähteenä ja keinona nöyryyttää valloitettua 

yhteisöä (ibid., 67). Myös Ahram on todennut orjakaupan ja seksuaalisen väkivallan 

saavan oikeutuksensa pitkälti Isisin islamin lain tulkinnasta. Ahramin (2015) mukaan 

naiset ovat olleet jopa sotasaalisveroja taistelijoiden keskuudessa. Juuri Ahramin 

kuvailemaa todellisuutta voidaan nähdä rakennettavan myös Isisin 
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propagandamateriaaleissa. Tällaisen propagandan harjoittamisen selityksenä voi olla, 

että koska suuri rekrytoitavien joukko on miehet, heille luvataan sotapalkkioita ja 

sotasaaliita.  

Kun naiset on orjuutettu ja he ovat synnyttäneet lapsen hallitsijalleen, lapsi saa 

kuitenkin isänsä statuksen: ”Orjanaiset synnyttävät mestareilleen, sillä mestarin lapsi 

saa mestarin [isän] statuksen” (Dabiq 4, 15). Dabiqissa virke his children have the 

status of her master over herself (ibid.) viittaa hallitsemisen ja hierarkioiden tasoihin, 

joissa lopulta jopa lapsen status ylittää äitinsä statuksen. Yuval-Davis (1997, 27) on 

todennut, että erityisesti erilaisissa uskonnollisissa ja tapalaissa lapsen ”jäsenyys” on 

riippunut eksklusiivisesti isän ”jäsenyydestä”. Näin on ollut erityisesti islamin 

harjoittamisessa, kun taas juutalaisuudessa lapsen on katsottu kuuluvan äidin sukuun 

(ibid.).  

Yhdeksännessä julkaisuissa From Our Sisters –artikkeli on otsikoitu Slave-girls or 

prostitutes? Artikkelissa myös kuvaillaan orjuuttamisen sääntöjä: ”Allah sanoi, jos 

pelkäät ettet toimi oikeudenmukaisesti orpotyttöjen kanssa, ota puolisoksesi sitten 

toinen nainen, joka sinua miellyttää, kaksi, kolme tai neljä” (Dabiq 9, 44). Artikkelissa 

todetaan uskovaisen ”orjatytön” naimisen olevan parempi vaihtoehto kuin 

vääräuskoisen naiminen. Mikäli orjuutettu nainen on naimisissa, tämän naimista ei 

pidetä huorintekona, ainoastaan sellaisia naimisissa olevia naisia ei saa lähestyä, jotka 

eivät ole orjuutettuja. Orjuutetulle naiselle annetaan kategorisesti kaksi olemisen 

käsitettä: joko hän on orja-tyttö tai vaihtoehtoisesti prostituoitu. Molemmat viittaavat 

kuitenkin johonkin alisteiseen, ja toisen subjektia palvelevaan subjektipositioon. Sekä 

orja että prostituoitu ovat olemassa toista varten, yleisesti miestä varten.  

Naiskertoja kuvailee orjuuttamista oikeutetuksi toimenpiteeksi. Hän kertoo olleensa 

kiitollinen: ”minä ja kotona kanssani olleet henkilöt olimme kiitollisia Allahille sinä 

päivänä, kun ensimmäinen orjatyttö astui kotiimme. Kyllä, kiitimme luojaamme, että 

hän antoi meidän elää sinä päivänä kun saimme nähdä epäuskovaa nöyryytettävän.” 

(Dabiq 9, 47.)  

Yhdeksännen julkaisun otsikkona on They Plot and Allah Plots (He juonivat ja Jumala 

juonii). Kyseisessä julkaisussa ei varsinaisesti puhuta orjuuttamisesta, mutta kuitenkin 

kyseisen numeron internetissä löytyvän pdf-otsikossa mainitaan They Plot and Allah 

Plots Sex Slavery. Tästä ei voida tehdä suuria johtopäätöksiä, muta aineistosta voi 
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välittyä orjuuttaminen useissa yhteyksissä, vaikka sitä ei aina suoraan mainittaisikaan. 

Isisin julkaisuista voidaan havaita, että sen toiminnassa harjoitettava seksuaalinen 

väkivalta ja orjuuttaminen rakentavat ryhmän sisäistä koheesiota, kuten Ahram (2015, 

67) on aiemmin osoittanut. Samalla selkeät säännöt ja koodit osoittavat seksuaalisen ja 

sukupuolittuneen väkivallan harjoittamisen ja siihen liittyvän kielenkäytön olevan 

tietoisen valinnan tulos.  

 

7.4 ”Taistelijan vaimo ja leijonanpoikasten äiti” 
 

Kuten Schippers (2007, 91) on todennut, feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien 

korostamisessa ei ainoastaan institutionalisoida sukupuolta, vaan myös sukupuolieroja 

(ks. myös Hall 1999). Dabiq-julkaisuissaan Isisin voidaan nähdä institutionalisoivan 

miehen ja naisen asemaa, ja heidän välisiä erojaan. Dabiqin yhdennessätoista numerossa 

naisten ja miesten välisten eroavaisuuksien korostaminen painottuu erityisen paljon 

artikkelissa A Jihad without Fighting (Dabiq 11, 40—45). Artikkeli käsittelee naisen 

asemaa ja naisen roolia Isisissä, ja kuinka hänen tehtävänsä eroavat miehen tehtävistä. 

Artikkelin alussa todetaan, että kun Allah velvoitti miehet jihadiin, josta seuraa myös 

palkkioita, jotkut naiset tulivat kateellisiksi (Dabiq 11, 41). Naisten tehtävänä Isisissä ei 

ole osallistua uskonsotaan, vaan heidän tehtävänsä koostuvat muista velvoitteista.  

Kuitenkin, jihadiin ja sotaan velvoittavan käskyn poissaolo musliminaisen 

kohdalla, paitsi itsepuolustus jonkun hyökätessä häntä vastaan, ei kumoa 

hänen rooliaan rakentaa muslimiyhteisöä (ummah), tuottaa miehiä, ja 

lähettää heitä taiston hurjuuteen. Siksi kirjoitan tämän artikkelin 

muslimisiskoilleni, taistelijoiden vaimoille ja leijonanpentujen äideille. 

(Dabiq 11, 41.) 

Historiallisesti tarkasteltuna sodankäyntiä on pidetty miesten toimintana, josta naiset on 

aktiivisesti suljettu ulkopuolelle (Enloe 2000b). Dabiq-julkaisuissa miehiin viitataan 

usein leijonina, jotka taistelevat aggressiivisesti ja pelkäämättä islamilaisen valtion 

puolesta, kun taas naiset ovat ensisijaisesti äitejä ja vaimoja. Miehiin liitetään 

maskuliinisia ominaisuuksia, kun taas naisiin feminiinisiä, pehmeitä ominaisuuksia. 

Butler (2006) on todennut sukupuolen rakentuvan luonnollistamisen kautta, jossa 

esimerkiksi äitiys representoidaan luonnollisena tilana, joka itsessään luo sukupuolta. 

Tarja Palmu (2003, 187) tutki sukupuolen rakentumista koulun kulttuurisissa teksteissä 

ja osoitti, että naisten, miesten, tyttöjen ja poikien ryhmät ilmenivät eri tavoin. Lisäksi 



62 
 

hän havaitsi, että jäykkiä kuvauksia sukupuolesta ja sen dikotomisuudesta tuotettiin 

pääsääntöisesti toiston kautta. Tämä ilmiötä hän nimitti sukupuolen kumuloitumiseksi 

(Palmu 2003), missä sukupuolen normista oli hankala poiketa.  

Myös Isisin Dabiq-julkaisuissa voi nähdä toistoa halki aineiston, kun miesten 

kertomukset ja kokemukset esitetään usein saman kaavan kautta. Cynthia Enloe (2000) 

on korostanut, että ylläpitämällä kuviteltuja erottteluja pakottaa naiset pysymään heille 

osoitetuissa rooleissa. Sotatilanteissa naisen legitiiminä roolina on toimia prostituuttina, 

tyttöystävänä tai esimerkiksi vaimona. Isisissä korostuu naisen toimijuus vaimona ja 

äitinä. Nämä miesten ja naisten väliset sukupuoliroolit ovat toisensa poissulkevia, täten 

mies ei voi astua naisen rooliin eikä naisen ole soveliasta astua miehen toteuttamaan 

rooliin.  

Aineistossa voi nähdä myös äitiyden toiston korostamassa juuri tätä luonnollistavaa 

toimintoa sukupuolen tuottamiseksi. Konfliktissa naisen rooli Enloen (2000) mukaan on 

pääasissa näkymätön. Vaikka naisia ei suoranaisesti pidettäisikään aktiivisina 

toimijoina, heillä voi kuitenkin olla alisteinen asema mieheen. Dabiq-julkaisuissa 

miesten ei kerrota koskaan valittavan, vaikka heidän kohtalonsa esitetään huomattavasti 

väkivaltaisemmin kuin naisten. Naisten taas puolestaan kerrotaan olevan turhaan 

tyytymättömiä.  

Joten miksi huomaamme joidenkin taistelijoiden vaimojen valittavan 

elämästään? - - Jos hän [nainen] näkee miehensä pukeutuvan 

sotahaarniskaan, hän pahoittaa mielensä. - - Jos hän [mies] palaa myöhään, 

hän [nainen] valittaa. Siskoni, kuka harhautti sinua ja kertoi, että jihadelämä 

olisi mukavaa ja helppoa? (Dabiq 11, 41.) 

Naisen käsite rakentuu vahvasti Simone de Beauvoirin (1993) Toisen varaan. Naisen 

subjektipositio on jatkuvassa suhteessa miehen toimijuuteen ja alisteinen miehen 

toimijuudelle. Naisen toimijuuden voi nähdä syntyvän miehen toimijuuden kautta. 

Naisen pahoittaessa mielensä on toiminnan sytykkeenä aina miehen subjekti. Mies 

esitetään aktiivisena ja toiminnallisena subjektina (Schippers 2007) naisen ollessa 

passiivinen kotona odottaen miehensä paluuta.  

Todella, olet jihadissa, kun odotat miehesi paluuta kärsivällisesti, odottaen 

Allahin palkintoa, ja olet avuksi miehellesi ja niille jotka hänen kanssaan 

saavuttavat voiton ja lujituksen. Olet jihadissa kun ylläpidät lojaaliuttasi 

miestäsi kohtaan hänen ollessaan poissa. Olet jihadissa kun opetat hänen 

lapsilleen eron totuuden ja valheen välillä, oikean ja väärän välillä.(Dabiq 

11, 41.) 



63 
 

Nainen on riippuvainen miehestä, ja elää miehen subjektille silloinkin kun tämä on 

poissa. Sukupuolesta muodostuu instituutio (Connell 1995) kehollisten rakenteiden ja 

prosessien kautta. Naisen kehosta tulee osa kodin instituutiota, kun taas miehen 

vakituinen paikka on sodassa tai sen seurauksena vankilassa (Dabiq 11, 43). Vaikka 

naiseuteen liitetään vahvana ominaisuutena äitiys, kuitenkin lapset ovat ensisijaisesti 

miehelle kuuluvaa, ja naisen ensisijainen tehtävä on opettaa lapsia, jotta heistä voi 

jonain päivänä tulla osa maskuliinisuuden hegemoniaa. Vaikka naisen rooli on usein 

näkymätön konflikteissa, naiselle suodaan instrumentaalinen asema (Enloe 2000). 

Naiset mahdollistavat sodankäynnin, jihadin, sillä he synnyttävät ”leijonanpennut” ja 

tulevat jihadistit, he kasvattavat heidät ja kouluttavat heidät. Täten äkillisesti naisilla 

onkin hyvin keskeinen asema koko koneistossa ja sen ylläpitämisessä. Kansakunnan tai 

valtion tulevaisuus riippuu sen kasvusta. Naisilla on tässä yhteydessä lisääntymisvalta 

(reproductive power), kun he synnyttävät (etenkin poika-) lapsia, joita tarvitaan 

työläisiksi, uudisraivaajiksi tai sotilaiksi täyttämään nationalistisia tarkoitusperiä 

(Yuval-Davis 1997, 29).  

Äitinä ja vaimona olemisen lisäksi naiselle rakentuu Isisin materiaalien kautta myös 

opettajan rooli: ”hän [nainen] on sukupolvien opettaja ja miesten tuottaja. - - Jokainen 

teistä on paimen ja jokainen [mies] paimen on vastuussa laumastaan... Ja nainen on 

paimen talossaan ja vastuussa hänen laumastaan – joten muslimisiskoni, ymmärräthän 

suuren vastuun, jota kannat?” (Dabiq 11, 44). Judith Butlerin (2006) sukupuolen 

performatiivisuus on havaittavissa myös Isisin yhteydessä, kun naiset tuottavat 

sukupuolta erinäisten tehtävien kautta, joita ei miehille anneta, ja päinvastoin miesten 

toteuttaessa tehtäviä joissa naiset eivät voi saada toimijuutta. Naisen toimijuus omissa 

tehtävissään on kuitenkin aina suhteenomaista, nainen ei voi olla äiti yksin, ei vaimo 

eikä opettajakaan ilman ketään opetettavaa. Kaikki nämä suhteet muodostuvat miehen 

kautta, kun nainen toimii äitinä leijonanpennuille, opettaa heitä ja on vaimo miehelleen. 

Tiedon merkitys korostuu erityisesti naisen kohdalla: ”Joten karistakaa laiskuuden ja 

viivyttelyn pölyt, ja astukaa eteen, vapauttakaa itsenne välinpitämättömyydestä ja 

opiskelkaa uskonasioita” (Dabiq 11, 44).  

Sekä miehet että naiset mielletään taistelijoiksi (mujahid- mujahidah), mutta jo 

kielellisesti ne eivät ole yksi ja sama sana, vaan viittaavat eri toimijoihin ja subjekteihin: 

”muslimisiskoni, todellakin sinä olet taistelija(tar), ja jos miehen aseena on kivääri ja 

räjähdevyö, on tällöin naisen ase hyvä käytös ja tieto. Koska te astutte rajuihin taistoihin 
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totuuden ja valheen välillä” (Dabiq 11, 44). Kun jihadistin täytyy olla valmis tappamaan 

ja kuolemaan islamilaisen valtion tähden, naisen uhrautuminen on erilaista. Elshtainin 

(1995, 222) mukaan naisen uhrautuminen on lasten uhraamista sodalle. Nainen taistelee 

feminiinisin keinoin muslimiyhteisönsä eteen, kun taas mies edustaa maskuliinisia 

ominaisuuksia vieden ne jopa hypermaskuliinisuuden tasolle. Tarkasteltaessa aineistoa 

voi havaita aseen ja kiväärin edustavan ensisijaisesti maskuliinista, ja tiedon 

feminiinistä olemisen muotoa. Esimerkiksi termien maskulinisaation ja feminisaation 

kautta tapahtuva luonnollistaminen osaltaan mahdollistaa sukupuolieron diskurssin 

muodostumisen. Naisen tunnustetaan kontribuoivan myös kansalliseen turvallisuuteen, 

josta Enloe (2000b, 248) on todennut lasten omaamisen olevan yksi tunnustetuimpia 

tapoja olla osa kansallisen turvallisuuden edistämistä.  

Sotatilassa naisten kehoista voi tulla kansallisten intressien välikappaleita. Vaikka 

monissa yhteyksissä naiset esitetään usein kansakunnan äiteinä (Suomi-neito, äiti-

Venäjä), ei tällaista kuitenkaan näytä tapahtuvan Isisin propagandajulkaisuissa. 

Islamilainen valtio on vahvasti identifioitu sen uskonnollisten johtajien ja Allahin 

kautta. Kuitenkin naisten kehoilla on roolinsa propagoidessa ja dehumanisoidessa 

vihollista. Halki aineiston Isisin yhtenä suurimpana vihollisena näyttäytyy Yhdysvallat, 

joka esitetään kuitenkin maskuliinisena entiteettinä, joka on Isisin maskuliinisuudelle 

alisteinen: ”miksi Amerikan rintalihakset ja sen liittolaiset vapisevat pelosta teitä 

kohtaan?” (Dabiq 4, 6). Kolmannessa Dabiqissa Isis tuomitsee Yhdysvaltojen toimet 

Lähi-idässä: ”Yhdysvallat ovat Irakin invaasion yhteydessä tappaneet naisia, lapsia, ja 

vanhuksia. Lukuisat amerikkalaiset sotilaat ovat teloittaneet perheitä ja raiskanneet 

naisia Yhdysvaltain käskyläisinä” (Dabiq 3, 3). Seuraavassa julkaisussa kerrotaan 

yhdeksästä musliminaisesta, jotka tapettiin länsimaisten toimesta matkalla Syyriasta ja 

Irakiin. Tässä yhteydessä myös korostetaan naisten haavoittuvuutta ja kyvyttömyyttä 

puolustaa itseään. 

Jätättekö epäuskoiset turvallisesti nukkumaan koteihinsa, kun musliminaiset 

ja lapset vapisevat peläten ristiretkelijöiden lentokoneita yläpuolellaan 

päivin ja öin. (Dabiq 4, 9.) 

Näissä dikotomisesti naiset ja lapset sekä vanhukset esitetään uhreina puhumatta 

miehistä, joita myös on menehtynyt saman konfliktin yhteydessä. Kuitenkin 

”heikomman” uhriuttamisella Isisi pyrkii dehumanisoimaan vastapuoltaan, joskin 

neljännessä Dabiqissa järjestö myöntää itse orjuuttaneensa jesidinaisia hyökkäyksen 
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yhteydessä ja oikeuttaa sen uskonnollaan: ”me valtaamme Roomanne, rikomme 

ristinne, ja orjuutamme naisenne, Allahin luvalla” (Dabiq 4, 15). Erottelemalla naiset ja 

lapset sekä vanhukset korostetaan suojelijan ja suojeltavan rooleja, jotka myös 

konstruoidaan diskursiivisesti. Omien joukoissa naisten orjuuttaminen on sallittua, kun 

taas vastapuolen toimina se esitetään paheksuttavana ilmiönä. Naisia ei esitetä 

kykenevinä suojelemaan ja puolustamaan itseään, sillä heidän voimakkain aseensa on 

koulutus. Miehet puolestaan esitetään tottelevaisina sotilaina, jotka kykenevät lähes 

mihin tahansa. Kun naiset keskittyvät tuottamaan ja antamaan elämän, miesten 

tehtävänä on ottaa ja riistää elämä. Kun feministinen tutkimus on korostanut naiseuden 

identiteetin menevän usein muiden yksilön identiteettien edelle, Dabiqissa painottuvat 

vahvasti vaimon ja äitiyden identiteetit. Nämä identiteetit kuitenkin edellyttävät 

naiseuden identiteetin olemassaoloa voidakseen toteutua.  

 

7.5 Vaimot ja jalkavaimot – moniavioisuuden säännöt 
 

Kahdennentoista Dabiq-julkaisun To Our Sisters –osiossa käsitellään moniavioisuutta. 

Toisin kuin julkaisun yleisilme, tässä artikkelissa on taustalla kukkakuva, jonka 

vaaleanpunainen värimaailma erottaa sen muista artikkeleista. Artikkelissa 

naiskirjoittaja kertoo, kuinka moniavioisuus on sallittu Isisin islamin tulkinnassa, mutta 

sille on asetettu selkeät säännöt Koraanin kautta. Sharia-laki määrittelee tarkat 

lukumäärät sallituista vaimoista; vaimoja saa korkeintaan olla neljä, mutta 

jalkavaimoille ei ole asetettu enimmäismäärää (Dabiq 12, 19). On kuitenkin myös 

tapauksia, joissa kehotetaan tyytymään yhteen vaimoon. 

Oi Allahin orjat, saatte naida kaksi, kolme tai neljä naista, mikäli ette pelkää 

epäonnistuvanne reiluudessanne heitä kohtaan tai täyttämään heidän 

oikeutensa, siinä tapauksessa tyytykää yhteen vaimoon. (Dabiq 12, 19.) 

Artikkelissa kuvaillaan avioliittoa pääasiassa miehen oikeuksien ja miehen toiminnan 

kautta. Mies saa ottaa vaimon, mutta naisen päätöksestä mennä naimisiin miehen kanssa 

ei puhuta. Artikkelin narratiivi rakentuu Koraanin ympärille, jossa lähdetään liikkeelle 

luomisprosessista, jossa nainen ja mies hajotettiin moneksi mieheksi ja naiseksi yhdestä 

ainoasta sielusta (Dabiq 12, 19). Sukupuoli esitetään alun alkaen jakautuneena mieheen 

ja naiseen, ja tästä seuraa myös naisen alisteinen asema avioliitossa, toiseuden 

representoijana (ks. de Beauvoir 1993). Artikkelissa Two, Three or Four perustellaan 
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moniavioisuutta sekä Koraanin että naisen ja miehen erilaisuuden ja erilaisten 

subjektipositioiden kautta.  

Naisia lukumäärässä enemmän kuin miehiä, jotka kohtaavat monia vaaroja 

ja vaikeuksia elämässään, kuten sotaa, vaarallista työtä, ja katastrofeja. 

Samoin, nuoret miehet preferoivat neitsyitä and pidättäytyvät menemästä 

naimisiin leskien tai eronneiden kanssa, joten kuka pitäisi huolta tästä 

naisryhmästä? (Dabiq 12, 20.) 

Moniavioisuus perustellaan puhtaasti miesten toimijuuden kautta. Miehet menehtyvät 

naisia helpommin, joten miesten on suorastaan pakollista ottaa useampi vaimo, jotta 

lesket ja eronneet eivät jäisi oman onnensa nojaan. Tässä moniavioisuuden diskurssissa 

naiset esitetään miehistä riippuvaisina ja kyvyttöminä, ja ehkä haluttominakin, elämään 

itsenäistä elämää. Puhuttaessa naisryhmästä ja miesten vaaroista luodaan selkeästi 

naisen ja miehet sukupuolikategoriat (Butler 2006; Hall 1999). Määrittelemättä, mitä 

katastrofi voi tarkoittaa, se katsotaan sellaiseksi, joka liikuttaa ja koskettaa vain miehiä. 

Puolestaan puhuttaessa neitsyiden preferoimisesta, luodaan leskien ja eronneiden 

ryhmästä toiseuden ryhmä, joka ei saa vastaavaa arvoa ja merkitystä kuin naimattomat 

naiset. Tekstissä rakentuu sukupuoli, jonka myös odotetaan täyttävän tietyt normit ja 

odotukset. Naisen tulisi olla neitsyt mennessään naimisiin, mutta miehen neitsyydestä ei 

puolestaan ole mainintaa. Naisen keho alistetaan palvelemaan miehen intressejä ja 

oikeuksia. Artikkelissa naisen sukupuoli rakentuu hänen kehollisten toimintojensa 

kautta, jotka myös luonnollistetaan ”naisen luonnoksi”. 

Naisen elämä, hänen luontonsa vuoksi, keskeytyy ajanjaksojen myötä, 

jolloin hän ei kykene täyttämään miehensä oikeuksia, kuten kuukautisten 

aikana, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen vuodon aikana. Joten 

kyseisten ajanjaksojen aikana hänen [miehen] muut vaimot voivat estää 

häntä lankeamasta kiellettyihn tai epäilyttäviin toimiin. (Dabiq 12, 20.) 

Tässä yhteydessä sosiaalista sukupuolta voidaan nähdä rakennettavan biologisen 

sukupuolen kautta (Butler 2006). Naisen fyysiset ominaisuudet ovat eksklusiivisia 

miehen subjektille, ja täten luodaan sukupuolieron diskurssia. Nämä ominaisuudet 

samalla luokitellaan jossain määrin negatiivisiksi ilmiöiksi, sillä ne estävät miehen 

oikeuksien täyttymistä. Tässä diskurssissa miehen oikeuksilla tarkoitetaan miehen 

oikeutta naisen kehoon. Täten oikeutetaan moniavioisuus, jotta mies ei olisi uskoton 

vaimolleen laittomasti. Artikkelissa mies representoidaan erittäin seksuaalisena 

subjektina, sillä hänellä tulee olla pääsy naisen kehoon poikkeuksetta. Puolestaan naista 

ei representoida ollenkaan seksuaalisena subjektina, hänellä ei oleteta olevan 



67 
 

seksuaalisia tarpeita, vaan hänen pääasiallinen tehtävänsä on täyttää miehen tarpeet ja 

”oikeudet”.  

Dabiqin 12:ssa numerossa moniavioisuuden käsittelyn yhteydessä otetaan huomioon 

naisen suhtautuminen moniavioisuuteen. Artikkelissa  tunnustetaan, että nainen ei 

automaattisesti hyväksy moniavioisuutta, vaan voi pahoittaa mielensä: ”Varokaa, 

[sisareni], ettei sokea mustasukkaisuutenne johda teitä paheksumaan tätä sharia-

sääntöä, sillä on vaara että joutuisitte sen myötä luopumaan uskostanne” (Dabiq 12, 21). 

Vastaavasti mustasukkaisuuden kokemus luonnollistetaan, joskin se jätetään asiaksi, 

jonka kanssa naisen täytyy tulla toimeen: ”Ja jokaisen musliminaisen tulisi tietää, että 

on normaalia olla mustasukkainen ja surullinen jos hänen miehensä menee naimisiin 

toisen naisen kanssa” (Dabiq 12, 21). 

Artikkelissa ei rakenneta ainoastaan sukupuolieroja, vaan myös miehen ja naisen omia 

autonomisia  ominaisuuksia. Kun mies esitetään sotaakäyvänä, riskejä ottavana ja kovaa 

työtä tekevänä, naisen ominaisuudet ovat keskeisemmässä asemassa kuin hänen 

toimijuutensa ja tekonsa. 

Vaikka olisin mitä täydellisin nainen, parhaimmilla ominaisuuksilla, 

kauneudella, tiedolla ja tavoilla, lainsäätäjä ei ole vapauttanut minua muiden 

naisten joukosta, ja on antanut miehelle vapauden naida toisen, kolmannen 

tai neljännen naisen!” (Dabiq 12, 21.) 

Schipper (2007), Shepherd (2010) ja Yuval-Davis (1997) ovat todenneet, että naisen ja 

miehen subjektipositioita määrittävät usein niiden eroavaisuudet. Myös Dabiqissa 

korostuvat eroavaisuudet miehen ja naisen subjektipositioissa. Tässäkin artikkelissa 

mies esitetään aktiivisena toimijana naisen ollessa staattinen ja passiivinen. Naisen 

feminiiniset ominaisuudet, kuten kauneus, ovat hänen hyveitänsä, mutta eivät suo 

hänelle erityisoikeuksia. Lisäksi naisen tulee alistua miehen tahtoon, joka esitetään 

varsin selkeästi kyseisessä artikkelissa. 

Jokaisen siskon tulisi tietää, että kun hänen miehensä haluaa mennä 

naimisiin toisen naisen kanssa, hän ei ole velvoitettu konsultoimaan 

vaimoaan, tai pyytämään hänen lupaansa eikä hänen tarvitse lepytellä häntä. 

(Dabiq 12, 22.) 

Artikkelissa tuotetaan vahvasti vallanjakoa miehen ja naisen välille, jolloin miehellä on 

valtaa suhteessa naiseen. Tämä vallanjako oikeutetaan uskonnon kautta, kun naisen 

muistutetaan olleen luotu miehen kylkiluusta (Dabiq 12, 22). Artikkelissa rakentuvat 

selkeästi miehen ja naisen subjektipositiot, joista jälkimmäinen on poikkeuksetta 
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alisteinen edelliselle. Samoin vahva erilaisuusdiskurssi uusintaa näitä maskuliinisuuksia 

ja feminiinisyyksiä, joiden ansiosta esimerkiksi moniavioisuus on suotavaa. Mikäli 

naisen subjekti olisi myös maskuliininen ja voisi osallistua jihadiin, miehiä ei enää olisi 

merkittävästi enemmän kuin naisia, jolloin moniavioisuutta olisi vaikea perustella 

leskien huolenpidolla. Nainen asetetaan miehen avusta riippuvaiseksi, koska naiselle ei 

lähtökohtaisesti anneta omaa toimijuutta. Jihad edellyttää maskuliinisuuden 

hegemoniaa, mutta samalla tuottaa sitä oikeuttamalla moniavioisuuden instituution.  

 

7.6 Islam ja sukupuoli 
 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tutkimus sukupuolen ja uskonnon 

keskinäisestä suhteesta on kasvanut merkittävästi (Avishai et al. 2015). Sukupuolen on 

todettu olleen varsin keskeinen osa uskonnon harjoittamista, niin islamin kuin 

esimerkiksi kristinuskon. Edgell (2005) ja Gallagher (2003) osoittivat, että 

konservatiivisella uskonnonharjoittamisella ja sukupuolen sekä perheen ideologioilla on 

selkeä yhteys toisiinsa. Perheen ja sukupuolen ideologiat nojautuvat vahvasti 

patriarkaatin järjestelmään, jossa maskuliinisuuden hegemonialle annetaan 

ylempiarvoinen asema suhteessa naisen subjektiin. Onkin todettu, että uskonnoilla on 

ollut roolinsa naisten syrjimisen ja sortamisen harjoittamisessa (Avishai et al. 2015).  

Myös islamin ja sukupuolen suhteesta on tehty enenevissä määrin tutkimusta. 

Tutkittaessa erilaisia uskontoja feministisen tutkimuksen parissa on ryhdytty puhumaan 

uskonnollisesta maskuliinisuudesta (religious masculinity). Avishain (2015, 10) mukaan 

uskonto uudelleenrakentaa ja muokkaa maskuliinisuuksia, sekä femininiinisyyksiä.  

Dabiqissa voi havaita uskonnon rakentuvan maskuliinisen hegemonialle. Toisessa 

numerossa Allahin sanansaattaja toteaa Koraanin lainauksessa: ”hyväksytkö islamin, ja 

hylkäätkö uskontosi ja esi-isiesi ja heidän esi-isiensä uskonnon!” (Dabiq 2, 19). 

Uskonto on ollut historiallisesti osa maskuliinista sukupuolidiskurssia ja 

maskuliinisuuden hegemoniaa. Monissa maissa uskonnolla on vahvoja ideologisia 

vaikutuksia, jotka voivat esimerkiksi määrittää, että naisten tulee pysyä kotona poissa 

politiikan piiristä, kun taas miesten tulee osallistua politiikan harjoittamiseen (Paxton & 

Hughes 2007, 109). Uskonnon keinoin voidaan ylläpitää  erilaisia valta-asetelmia tai 
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status quoa (ibid.). Naisten asema islamissa perustuu sharia-lakiin, joka sääntelee 

avioliittoa, eroa, lasten kasvatusta ja perimistä (Paxton & Hughes 2007, 255). 
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8 Päätelmät 
 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu sukupuolen rakentumista Isisin propagandajulkaisu 

Dabiqissa. Vaikka osittain tarkastelun alla on myös ollut se, kuinka Isis tuottaa 

sukupuolta toimintansa ylläpitämiseksi ja oikeuttamiseksi, on kuitenkin tutkielmassa 

pysyttäydytty sukupuolen rakentumisen tarkastelussa, sillä sukupuoli rakentuu 

tiedostetuissa ja tiedostamattomissa prosesseissa toiston avulla. Tutkielmassa 

kiinnitettiin huomiota, kuinka miehen ja naisen sukupuolta representoidaan, ja millaisia 

subjektipositioita miehen ja naisen käsitteille luodaan, kuinka niiden toimijuus kuvataan 

ja millaisia seurauksia sillä voi olla yhteiskunnallisesti.  

Kuten Mimi Schippers (2007) on korostanut, sukupuolen rakentuminen tapahtuu 

sukupuolieron diskurssia tuottamalla ja uusintamalla. Sukupuoli rakentuu monin eri 

tavoin Dabiqissa, mutta yksi selkeimmistä elementeistä on sukupuolen tuottaminen 

miehen ja naisen välisen valtasuhteen oikeuttamisella. Tutkimuksessa painottui vahvasti 

selkeät sukupuolierot. Dabiqissa painottuvat poikkeuksetta stereotyyppiset 

sukupuolidiskurssit, joissa naiset ovat yksityisen ja miehet julkisen tilan haltijoita. 

Vastaavasti naiset esitetään miehistä riippuvaisina, kun taas miehillä on autonominen 

asema ja auktoriteetti suhteessa naisiin. Kuten Yuval-Davis (1997) on korostanut 

valtioasetelmassa syntyviä sukupuolirooleja sekä maskuliinisuuksia ja feminiinisyyksiä, 

myös Dabiqin kautta luodaan islamilaista valtiota, jossa naiset on lisääntyjiä ja täten 

ylläpitävät ja tuottavat kansakuntaa ja valtiota, kun taas miehet ovat sotilaita ja valtion 

hallitsijoita. Koska Isis ei ole kansainvälisesti tunnustettu valtio, tässä tutkielmassa 

voidaan nähdä perinteisen valtiokäsityksen osittain haastettavan. Toimiakseen 

valtiollisesti toimijan ei väistämättä tarvitse saada aina tunnustusta muilta valtioilta. 

Tässä tutkielmassa on havaittavissa, että valtiota koskevia teorioita voidaan soveltaa 

myös asetelmissa, joissa valtion määritteleminen ei täysin toteutuisikaan. Isisissä on 

havaittavissa selkeitä valtiollisia toimintatapoja, jotka myös vahvistavat Yuval-Davisin 

valtion ja sukupuolen teoriaa. 

Ensimmäisessä kuudessa Dabiq-julkaisussa naiset eivät ole juurikaan läsnä ja 

kertomuksissa ja artikkeleissa korostuukin miesten kokemusmaailma. Kuitenkin 

seitsemännestä julkaisusta eteenpäin myös naiset ovat Dabiqin tuottajia, kun jokaisessa 

lehdessä esiintyy artikkeli, joka on kirjoitettu naisen nimissä ja naisille osoitettuna. 
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Dabiqissa voi havaita eräänlaisen feminiinin heräämisen, jonka myötä myös naiset 

huomioidaan osana järjestön propagandistisia tavoitteita. Motiiveja tälle ”heräämiselle” 

on vaikea tai lähes mahdoton löytää, mutta selkeää on, että seitsemänteen julkaisuun 

asti loistanut naisten poissaolo muuttuu uudenlaiseksi sukupuolen rakentumiseksi. 

Mielenkiintoisen Dabiqin tavasta tuottaa sukupuolta tekee se, että naisille luodaan 

toimijuus itse sukupuolen ja sukupuolierojen diskurssien tuottamisessa ja 

uusintamisessa. Tämä palvelee myös propagandistisia tavoitteita, kun materiaaleilla 

pyritään vetoamaan mahdollisiin jäseniin.  

Naisen äänellä kerrotut tarinat ja ohjeet korostavat naisen alisteista suhdetta mieheen. 

Naiset ovat ensisijassa sotilaiden vaimoja ja leijonanpentujen äitejä, mutta muutoin 

heidät suljetaan islamilaisen valtion organisoinnin ulkopuolelle, paitsi jos he ovat orjia 

tai prostituoituja. Kaikki nämä naisen toimijalle luotavat subjektipositiot edustavat 

miehen subjektipositiolle alisteista: mikään niistä ei voi esiintyä ilman jotakin toista, 

joka määrittää kyseistä toimijuutta. Orja on vasta, kun on orjuutettava, vaimo vasta 

silloin, kun on puoliso. Naisen äänellä kertominen ei ole tulkittavissa ainoastaan 

propagandistiseksi keinoksi, vaan myös naisen mobilisoimiseksi itse tuottamaan omaa 

sukupuoltaan, ja samalla tuottamaan miehen sukupuolta. Tällainen kielellinen ratkaisu 

voi edistää sosiaalisen todellisuuden syntymistä, jossa esimerkiksi naiset itse eivät 

ainoastaan hyväksy toiseuttaan, vaan myös valvovat sen toteutumista ja uusintamista. 

Kuten muut tutkimukset ja raportit ovat osoittaneet, Isisissä on myös naisista koostuva 

prikaatti, joka valvoo koodistojen toteutumista. Dabiqin kielenkäyttö voi edistää juuri 

tällaisen toiminnan ylläpitoa. Kuitenkaan kyseisessä julkaisuissa ei ollut havaittavissa 

viittauksia naisten prikaattiin.  

Halki aineiston tapahtuu toistoa, kun samoja Koraanin katkelmia toistetaan ja sotilaita 

kannustetaan taisteluun ja naisia rohkaistaan olemaan kärsivällisiä puolisoidensa 

sotiessa. Judith Butlerin ansiokkaat teoretisoinnit sukupuolen rakentumisesta ja 

tuottamisen mekanismeista vahvistuvat tutkittaessa Isisin julkaisuja: sukupuolen 

rakentumista on vaikea todentaa mikäli ei havaita toistoa, joka paljastaa samalla myös 

intentioita. Kuitenkin selvittämättömäksi jää, kuinka Isis itse kokee sukupuolen 

edistävän sen tavoitteita; kuinka kyseisen toimijan avoimen brutaali ja väkivaltainen 

viestintä suorastaan lisää sen joukkoihin liittyvien määrää? Tässä suhteessa Isisiä ja 

identiteettipolitiikkaa on syytä tutkia jatkossa, mikäli halutaan ymmärtää, miksi 

tietynlaisen identiteetin tuottaminen vetoaa joihinkin ihmisiin siitä huolimatta, että se 
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luo alistussuhteita. Tässä tutkielmassa ei tehty uskonnontutkimusta, mikä olisi voinut 

viedä analyysiä täysin eri suuntaan. Tällaiselle tutkimukselle jää myös tulevaisuudessa 

tarvetta, sillä uskonnot ja konfliktit ovat usein toisiinsa kytkeytyneitä. Selvää kuitenkin 

on, että patriarkaatti ja uskonto ovat historian saatossa kulkeneet käsi kädessä. Lisäksi 

on huomioitava, että Dabiq muodostaa vain yhden osan Isisin propagandaa ja viestintää 

ja voi täten antaa yksipuolisen kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Esimerkiksi tutkimalla 

sukupuolen rakentumista myös Twitterissä ja YouTube-videoissa voisivat tulokset olla 

erilaisia. Mikäli tulokset olisivat erilaisia, tämä voi kieliä kohdennetusta 

mediastrategiasta. Tulevaisuudessa myös näitä kanavia voi olla hyödyllistä tutkia, jotta 

sukupuolen tutkimuksesta Isisissä voidaan saada kokonaisvaltaisempi käsitys. 

Kuten Davies (1994) on osoittanut, erilaiset diskursiiviset rakenteet luovat naisille ja 

miehille positioita, jotka puolestaan ylläpitävät sukupuolten välistä dualismia. 

Dabiqissa on havaittavissa selkät eroavaisuudet naisten ja miesten subjektipositioissa. 

Naiset ovat vaimoja ja äitejä, kun taas miehet ovat jihadisteja ja sotilaita.  Miesten ja 

naisten positiot syntyvät kategorioiden kautta, joiden myötä merkityksiä syntyy 

(Jokinen 1999). Dabiqissa korostuu miesten läsnäolo suhteessa naisiin. Kerrotut tarinat 

ovat pääsääntöisesti miesten tarinoita, sotavoitot ja glooria annetaan miehille, 

islamilaisen valtion johtajat ovat miehiä, mutta myös sen viholliset ovat maskuliinisia 

toimijoita.  

Halki aineiston korostuva hypermaskuliinisuuden diskurssi tuottaa maskuliinisuutta, 

johon naiset eivät pysty heikon luontonsa tähden. Kuitenkin naisia ei jätetä täysin 

islamilaisen valtion ulkopuolelle, vaan heidät mobilisoidaan tuottamaan itse sukupuolta. 

Hypermaskuliinisuudella, kuten Shepherd (2010) on tutkinut, korostetaan tiettyjä 

maskuliinisuuksia sodan ajan tavoitteiden ja strategioiden toteuttamiseksi. 

Hypermaskuliinisuus voi kuitenkin esiintyä myös muissa olosuhteissa kuin sodassa. 

Terroristijärjestönä Isis on julistanut sodan maailmalle ja toteuttanut runsasta 

väkivaltaa. Täten Isisin toimia on syytä tarkastella konfliktin näkökulmasta. Shepherdin 

teoria hypermaskuliinisuudesta lähtee radikaalista olettamuksesta, jossa konfliktien 

yhtenä syynä voi olla maskuliinisuus, joka on viety äärimmilleen. Isisissä egoistiset, 

aggressiiviset ja dominoivat käyttäytymismallit esiintyvät vain miesten kohdalla.  

On kuitenkin haastavaa tehdä johtopäätelmää, että konfliktien olemassaolo olisi yksin 

maskuliinisuuden syytä. Sukupuolen tutkimuksen yksi merkittävimpiä haasteita tulee 
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aina olemaan syy-seuraus –suhteen hahmottaminen. Ehkä konflikti voi myös edistää 

hypermaskuliinisuuden diskurssin syntymistä, eikä vain päinvastoin. Huolimatta 

lukuisista teorioista maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kokemukset voivat kuitenkin 

jäädä subjektiivisiksi merkityssysteemeiksi, jotka tarkoittavat kaikille jotain erilaista. 

Tämä on myös diskurssianalyysin kompastuskivi, kun aukikirjoitettu diskurssi päätyy 

tuottamaan diskurssin, joka uusintaa merkitystä, joka itse asiassa ei ollut ensisijainen 

intentio. Tällä tutkimuksella on voitu vahvistaa leijona-termin maskulinisaatiota tai 

kulttuuri-luonto –dikotomiaa, mutta tässä tutkielmassa se riski on koettu sen arvoiseksi, 

että sillä saatetaan samalla paljastaa sortavia sukupuolirakenteita.  

Dabiq-julkaisuissa myös paljastuu sortava järjestelmä, jossa esimerkiksi naisten 

orjuuttaminen on sallittua ja oikeutettu islamin kautta. Naisia on vangittu, myyty 

eteenpäin ja jaettu sotilaille ”sotasaaliina”. Susan Brownmiller (1975, 32) on todennut, 

että raiskaus sodassa on ”arkinen teko tutulla selityksellä”. Tällä Brownmiller tarkoittaa, 

että sodanaikaset tapahtumat eivät synny tyhjiössä, vaan niiden taustalta löytyvät 

rauhanaikaset yhteiskunnalliset rakenteet, joista yksi ilmeisimpiä on patriarkaatti, 

miesvaltaisuus. Tämä tutkielma vahvistaa sukupuolen olevan ideologinen rakenne, jossa 

miehet esitetään etuoikeutettuina ja ylempiarvoisina patriarkaalisen vallan haltijoina. 

Vaikka Isisin toimet tapahtuvat tilassa, jota ei voi kuvailla rauhanajaksi, silti sen 

viesteistä ja toimista välittyy myös kuva sen historiallisista ja yhteiskunnallisista 

rakenteista. Kuten Brownmiller on osoittanut, konfliktitilassa rauhanajan 

yhteiskunnalliset ominaisuudet voivat kärjistyä, mutta eivät synny tyhjiössä. Täten 

Dabiqissa tuotettu hypermaskuliinisuus ja maskuliinisuuden hegemonian diskurssi 

kertovat myös yhteiskunnasta ennen kalifaatin julistamista.  

Julkaisut toisintavat patriarkaatille hyvin ominaisia piirteitä, joissa naiset asetetaan 

yksityiseen sfääriin koteihin ja miehet taistelutantereelle julkiseen tilaan huolehtimaan 

politiikasta. Historiallisesti naisia on kohdeltu omaisuutena, joka on ollut miesten - 

yleensä isien tai puolisoiden - omistuksessa ja kontrolloitavissa; sota-aikoina naiset 

olivat legitiimejä sotasaaliita ja heidän raiskaamisensa ja orjuuttamisensa toimi 

houkuttimena sodankäynnille (Askin 2003, 296). Myös Dabiqissa naisten rooli välittyy 

miesten omaisuutena, tai vähintäänkin miehille alisteisena, kun heidän tehtävänsä on 

olla helppoja miehille, tukea heidän työtään, synnyttää heille lapsia ja kouluttaa lapsista 

jihadisteja. Kun Butler on todennut, että ”puhuvien subjektien puheteot antavat kielelle 

vallan luoda sosiaalista todellisuutta”, voidaan tämän tutkielman yhteydessä viedä 
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hänen ajatustaan jatkojalostaa. Kieltämättä Dabiqissa puheteot antavat kielelle valtaa 

luoda sosiaalista todellisuutta. Kuitenkin vielä mielenkiintoisempana voidaan havaita, 

että kieli antaa subjekteille vallan tuottaa sosiaalista todellisuutta puheteoin ja kielen 

avulla. Tämä muistuttaa, että kieli voi toisinaan yhtä tehokas ase, kuin mikä tahansa 

muukin – ellei jopa tehokkaampi, kun sen voimaa ei kyetä aina mittaamaan.  

Tässä tutkielmassa tarkastellut Isisin tiedostetut ja tiedostamattomat keinot tuottaa ja 

uusintaa sukupuolta ovat osoittautuneet moniksi, mutta samalla sellaisiksi, joita monet 

feministisen koulukunnan tutkijat ovat pystyneet kartoittamaan jo varhaisemmissa 

vaiheissa eri yhteyksissä. Kuitenkin tutkimalla juuri Isisin propagandamateriaaleissa 

esiintyvää sukupuolen rakentumista, syntyy uudenlainen ymmärrys järjestön 

toimijuudesta ja sen luonteesta. Vaikka pääsääntöisesti naiset olisivat poissa 

toimiijuuden tilasta ja miehet hallitsisivat tekstien narratiiveja, on naisilla silti 

merkittävä roolinsa järjestön toiminnassa. Toimiessaan äiteinä, vaimoina ja kouluttajina 

he ovat alisteissa asemassa suhteessa miehiin ja heidän aktiiviseen toimijuuteensa, 

mutta samalla naisten voidaan havaita toteuttavan Isisin olemassaolon kannalta erityisen 

kriittisiä tehtäviä. Mikäli ”leijonanpennuista” ei pidetä huolta tai heitä ei saateta 

maailmaan alkuunkaan, on Isisin olemassaolo teoriassa mahdotonta. Täten, kuten 

kriittisessä diskurssianalyysissä on painotettu, myös ne tarinat ja ne subjektipositiot, 

jotka jätetään vähemmälle huomiolle, voivat olla erityisen merkittävässä asemassa. 

Naisen poissaolo luo yhtä lailla merkityssysteemiä maskuliinisuuden hegemoniasta kuin 

se, että naisen subjektipositio esitetään miehen omalle alisteisena. Dabiq 

aineistokokonaisuutena vahvistaa myös Schippersin käsitystä siitä, että sukupuolta 

tuotetaan tehokkaiten sukupuolieroja tuottamalla. Tämän kartoittaminen voi 

tulevaisuudessa olla entistä tärkeämpää, kun sortavia sukupuolirakenteita pyritään 

purkamaan. Voisiko konstruoituja sukupuolieroja purkaa tuottamalla uudenlaista 

samanlaisuusdiskurssia?  

Kuten johdannossa otettiin huomioon, sukupuolen rakentumisen tutkiminen on 

äärimmäisen haasteellista, sillä se sitoo myös tutkijan omaa toimijuutta ja näkökenttää 

hyvin dominoivasti. Tuntikausien altistuminen väkivaltaisille propagandamateriaaleille 

voi pahimmillaan vaikuttaa myös tutkijan hyvinvointiin. Kybersodankäynnin 

maailmassa myöskään turvallisuusuhat eivät ole poissuljettuja, vaikka kyseessä olisikin 

verkkomateriaalien tutkimus. Mahdollisuudet ymmärtää ja hahmottaa ympäröivää 

todellisuutta ovat kontekstisidonnaisia ja tiettyyn historiaan linkittyneitä. Tämä ei 
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kuitenkaan tarkoita, ettei rippeitä tämän sukupuolittuneen maailman luonteesta voitaisi 

kartoittaa ja problematisoida. Isisin kaltaisten toimijoiden taustalla on lopulta aina 

samanlaiset lähtökohdat: ihmiset jotka tulevat sosialisoiduiksi ympäröivään maailmaan 

suhteessa muihin ihmisiin. Sukupuolen rakentuminen on vain yksi osa tätä prosessia, 

mutta samalla se läpileikkaa jokaisen muun osa-alueen intersektionaalisesti. Näin ollen, 

mikäli sukupuolittamisen vaikutus Isisin merkityssysteemeihin kiellettäisiin tai sen 

vaikutus aliarvioitaisiin, olisi ilmiön ymmärtäminen lähestulkoon mahdotonta.  
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