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Tärkeää asiaa Vartijan
lukijoille

Mikko Ketola & Matti Myllykoski

� Vartija täyttää kahden vuoden kulut-

tua 130 vuotta, mikäli Luoja suo ja vis-

kaalit sallivat. Viskaaleilla on asiassa ar-

vattua suurempi osa, sillä Vartijan tule-

vaisuus on vaarassa, eikä se ole ensisijai-

sesti Luojasta kiinni (voi meitä vähäus-

koisia!). Tärkeä osa Vartijan budjetissa

on nimittäin ollut opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön vuosittain myöntämällä kult-

tuurilehtien tuella. Pelkillä tilausmak-

suilla Vartija ei ole pystynyt hoitamaan

taloudellisia sitoumuksiaan.

Täksi vuodeksi OKM asetti uudet

kriteerit tuen myöntämiselle, sinänsä

ymmärrettävästi hallituksen rajujen

budjettileikkausten vuoksi. Ne koituivat

kohtalokkaiksi Vartijalle, sillä vaikka

Vartija täyttikin seitsemän kahdeksasta

kriteeristä, yhdessä jäimme vajavaisiksi,

nimittäin levikin suuruudessa. Ministe-

riön edellytys lehdille oli 800 kappaleen

levikki. Vartijan levikki on ollut korkeim-

millaan 1960-luvulla, jolloin se oli

900–1000. Sen jälkeen levikki on laske-

nut melkein puoleen näistä huippuajois-

ta. Lehti menetti levikkikriteerin vuoksi

melkoisen siivun tuloistaan. Vartija ei

ollut ainoa lehti, joka jäi jyrän alle, vaan

kohtalotovereita löytyy. Se tuskin paljon

lohduttaa Vartijan lukijoita, toimitusta ei

ainakaan. Olemme yrittäneet löytää ra-

hoitusta muilta tahoilta, mutta�tällä het-

kellä tuen tarvitsijoita on paljon, ja sää-

tiöt hukkuvat hakemuksiin. Emme ole

onnistuneet.

Olemme joutuneet tekemään ”ki-

peän päätöksen”, kuten poliitikot ovat

viime kuukausina toistuvasti todenneet

eri suuntiin. Vartija ei suinkaan lope-

ta, mutta�painettu Vartija�jää�näillä

näkymin historiaan, kun tämän

vuoden viimeinen numero on joulu-

kuussa ilmestynyt. Vuonna 1888 aloit-

taneen, mielestämme varsin merkittävän,

lehden�historia on tullut käännekohtaan.

Vartijaahan ovat vuosikymmenten kulu-

essa luotsanneet sellaiset suomalaisen

teologian ja kirkon merkittävät tekijät

kuin Antti J. Pietilä, Martti Simojoki,

Erkki Niinivaara, Antti Alhonsaari, Simo

Knuuttila, Irja Askola, Martti Mäkisalo ja

Heikki Räisänen. Vartija on muuttunut

aikojen kuluessa puhtaasti kirkollisesta ja

konservatiivisesta lehdestä riippumatto-

maksi mielipidelehdeksi, jonka tunnus on

nykyään ”ihminen – usko – kulttuuri”.

Vartija on Suomen lisäksi seurannut ak-

tiivisesti kansainvälisiä ilmiöitä ja tapah-
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tumia. Viime vuosina Vartija on julkais-

sut�useita erikoisnumeroita,�joissa on kä-

sitelty sekularisaatiota eri eurooppalai-

sissa pääkaupungeissa. Linjaltaan Varti-

ja tulee julkaisumuodon muuttumisesta

huolimatta edelleen jatkamaan korkeata-

soisena mielipidelehtenä, joka käsittelee

uskoon ja uskomiseen, ihmiseen ja kult-

tuuriin liittyviä asioita rohkeasti, ennak-

koluulottomasti ja monipuolisesti.

Lehden jatkamisen suhteen ai-

noaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jää

sen muuttaminen sähköiseksi, luki-

joille kokonaan ilmaiseksi lehdeksi,

jolloin sen on mahdollista hakea mi-

nisteriöltä e-kulttuurilehdille an-

nettavaa tukea. Senkään saaminen ei

tietenkään ole kirkossa kuulutettu, ja se

ratkeaa vasta loppukeväästä 2017, jolloin

ministeriö seuraavan kerran jakaa tu-

kensa e-lehdille.

Sähköinen julkaiseminen sinänsä ei

ole Vartijalle mitään uutta, sillä vuodesta

2012 lähtien lehdestä on ollut myös net-

tiversio www.vartija-lehti.fi, jolla on

julkaistu lähes pelkästään sitä varten kir-

joitettuja juttuja, jotka eivät siis ole ilmes-

tyneet painetussa lehdessä. Samoin vuo-

desta 2012 on toiminut aktiivinen Varti-

jan Facebook-sivu. Vartija on lisäksi jul-

kaissut vuodesta 2012 lähtien viisi e-kir-

jaa, jotka ovat ilmaiseksi ladattavissa

Vartijan nettisivulta. Koko lehden muut-

taminen sähköiseksi on tietyssä mielessä

johdonmukaista jatkoa aiemmalle kehi-

tykselle, mutta ilman ulkopuolista rahal-

lista tukea sekään ei onnistu.

Muuttuessaan e-lehdeksi Vartija

ei enää peri tilausmaksuja, vaan

lehti tulee säännöllisin väliajoin

luettavaksi Vartijan nettisivulla.

Vartija�tarvitsee kuitenkin�edelleen

tukea lukijoiltaan. Alla ovat ohjeet

Vartijan kannatusyhdistyksen vuo-

tuista jäsenyyttä varten. Haluamme

pitää huolen siitä, että tukijäsenyys tuo

mukanaan sekä palveluita että etuja.

Kun Vartija menettää pienen, mutta kor-

keatasoisen tilaajakantansa, se ei kuiten-

kaan lopeta yhteydenpitoaan tukijoihin-

sa. Päinvastoin, tämä voi olla alku uu-

denlaiselle yhteisölle, jota kiinnostavat

samat inhimilliset, hengelliset ja kulttuu-

riset kysymykset.

Ryhdy Vartijan tukijaksi!

Vartijan kannatusyhdistyksen jäsen saa

kaikki lehden numerot ja e-kirjat välittö-

mästi niiden ilmestyttyä pdf-tiedostoina

sähköpostiinsa. Lisäksi hän saa toimituk-

sen uutiskirjeen ja kutsuja kiinnostaviin

lukijatapaamisiin. Lehden nettisivulle

uudet�numerot�ilmestyvät kaikkien luet-

taviksi pari kuukautta myöhemmin. Lu-

kijatapaamisista tiedotetaan vain lehden

tukijoille.

Tukijäsenmaksu 20 � (opiskelijat ja

työttömät 10 �) yhtä lukijaa kohden vuo-

delle 2017 maksetaan lehden tilille Dans-

ke Bank 800010–64635, IBAN-muodos-

sa FI9880001000064635. Viestitilaan

maksaja merkitsee e-lehden ja e-kirjojen

saajan tai saajien sähköpostiosoitteen ja

varmuuden vuoksi myös puhelinnume-

ron. Lisätietoja asiasta antaa matti.myl-

lykoski@helsinki.fi.
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Yhdysvaltain vaalitulos –
järkytystä vanhalle ja nuorelle

Mikko Ketola

� Herääminen marraskuun 9. päivänä

2016 tietoon, että Donald Trump oli voit-

tanut Yhdysvaltain vaalit, jää kyllä mie-

leen, mutta ei mistään miellyttävästä

syystä. Eihän niin pitänyt käydä! Miten

sellainen, käytetään nyt vaikka muuta-

maa kapteeni Haddockin ilmaisua, ekto-

plasman varjokuva, karnevaalipunkki-

pää ja ikonoklastin irvikuva, saattoi tulla

valituksi maailman vaikutusvaltaisim-

man valtion johtajaksi. The New York

Times epäili vaalien jälkeisessä pääkirjoi-

tuksessaan, onko Trumpilla edes älyllisiä

resursseja tehtävän hoitamiseen. Entä

jos äly ei riitä?

On aika hämmästyttävää, miten pa-

hasti odotukset menivät liberaalien ja

Hillarya kannattavien keskuudessa pie-

leen. Gallupit eivät tienneetkään asioi-

den oikeaa laitaa. Oliko kyse toivejatte-

lusta ja todellisuuden kieltämisestä? Ha-

lusivatko omassa kuplassaan elävät ihmi-

set nähdä asioista vain heitä miellyttävän

puolen? Liberaali�dokumentaristi ja koo-

mikko Michael Moore, joka pitää Trum-

pia sosiopaattina, kirjoitti jonkin aikaa

ennen vaaleja nyt varsin profeetalliselta

tuntuvan artikkelin, jossa hän luetteli

viisi syytä, miksi Trump tulee voitta-

maan vaalin. Se oli pelottavaa luettavaa,

mutta ehkä moni kuitenkin ajatteli alle-

kirjoittaneen tavoin, että nyt Mooren täy-

tyy kuitenkin olla väärässä ja tämä on

vain vinoa huumoria.

Tulos oli järkyttävä yllätys Suomes-

sakin niin vanhalle kuin nuorelle. Teinit

ja pienet piltitkin olivat masentuneita

tiedosta. Se ei ole ihme, kun ottaa huo-

mioon, miten paljon vaalikampanja on

ollut mediassa esillä. Poikkeuksia olivat

persujen kansanedustaja Laura Huhta-

saaren kaltaiset henkilöt, jotka tuntuivat

olevan vallan onnessaan tuloksesta. Näh-

tävästi monet ”maahanmuuttokriittiset”

ja muut ”valkoisen rodun” ylivallan kan-

nattajat odottavat, että Trump tulee lait-

tamaan rajat kiinni Suomessakin, niin

kuin hän on luvannut tehdä Yhdysval-

loissa.

Päivämäärä 9.11. on myös Berliinin

muurin murtumisen vuosipäivä. Muu-

rien murtamista on hyvä muistella päivä-

nä, jolloin suurvallan presidentiksi on

valittu mies, joka on uhonnut rakenta-

vansa oikean supermuurin maansa etelä-

rajalle. Trump on luvannut viime kuu-

kausien aikana monenlaista muutakin.

Laittomat siirtolaiset kyyditetään pois,
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muslimeita ei enää päästetä muutta-

maan maahan ja�Hillary laitetaan vanki-

laan. Miten käy hänen suosionsa, kun

kannattajat huomaavat, ettei hän pysty-

kään toteuttamaan lupauksiaan? Tulee-

ko Trumpista vain yhden kauden presi-

dentti, joka joka tapauksessa�joutuu ryh-

tymään uuteen vaalikampanjaan jo kah-

den vuoden kuluttua?

Uskonnollisen oikeiston asettuminen

Trumpin taakse ei poliittisen lähihisto-

rian huomioon ottaen ollut yllätys. Re-

publikaanin äänestäminen on esimerkik-

si evankelikaaleille ollut jokseenkin itses-

tään selvää viimeisten vuosikymmenten

kuluessa. He ovat nauttineet tässä mie-

lessä suurta��arvostusta��republikaanien

parissa, vaikka eivät olekaan sitten käy-

tännössä tulleet huomioon otetuiksi, kun

vaalien jälkeen on arkinen poliittinen

vääntäminen alkanut.

Aivan yksituumaisia evankelikaalit

eivät toki ole olleet, mutta enemmistö on

kuitenkin ollut varsin puolueuskollista.

Toisaalta voi tuntua oudolta, että evan-

kelikaalit ovat antaneet tukensa ehdok-

kaalle, jonka oma elämä ei ole ollut mi-

tenkään perinteisten kristillisten arvojen

ohjaamaa. Tätä kysymystä tullaan analy-

soimaan vielä paljon, mutta vaikuttaa

siltä, että ratkaisevaa on ollut Trumpin

lupaus nimittää sellaisia korkeimman oi-

keuden tuomareita, jotka ovat valmiita

murentamaan aborttioikeutta ja lisää-

mään esimerkiksi uskovien kauppiaiden

tai yrittäjien oikeutta kieltäytyä homo-

seksuualien palvelemisesta uskonnolli-

sista syistä. Ja miksei vaikka vetämään

takaisin homojen oikeuksia yleensäkin.

Vaalikampanjan loppuvaiheessa kyl-

lä esimerkiksi evankelikaalien pää-

äänenkannattaja Christianity Today veti

tukensa Trumpilta, ja muitakin saman-

suuntaisia kannanottoja tuli evankeli-

kaalien keskuudessa julki. Ne eivät kui-

tenkaan ehtineet vaikuttaa alentavasti

Trumpin kannatukseen. Näyttää siltä,

että evankelikaalien lisäksi myös katoli-

laisten enemmistö äänesti Trumpia.

Tämä siitä huolimatta, että paavi Fran-

ciscus antoi jo kuukausia sitten ymmär-

tää, että kukaan, joka harkitsee muurien

rakentamista ihmisten välille, ei voi olla

kristitty. Tämä oli hyvin ohuesti verhottu

viittaus Trumpiin.

Maailma ei kuitenkaan lopu tähän.

Omenapuita kannattaa edelleen istuttaa,

mutta odotetaan sentään ensin, että ke-

vät saapuu. Ei siihen niin kauan ole.
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Suuri näytelmä presidentistä,
latinoista ja nuorten
aikuisten äänistä

Petra Kuivala

� Floridalaisen yliopiston luento päättyi

lokakuisena maanantai-iltana hieman

etuajassa. Kun ilahtuneet opiskelijat ke-

räilivät tavaroitaan, eräät�nuoret miehet

olivat jo ovella. ”On mentävä nopeasti,

jotta ehtii valmistella kaiken!” Nuoret

miehet kiiruhtivat valmistautumaan Yh-

dysvaltain presidentinvaalien ensimmäi-

seen suorana televisiolähetyksenä esitet-

tyyn vaaliväitttelyyn. Heidän puheissaan

vilisivät juustotarjottimet, Twitter-seu-

ranta ja juomapelit. Väittelyä innolla

odottaneet opiskelijat aikoivat muun

muassa ottaa hörpyn jokaisella kerralla,

kun Donald Trump tuhahtaisi ärsyyn-

tyneesti ja Hillary Clinton hymyilisi

voitonriemuisesti.

Lokakuussa miamilaisten omakotita-

lojen etupihoille mahtuivat samaan ai-

kaan vaalimainokset ja Halloween-koris-

telut. Ihmisenkorkuisten luurankopat-

saiden, hämähäkinseittien ja kurpitsa-

lyhtyjen välissä liehuivat Trumpin ja

Clintonin viirit. Wynwoodin taidekau-

punginosaan ilmestyi graffiti, jossa Clin-

ton ja Trump kuvattiin Pokemón-hah-

moina. Miamin tuskastuttavissa ruuh-

kissa autot valjastettiin politiikkaan pus-

kuritarroin, internet-selain puolestaan

tarjosi häpeämätöntä propagandaa ja

vastaehdokkaan mustamaalaamista.

Vaalikampanjointi saapui yliopisto-

kampukselle heti lukuvuoden alussa. Hil-

lary Clintonin ja Donald Trumpin kam-

panjaryhmät ovat kuukausien ajan par-

tioineet pihamaalla ja yrittäneet suostu-

tella opiskelijoita rekisteröitymään ää-

nestäjiksi. Heitä värvätään mukaan va-

paaehtoistyöhön ja heitä muistutetaan

alituisesti siitä, että jokaisen kansalais-

velvollisuus on paitsi äänestää myös var-

mistaa, että oma lähipiiri tuntee vas-

tuunsa kunnollisina kansalaisina. Yli-

opisto tarjoaa opiskelijoille luentoja ja

keskustelutilaisuuksia, joissa kuvataan

vaalien dynamiikkaa ja vaikutusta. Yli-

opiston johto lähestyi henkilökuntaa ja

opiskelijoita sähköpostilla, jossa korostet-

tiin Floridan osavaltion olevan jälleen

kerran vaalin polttopisteessä.

Media,��kampanjaryhmät��ja omassa

elämänpiirissä käyty keskustelu rakenta-

vat vaalikampanjoinnista suuren teatte-

riesityksen. Suuren teatterin kääntöpuo-
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lena on kuitenkin todellisuudentajun ka-

toaminen. Opiskelijat kiiruhtavat televi-

sioiden äärelle mutta iso osa sanoo, ettei

aio äänestää lainkaan. He, joilla olisi ääni

käytettävänään mutta ei vastakaikua ää-

nelleen, vetäytyvät ja sulkeutuvat protes-

tina vaalikulttuurille ja kampanjoinnin

likaisuudelle. He kritisoivat tarjolla ole-

vaa tietoa riittämättömäksi ja vaalikam-

panjoita sensaatiohakuisiksi. Erityisen

torjuvasti he suhtautuvat yhdysvaltalai-

seen perinteeseen, jossa vastaehdokas on

vapaata riistaa skandaaleille, kärjistyk-

sille ja loanheitolle. Osan mielestä tietoa

on jo saatavilla liikaa ja epäolennaisista

teemoista. Presidenttiehdokkaita osa

nuorista aikuisista kommentoi sanomal-

la, että kahden pahan väliltä valitsemi-

nen ei ole moraalisesti oikea ratkaisu.

Floridalaiset yliopisto-opiskelijat ovat

kampanjoinnin erityinen kohderyhmä,

sillä valtaosassa heistä yhdistyy kolme

erityisen vaikeasti miellytettävää ja sa-

malla ratkaisevan tärkeää äänestäjätyyp-

piä: floridalainen, nuori aikuinen ja lati-

no. Heidän äänensä kiinnostavat sekä

demokraatteja että republikaaneja. ”Me

tulemme ratkaisemaan, kuka on tuleva

presidentti”, julistaa kolmekymppinen

kolumbialainen ystäväni. ”Me latinot

olemme vaa’ankieliasemassa.”

Nuoren latinon ääni

Miamissa on helppo unohtaa olevansa

Yhdysvalloissa. Harva on täältä kotoisin

mutta moni on tänne asettunut omalla

tavallaan. Elämä Miamissa on elämää

latinokulttuurissa. Täällä elävät meksi-

kolaiset, kolumbialaiset, perulaiset, uru-

guaylaiset, venezuelalaiset ja salvadori-

laiset. Täältä löytyy chileläisiä, bolivialai-

sia, ecuadorilaisia ja argentiinalaisia.

