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Pääkirjoitus

Sananen sanan- ja muusta vapaudesta
joka ei ole noussut Suomessa keskusteluun. Liberaalin ajattelumme myötä on islamismi
hiipimässä vaivihkaa Eurooppaan. Ruotsissa Tukholman lähiöissä naisia painostetaan
käyttämään huntua kaduilla kymmenien vuosien rauhaisan sekulaarin elon jälkeen.
Englannissa on tahoja, jotka pohtivat osittaisen sharia-lain käyttöönottoa. Suomessa
maahanmuuttajamiehiä painostetaan perjantairukouksiin moskeijoihin. Uskonnottomat
maahanmuuttajat ovat peloissaan kehityksestä, jossa moskeijoita nousee pitkin Eurooppaa. Samalla me suvaitsevaisiksi itseämme kutsuvat suvaitsemme myös ihmisten painostuksen ja ihmisoikeuksien mahdolliset rajoitukset ”osana kulttuuria”.

Jape Lovén, päätoimittaja
Elämme aikaa, jolloin erilaiset paineet ohjaavat keskusteluja. Tämä ilmenee monin eri
tavoin Suomessa. Jo kahdeksan vuotta jatkunut talouden heikko tila muokkaa asenteita valtaapitäviä, verojärjestelyjä tekeviä yrityksiä ja henkilöitä kohtaan. Toisaalta se
muokkaa myös mielipiteitä esimerkiksi ammattiyhdistysliikettä kohtaan. Maahanmuuttajien määrän voimakas kasvu aiheuttaa talousvaikeuksien keskellä monenlaista painetta. Usein kritisoidaan ihmisiä vaikka tulisi kritisoida ilmiöitä ja asioita. Sananvapautta
pohditaan laajalti. Kuuluuko sananvapauteen myös oikeus loukata esimerkiksi uskontoa? Asia nousi Suomessa keskusteluihin Charlie Hebdo-lehden toimitukseen kohdistetun terroriteon jälkeen. Toisaalta tuomittiin teko, mutta melko nopeasti nousi esiin se,
ettei sananvapauteen kuuluisi uskontojen kritisointi. Miksi ei?
Uskonnot ovat kautta aikain olleet valtaa pitäviä instituutioita monissa maissa. Niillä on
hallittu kansoja halki historian. Eikö ole ollut jo vuosisatoja tapana kritisoida ja ivata
vallankahvassa olevia? Kieltämällä uskontojen tai uskomusten kritisointi ei ole enää
sananvapautta maailmassa, jossa uskonnon varjolla kuitenkin tapetaan, kidutetaan, raiskataan ja painostetaan ihmisiä.
Helmikuussa pohjoismaisten humanistien kokouksessa Tukholmassa ja huhtikuussa
Tallinnassa pidetyssä rationalistien kansainvälisessä konferenssissä nousi esiin asia,

On vaikea avata keskustelua aiheesta, jota pidetään lähtökohtaisesti tabuna. Poliittisen
vasemmiston on lienee vaikea nähdä metsää puilta tässä yhteydessä. Ei tahdota leimaa
syrjivästä ja rasistisesta politiikasta. Eikä kuulukaan toimia niin. Mutta miten suhtaudutaan esimerkiksi moniavioisuuteen? joka on avioliittolain mukaan kiellettyä. Entäpä
lapsivaimot? Voiko hiukan toisella kymmenellä oleva vaimo olla raskaana? Uskonnon
ei tulisi muodostaa mahdollisuutta lain rikkomiseen. Ei islamismi ole ainut haaste sekulaarille Suomelle tai Euroopalle. Välimeren maissa on katolisen kirkon asema ollut
pitkään yhteiskunnan huipulla. Puola on luisunut lähes täysin maallisesta yhteiskunnasta toiseen ääripäähän kommunistisen vallanpidon lakattua. Suomessakin tarvitaan järjestöjä, jotka auttavat uskontojen uhreja. On usein esiin noussutta, että lahkoissa naista
pidetään lähes synnytyskoneen ja kodinhoitajan asemassa. Avioliittoja järjestetään ja
niin edelleen.
Olin itsekin taannoin pohtimassa Tuomas Enbusken ohjelmassa tämän suuntaisia ongelmia mainostelevision aamulähetyksessä. Aiheesta maahanmuuttajien osalta keskusteltaessa nousi esiin se, että leimakirveessä lukee usein rasismi, suvaitsemattomuus
ja muut kielteiset seikat. Kaikki edellä mainitut ovat kielteisiä asioita. Itseäni pidän
melkoisen suvaitsevaisena, jopa liberaali-humanistina. En kielteisenä. Pidän kielteisenä
sitä, että esimerkiksi maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja siihen ehdottoman tärkeänä osana kuuluvaa suomenkielen opetusta jarruttaa usein uskonnolliset, patriarkaaliset arvot. Naisten ja miestenkin tulisi ehkä pohtia enemmän kuten bangladeshilainen
ihmisoikeusaktivisti Taslima Nasrin sanoi puheenvuorossaan huhtikuussa Tallinnassa:
”Feminismiä ei voi olla ilman ateismia, sillä kaikki uskonnot ovat naisvastaisia.”
Asioista tulee voida keskustella ja valtaapitäviä tulee voida arvostella. Sananvapaus on
tärkeä arvo, etenkin vaikeina aikoina. Ihmisoikeudet ovat universaaleja ja sekulaareja.
Niitä ei tule uskomuksilla rajoittaa. Näitä sanoja voi kukin pohtia kesän toivottavasti
lämpinä iltoina.
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Helsingin seudun vapaa-ajattelijat

Esa Ylikoski
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) nimeen on nyt
lisätty sana seutu, koska jäsenistö on koko pääkaupunkiseudun
ja lähikuntien alueelta. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii
Jape Lovén, varapuheenjohtajana Binar Mustafa, sihteerinä
Jaakko Moisio ja muina halli-

tuksen jäseninä Kerttu Loukola,
Teemu Lanz, Ilkka Ristimäki ja
Esa Ylikoski varsinaisina sekä
Lauri Honka ja Thomas Mangs
varajäseninä.
Syksyllä 2016 HVA jatkaa
VAbaareja, kaikille avoimia ja
rentoja keskusteluiltoja joka
kuun kolmantena maanantaina
ravintola Oivassa, Kolmannella
linjalla. Aiheina ovat mm.
Tulossa on myös muita yleisötilaisuuksia sekä yhdistyksen
80-vuotisjuhla.

Yhdistys 80 vuotta
Helsingin siviilirekisteriin kuuluvien yhdistys perustettiin
1936. Toiminta käynnistyi tilaisuuksilla ja kerhotoiminnalla.
Hankittiin hautapuhujia, joiden
luettelot lähetettiin hautaustoimistoihin.

Yhdistyksen nimi muutettiin
vapaa-ajattelijoiksi vuona1946.
Jäseniä tuli myös akateemisista piireistä ja professori V.
T. Aaltosen väittelytilaisuudet
pappien kanssa vetivät yleisöä.
Kirkosta eroaminen vilkastui
1950-luvulla; eduskunnassa ei
uskonnonvapaus edennyt. Myös
1960-luvulla järjestettiin paneelikeskusteluja

Mitä tapahtui
51 vuotta sitten?
Vuonna 1965 käytiin täydellä 400 hengen salilla kiivas
keskustelu
jumalanpilkasta
ja sananvapaudesta - heti kun
Juhannustanssit-romaanin kirjoittajaa, Hannu Salamaa sekä
kustantaja Otavaa vastaan oli
nostettu syytteet.
”Yhdistyksen puheenjohtaja

Timo Vasama johdolla keskustelijoina olivat kansanedustaja
Margit Borg-Sundman, maisteri
Pehr Charpienter, maisteri Ralf
Friberg, sihteeri Taisto Johteinen, kirjailija Markku Lahtela,
toimittaja Max Rand ja tuomari Väinö Voipio. Tunnelma oli
erittäin tiivis, ja sanat ryöppysivät sekä kateederilta, että salista
hyvinkin kiihkeinä. Keskustelu
oli voimakkaasti sananvapautta
puolustava.” (Arto Tiukkanen,
Yhdistyksen historia)
1970-luvulla ”Siirry sinäkin
siviilirekisteriin” -tarrat herättivät huomiota. Raitiovaunuissa
julkaistiin vuonna 1971 mainosjuliste ”Siirry siviilirekisteriin
– vältyt verosta”, kunnes liikennelaitoksen päällikkö käski
repiä ne irti muka hyvän tavan
vastaisina.
1980-luvulla Helsingin työ-

väenopistoon tuli mahdollisuus luennoida ja opiskella
uskonnottomuuden teemoista.
Pakkasjuhlat olivat suosittuja.
1990-luvulla oli avoimia kuukausikokoontumisia
Kallion
kahvilassa. Yhdistyksen 60- ja
70-vuotisjuhlat pidettiin perustamispaikassa, Helsingin työväentalolla.
2000-luvulla puhujapalvelua
on hoitanut Pro-Seremoniat,
jossa HVA on osaomistajana.
Yhdistys aloitti Järjen Ääni
-lehden julkaisun. Arto Tiukkasen Vapaa-ajattelu Helsingissä
1936-1996 -kirja julkaistiin jo
1998.
2010-luvulla näkyvin uudistus Uskomaton-lehti, jota on
julkaistu 60 000 kappaleen painoksena Voima-lehden liitteenä.
Yhdistys on mukana kantelupukki.fi -palvelussa.
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Maahanmuuttajat ja uskonnottomuus
"Makaronilaatikon liha on nautaa eikä siinä ole sianlihaa lainkaan."
Tämän lauseen sai ei-kantaväestön näköinen henkilö kuulla ravintolan henkilökunnalta katsellessaan lounastarjontaa, ilman että tätä ennen olisi mitään sanottu tai edes tervehditty. Sävy oli hyvin ystävällinen, ja ajatus oli selvästi se, että mahdollisen asiakkaan kysymykseen ja
ongelmaan tarjotaan oma-aloitteisesti vastaus ja tietoa. Ilmiön taustalla on kuitenkin vakava yhteiskunnallinen epäkohta, joka on seurausta
pitkästä poliittisesta prosessista joka luokittelee ennalta maahanmuuttajataustaisia ihmisiä uskonnon perusteella.

Binar Mustafa
Harva asia saa yhtä paljon
huomiota ja ennalta asetettuja
merkityksiä kuin maahan muut-
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taneiden uskonto. Tiettyyn uskontoon kuulumista pidetään
maahanmuuttajille itsestäänselvyytenä. Yksittäisten henkilöiden taholta kyse on useimmiten
ystävällisyydestä ja suvaitsevaisuudesta, mutta tämän verhon
takana piileskelee pelottava tietoinen politiikka. Maahanmuuttajien uskonasiat ovat monissa
eri muodoissa näkyvästi esillä,
mutta uskonnottomuus ei lainkaan tai hyvin heikosti.
Tässä kirjoituksessa otan esiin
ne osa-alueet, jotka korostuvat
maahanmuuttajien uskonasioissa, tai oikeamminkin katsomusasioissa. Vastaan erilaisiin

väitteisiin, joita tästä asiasta
esitetään. Pidän myös tärkeänä
kommentoida ja ottaa selkeän
kannan väitteisiin ja yleisiin käsityksiin, joihin harvemmin on
vastattu tai joista ei ole keskusteltu.

Yleinen käsitys vai
tietoista politiikkaa?
Maahan muuttaneet kokevat monissa asioissa leimaamista, johon
on kuitenkin yritetty puuttua ja
pyritty oikaisemaan. Tämä on
jokseenkin onnistunut vähentämään yleistämistä, mutta ei kuitenkaan kaikissa asioissa ja ilmi-
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öissä. Uskonto ja suhtautuminen
uskontoon on yksi osa-alueista,
jossa yleistämisen vastainen
kampanja ei ole täydellisesti onnistunut.
Käsitys, että kaikki maahan
muuttaneet kuuluvat johonkin
uskontokuntaan, on yleinen. Itse
asiassa virallinen linja ja viranomaiset ovat toimineet tämän
oletuksen pohjalta. Helposti on
oletettu tai pidetty jopa itsestäänselvyytenä, että tietyistä maista
tulevat ihmiset kuuluvat tiettyyn
uskontoon: esimerkiksi että Venäjältä tulevat ovat ortodokseja
ja Lähi-idästä tulevat muslimeja.
Olettamukset eivät tähän pääty,

vaan uskonnon merkitystä yksilöiden arkielämässä pidetään selviönä, joka määrittelee henkilön
käyttäytymistä kaikissa arkipäivän asioissa. Tämän olettamuksen perusteella on toimittu sen
tarkemmin henkilön maailmankuvaa tarkistamatta.
Syy tähän voi olla yksinkertaisesti tietämättömyys, mutta
ajoittain törmää tilanteisiin, joissa helposti huomaa ettei kyse ole
pelkästään tietämättömyydestä.
Väitän, että virallinen linja on
ollut niputtamisen takana, varsinkin ns. islamilaisista maista
tulleiden osalta. Se on pitänyt
parempana ja helpompana ih-

Usk
misten niputtamista uskontoihin
kuin aidosti katsomusten selvittämistä.
Uskontoon kuuluvat voidaan
luokitella uskontonsa perusteella
ja antaa heille identiteetti uskonnon perusteella, joka samalla estää integroitumista niihin yhteiskunnan osa-alueisiin, jotka eivät
ole järjestelmälle mieleen kuten
ammattijärjestöihin liittyminen
ja halvan työvoiman hyväksikäytön estäminen. Lisäksi oman
uskonnon harjoittamisen mahdollisuuksien luonti on huomattavasti helpompaa kuin muiden
yhteiskunnallisten oikeuksien
turvaaminen.
Prosessi sai alkunsa toisen
maailmansodan jälkeen, kun
Eurooppa aloitti uudelleenrakentamisen. Se avasi oven halvalle
työvoimalle monista, myös islamilaisista maista. Vierastyövoiman järjestäytyminen paikallisten työntekijöiden rinnalle ja
ammattijärjestöihin olisi luonnollisesti tuottanut tuskaa suurempaa pääomaa tavoitteleville
tahoille, minkä vuoksi vierastyöläiset eivät saaneet arvostusta
osana työvoimaa ja työntekijöinä, vaan uskonnollisen taustansa mukaan. Juuri tämän vuoksi
Euroopan valtiot ryhtyivät tukemaan eri uskontojen (varsinkin
islamin) roolin vahvistumista
yksilöissä ja yhteisöissä. Moskeijoita avattiin ja uskonnon
merkitystä korostettiin. Tällaisen
kunnioittamisen nimissä taattiin
halvan työvoiman säilyttäminen,
mikä on jatkunut aina tähän päivään asti.

Tilastot
Joskus törmää erilaisiin lukuihin ja tilastoihin, joilla ei ole
paljonkaan tekemistä todellisuuden kanssa. Esimerkiksi
puhutaan siitä, että maailmassa on 1,5 miljardia muslimia ja
kymmeniä maita, joissa islam on
pääuskonto. Kun näistä maista
saapuu henkilö, hänet saatetaan
automaattisesti lokeroida muslimiksi. Turvapaikanhakijoihin ja
pakolaisiin liittyvissä luvuissa
islaminuskoisten määrä saattaa
olla todellista suurempi.
Olivat tilastot paikkaansa pitäviä tai eivät, on hyvä mainita
joitakin tosiseikkoja. Monissa
maissa, joissa islam on pääuskontona, ei tarjota todellista
uskonnonvapautta kansalaisille
– uskonnottomuuden vaihtoehdosta puhumattakaan. Ihminen
ei kenties voi lainkaan vaikuttaa siihen, että hänet rekisteröi-
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Helsingin vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja keskustelemassa uskonnottomien maahanmuuttajien kanssa Kontulassa.
dään ja merkitään muslimiksi.
Lisäksi suurin osa on liitetty
valtauskontoon jo syntyessään
heidän itsensä tietämättä, ja
vailla oikeuksia tehdä asialle
myöhemmin mitään. Tilastojen
luvut kootaan näin syntyneiden
rekisteritietojen pohjalta. Lisäksi
monet saattavat luokitella itsensä
valtauskontoon, vaikka eivät sitä
varsinaisesti harjoita.

Kunnioittaminen
”Toisia uskontoja tulisi kunnioittaa!”, ”Kaikilla tulisi olla
oikeus harjoittaa uskontoaan”
jne. ovat lauseita, joita kuulee
usein. Itse olen täysin samaa
mieltä eikä minulla ole näihin
juuri lisättävää. Ihmisillä tulee
olla oikeus valita uskontonsa ja
vapaus harjoittaa uskontoaan
tai olla uskonnoton. Myös minä
puolustan jokaisen uskonnonvapautta ja sen harjoittamisen mahdollisuutta.
Joskus kuitenkin puolustaessaan ihmisten oikeuksia uskontoihin, erehdytään puolustamaan
itse uskontoa. Vaikka minä itse
puolustan jokaisen uskovaisen
oikeuksia uskonnosta riippumatta, en puolusta uskontoa,
varsinkin jos sen oppikirjoissa
kehotetaan
vahingoittamaan
toisia ja asettamaan ihmiset eriarvoiseen asemaan tai sen historiassa on niin tehty. Kritisoin
kaikki uskontoja ja muitakin
ideologioita, jotka hyväksyvät
moista. Siksi on erittäin tärkeää
erottaa toisistaan itse uskonnot ja
ihmiset, jotka harjoittavat uskontoja. Yksilöitä pitää kunnioittaa,

mutta tämä ei tarkoita, että pitää
kunnioittaa myös itse yksilön uskontoa.

Suurmoskeija
ja kotoutuminen
Maahanmuuttajien kotouttamiseksi tarjotaan usein myös mahdollisuus uskonnon harjoittamiseen. Tämä korostuu erityisesti,
kun kyseessä on islam. Vaikka
pidän kokonaisuuden kannalta
tärkeänä että jokaisella on mahdollisuus harjoittaa uskontoaan,
niin välillä tuntuu siltä että uskonnon harjoittamisen mahdollisuudet huomioidaan ja niitä tarjotaan huomattavasti enemmän
kuin mille on kysyntää.
On tärkeää ja oikein, että oman
uskonnon harjoittaminen olisi aina mahdollista ja ettei sille
asetettaisi rajoitteitta, niin kauan
kun tämä ei tuota harmia kenellekään. Sen sijaan ilmiöihin kuten
suurmoskeijahankkeeseen, jotka
vaikuttavat myös yhteiskuntaan
ja ovat puhdasta politiikkaa, suhtaudun erittäin kriittisesti. Vireillä
olevan
suurmoskeijahankkeen
puolesta on esitetty useita väitteitä, kotouttamisen tukeminen
yhtenä niistä. Tämä on pelkkä
väite ja mitä tarkemmin sitä lähestytään ja tarkastellaan, sitä
enemmän se kumoutuu.
Nykymaailmassa moskeija on
harvemmin paikka varsinaisen
uskonnon harjoittamiselle, vaan
toimii enemmänkin erilaisten
poliittisen islamin liikkeiden pesänä ja symboleina. