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Ei enää vaikenemista, ei enää salaisuuksia
Kristillinen usko ja elämä Aasian naisten näkökulmasta

PIRKKO LEHTIÖ

Naisten asioista puhuminen saa ihmiset tuntemaan
usein olonsa epämukavaksi. Halutaan puolustautua.
Tämä koskee yhtä hyvin miehiä kuin naisiakin. Sii-
hen on kaksi syytä: l. aihe koskettaa jokaista ja 2.
olemme hyvin herkkiä kuulemaan miehiin kohdistu-
vaa kritiikkiä silloinkin, kun puhumme molemmista
sukupuolista. Puhuja tulee helposti väärinymmärre-
tyksi.1

Tarkastellessamme Aasian naisten elämää saam-
me kuulla erään perusväittämän: teologia on rikkaitten
länsimaisten miesten teologiaa. Rikas tarkoittaa hy-
vän ja pitkän koulutuksen saanutta ja teoreettisesti
ajattelevaa henkilöä. Länsimainen merkitsee eu-
rooppalaista tai/ja anglo-amerikkalaista kulttuuria.
Teologinen kasvatus ja teologian luominen ovat ol-
leet miesten etuoikeus. Naisten näkökulmaa vastaan
väitetään, että teologia on puhdasta, eikä sillä ole mi-
tään tekemistä sukupuolen kanssa. Kuitenkin teo-
logia on tiedettä, joka ei koskaan voi olla objektii-
vista enempää kuin muutkaan tieteet. Todellinen teo-
logia ja asiantuntija tunnustaa aina nöyrästi rajoi-
tuksensa.

Aasiaan saapuva länsimaalainen kohtaa tämän li-
säksi muita esteitä naisten tekemälle teologialle,
Ensimmäiseksi väitetään usein, ettei Aasiassa ole tar-
vetta tällaiseen, vaan että se on radikaalin länsimai-
sen feminismin tuote, jolla ei ole mitään annettavaa
tässä kontekstissa. Aasialaisten naisten herääminen
tapahtui Kolmannen maailman teologien ekumeeni-
sessa yhdistyksessä (The Ecumenical Association of
Third World Theologians, EATWOT) Johon kuuluu
katolilaisia, ortodokseja ja protestantteja ja joka edus-
taa monenlaista teologista ajattelua kolmesta eri maan-
osasta,2 Kokous pidettiin New Delhissä 1981. Nais-
teologit tajusivat, että vaikka heidän mieskollegan-
sa olivat progressiivisia teologeja, he olivat myös so-
keita sukupuolia koskeville kysymyksille. He tekivät
selväksi, etteivät he halunneet olla EATWOTIN ko-
kouksissa vain läsnä tai merkkinä heille suodusta kiin-
tiöstä ja tulla kohteliaasti kuulluiksi ja sitten jätetyiksi
huomiotta. EATWOTin rakenteiden ja käytäntöjen

tuli jatkossa heijastaa sitä yhteyttä ja tasa-arvoa Kris-
tuksessa, jota kristityt julistavat.3 Aasiassa aktiivi-
simmat naisteologit naisten teologian luojina ovat In-
tiassa, Filippiineillä ja Etelä-Koreassa.

Toisen väitteen naisten teologian luomista vas-
taan kohtaa kiinalaisessa kulttuurissa. Sen mukaan
kiinalaiset kirkot eivät tarvitse feministiteologiaa tai
naisten näkökulmaa, koska sillä on oma naisia kos-
keva tulkintansa ja filosofiansa. Tällä tarkoitettaneen
ennen muuta kungfutselaista filosofiaa, joka mää-
räytyy miehestä käsin ja joka näkee naisen miestä
alempiarvoisena. Kungfutselainen ajattelu on tosin
osittain väistymässä postmodernistissa tilanteessa.

Kolmas vastaväite naisten teologiaa vastaan on:
feministiteologia on liian radikaalia. Tähän väittee-
seen kätkeytyy sen esittäjän tietämättömyys siitä, et-
tä feministiteologiaa on hyvin monenlaista ja siitä pu-
huttaessa on oltava selvillä, millaisesta teologiasta tai
sen piirteistä kulloinkin puhutaan. Monia ilmeisesti
huolestuttaa se, että Jumala määritellään ilman suku-
puoleen viittaavia ilmaisuja. Toiseksi on huomattava
myös, että feminismi ja feministiteologia eivät ole sa-
ma asia. Feminismi kattaa kaikki ongelmat ja kysy-
mykset naisten näkökulmasta. Feministiteologiaa teh-
dään naisten näkökulmasta siten, että se koskettaa
kirkkoa ja se käsittelee uskon kysymyksiä.

Neljäs vastaväite sanoo: "Omassa elämässäni ei
ole mitään ongelmia puhuttaessa naisten kysymyk-
sistä." Tähän liittyvä asenne on hyvin itsekäs. Jos sul-
jetaan silmät naisten vaikeuksilta, joihin pyritään vas-
taamaan kristillisestä uskosta käsin, samalla sulkeu-
dutaan tämän maailman realiteeteilta.

Viides este on hyvin käytännöllinen. Opettaessa-
ni feministiteologiaa Luterilaisessa teologisessa se-
minaarissa Hongkongissa ihmettelin sitä, miksi kiinalai-
set naisopiskelijat eivät olleet siitä kiinnostuneita.
Keskustellessani tästä opiskelijoiden kanssa jotkut
sanoivat syyksi sen, että jo siihen tutustuminen lei-
maa heidät siten, etteivät he voi päästä naimisiin. On-
ko takana pelko siitä, että tällä tavoin menettää jotain
feminiinisyydestään? Näinhän on suhtauduttu nais-



liikkeeseen sen alusta lähtien. Nainen, myös hyvin
koulutettu nainen, on edelleen sidottu kimalaiseen
kulttuuriin lujemmin kuin kristillisen uskon tuomaan
vapautumiseen. Eriytyvässä maailmassa teologian
tehtävä on kuitenkin löytää tapoja naisten ja miesten
tukemiseksi ja uudenlaisten kysymysten kohtaami-
seksi muuttuvassa yhteiskunnassa. Muutosta ei voi
pysähdyttää; siksi erityisesti naisten olisi saatava tu-
kea kristilliseen uskoonsa uudessa tilanteessa. Aviolii-
ton rinnalla myös naimattomuus tai yksineläminen on
yksi lisääntyvä vaihtoehto, johon on monia syitä. Mi-
tä tällaisesta elämäntavasta opetetaan kristillisessä
kirkossa?

AASIALAINEN FEMINISTITEOLOGIA

Sr. May-John Mananzan Filippiineiltä määrittelee Aa-
sian feministiteologian kansallisissa ja alueellisissa
konsultaatioissa käytyjen keskustelun pohjalta seu-
raavin piirtein:

1. Kontekstuaalisuus: Aasian naisten kysymyk-
set ja heidän vaikeutensa miesten hallitsemassa maa-
ilmassa ovat lähtökohtana teologian luomiselle. Nai-
set kertovat tarinoitaan tietoisesti ja poliittisesti ja ker-
toessaan he alkavat ymmärtää itseään ja todellisuut-
taan paremmin.

2. Uusi raamatullinen hermeneutiikka kohtaa nais-
ten tilanteen. Siitä puhkeaa Raamatun lukeminen, mis-
sä nähdään Raamatun naisten tilanteen rinnakkai-
suudet omien kokemuksien kanssa. Sen jälkeen tul-
kitaan raamatunkohdat, jotka vahvistavat naisten alis-
tamista ja diskriminointia, ja tarkastellaan niitä nii-
den kulttuurikontekstissa.

3. Uskonnollinen ja kulttuurinen kritiikki. Kul-
tuurien ja uskontojen moninaisuus Aasiassa haastaa
kriittiseen tutkisteluun, missä pyritään tunnistamaan
sekä niiden vapauttavat että alistavat voimat.

4. Naisten kokemusten autenttisen arvon löytä-
minen. Naiset tunnistavat uskonnollisen perinnön,
kun he kieltävät kunnioitusta herättävän tai pakotta-
van tradition. He huomaavat, että heidän hengellinen
perintönsä ulottuu institutionalistuneen uskonnon ja
virallisen teologian taakse.

5. Uudelleen tulkinta ja uusi formulointi. Kun nai-
set tuovat omat kokemuksensa ja oman tilanteensa
analyysin uskonnolliseen perinteeseensä, uudet kään-
nökset, uudet tulkinnat ja uusi kieli syntyvät. Uskon-
nolliset oivallukset saavat ilmaisunsa uskonnollisten
muotojen ja symbolien moninaisuudessa.

6. Uusi visio. Naiset näkevät uusia mahdollisuuksia
yhteisölle ja sosiaalisille suhteille ja he pyrkivät kamp-

paillen toteuttamaan nämä mahdollisuudet. Aasian
feministiteologia ei ole vain akateemista teologiaa,
vaan se johtaa vapauttavaan toimintaan. Sen edelly-
tyksenä on paneutuminen naisten pyrkimyksiin. Toi-
mimalla poliittisesti sosiaalista muutosta kohti nais-
ten teologian tekeminen tulee osoitetuksi todeksi.4

Aasialaisessa naisten teologiassa suuri rooli on
myös kysymyksellä uskontojen välisistä suhteista.
Kristillinen usko on nuori verrattuna vanhoihin us-
kontoihin. Monilla kristityillä naisilla on taustanaan
jokin näistä. Ei ole lainkaan ihme, että tässä tilanteessa
uskontojen välinen dialogi on myös merkittävä. Aa-
sian naisten teologia sisältää monia piirteitä, joihin
tutustuminen vaatii oman tutkimuksensa. Kysymyk-
senasettelut eivät noudata monestikaan länsimaisen
ajattelun linjoja, koska kulttuurin vaikutus merkitsee
samalla myös asioiden prioriteettien määrittelyä. Aa-
sian naisteologien harjoittama teologia on haastavaa.
Tuntuman siitä saivat monet Canberran Kirkkojen
maailmanneuvoston yleiskokouksessa, jossa etelä-
korelainen naisteologi Chung Hyun Kyung ravisteli
länsimaista teologiaa yllättäen tavalla, joka herätti
jyrkkiä kannanottoja sitä vastaan. Hänen teologiansa
ymmärtäminen vaatii paneutumista korealaiseen
uskonnollisuuteen ja kristillisyyteen sekä kulttuuriin.5

Mittapuut eivät löydykään silloin länsimaisesta teo-
logiasta.

Seuraavassa haluan käsitellä neljää piirrettä aa-
sialaisessa feministiteologiassa: (1) naisten koke-
muksia, (2) raamatullista hermeneutiikkaa, (3) kris-
tologiaa ja (4) naisten spiritualiteettia. Suppeassa esi-
tyksessä voi vain hipaista joitakin kysymyksiä.

NAISTEN KOKEMUKSET

"Naisten sortaminen on syntiä." Tämä Aasian nais-
ten konsultaation vuonna 1985 antama määrittely tar-
koittaa systemaattista taloudellisten, poliittisten ja
kulttuuristen rakenteiden aiheuttamaa sortamista. Lau-
sunto jatkuu: "Patriarkaaliset kirkot ovat osaltaan edis-

1 Kun seuraavassa tekstissä puhun yleistäen naisista ja nais-
teologeista, en suinkaan ymmärrä sitä niin, että se kattaa
kaikki aasialaiset naiset ja naisteologit. Teksti tulisi ilmai-
suiltaan liian hankalaksi, jos koettaisin eritellä kunkin ti-
lanteen osalta, mistä naisryhmästä on kysymys. Toivon lu-
kijani hyväksyvän tämän.

2 Fabella, 1993, 15.
3 Fabella, 1993, 31.
4 Mananzan 1995, 42-43.
5 Chung Hyun Kyung 1990.
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täneet naisten alistamista ja marginalisoitumista."6

Aasian naisten tilanteeseen tutustuminen paljastaa,
millaiset elämän eri alueille ulottuvat näkymättömät
verkostot toimivat naisia vastaan yli maiden rajojen.
Nämä ovat miesten hallitsemia systeemejä, ja niissä
menestyvät vain ne naiset, jotka oppivat rakentei-
den kielen, pelit ja säännöt. Niitä voidaan kutsua myös
patriarkaalis-hierarkisiksi systeemeiksi. Näin sanot-
taessa on myönnettävä, että niihin on sisältynyt al-
kuaan paljon hyvää, mutta vuosisatojen saatossa ih-
misten käsissä ne ovat vääristyneet ja kääntyneet nais-
ten tukemisesta heitä sortaviksi. Sorto ja alistaminen
on aina vallan vääristynyt muoto ja läheisessä suh-
teessa väkivaltaan. Siksi se on syntiä.

Muutama esimerkki. Suuret määrät filippiiniläis-
naisia työskentee useissa Aasian ja myös Euroopan
maissa siirtotyöläisinä, joilla on hyvin vähän oikeuksia.
Heidän tilannettaan pidetään väliaikaisena, vaikka
monille heistä tilapäinen elämänmuoto saattaa kestää
vuosikausia. He ovat taloudellisen systeemin uhreja,
joiden kotimaassa työttömyysluvut ovat hyvin kor-
keita. Monilla heistä on ammatillinen koulutus opet-
tajan, lastentarhanopettajan, sairaanhoitajan yms. teh-
täviin. Rakenteelliset muutokset talouselämässä tar-
joavat esim. Hongkongissa työtä naisille, jotka puo-
lestaan palkkaavat filippiiniläisnaisia kotiapulaisik-
si. Nämä saavat kotimaansa palkkoihin verrattuina
niin paljon parempaa palkkaa, että he pystyvät elät-
tämään laajankin perheensä kotimaassa kotiapulai-
sen palkalla. Työssään heidän sortajinaan ovat usein
sekä miehet että naiset. Heiltä vaaditaan paljon, mut-
ta elinolosuhteet ovat puutteelliset. Heitä pidetään
omassa kotimaassaan sankareina, mutta sankaruu-
tensa he saavat taloudellisten realiteettien uhreina.
Heidän työolosuhteittensa korjaamiseksi tehdään hy-
vin vähän. Esimerkiksi Hongkongissa heillä ei ole mi-
tään mahdollisuutta saada kansalaisuutta pitkänkään
oleskelun jälkeen. Jos heille puhutaan onnellisesta
perhe-elämästä, se on ironiaa. Äidinrakkaus suun-
tautuu vieraan perheen lapsiin; omat lapset ovat kau-
kana kotimaassa. Useimmat heistä ovat katolilaisia.
Kirkot eivät ole heitä tukemassa eikä heidän puoles-
taan puhumassa.

Toinen esimerkki kertoo tehtaissa työskentele-
vistä naisista monissa Aasian maissa. Heidän palk-
kansa ovat alhaiset, koska työnantajat ajattelevat,
että heidän aviomiehensä ovat varsinaisia perheen
elättäjiä. Monet naiset ovat kuitenkin perheissä yksin
vastuussa lastensa elatuksesta. Esimerkiksi kiinalai-
nen mies, jos sellainen on, katsoo perinteisesti, että
hän saa tehdä ansaitsemillaan rahoilla, mitä tahtoo.

Usein se menee uhkapeliin. Naisten työolosuhteet
ovat huonot. Heillä ei ole taloudellista tukea mistään,
jos he jäävät työttömiksi. Yhteiskunta pitää heitä ko-
tiäiteinä, joita ei lasketa edes aina työttömien jouk-
koon. Näin saadaan myös työttömyysluvut kauniim-
miksi. Taloudelliset tekijät ajavat inhimillisten tar-
peiden yli. Monesti naiset elävät asuntoloissa, jotka
lukitaan ulkoapäin, jotteivät he voi paeta - ei edes, jos
tulipalo syttyy. Tällaisista tragedioista kerrotaan leh-
dissä. Heitä kohdellaan usein kuin rikollisia tai orjia.

Mikä on kristillisen teologian vastaus? Mikä on
evankeliumin sanoma näille naisille ja heidän lap-
silleen? Onko tämä sellaista elämää, jonka Jumala on
tarkoittanut ihmisille? Missä on näiden naisten ih-
misarvo? Mitkä ovat heidän ihmisoikeutensa? Näis-
tä asioista puhuvat feministiteologit.

Naisten kokemusmaailmaan kuuluvat myös
avioliittoja seksuaalisuus. Hääpäivää pidetään on-
nellisena. Naisen elämän tarkoitus on silloin toteutu-
nut. Mutta se on vain osittain tai ei lainkaan totta.
Avioliittoa on pidetty naisten turvasysteeminä. Ta-
loudellisesti se on monille nykyään hyvin epävarma.
Kodin ulkopuolinen työ on naisten elämässä yleistä.
Hongkongissa usein isovanhemmat/isoäiti ovat las-
ten kanssa enemmän kuin heidän vanhempansa. Hong-
kongilainen isä viettää 6 minuuttia päivässä pikku-
lapsensa kanssa. Äidille kuuluvat sekä kasvatusvas-
tuu että kaikki kotityöt, vaikka hän olisi päivän työs-
sä.

Seksuaalisuus koskettaa koko naisen elämää ja
persoonaa. Naisia pidetään miesten hallitsemassa yh-
teiskunnassa intohimoisina viettelijöinä. Heitä on var-
tioitava ja opastettava; he ovat kypsymättömiä ja heik-
koja sekä avuttomia. Naisten kokemukset liittyvät hei-
dän seksuaalisuuteensa, jota pidetään likaisena ja poik-
keuksellisena.

Tänään naiset eivät kuitenkaan ole enää tyyty-
väisiä tähän tilanteeseen eivätkä vaikene. He itse
haluavat kertoa elämäntarinansa ja sanoa, mitä he tun-
tevat ja keitä he ovat. Mielestäni naisten vapautus-
liikkeessä on kolme eri vaihetta. Ensiksi on kysymys
naisen paikan ja aseman etsimisestä ja löytämisestä
yhteiskunnassa ja kirkossa. Toiseksi etsitään naisen
roolia perheessä ja yhteiskunnassa. Kolmanneksi on
kysymys heidän oman identiteettinsä löytämisestä
omien kokemusten pohjalta. Tämä viimeinen vaihe
on merkittävin ja nykyään korostetusti esillä. Naiset
ovat oppineet ja oppivat kaiken aikaa ilmaisemaan it-
sensä arkailematta ja tietävät, mitä he haluavat, mitä
he tuntevat ja mikä heitä loukkaa. Ilman näitä tuntei-
ta ei ole tasa-arvoa. On kuitenkin yksi suuri ongelma:
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myös miehet tarvitsevat itsensä löytämistä kohdatak-
seen uudella tavalla nykyajan naisen. Tie tähän pää-
määrään on pitkä. Monet ongelmat perheissä ja yh-
teisöissä, kirkossakin, johtuvat siitä tosiasiasta, että
nainen löytää helpommin itsensä uudessa tilantees-
sa kuin mies. Miehet eivät voi enää sanella naisille
kirkossakaan, miten asioiden pitäisi olla.

Aasian naisten alueellisessa konsultaatiossa 1994
nostettiin esille naisiin kohdistuva väkivalta. Raama-
tulliselta pohjalta korostettiin, että naisten seksuaali-
suuden ehdollistaminen on jo väkivaltaa heitä koh-
taan. Seksuaalisuuden määrittelemistä ensisijaisesti
sukuelimiin liittyvänä pidettiin ahtaana ja rajoitta-
vana. Hierarkinen ajattelu avioliitossa ja perhe-elä-
mässä sortaa naisia ja lapsia, kun aviomiesten oi-
keudet alistavat naiset miehisten päähänpistojen ja ag-
gression uhreiksi. Siksi on tarpeen kehittää inhimilli-
sen seksuaalisuuden holistinen näkemys, johon si-
sältyy jokaisen täydellinen oikeus itsensä ilmaisemi-
seen. Seksuaalisuus perustuu vastavuoroisuuteen. Sik-
si tarvitaan myös tervettä ruumiin teologiaa ja neit-
syyden kultin riisumista mystiikasta.7

YK:n Pekingin naiskonferenssin rinnakkaisessa
kansalaisjärjestöjen forumissa Huairoussa syyskuus-
sa 1995 olivat keskeisinä esillä naisiin kohdistuva vä-
kivalta ja ihmisoikeudet myös naisten oikeuksina. Nai-
siin kohdistuvaa väkivaltaa on pidetty salaisena alu-
eena, jota ei ole rohjettu tuoda päivänvaloon ja josta
ei ole keskusteltu. Sitä on monissa tapauksissa pidet-
ty perheen sisäisenä asiana, joka ei kuulu ulkopuoli-
sille. Naiset ovat vaienneet, kuten heidät on opetettu
tekemään. Naiseen kohdistuvaa väkivaltaa on pidet-
ty aviovaimon syynä ja hänen on häpeällistä puhua
ulkopuolisille siitä, mitä perheessä tapahtuu.

Väkivalta perheessä ja siitä johtuva naisten kär-
simys ja tuska ei ole enää mikään salaisuus. Naisilta
on vaadittu rohkeutta puhua siitä, mutta nyt he teke-
vät sen. Turvattomuus kaduilla ja kodin ulkopuolella
oli aikaisemmin suurempi asia kuin turvattomuus ko-
deissa. Tänään on täysin selvää, että naiset ja lapset
eivät ole välttämättä turvassa kotona. Kuva onnelli-
sesta perheestä, missä mies, vaimoja lapset elävät kes-
kinäisen yhteisymmärryksen ilmapiirissä, tukee pat-
riarkaalista vallankäyttöä ja voimaa, koska se on avio-
miesten ja isien antama kuva. Sama tilanne koskee
perheitä eri puolilla maailmaa. Turvattomuus sano-
taan ääneen. Sen on tultava kuulluksi. Nykyisin vä-
kivallan eri muodoille on nimet, mikä tekee niiden ar-
vioimisen helpommaksi. Naisten ja lasten hakkaami-
nen ei voi enää olla normaali tilanne. Se on väkival-
lan käyttöä heitä vastaan ja siksi rikollista ja syntiä.

Toinen naisiin kohdistuva väkivallan muoto on
seksuaalinen häirintä ja ahdistelu. Siitä on myös vai-
ettu aikaisemmin. Seksuaalinen häirintä nöyryyttää
naisia. Kiusoitteluja flirttailu ovat eri asioita. Nais-
ten ja miesten kesken pelataan pelejä, jotka tekevät
ahdistelusta ja häirinnästä puhumisen vaikeaksi. Ti-
lanne on uusi siksi, että miehet ja naiset kohtaavat en-
tistä enemmän toisensa perheen ulkopuolella työto-
vereina. Tästä puhutaan vähän tai ei lainkaan eettise-
nä kysymyksenä. Nainen, joka nostaa seksuaalisen
häirinnän esille, saa kokea olevansa häirikkö, joka pi-
laa yhteisön maineen, olkoonpa kysymys kirkosta,
kirkollisesta organisaatiosta tai maallisesta työpai-
kasta. Syy projisoidaan naiseen, vaikka sen aiheutta-
ja on usein mies.

Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu saa erilaisia
muotoja. Usein naisista käytetty kieli on loukkaavaa.
Heidän pyrkimyksensä asetetaan kyseenalaisiksi.
Naisten puheet eivät paina paljon. Seksuaalinen ah-
distelu on määritelty kontaktiksi, jota vastapuoli ei
halua. Naisella on oikeus sanoa ei, ja se on myös hy-
väksyttävä. Naista ei uskota, jos hän syyttää miestä
seksuaalisesta ahdistelusta. Heitä nimitetään turhan
häveliäiksi tai yliherkiksi. Mikäli tapaus tulee oikeu-
teen, on vaikea osoittaa, että naisen säädyllisyyttä tai
psyykeä on haavoitettu. Kuitenkin jos kysymys on
teini-ikäisestä tai nuoresta tytöstä, se pitäisi aina ot-
taa todesta. Monet ovat saaneet psyykkisiä vammoja
seksuaalisesta häirinnästä ja loukkaavasta kielen-
käytöstä.8

Raiskaus voi saada suuria otsikkoja sanomaleh-
dissä. Niissä kerrotaan, miten poliisi yrittää löytää
raiskaajan. Mitä tapahtuu raiskatulle naiselle, jää kes-
kustelun ulkopuolelle. Nuoren naisen seksuaalinen
elämä voi mennä täysin pilalle raiskauksen takia. Sen
aiheuttamat haavat voivat olla syviä. Ne ovat kuiten-
kin aliarvostettuja asioita. Kirkkojen maailmanneu-
voston ekumeenisen vuosikymmenen "Kirkot nais-
ten tueksi" jumalanpalveluskirja sisältää puhdistus-
rituaalin, missä naisryhmä käyttää parantavaa rukousta
auttaakseen väkivallan, raiskauksen ja abortin uhria.9

Raiskaus koskee naisen psyyken kaikkein herkintä
aluetta. Raiskaaja käyttää voimaa ja väkivaltaa haa-

6 Mananzan 1995, 42.
7 Mananzan 1995, 46.
8 Sexual Harassment at Work. Asian Women Workers

Newsletter, Vol. 10, No 2, June 1991. In God's Image,
Vol. 14, No 2, 1995,47.

9 Ecumenical Decade 1988-1998. 1988, 93-95.
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voittuvaan henkilöön. Jälkeenpäin hän voi olla hy-
vin yksin ja huonomaineiseksi naiseksi leimattu. Ovat-
ko kirkot heikon puolella?

Raiskausta on käytetty aseena sodassa. Valloit-
tajat pitävät sitä oikeutenaan. Kuka sellaisen oikeu-
den on antanut? Naisiin kohdistuvan väkivaltaan liit-
tyy monia myyttejä. Toisen maailmansodan aikana ja-
panilaiset joukot tarvitsivat lohtunaisia (comfort wo-
men). Tällaisten lohtupaikkojen kartta sota-ajalta osoit-
taa, miten paljon ja laajalla alueella oli leirejä, joissa
valloitettujen maiden naiset pakotettiin olemaan sek-
suaalisia orjia. Sodan jälkeen heillä ei ollut ihmisar-
voa. He olivat niin häpeissään, että vasta 1991 esim.
Etelä-Koreassa perustettiin Uri-Yosong (Korean nais-
ten) verkosto lohtunaisia varten.10 Nämä naiset ovat jo
vanhoja, heidän lukumääränsä pienenee koko ajan. He
odottavat yhä oikeutta ja kompensaatiota Japanin hal-
litukselta.11 Tänäkään päivänä raiskaus ja naisiin ja
lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole poikkeuksellista,
vaan hyvin yleistä myös Aasiassa.

Prostituutio on usein väkivaltaista ja tapahtuu vas-
toin siihen pakotettujen tahtoa. Aasiassa se liittyy usein
myös ihmiskauppaan. Aikaisemmin mainitsin näky-
mättömistä, naisia hyväksikäyttävistä verkostoista Aa-
siassa. Näin tapahtuu erityisesti prostituutiossa. Po-
liisi, poliitikot, rikolliset, jopa vanhemmat ovat siihen
sotkeutuneina. Köyhät vanhemmat voivat myydä tyt-
tärensä ja usein poikansakin rikollisille, jotka maksa-
vat suuren summan heistä. He pelastavat perheidensä
taloudellisen tilanteen hetkeksi, mutta heidän lasten-
sa elämä turmeltuu. Nuoret tytöt houkutellaan maas-
ta suurin lupauksin; vasta perillä "ravintolat" paljas-
tuvat bordelleiksi. Heidät on viety petoksella seksior-
juuteen. Tässä mielessä prostituutio on naisiin koh-
distuvaa väkivaltaa. Köyhyys on usein prostituution
tärkein syy.

Postitse tilatut morsiamet kuuluvat myös väki-
vallan piiriin. Köyhistä maista ostetaan Eurooppaan
ja Australiaan morsiamia miehille, jotka tarvitsevat
vaimon usein maaseudulle työvoimaksi. Aasialaisia
naisia mainostetaan eksoottisina, viehättävinä, kau-
niina, lojaaleina ja luotettavina, mutta myös alistuvi-
na, lasten kanssa toimeentulevina, ei kovin itsenäisi-
nä, sosiaalisesti vakaasta ympäristöstä tulevina, mo-
raalisesti vanhanaikaisina, vaikkakin ulkonäöltään mo-
derneina, joilla on terveystodistus. Mikä on heidän tu-
levaisuutensa vieraassa maassa, jossa heillä ei ole per-
heensä suojaa, jossa he ovat kielitaidottomina ja ilman
paluuta kotimaahan? Syrjäseuduilla he ovat avutto-
mia ja haavoittuvia monessa mielessä. Tämä on myös
eräs muoto ihmiskauppaa, josta hyötyy vain myyjä.12

Eräissä Aasian maissa naisiin kohdistuva väkival-
ta alkaa jo ennen syntymää, kun ultraäänikoe osoit-
taakin sikiön tytöksi, vaikka vanhemmat haluavat poi-
kaa. Abortti ratkaisee tilanteen. Tyttölapsi saatetaan
myös samasta syystä jättää syntymänsä jälkeen heit-
teille. Mikäli häntä ei rekisteröidä, vaikka hän saisikin
jäädä eloon, hänellä ei ole tulevaisuutta, koska hän ei
voi päästä rekisteröimättömänä kouluun tai lailliseen
työhön - häntä ei ole oikeastaan olemassakaan.

Aasiassa ovat kristityt naiset alkaneet puhua näi-
den sisartensa puolesta ja vaativat heille oikeutta. Epä-
oikeudenmukaisuutta perustellaan usein kulttuurilla.
Miesten paremmuus ja ylemmyys ja naisten alempiar-
voisuus ovat vielä hyvin ilmeistä sielläkin, missä ääri-
tapaukset ovat jo jääneet taakse. Aasialaisessa kontek-
tissa on naisiin kohdistuva väkivalta niin moninaista ja
silmiinpistävää, että se nousee naisten kertomuksista
esille suurin kirjaimin. Siksi käsittelen sitä myös var-
sin painokkaasti. Naisten sortaminen ja heihin koh-
distuva väkivalta ei ole enää salaisuus, naiset eivät enää
vaikene. Aasian naisten teologia ottaa nämä tosiasiat
todesta.13

RAAMATULLINEN HERMENEUTIIKKA

Kirkossa Raamattu on elämän tulkinnan perusta. Raa-
matun sanaa on usein käytetty naisia vastaan. Erityi-
sesti Vanha testamentti antaa tukea patriarkaalisille sys-
teemeille, jotka pitävät salassa naisten elämänkoke-
mukset. Siksi aasialaiset naisteologit vaativat Raama-
tun kertomusten uudelleen tulkintaa nykyajan tilan-
teessa. Hyvä kertomus antaa näet aina tilaa uusille tul-
kinnoille.

Aasian naiset lukevat Raamattua omilla silmillään.
He heijastavat omat kertomuksensa Raamatun tekstei-
hin ja kertomuksiin. He samastuvat Raamatun naisiin.
Länsimaalaiselle heidän tulkintansa antavat usein uusia
oivalluksia Raamatun äärellä.

Kwok Pui-lan sanoo: "Emme voi yksinkertaisesti
katsoa menneisyyttä nostalgisesti, ikään kuin Aasia oli-
si aina muinainen, perinteinen ja muuttumaton." Mut-
ta samalla hänen mielestään on myös oltava vakuuttu-
nut siitä, että Aasian ihmisten kansallinen identiteetti ja
kulttuurinen autonomia säilyy, että asioita tarkastellaan
aasialaisen silmin. Kwok Pui-lanin mielestä ei tämä-
kään riitä, vaan aasialaisten naisten on myös ymmär-
rettävä omat kokemuksensa ja identiteettiinsä sekä ase-
mansa laajemman feministisen teologian tutkimisessa.
Viimeisin tutkimus on osoittanut, että androsentrismi,
klassismi ja rasismi eivät esiinny vain raamatuntulkin-
nan historiassa vaan myös itse Raamatun tekstissä.14



Yksi esimerkki Vanhasta testamentista on kerto-
mus Ruutista. Aasian naiset ovat nähneet tämän ta-
rinan puhuvan heidän omasta tilanteestaan naisten so-
lidaarisuutena naisia kohtaan. Ruut l: 16-17 on käy-
tetty häätekstinä osoittamaan miehen ja vaimon si-
donnaisuutta toisiinsa. Kuitenkin se puhuu miniän so-
lidaarisuudesta anopille. Elizabeth S. Tapia käyttää
sitä alkuperäisessä merkityksessä. Hänestä se pu-
huu naisten huolehtimisesta toinen toisistaan, jolloin
he kasvavat yhteen voimassa, sisaruudessa ja soli-
daarisuudessa ja Jumala johtaa heidät sidonnaisuu-
desta sitoutumiseen, joka käsittää kokonaisuuden, pa-
ranemisen ja yhdessäluomisen ja jolloin naiset huo-
maavat: me olemme naisia, joille kuuluu oma arvo.
Aasian naiset näkevät solidaarisuutensa mahdolli-
suutena parantaa toisten naisten asemaa ja tilannet-
ta.15 Kirkkojen ekumeeninen vuosikymmen "Kirkot
naisten tueksi" (Churches in Solidarity with Women)
on ollut oikeastaan naisten solidaarisuutta naisia koh-
taan. Kirkot eivät juuri ole ottaneet kysymystä soli-
daarisuudesta naisten kanssa vakavasti.

Hyvän katsauksen Raamatun kertomusten käyt-
tämisestä naisten tilanteen analysoimiseksi naisten
näkökulmasta saa kirjasta Affirming Difference, Cel-
ebrating Wholeness. Se sisältää koottuna Aasian kris-
tillisen konferenssin naisten kysymysten osaston nel-
jän työpajan materiaalin vuosilta 1991-1993. Kaik-
kiaan työpajoihin osallistui sata osanottajaa Aasian
eri kirkoista. He aloittivat matkan yhdessä uskoen, et-
tä Jumala kutsui heitä johtajiksi omissa ja kansalli-
sissa kirkoissa sekä ekumeenisessa kirkossa. Työs-
kentelyn päämääränä oli vahvistaa ja jouduttaa "nais-
ten ja miesten kumppanuuden prosessia tasavertaisi-
na partnereina kirkon elämässä".16

Eräs raamatuntutkistelu nostaa esiin kolme joh-
tajaa: Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Jokaisella
heillä oli oma roolinsa sorrettujen vapauttamiseksi
Egyptistä. Siihen kuuluu myös kumppanuus sorret-
tujen ja luonnon välillä yhdeksässä Egyptiä kohdan-
neessa vitsauksessa. Mirjam on mainittu merkittävä-
nä johtajana Punaisen meren ylityksessä (2. Moos.
15:21). 4. Moos. 12 kertoo kamppailusta johtajien
kesken. Chung Sook Ja käsittelee raamattutunnissaan
useita olettamuksia Mirjamin johtaja-asemasta. Hän
mainitsee, että Mirjam ja Eeva ovat Raamatussa ne
kaksi naista, jotka kohtaavat Jumalan kasvoista kas-
voihin. Mutta he olivat myös suoraan Jumalan ran-
kaisemia. Hänen mukaansa ei ole aivan selvää, mi-
kä oli Mirjamin rankaisemisen syy. Miksei Aaronia
rangaistu? Chung tulkitsee tilanteen kolmen johtajan
välisen kumppanuuden kriisiksi, josta Jumalan viha

heräsi. Jos heidän kumppanuutensa olisi särkynyt, Ju-
mala ei olisi voinut toteuttaa unelmaa uudesta yhtei-
söstä. Kun kaikki kolme olivat Jumalan edessä riite-
lystään vastaamassa, Chung ei näe lepraa Jumalan an-
tamaksi. Korealainen naislääkäri oli näet kertonut ryh-
mäkeskustelussa, että lepra ei puhkea yhtäkkiä vaan
tarvitsee kypsymisaikaa. Jonkin järkytyksen jälkeen
tauti voi kehittyä nopeasti. Chungin mielestä kump-
panuuden kriisi voitettiin Mirjamin sairauden takia.
Hänen lepransa auttoi heitä sovintoon ja teki heidät
pystyviksi suorittamaan tehtävänsä loppuun. Hän ko-
koaa ajatuksensa seuraavaan yhteenvetoon: "Sorron,
riiston, syrjinnän ja eristyneisyyden maailma vaihtui
rakkauden, rauhan, oikeudenmukaisuuden, tasa-ar-
von, vapauden ja kumppanuuden maailmaksi. Mutta
sortajat eivät luovu helposti asemistaan. Siksi me tar-
vitsemme kaikkien ihmisten vapauttavaa voimaa. Mut-
ta jos vapautetut ihmiset itse tekevät maailmasta toi-
sia sortavan, onko siinä mitään eroa? Uuden yhteisön
rakenteen on oltava erilainen kuin hierarkisen yhtei-
sön."17

Toinen esimerkki Uudesta testamentista on ker-
tomus Martasta ja Mariasta (Lk. 10:38-40). Länsi-
maisessa kontekstissa on vaikea tulkita tätä kerto-
musta. Christine Amjad Ali Pakistanista auttaa ym-
märtämään tätä kertomusta Aasian kontekstissa. Hän
näkee Martan ja Marian välisen ongelman sisarten
keskeisenä asiana. Kumpikin käyttäytyi epätavalli-
sesti. Martta syytti sisartaan kunnianarvoiselle vie-
raalle. Maria ei totellut vanhempaa sisartaan, kuten
hänen olisi nuorempana pitänyt tehdä. Jeesuksen käy-
tös oli myös epätavallista, kun hän asettui Marian puo-
lelle. Martta oli väärässä, Maria oikeassa. Itämai-
sessa kulttuurissa tämä kaikki on uskomatonta. Chris-
tine Amjad Ali kysyy, miksi Luukas on liittänyt tä-
män kertomuksen evankeliumiinsa. Hän vastaa: Mart-
ta ja Maria edustavat kahta erilaista naista kirkossa.
Aviomiehen kuoleman jälkeen leskestä saattoi tulla

10 Park 1996, 50-52.
11 Partaso-Porras 1996, 28-29. Kirjoittaja oli 13-vuotias,

kun hänet otettiin lohtunaiseksi.
12 Päälähteenä on käytetty Kirkkojen maailmanliiton julkai-

semaa kirjaa Aruna Gnanadason, No Longer a Secret.
13 In God's Image Voi. 17, no 2, 1998 käsittelee lukuisissa

artikkeleissa tyttölapsia ja heidän ongelmiaan, joita tässä
käsitellään.

14 Kwok 1995, 20.
15 Tapia 1992, 24-25.
16 Byu 1995, 7-8.
17 Chung 1995, 105, 107-108.
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yhteisön johtaja. Lesket ovat näytelleet merkittävää
roolia varhaiskirkossa. Martta edustaa tällaista nais-
tyyppiä. Mutta on toisenlainenkin nainen. Monet heis-
tä olivat nuoria. Jotkut heistä opettivat sekä miehiä
että naisia. "He eivät vain rukoilleet, he myös saar-
nasivat. He eivät vain palvelleet, he olivat myös joh-
tajia. Heillä oli sama vastuu ja auktoriteetti kuin Jee-
suksen muilla opetuslapsilla. Maria edustaa tällaista
naisjohtajaa. Jeesus hyväksyi Marian opetuslapsek-
seen. Kertomuksessa häntä opetettiin samalla ta-
voin kuin miesopetuslapsia. Miesten kohdalla täl-
lainen oli luonnollista. Christine Amjad Ali näkee
näin tapahtuneen myös Marian kohdalla. Jeesus kou-
lutti naisesta johtajaa. Siksi varhaiskirkko tarvitsi tä-
tä kertomusta.18

Naisten elämä ja heidän kokemuksensa ovat kaut-
ta aikojen olleet hyvin samanlaisia kuin tänään. Raa-
matun naislukijat voivat samastua moniin Raamatun
naisiin ja saada Jumalan läsnäolosta lohdutusta ja lu-
pauksen elämäänsä. Naisia on sorrettu Raamatun avul-
la, kun sitä on luettu vain miesten silmin. Naiset ovat
Jumalan kuvia samoin kuin miehet. Molemmat ovat
syntisiä, mutta myös lunastettuja. Molemmille kuu-
luu uuden elämän lupaus, ei vain tulevaisuudessa, pa-
ruusiassa, vaan jo nyt, tasavertaisina kumppaneina
Kristuksen opetuslasten uudessa yhteisössä.

KRISTOLOGIA

Feministiteologia alkoi jo varhain pohtia Jumalasta
käytettyä kieltä. Onko Jumalalla sukupuoli? Kuinka
ilmaista se, että Jumala on täysin erilainen kuin me?
Millaisia kuvia käytämme puhuessamme Jumalasta?
Aasian feministiteologeille kristologia on näitä ky-
symyksiä tärkeämpää. Kaksi näkökulmaa on mainit-
tava ennen muita.

l. Kristuksen kärsiminen, Jumalan kärsivä pal-
velija. Aasian naisten elämä on kärsimystä. Se on se-
kä psyykkistä että fyysistä. He kysyvät, miten saada
Raamatusta vastaus siihen ja lohdutusta kristillisestä
uskosta heidän kysymyksiinsä? Vastaus on hyvin yk-
sinkertainen: Kristuksen kärsimyksestä. Vastaavas-
ti tämä teologinen lähestymistapa on esillä mm. da-
lit-teologiassa Intiassa. Kristus kärsi ihmisenä. Hän
kärsi epäoikeudenmukaisesti. Häntä pilkattiin, kos-
ka hän samastui Ihmisen Poikaan eivätkä poliittiset
ja uskonnolliset johtajat hyväksyneet häntä. Hän an-
toi nöyryyttää ja lyödä itseään. Nähdä Lunastaja sel-
laisessa persoonassa kuin Jeesus Kristus antaa nai-
sille rohkeutta tuoda kärsimyksensä hänelle ja oppia,
että hän on lunastanut myös heidät. Jos Vapahtajana

olisi sotilas, taistelija, voimakas johtaja inhimillises-
sä mielessä, se merkitsisi, ettei hänellä olisi empati-
aa naisten kärsimystä kohtaan. Se miten Jeesusta koh-
deltiin, on siksi tärkeää. Hän oli täysin erilainen kuin
ne, jotka sortivat toisia ja jotka eivät tunteneet sääliä.
Hän on heikon ja hätääkärsivän rinnalla. Kertomuk-
set Jeesuksesta ja naisista ovat osoituksena tästä. Hän
ei seissyt niiden puolella, jotka tahtoivat tuomita aviori-
koksesta tavatun naisen. Hän ei sanonut hyväksy-
vänsä, mitä tämä teki. Mutta hän osoitti, että aviori-
kokseen tarvitaan aina kaksi personaa, ei vain yhtä.

Jeesuksen keskustelut naisten kanssa ovat tärkei-
tä, jotta ymmärrettäisiin, miten usko on osa naisen
elämää. Hän ei lyönyt ruoskalla naisia vaan niitä, jot-
ka myivät karjaa ja kyyhkyjä temppelissä ja vaihtoi-
vat rahaa, kauppiaita.

2. Aasian naiset aristelevat käyttää Jeesuksesta
nimeä Herra. Ei siitä ole luovuttu, mutta se herättää
tunteita. Heillä on ollut kylliksi herroja, jotka omisti-
vat maata (landlords) tai jotka kävivät sotia (warlords).
Herra oli ja on yläpuolella, Kristus oli ihmisten kes-
kellä. Herra on hallitsija, Jeesus rakasti ja palveli ih-
misiä. Herra voi olla sanelija, Jeesus oli kuuntelija,
joka kysyi: Mitä tahdot, että teen sinulle? Jeesus jo-
pa sanoi opetuslapsille, että hän tahtoi kutsua heitä
ystävikseen. Hänellä oli myös naisopetuslapsia. Hei-
tä ei eristettyjä suljettu pois seurasta.

Voidaan tietenkin väittää, että Herra ja muut vas-
taavat ilmaisut ovat sanoja, joihin on totuttu kristil-
lisessä uskossa. Feministiteologia on tuonut ne kes-
kusteluun kiistakysymyksinä. Kielihän osoittaa, mi-
ten ymmärrämme asiat. Kielemme on köyhä. Meillä
ei ole oikeita sanoja asioille, jotka kuuluvat Jumalan
valtakuntaan. Kristus kuninkaana, voittoisana ja juh-
littuna on sitä jätettyään tämän maailman. Jumala he-
rätti hänet kuolleista, hän ei tehnyt sitä itse. Aasian
naiset haluavat nähdä Jeesuksessa kärsivän Jumalan,
inhimillisen ja jumalallisen.

Sanat Herra ja Isä ilmaisevat Jumalan ja Kristuk-
sen suhdetta. Meillä on Jumala, Luoja, Lunastaja ja
Pyhittäjä. Monille Aasian naisille "isä" ei tuo mieleen
mitään hyvää, lämmintä ja rakastavaa tilanteessa, jos-
sa lapsia hakataan tai kun he ovat insestin uhreja tai
kun heitä sorretaan ja aliarvioidaan tyttöinä. He ha-
luavat oppia Jeesuksesta toisella tavalla.

SPIRITUALITEETTI

Naisten kärsimyksen yhteydessä on puhuttava myös
spiritualiteetista. Kristillisen spiritualiteetin rinnalla
oli Huairoun kansalaisjärjestöjen naisten foorumissa



nähtävissä muslimien ja buddhalaisten spiritualiteet-
tia. Lisäksi oli myös kaikille uskonnoille yhteisiä ko-
koontumisia, joissa yhdistyi aineksia eri uskonnon-
harjoituksen muodoista. Vaikka uskonnot toisaalta
alistavat naisia, spiritualiteetti on heille merkittävä
lohdutuksen ja tuen lähde. Mutta naiset korostavat
myös sitä, että spiritualiteetin on vietävä myös toi-
mintaan, taisteluun oikeudenmukaisuuden puolesta.
Siksi naiset eivät voi enää vaieta, heidän on puhut-
tava myös "salaisuuksista".

Annathaie Abayasekera Sri Lankasta mainitsee
kirjoittaessaan naisten spiritualiteetista: "Kutsumuk-
seni naisena on olla palavasti mukana naisten taiste-
lussa täyden ihmisyytemme puolesta. Jumalan tah-
don tekeminen ja oikeuden puolesta seisominen us-
kossa on tärkeää jopa silloinkin, jos meidän on huu-
dettava hädässä 'Jumalani, Jumalani, miksi minut hyl-
käsit?' - samalla tietäen, että 'jos Jumala on meidän
kanssamme, kuka voi olla meitä vastaan.' Naisena en
voi hylätä yhtäkään, jota olen ruokkinut, vaikkakin
se merkitsee vaaraa olla heidän kanssaan. Voiko yk-
sikään nainen tehdä niin? Eikö Magdalan Maria men-
nyt haudalle ja ottanut mukaansa yrttejä ja siten sa-
mastunut Jeesukseen Kristukseen, joka oli surmattu
rikollisena ulkopuolella kaupungin portin?"19

Aasian naisten julkaisu In God's Image kertoo lä-
hes joka numerossa naisten jumalanpalveluksista. Sy-
vintä hengellistä kokemusta ei kukaan voi kontrol-
loida, vaikkakin kaikki muu naisten elämässä on ol-
lut säädeltyä ja vahdittua. Henkilökohtainen rukous
on yhteyttä Jumalaan, missä syvin kärsimys ja nöy-
ryytys, naisen ilot ja kyyneleet, saavat ilmaisunsa. Tä-
mä on ainoa naisen yksityinen alue, ja siksi se on aar-
re. Jos koetamme ohjata ja johdatella hengellistä
kokemusta ulkopuolelta, olemme alueella, joka ei kuu-
lu kenellekään toiselle. Tämä selittänee, miksi naiset
ovat usein uskollisimpia uskovia, vaikkakin heitä sor-
rettaan ja syrjitään kirkossakin. Naiset löytävät ju-
malasuhteessa oman identiteettinsä, syvimmän hy-
väksynnän, uuden elämän. Siksi rukous johtaa aina
toimintaan. Siksi Aasian naisteologit eivät ole enää
hiljaa, heillä ei ole enää salaisuuksia. Rukous on yk-
sityisin alue, jolle vain Jumalalla on oikeus astua, ei
kenelläkään muulla.

Hongkongilaisen feminstiteologin Rose Wun ru-
no pukee sanoiksi Aasian naisten teologian eräät kes-
keiset ideat ja heidän elämänsä ja uskonsa ymmärtä-
misen. Siksi liitän sen tähän.

Women's Journey

Just because you are a woman,
They consider you as a sinner,
Call you 'weak' by name,
Demand that you be man's loyal follower.
And lock you in the 'prison' of family.
'Feminity' becomes your ornament throughout your life.

Just because you are a woman,
They have authority to dominate your fate,
Possess your inheritance,
Deprive you of your rights,
Limit you of your development,
Insult your body,
Damage your esteem.

Yet Jesus Christ listened to women's appeals,
Affirmed a woman's value,
Reproached the tradition that oppresses women.
He made friend with prostitutes,
Talked with heathen women,
Affirmed Mary's choice as good,
Praised the widow's offering.
He affirmed that woman is also created and cared for by

God.

Therefore, I have decided to accept Jesus Christ as my
Lord.

I am a woman, a life that God created and cares about.
I have an independent personality.
And the right to choose my way of living
I have to live out God's image,
Break society's traditional discrimination against women,
Share with men God's Gospel of liberation.
To manage this world and this land with them.20

Rose Wu

18 Amjad Ali 1995, 144-146.
19 Abayasekera 1995, 70.
20 JFM 1995, 47-48.
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