Täällä on karibialaisia, jotka liittyvät la-

tinokulttuuriin. Täällä on monessa suku-

polvessa kaupunkiin saapuneita, tänne

aloilleen asettuneita ja täällä syntyneitä,

jotka ovat samaan aikaan sekä�yhdysval-

talaisia että latinoja, siirtolaisia ja kansa-

laisia.

Vuoden 2010 tilastojen mukaan yli

70 % miamilaisista käyttää espanjaa pää-

asiallisena arkikielenään ja katsoo elä-

vänsä latinokulttuurissa. Kaupoissa,

pankeissa ja valtion virastoissa asiointi

tapahtuu espanjaksi; pelkällä englannin

kielellä ei yksinkertaisesti selviä arjesta.

Työpaikkalounaaksi nautitaan kolum-

bialaista arepa-leipää, meksikolaista bur-

ritoa ja perulaista kalaa. Jälkiruoaksi juo-

daan kuubalainen colado-kahvi. Musiik-

kina soivat latinorytmit, televisio tarjoi-

lee latinokanavien ohjelma- ja uutisvir-

taa, kalenteria rytmittävät latinoperin-

teestä nousevat juhlapyhät.

Maahanmuutto on Miamissa��paitsi

poliittinen myös henkilökohtainen ja sy-

västi tunteellinen kysymys. Jokaisella

täällä elävällä on siihen henkilökohtai-

nen�suhde: siirtolaisuus, toiseuden koke-

mus, juurtuminen ja juurettomuus ovat

erottamattomasti osa miamilaista identi-

teettiä. Se on erityinen kokemus nuorten

aikuisten keskuudessa, sillä monet heistä

kuuluvat ensimmäiseen Yhdysvalloissa

varttuneeseen latinosukupolveen. He ta-

sapainoilevat kahden kulttuurin välillä

kodeissaan ja yhteiskunnassa. Tilastolli-

sesti iso osa heistä edustaa perheidensä

ensimmäisiä yliopisto-opiskelijoita yh-

dysvaltaisessa korkeakoulujärjestelmäs-
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sä. Näissä vaaleissa monet heistä ovat

ensimmäistä kertaa äänioikeutettuja.

Yliopisto heijastaa opiskelijoidensa

kulttuurienvälisiä juuria sekä oppisisäl-

löissään että kampuselämässään. Yliopis-

toteatteri esitti vaaleja edeltäneinä viik-

koina Glenn Hutchinsonin näytelmää

The Pot, joka käsittelee maahanmuuttoa,

siirtolaisidentiteettiä, rasismia ja isän-

maallisuutta. Näytelmää mainostettiin

yliopistotaiteen kannanottona vaalikam-

panjointiin ja vaalien��polttavaan��kysy-

mykseen. Suureksi osaksi latinotaustai-

sista näyttelijöistä koostunut seurue

esiintyi suureksi osaksi latinojuuriselle

yleisölle. Näytös heijasti kaikkea sitä tun-

nelatausta, jota maahanmuuttokysymys

kantaa itsessään. Kun eräs näytelmän

päähahmoista, paperittomana siirtolaise-

na Yhdysvalloissa elävä meksikolainen

Rick, pidätettiin ja vietiin maastakarko-

tuskeskukseen, yleisössä sekä vuodatet-

tiin kyyneliä että puitiin nyrkkiä ja�huu-

dettiin vastalauseita. Näytelmän jälkeen

yleisö jäi keskustelemaan siitä, kuinka

esitys olisi voinut olla pala Trumpin vaa-

likampanjassa hyödynnettyä retoriikkaa.

Yliopisto-opiskelijoiden kulttuurinen

identiteetti on valjastettu myös vaali-

kampanjoinnin välineeksi. Siirtolaisuu-

den teemat ovat tämän äänestäjäryhmän

keskuudessa nousseet erääksi vaalien

ydinkysymykseksi. Jotain Floridan nuor-

ten latinojen merkityksestä aistittiin vain

viisi päivää ennen vaalia. Muutaman päi-

vän varoajalla saapui uutinen, että presi-

dentti Barack Obama saapuisi itse

kampukselle kannustamaan yliopistolai-

sia vaaliuurnille. Ärtyneet professorit pe-

ruivat luentojaan, opiskelijat jonottivat

pääsylippuja tilaisuuteen ja koko kampus

joutui etsimään autolleen uuden parkki-

paikan, kun presidentin vierailun järjes-

telyt ja turvatoimet valtasivat yliopisto-

alueen.

Presidentti Obaman vierailupäivänä

ensimmäiset opiskelijat olivat saapuneet

jonottamaan koripalloareenan sisään-

käynnille jo aamuyöllä. Clintonin kam-

panjan kannatustilaisuus�sisälsi�puheen-

vuoroja kansanedustuksen kaikilta ta-

soilta aina kunnallispoliitikoista senaat-

toreihin. Tilaisuus oli kohdistettu tarkas-

ti juuri yliopiston nuorille latinoille. Ylei-

söä�lämmitteli taitava�sekoitus modernia

popmusiikkia ja viime vuosikymmenten

tunnetuimpien latinoartistien kappalei-

ta; lavalle puhujankorokkeen taakse oli

valikoitu edustava otos yliopiston latino-

juurisia väestöryhmiä; jokainen puhuja

mainitsi omista läheisistä suhteistaan

Miamin latinokulttuuriin. Espanjaa tai-

tavat�puhujat�toteuttivat�osuutensa kak-

sikielisinä, yleisön keskuudessa liikku-

neet innostajat kannustivat iskulausei-

den huutamiseen sekä englanniksi että

espanjaksi. Tilaisuuden alussa areena

hiljentyi rukoukseen ja vannoi uskolli-

suutta isänmaalle, puheiden aikana ylei-

sö osoitti mieltään hurraamalla ja buuaa-

malla.��Kampanjatilaisuuden��jälkeen ti-

lausbussit kuljettivat�opiskelijoita äänes-

tyspaikoille.

Presidentti Obaman puheessa opis-

kelijoille toistuivat arvovalintojen teke-

misen tärkeys, presidentinviran ihmis-

kasvot ja nuorten latinojen todellisuuden

ymmärtäminen. Lennokkaana puhujana

ja taitavana retorikkona Obama vetosi

nuoriin aikuisiin yksilöinä, heidän mo-
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raaliinsa ja oikeudenmukaisuuden ta-

juunsa. Hän esitti opiskelijoiden kulttuu-

rienvälisen identiteetin ratkaisevana te-

kijänä äänestyskäyttämisessä. President-

ti Obaman viesti floridalaiselle yliopisto-

yleisölle oli, että he pitivät käsissään rat-

kaisun avaimia. Obama kuvasi käynnissä

vaalia edeltäneitä päiviä ajaksi, jolloin

historia on käsin kosketeltavissa ja kiinni

tartuttavissa. Nuorta yleisöä selvästi vie-

hätti ajatus siitä, että heillä on valta

muuttaa tulevien päivien historia, että

heillä on valta ja vapaus valita. Supertäh-

ti-Obaman villitsemä yleisö näytti rakas-

tavan kokemusta siitä, että heidän es-

panjaa lausuvalla äänellään on väliä.

Republikaanikuubalaiset ja

kommunismin kammo

Erityinen ryhmä Miamin monikulttuuri-

sessa elämänmenossa ovat kuubalaiset.

La comunidad cubana, kuubalaisten yh-

teisö, on tässä kaupungissa oma erityi-

nen käsitteensä. Se viittaa heihin, jotka

ovat saapuneet Miamiin omalta pieneltä

saareltaan; heihin, jotka ovat jättäneet

taaksensa Fidel Castron vallanku-

mouksen ja kommunistisen��yhteiskun-

nan, saapuneet tänne joko vastalauseena

kotimaalleen tai pakon sanelemana. La
comunidad cubana on elänyt Miamissa

1960-luvun alusta saakka, haaveillen�vä-

lillä paluusta kotiinsa mutta rakentaen

samalla tänne uuden kotinsa. 2000-luvun

miaminkuubalaisista kaikki eivät kuiten-

kaan enää tunne juuriaan: suuri osa heis-

tä on syntynyt ja kasvanut Yhdysvallois-

sa ja rakentanut kuubalaisuutensa aiem-

pien sukupolvien kautta. Osa kokee ole-

vansa��jo yhdysvaltalaisia, osa pitää��it-

seään yhä kuubalaisina vieraalla maalla.

Identiteetin rakennusaineita ovat sa-

manaikaisesti toiseus, kotoisuus ja kaksi-

napaisuus. Yhteistä on omasta kulttuuri-

sesta perinnöstä kiinni pitäminen ja vah-

va tietoisuus kahden kotimaan vaikeasta,

paradoksaalisesta suhteesta.

Miamista ja kuubalaisista ei koskaan

voi puhua puhumatta samalla myös Yh-

dysvaltojen ja Kuuban monisävyisestä

suhteesta, ulkopoliittisesta vastakkain-

asettelusta, kauppasaarrosta ja kylmän

sodan perinnöstä. Keskustelu Kuubasta

on täällä myös keskustelua laajemmista

ilmiöistä: puhe kuubalaisista Miamissa

on samalla myös puhetta siirtolaisuudes-

ta, maahanmuutosta, vähemmistöryh-

mistä ja identiteetistä. Se on puhetta

amerikkalaisuudesta, joka ei mahdu sel-

viin raameihin tai noudata ylhäältä an-

nettuja kaavoja.

Floridan osavaltion kuubalaiset ovat

nousseet esille myös käynnissä olevien

presidentinvaalien kampanjoinnista.

Kaikista alueella edustetuista latinojuu-

risista yhteisöistä juuri kuubalaiset edus-

tavat selvimmin käynnissä olevan vaalin

polarisoitumista ja kärjistymistä. Kyse on

myös�tilastollisesti�merkittävästä väestö-

ryhmästä: vuoden 2010 tilastotietojen

mukaan noin 35 % Miamin kaupungin

asukkaista omaa kuubalaiset juuret. Hei-

dän äänellään on väliä, näissä vaaleissa

kenties enemmän kuin koskaan aiem-

min. Vaalista toiseen Miamin kuubalai-

set ovat pysyneet äänestyskäyttäytymi-

seltään rutinoituneina. Jokainen täällä

tietää, että kuubalaisuus on näihin päi-

viin saakka merkinnyt republikaanien

tukemista. ”On aivan sama, kuka ehdo-
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kas on”, puuskahtaa nuoremman suku-

polven amerikankuubalainen Trumpiin

viitaten. ”Kun ehdokaslistassa on hänen

nimensä perässä R-kirjain, hän saa kuu-

balaisten äänet.”

Pohjimmiltaan amerikankuubalais-

ten vahva tuki republikaaneille heijastaa

vuosikymmenten takaista ideologista

vastakkainasettelua. Asemoituminen pe-

riytyy kylmän sodan aikakaudelta: Fidel

Castron Kuubasta Yhdysvaltoihin siirty-

neet näkevät edelleen kommunismin

mörkönä, joka kolkuttelee kansakunnan

ovelle demokraattipoliitikoiksi verhoutu-

neena. Juuri kommunismin kammo on

luonut kuubalaisyhteisöön vahvan perin-

teen republikaanien äänestämisestä.

Traditio on säilynyt vaikka maailma on

muuttunut, vaaliteemat vaihdelleet ja

ehdokkaiden kasvot vaihtuneet vaalista

toiseen. Kuubalaiset muistavat hyvin,

että aiemmat demokraattipresidentit

ovat pyrkineet kommunikoimaan Kuu-

ban kommunistisen hallituksen kanssa.

Heidän  silmissään tämä on pahimmil-

laan lähennellyt suoranaista maanpetos-

ta; sen maan, jonka kansalaisiksi heidän

on toisaalta ollut vaikea itseään mieltää

mutta johon he ovat saapuneet vastalau-

seeksi alkuperäisen kotimaansa poliitti-

selle kehitykselle. Kuvaavaa on se, että

juuri Miamin kuubalaiset ovat kovaääni-

simmin vastustaneet presidentti Oba-

man edeltäjiään  aktiivisempaa  ja avoi-

mempaa Kuuban-politiikkaa ja lienny-

tyksen ilmapiiriä valtioiden keskinäises-

sä suhteessa.

Kolmekymppinen, perheensä ensim-

mäinen Yhdysvalloissa syntynyt ja kasva-

nut kuubalaisnainen kommentoi asetel-

maa huokaisemalla syvään. ”Tuon histo-

rian paino ei ole vain kaukaista kohinaa.

Juuri nyt se on osa arkea. Se on läsnä

kotona ja ystäväpiirissä, se on läsnä kai-

kessa ja se on painostava kokemus. Tällä

hetkellä emme voi perhepäivällisellä kes-

kustella vaaleista lainkaan. Emme voi

keskustella ehdokkaista, sillä kanta-

isiemme mukaan mitään keskusteltavaa

ei ole. Isovanhempamme eivät näe muuta

kuin demokraattien vastustamisen hen-

keen ja vereen. Se merkitsee kommunis-

min vastustamista, sen Kuuban vastus-

tamista, jota he eivät tahdo tukea. Viime

viikolla  isoäitini sanoi, että Hillary on

kommunisti vaikka kieltämättä salaakin

sen taitavasti. Isoäidilleni Trumpin ää-

nestäminen on itsestäänselvyys persoo-

naan tai ominaisuuksiin katsomatta.”

Käynnissä olevien vaalien alkuvai-

heessa Miamin kuubalaisyhteisöstä pon-

nisti presidenttiehdokkaaksi Marco Ru-

bio, joka keräsi suosiota voimakkaan

anti-castroistisilla linjauksillaan. Rubio

edusti Kuuban-politiikassaan samaa lin-

jaa kuin Trump, kantavana ajatukse-

naan kieltäytyminen yhteistyöstä Kuu-

ban hallituksen kanssa. Linja nähdään

myös heijastumana Yhdysvaltain erityi-

sestä siirtolaisuuspolitiikasta Kuuban

suhteen. Tähän asti kuubalaisilla on ollut

erityinen pikaväylä Yhdysvaltoihin: kyl-

män sodan kiihkeimmässä vastakkaina-

settelussa vuonna 1966 voimaan tullut

Cuban Adjustment Act on avannut Yh-

dysvaltoihin saapuneille kuubalaisille

mahdollisuuden oleskelulupaan. Kuiten-

kin Obaman ja Raúl Castron toimesta

uudelleen solmittujen diplomaattisten

suhteiden, taloudellisten pakotteiden ke-

129



ventämisen ja matkustuskieltojen purka-

misen myötä asetukseen odotetaan lähi-

vuosina mittavia uudistuksia. Yhdysval-

tojen uusi presidentti on avainasemassa,

kun valtiot punnitsevat suhdettaan ja

Miamin kuubalaisyhteisö heijastaa omaa

yhteisöllistä historiaansa nykytodellisuu-

teen.

Yksilöt ja yhteisöt vaaliuurnilla

Vielä ei ole selvää, millaiseksi Yhdysval-

tojen Kuuban-politiikka voi lähivuosina

uuden presidentin johtamana muodos-

tua. Teema kuitenkin kasvoi erityisesti

Miamin kuubalaisyhteisön eri sukupol-

via jakaneeksi kysymykseksi, josta kes-

kusteleminen tulee jatkumaan vaalien

jälkeenkin. Viikkoina ennen vaalia yhtei-

sössä pohdittiin, kuinka amerikankuuba-

laisten äänestäjien tulisi asemoitua tä-

män kysymyksen osalta: kuinka yhteisön

identiteetti ja oma henkilökohtainen ko-

kemus, historia ja tulevaisuudet yhä

avoimet mahdollisuudet määrittäisivät

äänestyskäyttäytymistä? Mitä amerikan-

kuubalaisten tulisi ajatella Kuubassa täl-

lä hetkellä käynnissä olevista yhteiskun-

nallisista muutoksista? Entä mitä ajatel-

la kuubalaisista, jotka vasta suunnittele-

vat Yhdysvaltoihin siirtymistä, ja millais-

ta politiikkaa täällä jo olevien kuubalais-

ten tulisi nyt tukea sekä vanhassa että

uudessa kotimaassaan? Mihin amerikan-

kuubalaiset ensisijaisesti identifioituvat,

minkä tulisi olla lojaliteetin perustana,

kun kuubalaiset antavat äänensä: yhtei-

sö Miamissa, perheenjäsenet, ystävät ja

sukulaiset Kuubassa vaiko presidenttieh-

dokas tai hänen puolueensa?

Nuorten miaminkuubalaisten mu-

kaan vaikuttaa siltä, että perinteinen

kuubalainen äänestyskäyttäytyminen lä-

hestyy murrosvaihetta. La comunidad
cubana ei enää ole poliittisesti yhdenmu-

kainen. Kenties jo näissä vaaleissa nuo-

remmat sukupolvet ovat rikkoneet van-

hempiensa perinnettä ja valinneet eh-

dokkaansa muilla perustein kuin yhtei-

sönsä historian valossa. Menneisyyden

rinnalle ovat kirimässä nykypäivä ja tu-

levaisuus:��Miamin kuubalaisyhteisö on

vaalien kautta käynyt myös keskustelua

omasta identiteetistään.

Kuubalaisten kesken käytävä kes-

kustelu heijastaa laajemmin latinoyhtei-

sön sisällä poreilevia kysymyksiä. Mia-

min monia latinoyhteisöjä yhdistävät kie-

len ja kulttuurin traditiot sekä presiden-

tinvaalien tapauksessa yhteiset ydintee-

mat kuten siirtolaisuus, työllisyys ja ra-

sismi. He ovat kuitenkin samaan aikaan

myös suuri ja vaikutusvaltainen joukko

yksilöllisiä ryhmiä – kuubalaiset eivät ole

yhdenmukaisia kolumbialaisten kanssa,

perulaisten ajatusmaailma ei ole��sama

kuin venezuelalaisten. Lisäksi jokainen

heistä edustaa paitsi omaa yhteisöään

myös itseään. Miamin latinot ovat itse-

näisiä yksilöitä yhteisönsä sisällä ja sen

rajapinnoilla. Kukaan heistä ei ole iden-

titeetiltään yksinomaan latino; he ovat

kokonaisia persoonia, joilla on ikänsä ja

sukupuolensa, ainutkertaiset elämänta-

rinansa ja sukuhistoriansa, koulutuksen-

sa ja työnsä, taloudelliset intressinsä, toi-

veita ja vaatimuksia elämisen olosuhteis-

ta ja tulevaisuudesta. Jokaisella on elä-

mänkokoinen määrä henkilökohtaisia te-

kijöitä, jotka vaaliuurnilla kuuluvat erot-

tamattomasti osaksi yhtälöä. Kaikista
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näistä palasista rakentuu se identiteetti,

jota ilmentäen äänestyslomake täyte-

tään.

Miamin monikulttuurisessa arjessa

presidentinvaali on ollut samaan aikaan

sekä ulkoapäin seurattua teatteria että

syvästi oman identiteetin hermoihin osu-

va ärsyke. Nuoret latinoäänestäjät ovat

saaneet kuulla molemmista kampanjalei-

reistä, että heidän äänensä on ratkaise-

van tärkeässä asemassa. Valta heidän

äänestään kuuluu loppujen lopuksi heille

itselleen, ehdokkaiden lupauksista riip-

pumatta. Sen vuoksi keskeiseksi kysy-

mykseksi on noussut se, ottavatko nuoret

latinoäänestäjät äänensä käyttöön. Ke-

nelle he äänensä kohdistavat ja miksi?

Mikä lopulta ratkaisee heidän äänensä:

ehdokas, puolue vai vaalikampanja? Yh-

teisön perinne vaiko oma henkilökohtai-

nen asemoituminen? Suurimpana ja sy-

vimpänä pohjavireenä yliopistokampuk-

sella kysytään, mitä nämä monista es-

panjan aksenteista koostuvat äänet tah-

tovat sanoa, ja saavatko ne vastauksen

huutoonsa. Kummalla on loppujen lo-

puksi enemmän väliä sitten, kun suuri

vaalinäytelmä ovat päättynyt ja arki al-

kaa: nuorista latinoista nousevalla äänel-

lä vai heidän antamallaan äänellä?
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Islam, naiset ja feminismit

Nora Repo

� Islam ja feminismi eivät monien mie-
lestä voi esiintyä edes samassa lausees-
sa, niin toistensa vastakohtina käsitteet
usein nähdään. Islamilaisessa kulttuu-
ripiirissä naisasialiike on kuitenkin yli
100 vuotta vanha ilmiö ja nykyään käyt-
töön on vakiintunut sellainenkin käsite
kuin islamilainen feminismi. Yksin-
kertaisesta asiasta ei kuitenkaan�ole�ky-
symys. Islamilaisen kulttuuripiirin si-
säinen naisasialiike on monisyinen il-
miö.

Monesti puhutaan siitä, kuinka profeetta

Muhammadin ihmiskunnalle välittämä

jumalallinen ilmoitus paransi naisen ase-

maa Arabian niemimaalla oman aikansa

kontekstissa. Onkin totta, että islamilai-

set periaatteet mahdollistivat muun

muassa sen että naisetkin saivat perimis-

oikeuden, heidän elatuksensa taattiin

perheen sisällä, tyttövauvojen tappami-

nen kiellettiin ja profeetan kerrotaan

kannustaneen uskovia arvostamaan vai-

mojaan ja kohtelemaan heitä hyvin. Huo-

limatta muutoksista jotka tapahtuivat is-

lamin varhaisessa vaiheessa, islamin si-

säisen naisasialiikkeen katsotaan usein

alkaneen siitä, kun egyptiläinen oikeus-

oppinut Kasim Amin vuonna 1899 jul-

kaisi kirjan Naisten vapautus (arabiaksi

Tahrir al-mar’a). Amin��muun muassa

koki, että on islamin perusperiaatteiden

mukaista että mies ja nainen ovat tasa-

arvoisia ja että koko yhteiskunnalliselle

kehitykselle myös naisten kouluttautu-

minen on tärkeää.

Naisasialiike islamin sisällä on tullut

näkyvämmäksi 1980-luvulta alkaen ja

sen puolesta ovat ryhtyneet puhumaan

niin miehet kuin naiset. Erilaisia aktivis-

teja löytyy nykyään varmasti ainakin jo-

kaisesta muslimienemmistöisestä maas-

ta. Valtavirranmedioissa islamin sisäi-

sestä naisasialiikkeestä ja sitä ajavista

henkilöistä kuulee kuitenkin valitetta-
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van vähän�ja monet�musliminaiset�koke-

vat, että heihin kohdistetaan tällä hetkel-

lä aivan valtavia stereotypioita ja yleis-

tyksiä. Tämä tuntuu pätevän laajemmas-

sa mittakaavassa myös koko muslimi-

väestöön. Näiden yleistysten edessä moni

nainen tuntee itsensä voimattomaksi, sil-

lä jostain tuntuu jatkuvasti löytyvän joku

ilmiö tai henkilö, joka vahvistaa jo ole-

massa olevia negatiivisia käsityksiä isla-

mista ja kaikki se, mikä islamilaisessa

uskontoperinteessä on myönteistä tai

maltillista jää varjoon. Naisen asema is-

lamissa on tällä hetkellä myös pitkälti

politisoitu kysymys, jota käytetään lyö-

mäaseena puolin ja toisin. Voidaan kui-

tenkin heti aluksi todeta, että vaikka

monia asioita pyritään oikeuttamaan is-

lamilla, musliminaisen asemaan liittyvät

kysymykset ovat voimakkaasti sidoksissa

yhteiskunnallisiin oloihin ja siihen vai-

kuttavat�hyvin paljon esimerkiksi�kussa-

kin maassa vallitsevat poliittiset ja talou-

delliset olosuhteet sekä naisten mahdol-

lisuudet kouluttautua ja muu kulttuuri-

nen konteksti.

Uskonnonvastaisuutta ja sekularismia

Konseptina feminismin yhdistäminen is-

lamiin on haastavaa, koska käsitteen juu-

rien nähdään usein olevan läntisessä

ajattelussa. Tämän takia monet kokevat

sen hierarkioita luovana. Kun feminismi

halutaan liittää islamiin, konseptien vä-

lille muodostuu jonkinlainen jännite.

Neutraalimpaa olisi ehkä puhua nais-

asialiikkeestä islamissa tai islamilaisesta

naisasialiikkeestä. Lisäksi voidaan kes-

kustella myös siitä, että mihin islamilai-

sella tässä yhteydessä viitataan ja kenen

islamista on kysymys, kuten Ziba Mir-

Hosseini kirjoituksissaan tekee.�Huoli-

matta siitä että ilmiön käsitteellistämi-

nen tuntuu olevan vaikeaa, sen on ole-

massa ja tälläkin hetkellä muokkaa is-

lamilaisen maailman sisällä käsityksiä

sukupuolirooleista ja islamiin ja

ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksis-

tä.

Naisasialiikkeen islamin sisällä voisi

karkeasti ottaen jakaa Amina Wadudia

(2012) seuraten neljään osaan. Ensim-

mäisen suuntauksen��muodostavat he,

jotka naisten asiaa ajaessaan suoriltaan

ovat uskonnon vastaisia tai suorastaan

vihamielisiä islamia kohtaan, pitäen us-

kontoa tai islamia itsessään naisviha-

mielisenä��rakenteena��ja��ilmiönä. Esi-

merkkinä tästä voisi toimia hollanti-

lais-amerikkalainen somalialaistaustai-

nen aktivisti ja kirjoittaja Ayaan Hirsi

Ali (2008 [2007]), jonka kannanotot

koskien islamia ovat olleet hyvinkin

jyrkkiä.

Toisesta suuntauksesta voidaan pu-

hua sekulaarina feminisminä. Tämä

suuntaus pyrkii tekemään julkisesta ti-

lasta tasa-arvoisen, uskonnottoman ja

tunnustuksettoman. Se varaa kuitenkin

uskonnonharjoitukselle tilaa kunkin yk-

silön yksityiselämässä. Yksityisellä puo-

lella voi siis tässä tapauksessa vallita

erilainen arvomaailma jota perustellaan

uskonnolla,�vaikka julkisissa yhteyksissä

vallitsisikin tunnustettu sukupuolten vä-

linen tasa-arvo. Haastattelin väitöskir-

jaani (2012) varten albaniaa äidinkiele-

nään puhuvia musliminaisia Balkanilla

Makedonian tasavallassa koskien�heidän

uskonnonharjoittamistaan ja ajatuksiaan
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islamista. Nämä naiset asuvat vähem-

mistönä sekulaarissa maassa, jonka hal-

lintomuoto on parlamentaarinen demo-

kratia. Makedonian tasavallassa eletään

poliittisesti haastavissa ja taloudellisesti

vaikeissa olosuhteissa. Naisten mahdolli-

suudet kouluttautua ovat useimmissa ta-

pauksissa verrattain hyvät. Maan väes-

töstä noin kaksi kolmasosaa on kristittyjä

(ortodokseja, katolilaisia ja protestantte-

ja) ja heistä suurin osa puhuu äidinkiele-

nään makedoniaa. Noin yksi kolmasosa

väestöstä tunnustaa islamin uskoa ja

heistä valtaosan äidinkieli on albania.

Naisista erityisesti 35-vuotias koulu-

tettu ja töissä käyvä perheenäiti Amala

totesi painokkaasti, että uskonto ja poli-

tiikka tulisi�kokonaan erottaa toisistaan,

koska uskonnon tulisi olla jokaisen yksi-

lön henkilökohtainen asia. Politiikan sen

sijaan tulisi palvella kaikkia riippumatta

uskontokunnasta. Amalan ajatukset tun-

tuvat kovasti tekevän julkisesta tilasta

uskonnottoman, mikä on Makedonian ta-

savallassa ymmärrettävää sillä uskontoa

saatetaan käyttää etnisten�identiteettien

vahvistamiseen ja poliittisiin päämääriin

pyrkimiseen. Uskonto oli Amalalle kui-

tenkin joiltain osin tärkeä asia ja hän

muisteli muun muassa isoäitinsä kanssa

jakamiaan kokemuksia käymisestä tek-

kessä ja kynttilöiden sytyttämisestä siel-

lä. Amalan haastattelussa toisiinsa kie-

toutuivat sekulaarit ja uskonnolliset ar-

vot sekä moniuskontoinen perhetausta.

Amala itse oli sunni-perheestä, mutta

hänen isoäitinsä oli suufilaisen Bektashi-

veljeskunnan jäsen. Amalan haastatte-

lussa sekulaari ja uskonnollinen tuntui-

vat arkisessa kontekstissa varsin luontai-

sesti elävän rinta rinnan.

Ihanteena sukupuolten välinen

toisiaan täydentävyys

Olen itse nimennyt kolmannen islamilai-

sen naisasialiikkeen suuntauksen suku-

puolten välisen toisiaan täydentävyyden

ideaaliksi ja se usein ymmärretään isla-

milaiseen uskontulkintaan perustuvana.

Tämä tulkinta islamista eri muodoissaan

on tällä hetkellä varmasti kaikkein näky-

vin ja eniten sovellettu. Riippuen kon-

tekstista ja siitä kuka uskontoa tulkitsee,

sukupuolten välinen toisiaan täydentä-

vyys saa erilaisia ilmiasuja, ja sen ilmen-

tymiä voi löytää esimerkiksi radikaalista

islamistisesta ja hyvinkin politisoidusta

uskontulkinnasta, mutta myös voimak-

kaasti maallistuneet henkilöt voivat olla

sitä mieltä että naisilla ja miehillä on

sukupuolestaan ja sen erityispiirteistä

johtuen ainakin jonkinasteisesti erilaiset

oikeudet ja velvollisuudet. Yhteistä isla-

min sisällä vaikuttavalle sekulaarille fe-

minismille ja tälle sukupuolten välisen

toisiaan täydentävyyden ideaalille on se,

että�molemmat katsovat että pitää valita

jompikumpi, joko islamin tai ihmisoi-

keuksien toteutuminen.

Islam nähdään hyvin usein kaikkien

ihmisten tasa-arvoa alleviivaavana us-

kontona. Voidaan puhua esimerkiksi pro-
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feetta Muhammadin viimeisestä saarnas-

ta, jossa hän vuonna 632 jälkeen ajanlas-

kumme alun hiukan ennen kuolemaansa

tekee voimakkaan vetoomuksen ihmis-

kunnan sisäisen kaikkia koskevan tasa-

arvoisuuden puolesta. Tämä tasa-arvoi-

suus voi kuitenkin ottaa erilaisia ilmiasu-

ja, sillä sukupuolten toisiaan täydentä-

vyyden ideaali voi vaikuttaa voimakkaas-

ti siihen miten islamia ja saarnan sisältöä

tulkitaan käytännössä. Eli vaikka kaikki

ovat tasa-arvoisia, ajatellaan että miehet

ja naiset ovat sukupuoleen sidotuilta

ominaisuuksiltaan erilaisia ja tämän

vuoksi heillä��tulisi olla��ainakin jonkin

asteisesti erilaiset velvollisuudet ja oikeu-

det. Tulkitsijoiden mielipiteet vaihtelevat

riippuen siitä, kuinka paljon tälle ideaa-

lille halutaan antaa painoarvoa. Joiden-

kin mielestä saattaa esimerkiksi olla riit-

tävää, että mies on vastuussa joistakin

erityisen merkittävistä perhe-elämää

koskevista kysymyksistä, mutta muuten

puolisot ovat täysin tasa-arvoisia. Toiset

taas voivat olla sitä mieltä, että toisiaan

täydentävyys edellyttää täydellistä vel-

vollisuuksien�ja�oikeuksien�jakamista�ns.

miesten ja naisten töihin, esimerkiksi

niin että vaimo aina huolehtii ruuanlai-

tosta ja mies vastaa siitä että taloudessa

on riittävästi varoja ruuan hankkimi-

seen.

Miehillä on usein ollut islamilaisessa

uskontoperinteessä paljon vahvempi roo-

li perinteen tulkitsijoina ja uskonoppinei-

na. Ilmiönä tämä ei tietenkään ole vieras

muissakaan uskonnoissa. Se, että pää-

asiassa miehet ovat tulkinneet islamilai-

sen kulttuuriperinteen tekstejä, on var-

masti heikentänyt naisten asemaa vuosi-

satojen�saatossa. Kuinka�islamia�käytän-

nössä harjoitetaan, on usein kuitenkin

ensisijaisesti kulttuurisidonnaista. Esi-

merkiksi vaikka sitä että naiset eivät

osallistu hautajaistilaisuuteen hautaus-

maalla perustellaan islamilla, käytän-

töön ei�kuitenkaan voi löytää�varsinaista

uskonnollista perustetta. Kyseessä on

kulttuurinen tapa, joka joissakin musli-

miyhteisöissä on käytössä ja joissakin

taas ei. Niin kuin tästä hautausjärjeste-

lyihin liittyvästä esimerkistä käy ilmi,

islamilla voidaan siis pyrkiä perustele-

maan jopa toisilleen kokonaan vastakkai-

sia naisia koskevia käytäntöjä.

Tasa-arvo ja islam

Islamilaisen naisasialiikkeen neljäs suun-

taus yhdistää nuo kaksi käsitettä eli�isla-

min ja feminismin. Puhutaan islamilai-

sesta feminismistä tai muslimifeminis-

mistä, mutta kaikki eivät suinkaan ole

yhtä mieltä siitä voidaanko konseptit yh-

distää toisiinsa ilman, että feminismi-kä-

sitteeseen liittyy jonkinlaista läntistä he-

gemoniaa tai muita negatiivisia konno-

taatioita. Kun itse käytän käsitettä, viit-

taan sillä, jos en toisin mainitse, suun-

taukseen joka pyrkii sukupuolten väli-

seen tasa-arvoon säilyttäen islamilaisen

uskonnollisen viitekehyksen (vrt. Mir-Hos-

seini 2012). Islamilainen feminismi haluaa

siis nähdä molempien toteutuvan, niin su-

kupuolten välisen tasa-arvon kuin islami-

laisen uskonnollisuuden, ilman että kum-

pikaan sulkee ulos toista. Keskeisessä roo-

lissa tässä prosessissa ovat islamilaisten

uskonnollisten kirjoitusten uudelleen tul-

kitseminen ja kulttuuristen ja islamilaisten

tapojen toisistaan erottaminen.
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Haastattelussa 22-vuotias, kaupun-

gissa asuva ja yliopistossa opiskeleva

Hawwa kertoi kuinka musliminainen on

vapaa opiskelemaan ja käymään töissä.

Hän myös mainitsi että uskonnolliset ti-

lat Makedonian tasavallassa ovat yhä

edelleen hyvin miesvaltaisia paikkoja ja

hänelle naisena vaikeapääsyisiä. Hän

teki kuitenkin eron rukoustilan käyttöön

liittyvistä kulttuurisista ja uskonnollisis-

ta syistä. Hawwan mielestä se, etteivät

naiset voineet käyttää tilaa�oli kulttuuri-

sidonnaista eikä islamilla perusteltua.

Hänen tulkintansa luo naisille uudenlais-

ta tilaa, jonka mahdollistaa Hawwan

tapa kyseenalaistaa kulttuurinen kon-

ventio islamin avulla.

Perinteisten käytäntöjen kyseen-

alaistaminen voi olla haastavaa, koska

naisen asemaan usein linkitetään uskon-

nollisia tabuja ja häntä saatetaan pitää

koko uskontoperinteensä hylkääjänä, jos

hän pyrkii kyseenalaistamaan�vallitsevia

islamilaisia ihanteita, joissa sukupuoli-

roolit nähdään toisiaan täydentävinä. Ti-

lannetta ulkopuolelta seuraavat voivat

puolestaan nähdä hunnutetun naisen

ymmärtämättömänä ja uskovat sen ole-

van ainoastaan naisen parhaaksi, jos hän

luopuu uskontoperinteensä tunnusmer-

keistä (vrt. Janmohamed 2014). Tutki-

mustani varten haastattelemani 59-vuo-

tias moniuskontoisen taustan omaava ja

kyläyhteisössä asuva kotiäiti��Zahra oli

sitä mieltä, että naisten asema entisen

Jugoslavian alueella oli kuitenkin paran-

tunut vuosikymmenten saatossa ja että

tänä päivänä naiset saattoivat toteuttaa

itseään haluamallaan tavalla. Vaikka

tehtävää vielä olikin, asenteissa oli siis

tapahtunut muutoksia eikä Zahra pitä-

nyt ihmisten tapoja harjoittaa islamia

kovin äärimmäisinä Makedonian tasa-

vallassa.

Islam on uskontoperinteenä hyvin

monimuotoinen�ja�esimerkiksi sen suufi-

laisissa yhteisöissä naisten ja miesten us-

konnonharjoitus voi olla hyvin saman-

laista, eikä se välttämättä edellytä jon-

kinlaista sukupuolten toisistaan erotta-

mista. Uskonnollisten velvollisuuksien

samanlaisuus pätee myöskin islamin niin

kutsuttuihin��viiteen pilariin uskontun-

nustukseen, rukoukseen, almujen anta-

miseen, paastoon ja pyhiinvaellukseen

sekä islamin kuuteen opinkappaleeseen;

kaikkien uskovien sukupuolestaan riip-

pumatta tulisi sitoutua näihin. Henkilö-

kohtaisissa valinnoissa voi kuitenkin olla

suuria eroja esimerkiksi siinä, miten pal-

jon uskonnonharjoitukseen käytetään ai-

kaa ja mitä kukin pitää tärkeänä ja oleel-

lisena oman ja henkilökohtaisen islami-

laisen arvomaailmansa kannalta.

Naiset osana patriarkaalista

järjestelmää

Myös naiset ylläpitävät patriarkaalisia ra-

kenteita tiedostaen tai tiedostamattaan.

Tähänkään kehityskulkuun islamilla ei

ole yksinoikeutta vaan se voidaan löytää

hyvin monesta muusta maailman uskon-

nosta. Esimerkiksi Balkanin alueella
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kristittyjen väestöjen keskuudessa monet

naiset kokevat raskaiksi heille asetetut

odotukset täydellisinä ja omistautuneina

äiteinä sekä menestyneinä työntekijöinä.

Jos nainen esimerkiksi eroaa, hän saat-

taa joutua työyhteisössään tai perhees-

sään vaikeaan tilanteeseen, sillä ero on

edelleen ei-toivottu ratkaisu, olivat olo-

suhteet liitossa�mitkä�hyvänsä. Eroa voi-

daan pitää naisen syynä, ja yksin elävälle

naiselle saatetaan tehdä kaikenlaisia so-

pimattomia ehdotuksia. Vaikka naiset

toisaalta pitävät sosiaalista painetta koh-

tuuttomana, he eivät välttämättä pyri

konkreettisesti muuttamaan vallitsevia

olosuhteita. He eivät myöskään halua

tulla leimatuiksi feministeiksi, sillä

Kaakkois-Euroopassa käsitteellä on yhä

kaiku, joka tekee naisesta heti radikaalin

miesten vihaajan ja ei-perhekeskeisen.

Kumpaakin näistä ominaisuuksista pide-

tään paheksuttavina.

Makedonian tasavallassa haastatte-

lemistani albaaninaisista erityisesti yksi,

30-vuotias kaupungissa asuva Hanifa,

erottui�voimakkaasti�patriarkaalisen jär-

jestelmän puolestapuhujaksi ja näki sen

Koraanin asettamana ihanteena. Hän oli

kuitenkin huolestunut ihmisoikeuksien

toteutumisesta kotimaassaan yleisellä ta-

solla. Hanifa koki etuoikeutena esimer-

kiksi islamilaisen mahram-käytännön,

jonka�mukaan�naisen seurana�tulisi aina

ulkona liikkuessa olla joku sellainen

miespuolinen sukulainen johon naisella

oli perhe- tai verisiteet. Patriarkaalinen

uskonnollinen järjestelmä���ei Hanifan

mielestä kuitenkaan tarkoittanut sitä,

että nainen olisi jotenkin passiivinen,

vaan hän voi olla korkeasti koulutettu

perheenäiti ja haluta käydä töissä. Toi-

nen nuori ja aktiivinen nainen, jonka

kanssa juttelin kenttätyössäni, totesi kär-

kevästi, että vaikka hän haluaa pukeutua

huiviin ja islamilaisten suositusten mu-

kaisesti, se ei kuitenkaan estä häntä ole-

masta koulutettu, intellektuelli, itsenäi-

nen ja työssä käyvä. Hänestä tuntui siltä,

että huivin käyttö muiden silmissä auto-

maattisesti merkitsi sitä että nainen on

alistettu tai jotenkin huonossa asemassa.

Tällainen tulkinta tilanteesta ei kuiten-

kaan ole yleispätevä.

Toisaalta naiset voivat myös omilla

uskontulkinnoillaan laajentaa omaa vai-

kutuspiiriään, vaikuttaa omiin olosuhtei-

siinsa ja haastaa patriarkaalisia rakentei-

ta.���Haastattelin���kaupungissa���asuvaa,

töissä käyvää perheenäitiä 35-vuotiasta

Nawalia, joka kuvaili itseään uskontoon

liittyvissä asioissa liberaaliksi. Hän totesi

että musliminaisena eläminen ei hänen

mielestään tarkoittanut sitä, että hänen

tarvitsisi olla niin kuin kaikki muut, vaan

hän saattoi tehdä erilaisia valintoja kuin

muut musliminaiset. Nawal totesi myös,

ettei sellaisia asioita, joita uskonnossa

koki negatiiviseksi, tarvinnut välttämät-

tä omaksua ja toteuttaa omassa elämäs-

sä. Hän oli kuitenkin tietoinen ympäris-

tön paineesta ja siitä että esimerkiksi

appivanhemmat toivoivat hänen rukoile-

van useammin, käyttävän peittävämpää

vaatetusta ja perinteistä pientä päähui-

via johon monet albaaninaiset pukeutu-

vat.

Kenttätyössä kävi myös ilmi, että

naisten töissä käymiseen, ulkona liikku-

miseen ja vuorovaikutukseen miespuolis-

ten henkilöiden kanssa saatettiin puut-
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tua ja niitä saatettiin pitää ei toivottuina,

erityisesti pienemmissä kyläyhteisöissä.

Tällaista		puuttumista		saatettiin perus-

tella uskonnolla. Huolimatta jonkin as-

teisesta	ja	tiedostetusta	sosiaalisesta	pai-

neesta Nawal ei kuitenkaan antanut	sen

vaikuttaa esimerkiksi työntekoonsa, pu-

keutumiseensa tai siihen miten	hän	har-

joitti islamia. Hän ei esimerkiksi paaston-

nut, koska koki sen olevan työssä käyväl-

le vaikeaa ja koska hän saattoi omalla

valinnallaan helpottaa muiden samassa

taloudessa elävien paastoamista.

Toinen nuori nainen, joka osallistui

tutkimukseeni, 30-vuotias Aida, oli kau-

pungissa asuva, perheellinen, korkeasti

koulutettu ja töissä käyvä ja hyvin när-

kästynyt siitä, miten islamia tulkittiin

Makedonian tasavallassa.	Hänen mieles-

tään naisten kotiin jääminen	ja omistau-

tuminen ainoastaan äitiydelle ja perhees-

tä huolehtimiselle ei ollut toivottavaa.

Uskonnon perusteella tällaista ei Aidan

mielestä	voinut vaatia, vaikka hän olikin

sitä mieltä että jonkinasteisesti, mutta

ilmeisen vähän, naisten ja miesten oikeu-

det ja velvollisuudet olivat heidän suku-

puoleensa sidottuja.

Aida kritisoi rankasti sitä, kuinka

islamia tulkittiin ja opetettiin ja totesi

että se mitä ihmiset Makedonian tasaval-

lassa tietävät islamista oli usein hyvin

vaatimatonta ja että jokaisen tulisi olla

vapaa tulkitsemaan pyhiä tekstejä taval-

la jonka kokee omakseen. Erityisen tuo-

mitsevasti Aida suhtautui hyvin tiukkaa

uskontulkintaa toteuttaviin ryhmiin, joi-

ta Makedonian tasavaltaan on alkanut

syntyä erityisesti maan itsenäistymisen

jälkeen vuonna 1991. Ryhmät ovat hyvin

pieniä, mutta usein erottuvat katukuvas-

sa muista esimerkiksi vaatetuksellaan.

Aida koki selvästi oman uskonnonhar-

joittamisensa tärkeäksi, mutta muokkasi

sitä arkeen sopivaksi, sillä hän katsoi,

ettei ihmistä ollut luotu ainoastaan us-

kontoa varten vaan aivan yhtä lailla hä-

net oli tarkoitettu elämää varten. Tämän

takia näiden kahden välillä tuli vallita

tasapaino.

Lopuksi

Kukaan musliminaisista, joiden kanssa

olen keskustellut	erilaisista teemoista, ei

ole suoraan todennut olevansa feministi.

On kuitenkin selkeästi nähtävissä jo näi-

den lyhyiden esimerkkien pohjalta, että

he haastavat patriarkaalista järjestel-

mää. He esimerkiksi toivovat, että suku-

puolten toisiaan täydentävyyden ideaali

todella toteutuisi täydellisenä niin, että

myös naisten oikeudet toteutuvat. Tai

niin, että politiikka ja uskonto	kokonaan

erotetaan toisistaan ja julkisesta elämäs-

tä tehdään ainakin jonkin asteisesti us-

konnoton. Naiset saattoivat myös olla

sitä mieltä, ettei heidän tarvinnut toteut-

taa negatiivisia uskonnolla perusteltuja

odotuksia ja että kukin on vapaa tulkit-

semaan uskontoa ja sen pyhiä kirjoituk-

sia valitsemallaan tavalla. Jokainen näis-

tä ajatuksista luo naisille tilaa, niin että

jollain tavoin kuitenkin pysytään islami-

laisen viitekehyksen sisällä. Islamin si-

säisessä naisasialiikkeessä piilee valtava

yhteiskunnallinen muutosvoima, jonka

laaja-alaisia ja monimuotoisia vaikutuk-

sia tulemme varmasti tulevina vuosikym-

meninä todistamaan.
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Islam ja viini

Mikko Hakalin

Taustaa

Alkoholijuomat ovat olleet ihmisille tun-

nettuja jo hyvin varhaisista ajoista lähti-

en. Aluksi alkoholijuomat ovat olleet vil-

leistä hedelmistä käymisteitse valmistet-

tuja. Viiniköynnöksiä ja granaattiomena-

puita kasvaa ja kasvoi�myös�villinä Lähi-

idässä. Viljellyn viiniköynnöksen (vitis vi-
nifera) kantamuoto on ollut nykyisinkin

villinä kasvava viini (vitis labrusca), josta

yhä valmistetaan vähäisiä määriä lähin-

nä lääkkeeksi tarkoitettua viiniä, joka

edustaa hyvin vanhaa perinnettä Lähi-

idässä.

Eräs tarina kertoo, että Jumala olisi

keksinyt viinin viljelyn. Juuri Hän olisi

istuttanut maailman ensimmäisen viini-

köynnöksen. Köynnöksen istutettuaan

Jumala teurasti karitsan ja antoi sen

veren kostuttaa köynnöksen juuria. Piru,

Jumalan perivihollinen, sattui pahaksi

onneksi myös oleskelemaan viinitarhas-

sa. Pelkkää ilkeyttään hän teurasti myös

leijonan ja sian ja antoi niidenkin veren

valua köynnöksen juurelle. Näin viini sai

kolme kuulua ominaisuuttaan: Ken juo

pullon viiniä, hänestä tulee lauhkea kuin

karitsa. Ken juo kaksi pulloa, hänestä

tulee rohkea kuin leijona, mutta ken juo

kolme tai useamman pullon, hänestä tu-

lee sika.

Jotta voisimme lähemmin tarkastella

viinin historiaa islamin synty- ja levinnei-

syysalueella, lienee syytä todeta,�että vii-

ninviljely edellyttää pysyvää paikoillaan

asumista�– viiniköynnös näet tuottaa en-

simmäisen satonsa vasta neljän vuoden

kuluttua istutushetkestä. Muistettava

on, että kristityt ja juutalaiset eivät esi-

islamilaisella ajalla olleet nomadeja ku-

ten arabit.

Viini islamin synty- ja

levinneisyysalueella

Perinteisiä viininviljelysalueita ovat ol-

leet�Niilin�rantakaistat ja�suisto, Damas-

koksen ympäristö, Pohjois-Jemenin vuo-

risto sekä Kaksoisvirranmaa. Näillä

alueilla ovat viljelyä harjoittaneet ensin

babylonialaiset, assyrialaiset, egyptiläiset

ja kreikkalaiset. Sittemmin on viljely siir-

tynyt kristittyjen ja juutalaisten puuhak-

si. Heille viinin korkea kauppahinta ja

uskonnolliset käyttöyhteydet takasivat

hyvän taloudellisen toimeentulon.

Juutalaiset joutuivat myös jättämään

taakseen maan, jossa viininviljely oli run-

sasta. Neljännen Mooseksen Kirjan koh-

dassa 20:5 sanotaan (KR 1938): ”Ja min-

kätähden�johdatitte�meidät pois Egyptis-

tä tuodaksenne meidät tähän pahaan

paikkaan, jossa ei kasva viljaa eikä viiku-
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noita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattio-

menia, ja jossa ei ole vettä juoda?” Viiniä

valmistettiin tuolloin myös granaatti-

omenoista (tämä traditio on säilynyt Ar-

meniassa nykypäiviin), kuten Korkeassa

Veisussa, jakeessa 8:2 sanotaan: ”Minä

antaisin mausteviiniä juodaksesi, gra-

naattiomenani mehua.”

Palestiinassa viljeltiin runsaasti eri

rypälelajikkeita, joista saatavilla viineillä

oli jokaiselle oma käyttötarkoituksensa.

Sharonin tasangolta saatiin hyvin make-

aa ja erinomaisen vahvaa viiniä. Alueelta

saatava carmel-viini oli huomattavasti

miedompaa, eikä sen joukkoon ollut tapa-

na sekoittaa vettä. Babylonialainen Tal-

mud mainitsee viinin nimeltä hiliston,

joka oli makea, mieto viini. Tätä viiniä

valmistettaessa jätettiin rypäleet muuta-

maksi päiväksi aurinkoon kuivumaan en-

nen niiden puristamista. Simmuqim-ni-

mistä viiniä taas valmistettiin rusinoitu-

neista  rypäleistä. Kushi puolestaan oli

tummaa punaviiniä, joka valmistettiin

tummansinisistä suurista rypäleistä. Ri-

tuaalitarkoituksiin ja juhlajuomaksi sopi

käyttää ainoastaan puhdasta, vedellä lai-

mentamatonta rypäleviiniä, jonka tuli

olla suhteellisen iäkästä. Tätä viiniä juu-

talaiset kutsuivat nimellä yayin. Tästä

syystä pidettiin rabbiinisella ajalla erityi-

sen pahana tapana sekoittaa viiniin vet-

tä, hunajaa, suitsutteita, pippuria, katke-

ria yrttejä tahi hashista niin kuin usein

tapana oli.

Bagdadin ympäristössä viini viheriöi

eritoten luostarien puutarhoissa, joissa

runoilijat ja maankiertäjät kumosivat

maljoja ja tapasivat kauppamiehiä aina

varhaiselle abbasidiajalle asti. Dair Dar-

maliksen luostarin mainitaan ylläpitä-

neen krouvia ja viinikauppaa. Bagdadin

seudulle tunnusomaisia ovat olleet suu-

ret mustat ja mehevät rypäleet, joista

saatu viini saattoi olla kahvin väristä.

Arabian niemimaalla viljeltiin myös

viiniä, tosin suhteellisen vähäisessä

määrin, ainakin Jemenissä, Taifissa ja

Omanissa. Erityisen tunnettu rypälelaji-

ke on ollut dzanwan. Sen rypäleet olivat

kookkaita ja niistä saatiin mainioita ru-

sinoita. Omanissa viljeltiin lähinnä mus-

katelirypälettä. Arabian niemimaalla vil-

jelty viini oli enimmäkseen punaviiniä.

Rypäleitten puutteessa valmistettiin vii-

niä myös taateleista, joita oli Mekan seu-

dulla runsaasti. Myös muut hedelmä-

viinit ja palmuviini olivat arabeille tuttu-

ja.

Muista alkoholijuomista tunnettu oli

olut, jota valmistettiin pääosin durrasta

ja ohrasta. Sen aikaista olutta nimeltä

fokka kuvataan seuraavasti: ”Erilaisia

oluita valmistetaan; erästä niistä on ta-

pana valmistaa idätetystä ja kuivatusta

ohrasta, joka jauhetaan ja mäskätään

mintun, ruudan, sitruunapuun lehtien,

pippurin ja dranculus hortensiksen kera.

Se on verrattoman lämmintä, kuivaa, eri-

tyisen ’pilaantunutta’ ja harmiksi mahal-

le. Se aiheuttaa ilmavaivoja ja mahan

kurinaa sekä vahingoittaa aivojen her-

moratoja, koska täyttää aivot paksulla,

lämpimällä huurulla, joka vain vaivoin

pääsee ulos: ne, jotka tätä juomaa sään-

nöllisesti nauttivat, saavat siitä ripulia,

rakkovikoja taikka sydänpistoksia.” Ylei-

nen käsitys lienee ollut se, että viini on

terveellisempää kuin olut.
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Viinin nauttimisesta

Juutalaiset olivat persoja�viinille, ja niin-

pä viiniä myös käytettiin lähes kaikissa

heidän juhlissaan. Viinillä ja leivällä oli

eräänlainen��sakraali asema��jokapäiväi-

sessä elämässä. Tosin esimerkiksi reha-

biitit ja nasirealaiset eivät käyttäneet

lainkaan viiniä. Raamatussa on muuta-

mia varoittavia kertomuksia liiallisen vii-

ninjuonnin����seurauksista, esimerkiksi

Nooa ja Loot. Varovaisuutta ja kohtuutta

korostetaan sanalaskuissa: ”Puutteen

mieheksi päätyy riemujen rakastaja, eikä

rikastu se, joka viiniä ja öljyä rakastaa.”

(21:17) Tavernoita ja viinitelttoja oli joka

tapauksessa varsin tiheässä, eikä viinin-

juonti ollut Arabian niemimaan ulkopuo-

lisilla alueilla mitenkään epätavallista.

Arabian niemimaalle viiniä toivat juuta-

laiset ja kristityt telttakapakoitsijat. Vii-

niteltta (hanut) sijaitsi yleensä markki-

napaikalla, joskus harvoin basaarissa.

Telttaa valaisivat värivalot. Sisällä teltas-

sa oli erityinen viinipöytä (khiwan), jolla

oli suitsuteastioita. Viiniä tarjoili usein

poika, jonka sormenpäät olivat punatut

firsadilla ja joka oli pukeutunut naisen

pukuun. Viiniä tarjoiltiin joko lasipikaris-

ta (ka’s), lautasmaljasta (sahn) tai mal-

jasta (qadah). Jos juotavaa oli vielä jäljel-

lä, oli siitä merkkinä palmunlehvä teltan

oviaukon pielessä. Lisäksi oli teltassa

tanssityttöjä, joilla oli laulun ja musiikin

ohella muutakin tarjottavaa.�Teltassa oli

tapana pistäytyä jo aamuvarhaisella,

mitä tapaa sekä runsasta viininjuontiaan

monet esi-islamilaiset runoilijat tuotan-

nossaan ylistävät.

Viini islamilaisella ajalla

Kaikki edellä kirjoitettu on tavallaan joh-

dantoa, jotta ymmärtäisimme islamin

omaksumaa alkoholin vastaista asennetta.

On tunnettua, että Muhammadin

vaikutuksen varhaisina aikoina Mekan ja

Medinan asukkailla oli tapana ottaa osaa

juopotteluun aina tilaisuuden tarjoutues-

sa. Tästä oli usein seurauksena ylenmää-

räinen juopumus ja väkivaltainen käytös,

varsinkin koska viiniä oli harvoin saata-

villa. Profeetan perimätieto kertoo ope-

tuslapsista, jotka eivät päihtyneinä tah-

toneet suoriutua päivittäisistä rituaaliru-

kouksista. Väkivaltaisesta käytöksestä-

kin on kertomuksia. Onkin siis luonnol-

lista ja ymmärrettävää, että Muhamma-

din asenne alkoholiin tuli olemaan jyrkän

tuomitseva.

Koraanin suhde alkoholiin

Muhammadin varhaista asennetta alko-

holiin kuvastanee seuraava Koraanin jae:

”Ja totisesti teillä on esimerkki myös

karjassa: Siitä, mitä sen mahassa on,

osaksi lihaa, osaksi verta, olemme anta-

neet teille juotavaksi puhdasta maitoa,

jota on juovien helppo niellä. Niin myös

palmujen ja viiniköynnösten hedelmät,

joista saatte juovutusjuomaa ja hyvää ra-

vintoa; totisesti tässä on merkki kansalle,

joka ymmärtää.” (suura XVI, 68–69).

Muhammadin seuraava siirto alko-

holihaittojen ehkäisemiseksi oli seuraa-

va: ”He kysyvät sinulta viinistä ja uhka-

pelistä. Sano: ’Niistä on ihmisille suuri

synti ja myös hyöty, mutta niistä johtuva

synti on suurempi kuin hyöty.’” (suura

II, 216). Muhammadin seuraava ilmoitus

kuuluukin: ”Oi te, jotka uskotte, älkää
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tulko juopuneina rukoilemaan, ennen

kuin tiedätte, mitä puhutte … (suura IV,

46 osin).

Kuitenkin monet Profeetan opetus-

lapsista jatkoivat edelleen juomista. Nyt

tosin pidettiin vaari siitä, että rukoiltaes-

sa oltiin selvin päin. Seuraava perimätie-

to valaiskoon syntynyttä tilannetta: Sa’d

ibn Abi Waqqas oli järjestänyt juhlat,

joissa tarjoiltiin paistettua kamelin pää-

tä, eikä viinistäkään ollut puutetta. Vii-

niä siemailtiin nopeaan tahtiin, jotta

pään selvittäminen aamurukousta sil-

mällä pitäen voitaisiin aloittaa mahdolli-

simman varhaisessa��vaiheessa. Päihty-

minen oli myös nopeaa… Kun tulisielui-

nen Sa’d rakensi riidan erään profeetan

toverin kanssa, tämä otti kamelin�leuka-

luun ja löi sillä Sa’din nenän murskaksi.

Seuraavien Koraanin jakeitten katso-

taan edellyttävän alkoholista pidättäyty-

mistä (suura V, 92 ja 93 osin): ”Oi te,

jotka uskotte, viini, uhkapeli, jumalanku-

vat ja arpanuolet ovat kauhistus ja Saa-

tanan työtä; välttäkää siis niitä, että ku-

katies tulisitte onnellisiksi. Saatana tah-

too vain kiihottaa keskuudessanne vihol-

lisuutta ja vihaa viinillä ja uhkapelillä ja

estää teitä muistamasta Jumalaa ja ru-

koilemasta …” Muutamat islamin mysti-

set suuntaukset, kuten ibahiitit, julista-

vat kuitenkin, että kaikki, mikä ei ole

ehdottomasti Koraanissa kielletty, on sal-

littua. Hanafiitit puolestaan sallivat alko-

holin käytön lääkkeeksi.

Viini ja Profeetan perimätieto

(hadith)

Perimätieto välittää meille useita viiniä

koskevia anekdootteja, joista muutamat

ehkä selvittävät Muhammadin aikana

vallinnutta tilannetta. Al-Bukhari ker-

too seuraavaa: ”Jumalan sanasaattajan

ollessa yöllä matkalla Jerusalemiin enke-

li Gabriel antoi hänelle kaksi maljaa,

joissa toisessa oli maitoa ja toisessa viiniä.

Katseltuaan kumpaistakin Muhammad

valitsi maidon. Tällöin Gabriel virkkoi:

’Olkoon kiitos Jumalalle, joka on sinut

opastanut ihmisyyden tielle; sillä jos olisit

valinnut viinin, olisi kansasi joutunut ek-

syksiin.’”

Eskatologisesti viimeisenä���tuntina

tapahtuu seuraavaa: Viimeisen tunnin

ennusmerkkejä on se, että tietämättö-

myys lisääntyy ja tieto vähenee, huoruus

kukoistaa ja viiniä juodaan; miesten lu-

kumäärä vähenee ja naisten lisääntyy,

niin että�jokaista�miestä�kohden on viisi-

kymmentä naista.

Mikä on viiniä?

Monia vaikeuksia ja harmaita hiuksia

aiheutti lainoppineille eli faqiheille se,

miten viini tulisi määritellä, Sana khamr,

joka�esiintyy Koraanissa�viiniä�merkitse-

vänä sanana, on alun perin arameaa ja

tarkoittaa punaviiniä. Verbinä khamara
merkitsee peittämistä tai sumentamista,

niinpä sana khimar merkitsee huntua,

joka peittää naisen kasvoja.

Ab Hanifa käsittää, toisin kuin edel-

lä, että sana khamr tarkoittaa puristet-

tua rypälemehua, joka vaahtoaa. Tällä

perusteella hän myös toteaa. ettei na-
bidhin nauttiminen ollut kiellettyä. Na-
bidh oli kuivatuista hedelmistä valmis-

tettu juoma, jonka oli annettu käydä jon-

kin aikaa. Nykyisin sana tarkoittaa he-

delmäviinaa.
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Koska useimpien uskonoppineiden

mielipiteenä oli se, että kaikki, mikä vä-

himmässäkään määrin sumensi tai kii-

hotti mieltä, oli analogisesti khamria, oli

luonnollista, että myöhemmällä ajalla

myös kahvi, hasis, tupakka,�rypäletuore-

mehu ym. joutuivat vainon kohteeksi.

Samaan kategoriaan kuuluviksi katsot-

tiin lisäksi kultaiset ja hopeiset juoma-as-

tiat, silkki, musiikki ja jossain määrin

myös naiset.

Paratiisin iloja

On luonnollista, että aisti-ilot, jotka oli-

vat maan päällä ankarasti kiellettyjä –

muun muassa viininjuonnista sai yleensä

neljäkymmentä ruoskaniskua – odottivat

jokaista kelpo muslimia Paratiisissa. Siel-

lä oli kauniita ikinuoria neitoja, ja joissa

virtasi kirkas vesi, maito, hunaja ja�viini.

Tästä viinistä sanotaan, että se on val-

koista eikä aiheuta ongelmia (ghawl), ei

päänsärkyä eikä pahoinvointia. Juoma-

astiat olivat kultaa ja hopeaa.

Näin ollen ei liene lainkaan ihmetel-

tävää,�että moni�ei ole�jaksanut kärsiväl-

lisesti odottaa Paratiisin iloja, vaan on

niitä salaa maistanut jo maan päällä.

Oppineet ovat sanoneet,�että ken juo vii-

niä maan päällä jää ilman Paratiisissa.

Qahwat al-bunni versus qahwat

al-’inab

Sana qahwa on alun perin ilmeisesti tar-

koittanut tummaa, lähes mustaa, vähä-

happoista ja pitkään kypsytettyä makeaa

viiniä, jollaista viljeltiin erityisesti Jeme-

nissä. Kun varsinainen kahvi saapui

Etiopiasta, on siitä johdonmukaisesti

ryhdytty käyttämään nimitystä qahwa.

Kahvi sai pian osakseen kaikki ne ennak-

koluulot ja lainoppineet käsitykset, joita

sovellettiin�viiniin. Tosin monet suufit ja

mystikot alkoivat Mekassa käyttää kah-

via pysyäkseen hereillä pyhiinvaelluksen

kahdeksan kunnioitettua yötä, ja he

myös saivat puhtia yölliseen hartauden-

harjoitukseen (dhikr) kahvista. Tällä pe-

rusteella saattaisi olla aihetta olettaa,

että kahvin asemesta käytettiin tai oli

käytetty viiniä. Tamä tapahtui 1400-lu-

vun alussa.

Kahviloita perustettiin ja niissä alet-

tiin harjoitta paheita. Näin ollen kahvilat

hajotettiin ja pavut poltettiin kadulla.

Kadulla sykki anonyymi runosuoni seu-

raavasti: ”Papukahvi on kielletty, ryystä-

käämme siis rypälekahvia. Sitä juokaam-

me ja rymytkäämme, ja sitä, ken on syy-

pää, kirotkaamme!” (käännös kirjoitta-

jan).

Hasis

Viinin ja muiden mahdollisten alkoholi-

juomien käyttö islamilaisissa maissa,

Persiaa ehkä lukuun ottamatta, väheni

jyrkästi 1000-luvulla. Viinitarhoja tuhot-

tiin. Hasis on todennäköisesti levinnyt

Arabian niemimaalle Persiasta käsin: Ali

kertoo Profeetan sanoneen: ”Varo ei-ara-

bien viiniä, sillä se saa sinut unohtamaan

uskontunnustuksen.” Rosenthal on kir-

jassaan sitä miltä, että kyseessä on puh-

das hasis, jota kutsutaan viiniksi sen

päihdyttävän�vaikutuksen vuoksi. Termi

hashishiyah on tarkoittanut alun perin

kurjaa ja köyhää hasiksen käyttäjää, mis-

tä voidaan päätellä, että hasiksen käyttö

levisi eritoten alemman yhteiskuntaluo-

kan yksilöitten välityksellä. Olihan hasis
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helposti saatavilla oleva ja halpa huume,

eikä sitä edes tuomittu yhtä jyrkästi kuin

viiniä. Jotkut uskovat myös, että punavii-

ni – Herramme Jeesuksen Kristuksen

veri – oli tuomittavaa, koska se edusti

vierasta uskontoa ja olipa se kristityille

sakramenttikin. Analogisesti�se�oli�kirot-

tu myös, koska se oli verta. Hasista eivät

koskeneet uskonnolliset rasitteet.

Alkoholikiellon perusteita

nykyislamissa

Nykyään islamilaisten maitten alkoholia

koskevia kieltoja ja rajoituksia perustel-

laan Koraanin ja hadithin ohella useita

länsimaissakin käytettyjä argumentteja

korostaen. Monet tekstit ja sivustot lis-

taavat rutiininomaisesti ainakin seuraa-

via syitä alkoholista pitäytymiseen:

– Alkoholia pidetään paheena.

– Alkoholi on yksi Saatanan monista

töistä.

– Alkoholin nauttiminen synnyttää

kaunaa ja vihaa ihmisten välille.

– Alkoholi estää ihmisiä�muistamasta

Jumalaa.

– Se estää/myöhästyttää muslimeja

suorittamasta päivittäisiä rukouk-

siaan. Vaikka he rukoilisivat, he ei-

vät ole täysin selvillä sen merkityk-

sestä, mitä he tekevät tai sanovat.

– Alkoholin juojilta evätään Paratiisi.

– Alkoholin juojia pidetään islamissa

niihin verrattavina, jotka palvovat

epäjumalia, mikä sekin on ehdotto-

masti kielletty islamissa.

– Jos henkilö juo alkoholia, häntä ei

voida pitää uskovana.

– Alkoholi aiheuttaa monenlaista pa-

haa yhteiskunnassa.

– Muslimit katsovat, että Jumalan

profeetat eivät maistaneet alkoholi-

juomia ja että alkoholi oli kielletty

kaikissa jumalallisesti ilmoitetuissa

alkuperäiskirjoituksissa.

– Alkoholijuomilla on tiettyjä etuja,

mutta se synti ja haitta,�joka niiden

nauttimisesta seuraa, on paljon

suurempi kuin edut.

– Alkoholi saattaa Jumalan (Allahin)

kirouksen niiden päälle, jotka sitä

juovat, kuten niidenkin, jotka istut-

tavat tai viljelevät sen raaka-ainet-

ta, valmistavat, myyvät tai käyvät

kauppaa sillä, sekä niiden, jotka

osallistuvat juominkeihin.

On siis sangen ymmärrettävää, että

suhtautuminen alkoholiin on usein tuo-

mitsevaa ja kielteistä. Kielteisimmillään

kiellot koskevat myös kaikkea, mikä si-

sältää alkoholia: partavedet, lääkkeet,

tuulilasinpesunesteet, käsidesi ym. kuu-

luu jyrkimmän���tulkinnan mukaisesti

kiellettyjen aineitten listalle (haram).

Näin siitäkin huolimatta, että kunnia

tislausmenetelmien kehityksestä kuuluu

muslimeille ja alkoholikin on lainasana

arabian kielestä.
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Kirjallisuutta: Islam ja viini
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Islamilaistuva Ranska vai
ranskalainen islam?

Matti Myllykoski

� Euroopan unionin optimismin vuosi-

na 1990-luvulla vannottiin monikulttuu-

risuuden nimeen. Uskonnollisesti tun-

nustuksettoman ja pluralistisen Euroo-

pan kulttuurinen kirjo nähtiin rikkau-

deksi ja voimaksi. Sitten koitti 9.11.2001,

ja terrori-iskut Yhdysvalloissa herättivät

muslimivastaisuuden aallon, jonka lai-

neet löivät Eurooppaan. Terroristien ve-

rityöt Iso-Britanniassa, Belgiassa ja vii-

meksi Ranskassa ovat nakertaneet eu-

rooppalaisen monikulttuurisuuden us-

kottavuutta. Euroopassa on arvioitu ole-

van yli 15 miljoonaa muslimia, joista yli

kolmannes asuu Ranskassa. Saksassa is-

laminuskoisia on yli kolme miljoonaa ja

Iso-Britanniassa yli kaksi miljoonaa. Syy-

riassa ja Irakissa ISIS-järjestön massavä-

kivalta on tuonut Eurooppaan pakolais-

ten vyöryn, jonka jälkeen tilanne on

muuttunut entistäkin vaikeampaan

suuntaan. Kovin paine kohdistuu Rans-

kaan,joka onsisäpoliittisessakriisissäja

joka on menettänyt valtavan määrän ul-

komaisista turisteistaan.

Lokakuun alussa 2016 ilmestyi laaja

haastatteluista koostuva teos, jossa Rans-

kan presidentti François Hollande pu-

huu. Haastattelijoina ja kirjan kokoajina

ovat lehtimiehet Gérard Davet ja

Fabrice Lhomme (Un président ne
devrait pas dire ça..., Stock), jotka eivät

ole halunneet antaa imartelevaa kuvaa

kohteestaan. Siinä epäsuosionsa pohja-

mudissa rämpivä ja huonoista kommuni-

kaatiotaidoistaan tunnettu Hollande

esittää ajatuksiaan myös islamista. Hä-

nen mielestään islam on ongelma, koska

se vaatii itselleen erityisen tilan ja tun-

nustuksen. Se on vaarallinen, koska se

vaatii sekulaarissa Ranskassa aseman ni-

menomaan uskontona. Se ei ole muiden

uskontojen tapaan hienotunteinen omien

uskomustensa ilmaisemisessa, se ei tuo-

mitse islamistiterroristen väkivallante-

koja; sen toiminta on tasavallan arvojen

vastaista. Näin sanoo Hollande, ja eten-

kin Ranskassa tapahtuneiden terroris-

tien iskujen jälkeen monet ovat samaa

mieltä. Osa islamilaisista vaikuttajista

haluaa levittää islamin Eurooppaan, ot-

taa poliittisen vallan ja tuoda Euroopan

maihin sharia-lainsäädännön. Hollan-

de’inajatukset eivät varmaankaan kerro

totuutta kaikesta islamista, mutta osa

länsimaissa vaikuttavasta islamista on

juuri tuollaista ja äärilaidalla mennään

vieläkin pidemmälle, sekä rauhanomai-
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sin että väkivaltaisin keinoin. Minkä ko-

koinen ja laatuinen ongelma on Ranskas-

sa, jota pidetään tällä hetkellä islamilais-

ten terroristien ydinkohteena ja poliitti-

sen islamin eurooppalaisena ydinaluee-

na? Onko ranskalaisilla syytä pelätä

muutakin kuin terrori-iskuja ja uusia

viattomia uhreja?

Otan seuraavassa esille tunnetun

ranskalaiskirjailijan luoman skenaarion

sekä kaksi hyvin erilaista Ranskan isla-

miin liittyvää teosta, joiden perusteella

radikaalin islamin uhkakuvan aiheelli-

suutta voi arvioida. Yhtä mieltä voi olla

siitä, että poliittiseen valtaan tähtäävä ja

terrorismia edistävä islam on Ranskassa

edelleen marginaalisessa asemassa, mut-

ta sen muodostama uhka on yhtä kaikki

todellinen.

Kirjailijan kauhukuva

Seitsemäs tammikuuta 2015 ranskalai-

nen menestyskirjailija Michel Houelle-

becq julkaisi romaanin nimeltä Soumis-
sion (Flammarion 2015), joka on kään-

netty monille kielille, myös suomeksi

(Alistuminen,suom.Lotta Toivanen,

WSOY 2015). Teoksesta tuli hetkessä

bestseller ja – muidenkin kyseisen kirjai-

lijan teosten tapaan – kiistojen kohde.

Kirjassa eletään vuotta 2022, jolloin

Ranskalle valitaan presidentiksi muslimi

ja maata islamilaistetaan päättäväiseen

tahtiin.Houellebecqitseonhaastatte-

luissa sanonut kuvanneensa skenaarion,

jollaista pitää todennäköisenä. Koska

yksi hyvän romaanikirjailijan tärkeim-

mistä tehtävistä on siirtää vastuu tekstis-

tään lukijalle, provosointi kuuluu fiktion

monikasvoiseen olemukseen. Houelle-

becq halveksii islamia, joka hänestä on

sekä”vaarallinen uskonto”että”typerin

uskonto”, sekä ranskalaiseen yhteiskun-

taan kuuluvaa – jo Honoré de Balzacin

menestyksellä kuvaamaa – kiipimistä ja

konformismia. Poliitikot ja lehtimiehet

ovat Houellebecqin silmissä monesti itse-

näiseen ajatteluun kyvyttömiä ja näkö-

alattomia idiootteja – mutta maltillisuu-

den kaapuun verhoutuvien islamilaisten

poliitikkojen silmissä nimenomaan hyö-

dyllisiä idiootteja.

Kirjassa eletään siis vuotta 2022. Lei-

pääntynyt kirjallisuuden professori

François on keski-iän kriisissä ja elämän-

sä umpikujassa, kyvytön luomaan mi-

tään uutta, mutta myös kyvytön tunte-

maan mitään tyydytystä tuottavaa edes

yksityiselämässään. Mielestäni se triviaali

seikka, että François on kirjassa minä-

kertoja, vaikuttaa ratkaisevasti lukijaan.

Minäkertoja vetää ensi sivuilta puoleensa

lukijan vaistomaisen sympatian, jota

Houellebecq kertomuksensa edetessä ky-

seenalaistaa enemmän ja enemmän.

Myötäelämisestään riisuttu lukija jää kir-

jan luettuaan täyteenkysymyksiä,joihin

hänen on vastattava itse. Houellebecq

värittää François’n elämän sellaisen pe-

rustavan ristiriidan kautta, jonka hän

näkee vaivaavan yliopistosta valmistu-

neiden ranskalaistenhenkilökohtaista

kehitystä: yliopistossa nämä elävät vil-

kasta ja rikasta sosiaalista elämää, joka

työelämään siirryttäessä muuttuu puu-

duttavan tylsäksi. Ongelmaa paetaan

yleensä avioliittoon, mikä ei kaikilta on-

nistu. Keski-ikäisen François’n ajelehtiva

yksityiselämä ja lyhyet – sekä sarjalliset

että rinnakkaiset – sukupuolisuhteet nais-
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opiskelijoiden kanssa tekevät hänestä

haavoittuvan yhteiskunnallisten ja uraa

koskevien muutosten kourissa.

Minäkertojan tutkijaprofiiliin liittyy

aiheeseen sopivaa symboliikkaa.

François on aikoinaan tehnyt väitöskir-

jansa Joris-Karl Huysmansista (1848–

1907),  synkän  realismin  kirjailijasta  ja

schopenhauerilaisesta pessimististä, joka

käytti ranskan kieltä omintakeisesti ja

satiirisesti. Naimattomaksi jäänyt Huys-

mans palasi 1900-luvun alussa nuoruu-

dessaan hylkäämänsä katolisen kirkon

helmaan ja meni Poitiers’n lähellä sijait-

sevaan Ligugén benediktiiniluostariin.

Paikalla on Houellebecqin teoksessa sym-

bolinen merkitys, sillä Toursin taistelus-

sa lähellä Poitiersia Kaarle Martel löi

muslimiarmeijan vuonna 732 ja pysäytti

islamin etenemisen syvemmälle Euroop-

paan. Houellebecqin minäkertoja Fran-

çois, Ranskan johtava Huysmans-asian-

tuntija, yrittää samassa iässä ja saman

tyyppisessä mielentilassa kuin Huys-

mans aikoinaan tehdä saman ratkaisun

ja löytää rauhan juuri Ligugén luostaris-

ta. Pian hän kuitenkin huomaa, ettei

ratkaisu sovi hänelle, vaikka hänet muis-

tetaankin luostarissa väitöskirjan kirjoit-

tamisen ajoilta ja otetaan ystävällisesti

vastaan. François ei kykene inhoamaan

lihallisia nautintoja samaan tapaan kuin

tutkimuskohteensa Huysmans. Hänen syn-

kässä ja kivuliaassa ruumiissaan ainoas-

taan hänen peniksensä palvelee häntä

uskollisesti ja tuottaa nautintoa. François

tunnustaa itselleen, että hän pakenee

luostariin sietämätöntä arkea ja lopahta-

nutta sosiaalista elämäänsä, joka saa

kuoliniskun islamin poliittisen voiton jäl-

keen. Turhautuneesta professorista tulee

Houellebecqin romaanissa ennennäke-

mättömän muutoksen avaintodistaja.

Houellebecq sijoittaa romaaninsa ta-

pahtumat seitsemän vuoden päähän kir-

jan julkaisuhetkestä saadakseen Rans-

kan nykypoliitikot mukaan dramaatti-

seen tapahtumasarjaan ja sillä tavalla

kritiikkinsä maalitauluiksi. Ratkaisun

hintana on poliittisen kehityksen liialli-

nen nopeus ja kiusallinen epäuskotta-

vuus, jota Houellebecq itse ei halua jakaa

kriittisen lukijan kanssa. Vertailun vuok-

si mainittakoon, että Ranskan islamisoi-

tumista Houellebecqin tapaan ennustava

algerialainen, kotimaassaan kielletty kir-

jailija Boualem Sansal sijoittaa teokses-

saan 2084: La�fin�du monde (2084: Maa-

ilman loppu) poliittisen käänteen uskot-

tavamman etäisyyden päähän. Houelle-

becq, joka on lyhytjänteisempi, nälvii

Marine Le Peniä lukuun ottamatta

monia tunnettuja ranskalaispoliitikkoja.

Syyskuussa 2016 ranskalaislehtiä kohah-

duttaneen juorun mukaan Houellebecq

olisi kosteissa illanistujaisissa uhonnut

äänestävänsä Le Peniä. Teoksessa Sou-
mission kyytiä saa erityisesti keskustaoi-

keistolainen François Bayrou, joka

Houellebecqin silmissä on kolmikymmen-

vuotisen uransa aikana kaikki vaalinsa

hävinnyt julkisuudenkipeä konformisti.

Kirjassa kuvatun murroksen aiheut-

taa surkeasti epäonnistunut poliittinen

peli. Houellebecq visioi fiktiossaan, että

Ranskan presidentinvaalien toisella kier-

roksella 2017 poliittinen laskelmointi

johtaa vasemmistolaisen presidentin va-

lintaan. Ranska on koko ajan oikeistolais-

tunut, mutta oikeiston kannatus valuu
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perinteiseltä oikeistolta Marine Le Penin

johtamalle Kansalliselle rintamalle, jon-

ka suosio nousee yli 30 prosentin. Poliit-

tista epävarmuutta lisää Muslimiveljes-

kunta, jonka protagonistina esiintyvä

Mohammed Ben-Abbes (fiktiivinen hah-

mo)��oppii nopeasti hillityn charmin ja

maltillisena esiintymisen taidon. Sosiaa-

lisella toiminnallaan ja hyväntekeväi-

syysjärjestöillään veljeskunta laajentaa

kannatustaan yli uskonnollisten rajojen.

Sen kannatus kipuaa yli 20 prosentin,

lähelle sosialisteja. Houellebecq ei tässä

yhteydessä rinnasta Muslimiveljeskun-

taa 1930-luvun alun saksalaisiin kansal-

lissosialisteihin, mutta menestyksen re-

septi on hyvin samantyyppinen.

Vuoden 2022 presidentinvaalit tuo-

vat käänteen, kun EU-vastaista äärioi-

keistoa ja muukalaisvihan leviämistä pel-

käävät poliitikot hakevat sopuratkaisua

ongelmiinsa – tai niin he ainakin luule-

vat. Estääkseen suosiotaan kasvattaneen

Kansallisen rintaman valtaannousun so-

sialistit liittoutuvat Muslimiveljeskun-

nan kanssa ja saavat tukea myös johta-

valta oikeistopuolueelta. Marine Le Pen

ja Kansallinen rintama voittavat vaalit

selvästi, ja vastapuolella Ben Abbes saa

niukasti enemmän ääniä kuin sosialis-

tien ehdokas ja huomattavasti heikompi

oikeiston ehdokas. Niinpä nämä jälkim-

mäiset nostavat yhdessä Le Penin vasta-

ehdokkaaksi sympaattiselta vaikuttavan

Ben-Abbesin.

Tässä vaiheessa Ranskan poliittinen

kriisi kietoutuu François’n elämänkrii-

siin. Hänen nuori ja kaunis naisystävän-

sä, juutalainen Myriam – ehkä ainoa nai-

nen, jonka kanssa hän on tuntenut mo-

lemminpuolista rakkautta – päättää

muuttaa vanhempiensa kanssa Israeliin.

Kun vastakkain ovat Le Pen ja Abbes,

Myriamin vanhemmat pelkäävät edelli-

sen voittoa ja pitävät jälkimmäistä har-

mittomana, onhan Abbes vasemmiston

talutushihnassa. Myriam, joka koko elä-

mäntyylinsä, opintojensa ja rakkautensa

vuoksi ei halua aluksi muuttaa Ranskas-

ta pois Israeliin, pitää pikemminkin Le

Peniä juutalaisille harmittomana ja Ab-

besia vaarallisena. Yhtä kaikki, he muut-

tavat Israeliin ja Myriam saa François’n

kaukaa lähettämien uutisten perusteella

kuulla aavistaneensa asioiden kehityk-

sen oikein. Antisemitismi hiipii hitaasti

mutta varmasti islamilaistuvan Ranskan

poliittiseen todellisuuteen. Naisystävän

menetys on lopullinen niitti François’lle,

joka pakenee luostariin.

Abbes nousee lopulta presidentiksi,

ja seuraukset ovat ennustettavat, vaikka-

kaan eivät odotetut eivätkä varsinkaan

toivotut – aivan kuin aikoinaan Adolf

Hitlerin valtaannousun yhteydessä, jo-

hon Houellebecq tässä yhteydessä viittaa.

Ben-Abbes ei ole pahimman välttämiseen

keskittyneiden perinteisten poliitikkojen

ohjailtavissa vaan ottaa päättäväisesti

käsiinsä kaiken vallan. Hän muuttaa

Ranskan lait, tekee islamista valtauskon-

non, tekee lopun sukupuolisesta tasa-ar-

vosta ja laillistaa polygamian. Sorbonnes-

ta tulee saudien rahoittama islamilainen

yliopisto, joka työntää vanhat ranskalai-

set opettajansa ulos nauttimaan palkkan-

sa suuruista eläkettä. Peri-inhimilliseen

tapaan virkaurallaan kiipivät François’n

kollegat kääntyvät islamiin ja saavat ha-

muamiensa virkojen lisäksi kauniita nuo-
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ria naisia vaimoikseen.��Ben-Abbes ha-

luaa liittää Pohjois-Afrikan Euroopan

Unioniin ja luoda islamilaisen version

Rooman valtakunnasta. Kaiken tämän

Houellebecq kuvaa minäkertojansa odys-

seian sivujuonteena, arkitodellisuudeksi

muuttuneena maailmana. Sivumennen

lukija saa tietää, että muslimipuolue on

ottanut vallan myös Belgiassa, ja veljes-

puolueet etenevät muuallakin Euroopas-

sa. Kirjan lopussa myös nuorten musli-

mityttöjen kanssa itseään tyydyttävä ja

polygamian todellisuuden omaksunut

François kääntyy islamiin ja saa työpaik-

kansa takaisin.

Houellebecqin kauhukuva muuta-

man vuoden päässä häämöttävästä Rans-

kasta ei ole uskottava, mutta stimuloiva

se ehdottomasti on. Ranskan kaltainen

maallinen ja monikulttuurinen demokra-

tia avaa islamismille vähitellen mahdolli-

suuden muuttua todelliset kasvonsa kät-

keväksi poliittiseksi voimaksi. Tämä

edellyttää kuitenkin muslimiväestön jat-

kuvaa kasvua ja yhtenäistymistä. Todel-

linen�tilanne�tällä�hetkellä on�huomatta-

vasti Houellebecqin kauhukuvalleen ra-

kentamia edellytyksiä hailakampi. Yhtä

lailla totta on kuitenkin se, että mono-

kulttuurista islamia edustavan väestön

osuus koko muslimiväestöstä on suurem-

pi kuin monikulttuurisuuteen uskova op-

timisti haluaisi tunnustaa.

Optimistinen selvitys

Islamista Ranskassa on kirjoitettu paljon

hyvää ja hyödyllistä, mutta nykyisessä

poliittisessa tilanteessa osa tiedosta ja

sen tulkinnasta vanhenee nopeasti.

Ranskan hallinto- ja talouselämän aitio-

paikoilla työuransa tehnyt Hakim El

Karoui on juuri julkaissut kyselytutki-

muksiin perustuvan 130-sivuisen rapor-

tin Un islam français est possible (Rans-

kalainen islam on mahdollinen; L’Insti-

tut Montaigne, 9/2016), joka löytyy hel-

posti googlaamalla. Julkaisijan ja ajatus-

laboratorion, riippumattoman Montaig-

ne-instituutin pyrkimyksenä on kriittisin

metodein hankitun yhteiskunnallisen

tiedon julkaiseminen.

Selvityksensä pohjaksi El Karoui

luonnostelee kuvan muslimeista nyky-

hetken Ranskassa. Viime vuosisadan

alussa Ranskassa asui muutama tuhat

muslimia, mutta Ensimmäisen maail-

mansodan jälkeen teollisuuden tarpeet

vetivät Ranskan suuriin keskuksiin alus-

maista Pohjois-Afrikasta lisää siirtolaisia.

Toisen maailmansodan päätyttyä maan

jälleenrakentamisessa tarvittiin taas lisää

siirtolaisia,��etenkin��Marokosta��ja��Alge-

riasta. Nyt muuttoliike oli jo massiivinen,

ja muslimiyhteisöjä syntyi Pariisin liepeil-

le (etenkin Saint-Denis’n alueelle), Mar-

seilles’hin, Lyoniin ja Rhône’in laaksoon

sekä Pohjois-Ranskan kaivoskaupunkei-

hin ja Elsassin alueelle. Öljykriisin myötä

1970-luvulla muuttoliike ehtyi, mutta

siirtolaisten taustaan liittyvä asetelma

vakiintui: alkuperältään algerialaisia on

lähes 40 %, marokkolaisia taas neljäsosa.

Muslimien sosiaalinen elämä on luonteel-

taan paikallista, eikä koko Ranskan kat-

tavaa organisaatiota ole.

El Karouin selonteko perustuu tutki-

mukseen, jossa on haastateltu edustavan

otoksen nojalla yli 15000 yli viisitoista-

vuotiasta Ranskassa asuvaa henkilöä.

Sen perusteella selvisi, että yli 15-vuo-
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tiaista ranskalaisista enää hieman yli

puolet (51,1 %) pitää itseään kristittyinä,

ja uskonnottomien määrä on kohonnut

39,6 prosenttiin. Muslimien prosentuaa-

linen�osuus on 5,6 %, mutta nuoria�mus-

limeja on huomattavan paljon: alle 25-

vuotiaiden osalta muslimit muodostavat

kymmenesosan Ranskan väestöstä. Yli

75-vuotiaista kolme neljännestä on kris-

tittyjä, mutta alle 30-vuotiaista vain

30 %. Puolet alle 30-vuotiaista ilmoittaa

itsensä���uskonnottomiksi. Johtopäätös:

kristittyjen määrä laskee yhtä nopeasti

kuin�uskonnottomien�ja muslimien mää-

rä kasvaa.

Tutkimusta varten tästä joukosta

seuloutui 1029 muslimitaustaista henki-

löä, joista 874 määritteli itsensä musli-

miksi, minkä perusteella islamia koske-

van selvityksen virhemarginaali on noin

3 % kumpaankin suuntaan. Niistä, joiden

vanhemmista toinen on muslimi, tunnus-

tautui muslimiksi lähes 85 %. Kaikista

haastatelluista muslimeista yli�neljännes

on työläisiä, yli viidennes toimihenkilöi-

tä, ja 30 % on opiskelijoita tai vailla

vakinaista työtä (koko Ranskan luku on

11,7 %). Jälkimmäinen ryhmä, jossa on

huomattavan paljon nuoria, ei näy Rans-

kan työttömyystilastoissa. Muslimeista

vain alle 5 % on työssään johtavassa

asemassa. Tutkituista muslimeista yli

puolet on syntynyt Ranskassa, 14 % Al-

geriassa, 13�%�Marokossa, 11 % Saharan

eteläpuolisessa Afrikassa ja lähes 5 %

Tunisiassa. Ranskassa syntyneiden van-

hemmat ovat pääosin syntyneet näillä

jälkimmäisillä alueilla.

Ranskan muslimien uskonnollisuut-

ta koskevat tulokset ovat erityisen kiin-

nostavat. El Karoui hahmottaa kuusi

ryhmää, joista yhdessä ääripäässä ovat

uskonnosta vieraantuneet 18 prosentil-

laan. Seuraavina ovat maallistuneet

muslimit (28 %), jotka sitoutuvat selvästi

ranskalaisiin arvoihin ja elämäntapaan,

mutta enimmäkseen syövät halal-lihaa,

ja�osa�heistä�pitää�huntuun pukeutumis-

ta�työelämässä myönteisenä asiana.�Näi-

den ryhmien muslimit eivät ole hylän-

neet uskontoaan,�mutta heidän�suhteen-

sa siihen on hyvin väljä. Heitä voisi pitää

kulttuurimuslimeina, ja vastaavasti hei-

dän joukossaan�on�enemmän sivistyneis-

töä ja ammattilaisia kuin uskonnollisem-

missa ryhmissä. Kolmannes nuorista ja

puolet yli 40-vuotiaista vastaajista kuu-

luu näihin ryhmiin. Maallistuminen on

siten enemmän vanhempien kuin nuor-

ten muslimien parissa tavattava ilmiö.

Keskimmäinen ryhmä (13 %) on

asenteiltaan ambivalentti. Näiden vas-

taajien mukaan polygamia ja kasvot lä-

hes kokonaan peittävä huntu (niqab) tu-

lee kieltää, mutta ranskalainen yhteis-

kunta on heidän mielestään liian maalli-

nen kieltäessään hunnun ja muiden us-

konnollisten tunnusten käytön työpai-

koilla. Neljäs ryhmä (12 %) edustaa lä-

hinnä Ranskassa asuvia muslimeja, joilla

ei ole Ranskan kansalaisuutta. He arvos-

televan jyrkästi polygamian kieltämistä

Ranskassa, vaikka hyväksyvätkin niqa-

bin kieltämisen. Näiden tulosten perus-

teella lähes puolet Ranskan muslimeista

on selvästi maallistuneita. Näiden lisäksi

on vielä yhteiskunnan pelisäännöt pää-

osin hyväksyvä neljäsosa, joka kritisoi

tiettyjä lainsäädäntöön liittyviä rajoituk-

sia, jotka kohdistuvat islamin tapakult-
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tuuriin. Ryhmät 3 ja 4 koostuvat hurs-

kaista muslimeista, jotka haluavat laa-

jentaa oikeuttaa uskontonsa ilmaisemi-

seen, mutta kunnioittavat periaatteessa

maan lakeja.

Viides ryhmä (13 %) edustaa autori-

tääristä islamia. Heidän mielestään isla-

min lain tulee mennä tasavallan lakien

edelle,�mikä�ilmenee�etenkin ajatuksena,

että uskontoa tulee voida ilmaista��va-

paasti�työpaikalla. Kuudes ryhmä�(15 %)

on samaa mieltä, mutta näkee islamin

lain noudattamisen kuuluvan muslimin

yksityiselämään, niqab mukaan lukien.

Näihin ryhmiin kuuluu paljon nuoria,

jotka eivät ole konservatiivisia vaan pi-

kemminkin kapinallisia muslimeja. Is-

lam merkitsee heille mahdollisuutta il-

maista�marginaalisuuttaan�ranskalaises-

sa yhteiskunnassa. Puolet�nuorista mus-

limeista kuuluu näihin ryhmiin; yli 40-

vuotiaista muslimeista näihin kuuluu

noin 20 % vastanneista muslimeista. Näi-

den ryhmien muslimeista lähes 40 % on

vailla vakinaista työtä tai opiskelijoita.

Vastaavasti vain hieman yli 5 % näistä on

johtavassa asemassa tai saanut ylempää

koulutusta. Näissä ryhmissä on myös

eniten käännynnäisiä – siis niitä, joiden

vanhemmista�kumpikaan�ei ole�muslimi.

Islamin käytännöistä selvästi leimal-

lisin on halal-lihan nauttiminen. Vastan-

neista 70 % ilmoittaa hankkivansa sitä

”aina”, 22 % ”toisinaan” ja vain 6 % ”ei

koskaan”. Suurin osa käytännöstä laista-

vista löytyy korkeimmin koulutettujen

parista. Seuraavaksi merkittävin tun-

nusmerkki on huntu: vastanneista 60 %

katsoo, että muslimityttöjen tulisi käyt-

tää huntua koulussa, ja näistä tiukimmat

eli 24 % kaikista vastaajista suosittelee

niqabin käyttöä. Vain 10 % vastaajista

piti huntua täysin yksilöllisenä valinta-

kysymyksenä. Kaiken kaikkiaan hunnun

käytön hylkää 26 % miehistä ja (vain)

18 % naisista – siis melko selvästi vastoin

yleistä käsitystä, jonka mukaan nimen-

omaan konservatiiviset muslimimiehet

pakottavat vaimonsa ja tyttärensä käyt-

tämään huntua. Myös niqabin käytön

kannattajista enemmistö on naisia, ja

enemmistö 15–25-vuotiaista muslimeista

kannattaa tyttöjen hunnun käyttöä kou-

lussa. Kuitenkin kulttuurimuslimeiksi

luokiteltavista naisista vain kolmasosa

käyttää huntua. Juuri tässä kysymykses-

sä muslimiväestön jakautuminen on

merkittävä indikaattori.

Muslimien valtakunnalliset järjestöt,

joiden kautta��Ranskan hallitus mielel-

lään toimii, eivät tavoita kunnolla paikal-

lisia muslimeja. Läheisempi suhde näillä

on moskeijoihin, mutta näissäkään yli

30 % heistä ei käy koskaan ja toiset 30 %

vain ramadanin juhlimisen yhteydessä

tai harvoin ja epäsäännöllisesti. Hieman

alle 17 % muslimeista käy moskeijassa

kerran viikossa ja�hieman yli 7 %�kerran

kuussa, lähinnä perjantain rukouksessa.

Noin 15 % muslimeista käy moskeijassa

useammin kuin kerran viikossa tai joka

päivä. Kysely kokonaisuudessaan viittaa

Ranskan muslimien parissa vallitsevaan

vahvaan uskonnollisuuteen, joka on kui-

tenkin suhteellisen riippumaton insti-

tuutioista ja elää vahvimmin arkipäivän

käytännöissä. Tämä kulkee käsi kädessä

ympäröivään yhteiskuntaan liittyvien

toiveiden kanssa: yli 90 % muslimeista

haluaa itselleen paremman yhteiskun-
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nallisen aseman. Näiden vastausten pe-

rusteella näyttää siltä, että Ranskan mus-

limien suuri enemmistö kokee uskonton-

sa yksityiseksi ja perhepiirin asiaksi. He

haluavat sopeutua yhteiskuntaan ja elää

rauhallista elämää.

Ristivetoa on kuitenkin vaikea vält-

tää. Lähes 37 % vastanneista kokee mus-

limien olevan Ranskassa salaliiton uhre-

ja, ja 8 % jättää vastaamatta kysymyk-

seen. Epäluulo ei johdu siitä, että musli-

mit välttelisivät kanssakäymistä valta-

väestön kanssa.��Heistä 92,5 % antaisi

vastakkaista sukupuolta olevan lääkärin

tutkia heidät ja 88 % heistä voi ongelmit-

ta kätellä vastakkaista sukupuolta ole-

vaa. Jonkinlainen raja kulkee kuitenkin

siinä, että 30 % heistä ei anna poskisuu-

delmaa vastakkaista sukupuolta olevalle,

ja 33 % ei halua käydä kaikille avoimissa

uimahalleissa.

Poliittisesti Ranskan muslimiväestö

on hieman�vasemmalle�kallellaan, mutta

lähes kolmasosa sijoittaa itsensä keskelle

poliittista asteikkoa. Vastaamisesta pi-

dättyvien osuus on hieman yli 20 %.

Uskonnollisesti konservatiiviset musli-

mit lukevat itsensä selvästi useammin

oikeistoon kuin liberaalit ja välinpitämät-

tömät. Presidentinvaaleissa muslimit

ovat kyselyn mukaan passiivisia: heistä

vain kolmasosa äänesti jompaakumpaa

ehdokasta presidentinvaalien toisella

kierroksella vuonna 2012. El Karoui ei

problematisoi keskelle sijoittuvien ja vas-

taamatta jättävien näkemyksiä pidem-

mälle, mutta joukossa lienee paljon isla-

misteja, jotka nimenomaan eivät halua

sijoittaa itseään tasavaltalaiseen poliitti-

seen kenttään.

Kokonaiskuvaa luonnostellessa ei voi

välttyä johtopäätökseltä, että puolet

Ranskan muslimeista on selvästi maallis-

tuneita, kolmas neljännes uskonnollisia

konservatiiveja ja viimeinen neljännes

eriasteisesti radikalisoituneita, lähinnä

nuoria muslimeja, jotka useissa tapauk-

sissa ovat työttömiä ja joiden suhde ym-

päröivään yhteiskuntaan on irrallinen.

Kuten El Karoui toiveikkaasti huomaut-

taa, näiden nuorten vanhetessa ja mah-

dollisesti myös vakiinnuttaessa paikkan-

sa yhteiskunnassa heidän radikalisminsa

haalistuu tai putoaa pois. On vaikea sa-

noa, kuinka pitkälle tällaista muutosta

voi pitää toiveajatteluna. El Karoui ko-

rostaa, että Ranskan muslimien tulee

voida tuntea olevansa sekä ranskalaisia

että muslimeja vailla minkäänlaisia on-

gelmia.

El Karoui tekee selkoa Ranskan po-

liittisen johdon yrityksistä organisoida

ranskalaista islamia muslimien kattojär-

jestöjen kautta. Keskeinen järjestö UOIF

(Union des organtisations islamiques en
France) pyrkii järjestön sivustojen mu-

kaan kohti ranskalaista islamia, joka

kunnioittaa tasavaltalaisia arvoja, mutta

pyrkii samalla suojelemaan muslimien

oikeuksia liian maalliseksi koettua valtio-

ta vastaan. Oikeus käyttää huntua on

yksi��keskeisistä kysymyksistä. Samalla

UOIF sanoo tuomitsevansa kaiken väki-

vallan ja rasismin; se pyrkii ohjaamaan

muslimeja islamin rauhanomaiseen ja

demokraattiseen toteuttamiseen Rans-

kassa. UOIF:iin liittyy kuitenkin vakavia

ongelmia. El Karouin tulkinnan mukaan

se pyrkii riippumattomuuteen samalla

kun se on sisäisesti jännitteinen organi-
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saatio: muslimiveljeskunta pyrkii vaikut-

tamaan UOIF:n kautta samalla kun jär-

jestö pyrkii pitämään salonkikelpoista

profiilia. UOIF tavoittaa muslimien jou-

kosta kohtalaisen hyvin koulutetun ja

hyvässä sosiaalisessa asemassa olevan

keskiluokan (johon kuuluu olennainen

joukko Muslimiveljeskunnan jäseniä,�joi-

hin palaan tuonnempana), mutta sillä on

suuria ongelmia etenkin sosiaalisesti vie-

raantuneiden ja työttömien nuorten

muslimien tavoittamisessa. Kyselyjen

mukaan Ranskan muslimeista vain 12 %

kokee UOIF:n itselleen läheiseksi järjes-

töksi. Suurin osa�muslimeista�on�verkos-

toitunut paikallisesti, eivätkä moskeijat-

kaan tavoita kuin osan alueensa musli-

miväestöstä. Yhtenä syynä tähän on epä-

tasapaino imaamien ja muslimien valta-

väestön suhteessa: imaamit ovat usein

muslimimaista tulleita ja iäkkäitä, eikä

ole epätavallista, että heidän ranskan tai-

tonsa on heikko. Muslimeilla on Rans-

kassa vain 56 omaa koulua, joissa käy

yhteensä noin 5000 oppilasta.

Yksi islamin vaaratekijöistä tasaval-

talaisten arvojen kannalta liittyy Saudi-

Arabiasta käsin levitettyyn salafismiin,

joka pyrkii vaikuttamaan etenkin nuor-

ten vieraantuneiden muslimien parissa.

Salafismi kutsuu muslimeja palaamaan

alkuperäisenä pitämäänsä islamiin ja

hylkäämään kaikki uudistukset, joihin

myöhemmässä ja etenkin länsimaistu-

neessa islamissa on langettu. Salafismi

tähtää islamilaisen lain uskolliseen nou-

dattamiseen; pukeutumisen osalta siihen

kuuluvat miehillä pitkän tunikan ja nai-

silla niqban käyttö. Proselytismi on olen-

nainen osa salafistien toimintaa, ja Inter-

net on osoittautunut erinomaiseksi väli-

neeksi. Arvioidaan, että Ranskassa on

noin 15000–20000 salafistia, joista hie-

man yli puolet on syntyperältään pohjois-

afrikkalaisia, kun taas turkkilaistaustai-

sia on vain vähän. Käännynnäisiä liik-

keen jäsenistä on lähes 30 %, ja tästä

syystä salafistien jäsenkanta on verrat-

tain nuorta; 30–40-vuotiaita on paljon.

Salafismi avaa etenkin nuorille yhteis-

kunnasta vieraantuneille käännynnäisil-

le��väylän��poliittisen järjestelmän��ulko-

puolella pysyttelevään poliittiseen kri-

tiikkiin ja radikalismiin. Osa salafisteista

eristäytyy eikä pyri muuttamaan yhteis-

kuntaa politiikan keinoin. On kuitenkin

oma joukkonsa nuoria indoktrinoituneita

salafisteja, jotka saattavat irtautua mos-

keijasta ja antautua poliittiselle jihadis-

mille. Radikalisoivia ympäristöjä riittää:

joidenkin moskeijoiden ja Internetin li-

säksi jihadismi leviää myös vankiloissa,

opiskelijayhdistyksissä, kahviloissa ja is-

lamilaisissa kirjastoissa.

El Karoui hahmottelee kirjassaan

ranskalaisen islamin edellytyksiä. Hyvät

perusteet tälle on�etenkin�kahdessa�teki-

jässä: 1) islamin ja sen kulttuurin tunte-

muksessa sekä muslimien itsensä että

ulkopuolisten parissa: 2) islamin hyvin

rahoitetussa, keskitetyssä ja läpinäkyväs-

sä organisoitumisessa. Kaiken tämän tu-

lisi sopia yhteen Ranskan tasavaltalais-

ten arvojen kanssa. Taloudellinen riippu-

vuus jihadismia tukevista maista tulee

katkaista. Imaamien tulee saada kunnol-

linen koulutus ja palkkaus. El Karouin

selvitys ja ohjelma ovat saaneet osakseen

kritiikkiä, jonka mukaan se yksinkertai-

sesti edesauttaa islamistien pyrkimyksiä
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Ranskan islamilaistamiseksi. UOIF:n ja

muiden�ranskalaisten�muslimijärjestöjen

toimintaan liittyy Houellebecqin kirjas-

saan esille ottama ongelma, jota El Ka-

rouin käsittelee vain vähän: Muslimivel-

jeskunnan poliittinen toiminta virallises-

ti hyväksyttyjen järjestöjen kautta. Mus-

limiveljeskunnalla on sormensa��pelissä

myös salafismin leviämisessä; näiden

kahden välille ei voi vetää selvää rajaa.

Kaksinaamainen Muslimiveljeskunta:

pessimistinen tilinteko

Viime tammikuussa Muslimiveljeskun-

nan entinen jäsen, insinööri Mohamed

Louizi (s. 1978) julkaisi�kirjan Pourquoi
j’ai quitté les frères musulmans: Retour
éclairé vers un islam apolitique (”Miksi

jätin Muslimiveljeskunnan: Valistunut

paluu epäpoliittiseen islamiin”; Michalon

Éditeur 2016). Teoksessa Louizi selvit-

tää taustaksi lapsuuttaan ja nuoruuttaan

Marokossa, kansan syvien rivien luon-

nollista islamia sekä hänen äidin puolei-

sen�isoisänsä perintönä välittynyttä hen-

gellistä ja eettistä uskoa. Koska Louizin

oma isä oli ollut Muslimiveljeskunnan

jäsen (josta tämä irtautui myöhemmin),

poika oli altis sieltä tuleville vaikutteille.

1990-luvun alussa hän liittyi nuoriin is-

lamisteihin ja kuvaa 16 vuotta kestänyttä

jäsenyyttään Muslimiveljeskunnassa, en-

sin Marokossa ja sitten Ranskassa, jonne

hän muutti ja jäi asumaan. Erottuaan

veljeskunnasta Louizi kutsuu itseään

epäpoliittiseksi muslimiksi. Hän on koke-

nut tehtäväkseen paljastaa Muslimivel-

jeskunnan perimmäisen ideologian sekä

katseilta suojatut toimintatavat.

Muslimiveljeskunnan perusti Has-

san al-Banna (1906–1949) brittien mie-

hittämässä Egyptissä 1928. Hänen visio-

naan oli opettaa opilliseen kuuliaisuu-

teen ja poliittiseen valtaan tähtäävää is-

lamia etenkin nuorille, joita varten hän

perusti brittiläisen partioliikkeen innoit-

tamia puolisotilaallisia järjestöjä. Edel-

leen 1930-luvulla Hitlerjugendin tar-

joama malli vaikutti vahvasti al-Bannan

nuorisojärjestöihin. Sanoma upposi tule-

vaisuutensa ja toivonsa menettäneisiin

egyptiläisnuoriin. Näiden parissa oli

helppo syventyä levittämään myös pyhän

sodan ideologiaa, joka oli luonnollinen,

perinteestä juontuva seuraus määrätie-

toiselle poliittiselle islamille. Gamal

Abdel Nasserin johtamassa Egyptissä

1960-luvulla Muslimiveljeskuntaa vai-

nottiin ja sen uusi��ideologinen johtaja

Sayyid Qutb hirtettiin vankilassa, mut-

ta määrätietoinen työ johti aatteen leviä-

miseen ympäri islamilaista maailmaa.

Aseellinen taistelu Israelin valtion tuhoa-

miseksi on aina kuulunut luonnollisena

osana Muslimiveljeskunnan agendaan, ja

Nasserin epäonnistuminen sodissaan oli

omiaan vain vahvistamaan uskoa järjes-

tön omaan uskonnollis-poliittis-sotilaalli-

seen visioon.

Veljeskunnan aate levisi myös Ma-

rokkoon, jossa Mohamed Louizi omaksui

sen 19-vuotiaana, vuonna 1997. Hänet

värvättiin yhtenäisyyden ja reformin ni-

meä kantavaan islamistiseen liikkeeseen
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(ranskaksi Mouvement de l’unicité et de
la réforme; MUR). Sen piirissä hän nousi

myös nuoreksi vaikuttajaksi, joka omak-

sui liikkeen poliittisen agendan, jonka

hän aluksi kuvitteli olevan luonteeltaan

väkivallaton. Opiskellessaan insinööriksi

hän kuului myös islamistiseen opiskelija-

järjestöön, jonka toiminnassa oikeuden-

mukaisuuden ja hyvyyden retoriikka se-

koittui vaivatta poliittisiin ja islamistisiin

iskulauseisiin.���Islamistien���poliittisessa

toiminnassa Louizia häiritsi poliittisten

tavoitteiden naamioiminen uskonnolli-

sen identiteetin kysymyksiin. Kirjassaan

hän toivoo, että Marokon muslimiveljet

toimisivat poliittisesti läpinäkyvästi pää-

määriensä edistämisessä.

Marraskuussa 1999 Louizi muutti

Ranskaan Lillen yliopistoon jatkamaan

opintojaan. Hän muistaa matkalla haa-

veilleensa islamilaisesta Euroopasta,

mutta perillä ranskalaisen kulttuurin

rikkaus, aineellinen hyvinvointi ja demo-

kratian toimivuus yllättivät hänet. Peril-

lä hän sai pian huomata, että Muslimivel-

jeskunnan��ideologisiin tarpeisiinsa��val-

jastama opiskelijajärjestö Étudiants Mu-
sulmans de France (EMF) ei halunnut

toimia muodollisesti hyväksymiensä mo-

nikulttuuristen arvojen���edellyttämällä

tavalla. Vielä pahemmin olivat Louizin

mukaan asiat edellä mainitussa

UOIF:ssa, josta hänellä on huomattavas-

ti synkempi kuva kuin El Karouilla,

UOIF:ssa Louizi vaikutti paikallistasolla.

Lillessä ”veljet” jakautuivat – täysin Has-

san al-Bannan opetuksen mukaan – sel-

västi kahteen ryhmään, siviileihin ja so-

tilaallisiin. Louizi pyrki osallistumaan

aktiivisesti uskontojen väliseen kohtaa-

misiin, mitä muslimiveljet�katsoivat�kar-

saasti. Louizin erottua UOIF:sta hänen

kuvansa retusoitiin – Neuvosto-Venäjäl-

tä tuttuun tapaan – pois yhteisvalokuvis-

ta ja julkisissa selvityksissä vaiettiin hä-

nen toimintakaudestaan järjestössä.

Louizi ei näe terroritekoihin yllyttä-

vien jihadistien ja Muslimiveljeskunnan

välillä olennaista eroa; ero ei ole laadulli-

nen vaan pikemminkin on kysymys aste-

erosta. Muslimiveljeskunta naamioituu

UOIF:n vaikutusvaltaisten piirien sisään

ja pyrkii sitä kautta edistämään mono-

kulttuurista ohjelmaansa: islamin ylival-

lan edistämistä sopivin keinoin poliitti-

sesta�vaikuttamisesta�aseelliseen toimin-

taan saakka. Louizi mainitsee äskettäi-

sen esimerkin: helmikuussa 2015 Amar

Lasfar, UOIF:n presidentti julisti rans-

kalaiselle medialle, että järjestöllä ei ole

mitään tekemistä Muslimiveljeskunnan

kanssa, mutta vuotta myöhemmin Mo-

hamed Karrat, Lasfarin läheinen yh-

teistyökumppani ja Villeneuve d’Ascq’n

moskeijan rehtori teki selväksi, että Mus-

limiveljeskunta on ylpeä toiminnastaan

UOIF:n kautta eikä halua salata sitä.

Louizi�selvittää�tosiasiaa, joka on ollut�jo

kauan nähtävissä: Muslimiveljeskunta

on 1980-luvulta saakka pyrkinyt valtaa-

maan Euroopassa ”alueita” – moskeijoi-

ta, kiinteistöjä, kouluja – joiden välityk-

sellä�se�voi levittää�poliittista ohjelmaan-

sa, jonka haaveellisena päämääränä on

tehdä Euroopasta osa islamin maailmaa.

Toiminnan perusteet ovat Koraanin suu-

rissa 8 (”sotasaaliiden suura”) ja 9 (”ka-

tumuksen suura”), jotka molemmat ke-

hottavat taisteluun uskottomia ja tees-

kentelijöitä vastaan, joita odottaa helve-
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tin tuli.

Muslimiveljeskunnan vahvan mie-

hen Muhammed Morsin joulukuun

2012 vaalivoitosta alkanut valtakausi

Egyptissä osoittaa, mihin järjestö poliitti-

sesti kaikkialla muuallakin pohjimmil-

taan pyrkii: perustuslain muuttamiseen,

islamin lain voimaan saattamiseen, ih-

misoikeuksien sekä naisten ja uskonnol-

listen vähemmistöjen oikeuksien syrjäyt-

tämiseen veljeskunnan määräysvallan

tieltä. Morsi itse syrjäytettiin ja hänet

tuomittiin vankeuteen useista rikoksista,

mutta se ei ole vaikuttanut veljeskunnan

käsityksiin ohjelmansa toimivuudesta.

Muslimiveljeskunnan poliittinen ohjel-

ma, johon Mursin noin puolen vuoden

mittaiseksi jääneen kauden aikainen toi-

minta perustui, on nimeltään tamkin
(”poliittisen vallan ottaminen ja�säilyttä-

minen”). Louizi esittelee ohjelman nojau-

tuen vaikutusvaltaisen libyalaisen shei-

kin Ali Sallabin teokseen aiheesta. Ohjel-

malla on neljä vaihetta: islamin levittä-

minen, järjestön ihanteita vastaavien yk-

silöiden valinta, organisaation yhteiskun-

nallisen toiminnan monipuolistaminen ja

tehostaminen sekä lopulta yksinvallan

haltuun ottaminen.

Tähän perustuu se, mitä Louizi ku-

vaa myös UOIF:n julkilausumattomaksi

salaiseksi haaveeksi (rêve secret): islami-

laistettu Eurooppa. Louizi sanoo, että

tukevasti Muslimiveljeskunnan käsissä

olevassa UOIF:ssa kaikkia dokumentte-

ja, linjauksia ja toimintaohjeita ei jaeta

kaikille. Vain järjestössä tarpeeksi pitkäl-

le edenneet ja sopiviksi katsotut jäsenet

saavat��salassa��pidettävää��tietoa veljes-

kunnan perimmäisistä päämääristä ja

keinoista niiden saavuttamiseksi. Julki-

suudessakin on tullut esille joidenkin

muslimijohtajien tapa painottaa��priori-

teettien tajua (le sens des priorités), joka

puuttuu etenkin marginaalisiin poliitti-

siin kysymyksiin kajoavilta imaameilta ja

muilta alemman tason muslimivaikutta-

jilta. Käsite viittaa menetelmään, jossa

kaikki toiminta suunnitellaan suurta

päämäärää, tamkinia, silmälläpitäen.

Euroopan islamilaisten järjestöjen liiton

(Fédération des organisations islamique
en Europe; FOIE) entinen presidentti

Chakib Benmakhlouf on vuonna 2008

antamassaan haastattelussa puhunut

prioriteettien tajusta ja todennut, että

järjestöllä�on�20 vuoden päähän ulottuva

toimintasuunnitelma. Louizi näkee tässä

selvän yhteyden tutkimiinsa dokument-

teihin. Kun samainen Benmakhlouf pu-

huu islamin voitosta Euroopassa käytä-

vässä taistelussa, hän ei puhu runollisesti

tai vertauskuvallisesti. Louizi lainaa

huhtikuussa 2015 julkaistua brittiläistä

raporttia ”Report on the history of the

Muslim Brotherhood”, joka löytyy hel-

posti googlaamalla. Sen mukaan Musli-

miveljeskunta on tarjonnut kaikille nyky-

hetkessä vaikuttaville sotilaallisille isla-

mistisille järjestöille ideologisen mallin

sekä tukenut niiden kehitystä.

Lopuksi

Houellebecqin romaanin�uhkakuvalla�on

vastineensa ruohonjuuritason todellisuu-

dessa, mutta islamismin poliittisen läpi-

murron aika ei ole käsillä. Jos Ranskassa

vaikuttavien Muslimiveljeskunnan mies-

ten suunnitelmat ja toiveet käyvät to-

teen, järjestön poliittinen valta alkaa tun-
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tua 2030-luvun loppupuolen Ranskassa.

El Karouin selvityksen ja Louizin kirjan

välillä puolestaan on kiinnostavaa risti-

vetoa. Louizin hyvin dokumentoitujen

kokemusten ja veljeskunnan ohjelman

valossa juuri El Karouin visioima yhte-

näinen muslimien organisaatio sopisi hy-

vin Muslimiveljeskunnan soluttautumis-

taktiikalle ja valtapyrkimyksiä��palvele-

valle, valheiden varaan rakennetulle

viestinnälle. Valtiovallan on ollut ja on

tulevaisuudessakin mahdotonta valvoa,

mitä valtaan pyrkivät ”veljet” puuhaavat

pystyttämiensä kulissien takana. Tässä

valossa juuri El Karouin kuvaama musli-

mien organisatorinen hajanaisuus ja

muslimien enemmistön sitoutuminen

paikallistason rauhalliseen yhteiseloon

suojelevat tasavaltalaista ja monikulttuu-

rista Ranskaa Muslimiveljeskunnan mo-

nokulttuurisilta ja yksinvaltaisilta suun-

nitelmilta. Ranskassa UOIF:n vaikutus-

piirissä lasketaan olevan noin 280 islami-

laista järjestöä sekä 65 moskeijaa. Jäl-

kimmäinen luku kattaa vain 3% Ranskan

2052 moskeijasta, mutta Louizi�muistut-

taa, että Muslimiveljeskunnan toiminta

on poikkeuksellisen aktiivista, määrätie-

toista ja hyvin organisoitua.

Ranskan tilanne ei ole ainutlaatui-

nen. Sekulaarin ja hiipuvan kristinuskon

ongelma ei ole eettisiin ja hengellisiin

asioihin suuntautunut rauhanomainen

islam eikä edes näihin liittyvä muslimien

identiteetti, joka keskeisine tunnuksi-

neen tulee ajan kuluessa länsimaissa en-

tistä näkyvämmäksi. Ne, jotka tuomitse-

vat islamin sellaisenaan ja kokonaan,

mukaan lukien vastavalittu Yhdysvalto-

jen presidentti Donald Trump, eivät

näe asian ydintä eivätkä siten pysty toi-

mimaan demokratian sisään soluttautu-

vaa ja militanttia islamia vastaan. Länsi-

maiden ongelmana ei ole islam vaan po-

liittisella tasolla juuri Muslimiveljeskun-

ta, jonka toimintaan ei edelleenkään kiin-

nitetä tarpeeksi huomiota. Nähtäväksi

jää, ovatko ranskalaiset ja muut euroop-

palaiset poliitikot hyödyllisiä idiootteja,

jollaisia Michel Houellebecq heidän nä-

kee olevan.
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NÄKOALOJA
Liturgista johdonmukaisuutta

Stimulus

� Et��ole tosissasi. Ei noin voi tehdä,

vaikka se olisikin yleinen käytäntö, sanoi

Lahtinen ja hörppäsi olutta pullostaan.

Useimmissa seurakunnissa tehdään tällä

tavalla, puolustautui Jokinen. Viini vain

kaadetaan takaisin kannuun. Ja rahaa

säästyy, hän sanoi vielä, pyyhki kasvonsa

ja otti uuden oluen. Lahtisen tavoin Sal-

minenkaan ei pitänyt enemmistön mei-

ningistä. Mutta sinähän olet jo kon-

sekroinut ehtoollisaineet eikä niitä voi

konsekroida uudestaan. Kyllä voi, sanoi

Jokinen ja virnisti Salmiselle, vaikka var-

muuden vuoksi, jos vaikka olisi kon-

sekrointisuoritus jäänyt puutteelliseksi.

Te olette kaverit tässä asiassa vähemmis-

tössä, olittepa kuinka oikeassa tahansa.

Kirkkoherrat Lahtinen, Jokinen,

Virtanen ja Salminen��olivat tavanneet

vuosia sitten�papiston�virkistyspäivillä ja

olivat päättäneet viettää yhdessä muuta-

man mukavan saunaillan kirkkovuodes-

sa. Nyt oli Lahtisen vuoro olla isäntänä.

Löyly oli maistunut, ja koppa keskikette-

rää hupeni pukuhuoneessa rauhalliseen

tahtiin. Talon puolelle ei ollut kiirettä,

sillä se oli rouva Lahtisen valtakuntaa, ja

hän oli jäänytkin täksi illaksi kotiin. Pu-

huttuaan niitä näitä miehet olivat josta-

kin syystä ajautuneet keskustelemaan

ehtoollisviinin kohtalosta ehtoollisen jäl-

keen, ja siitä he saivat aikaan paljon

tiukemman väittelyn kuin historian Jee-

suksesta, homoseksuaalisuudesta tai

ylösnousemuksesta.

Jokinen katsoi hämmentynyttä Sal-

mista. Sori, hän sanoi, ei millään pahalla.

Mutta mitä sinä teet, hän kysyi Salmisel-

ta. Kaadan��maljasta��kaiken��viemäriin,

sanoi Salminen, joka oli jo aikonut panna

alushousut jalkaansa, mutta jäikin vielä

istumaan. Eikä sitä koskaan ole suuria

määriä, jos osaa arvioida kulutuksen. Ei

kai sentään, ihmetteli Lahtinen toisenkin

virkaveljen puuhia, ei tuo ole ehtoollisvii-

nille sopivaa. Mikset kaada saman tien

vessanpönttöön? Salminen meinasi hi-

keentyä ja hipelöi taas alushousujaan,

mutta malttoi mielensä. On se aivan eri

asia, kysymys on ihan vaan käytännön

ratkaisusta, hän sanoi. Ajatelkaa nyt:

joku systemaattisen teologian professori,

en onneksi muista kuka, oli pohtinut

asiaa ja sanoi, että lavuaariin voisi ensin

laskea vettä ja sitten kaataa viinin veteen

ja sitten ottaa tulpan pois, ihmetteli Sal-

minen�ja pudisteli päätään.�Minä en�ym-

märrä, onko koko asiassa mitään mietti-
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misen arvoista. Eikä edes kiinnosta. Se

on ihan käytännön asia. Tehkää, mitä

haluatte, sanoi Salminen vielä ja oli hil-

jaa. Onko sitä olutta vielä, hän kysyi, ja

Lahtinen ojensi�pullon�pahoillaan�olevan

näköisenä.

Entä sinä? Jokinen katsoi kysyvästi

Lahtiseen, joka vaikutti vakavalta. Minä

kaadan sen kirkon�kivijalkaan,�Lahtinen

murahti. Niin kuin käytännöllisissä har-

joituksissa opetettiin. Ja varmaan teille-

kin opetettiin. Siis minullekin tämä on

ihan käytännön asia, vaikka olisi kolme-

kymmentä astetta pakkasta, hän täs-

mensi painottaen sanaa vaikka. Ihanko

totta käytännöllinen, ehti Salminen ih-

metellä, mutta Lahtinen ei huomannut

mitään vaan kääntyi Virtasen puoleen.

Mitä sinä teet vai kehtaatko edes sanoa,

hän kysyi hiljaiselta vierustoveriltaan.

Minä kaadan viinin pulloon, vien sen

kotiin ja juon illalla vaimon kanssa, vas-

tasi Virtanen. Illallisella vai ihanko ma-

kuukamarissa, vitsaili Jokinen. Mutta ei-

hän ehtoollisviini��voi olla muuta kuin

kirkollista käyttöä varten, sanoi Lahti-

nen tosissaan, huolimatta siitä, että huo-

masi vastustavansa kaikkia muita ja pi-

laavansa iltansa. Ortodoksipapit, sanoi

Virtanen, juovat lopun viinin sakastissa

vigilian jälkeen. Miksi minä en voi viedä

viiniä kotiin ja juoda sitä siellä?

Jokinen halusi puolustaa omaa käy-

täntöään,��jonka tiesi kaikkein��yleisim-

mäksi. Mitä te sitten teette öyläteille, hän

kysyi päättäväisesti. Minä panen ne�aina

takaisin astiaan, tottakai. Ettehän te-

kään kaada niitä kirkon kivijalkaan tai

viemäriin, Jokinen virkkoi argumentin

löytäneen ihmisen ilme naamallaan, tai

vie kotiin vaimolle iltapalaksi.�Itse asias-

sa vien, sanoi Virtanen ylpeänä liturgi-

sesta johdonmukaisuudestaan. Lahtinen,

joka katsoi oikeasti edustavansa liturgis-

ta johdonmukaisuutta, oli tyytymätön

Jokisen väitteeseen. Viini on eri asia kuin

leipä, hän riensi vastaamaan, se ei säily

samalla tavalla kuin leipä, jonka voi käyt-

tää uudestaan. Ja tämäkin on taas ker-

ran ihan käytännöllinen kysymys, hän

lisäsi. Et ole tosissasi, ehti Jokinen sanoa

ja nostaa pullon huulilleen, kun puku-

huoneen ovi yhtäkkiä aukesi.

Siellä seisoi varreltaan tukeva rouva

Lahtinen, joka ilmoitti, että se oluen sär-

piminen saa nyt riittää. Herrat ovat hy-

vät, pukevat päälleen ja siirtyvät talon

puolelle nauttimaan iltakahvit ja vanilja-

viinerit. Sitten saatte lähteä kotiinne.

Minä menen aikaisin nukkumaan.
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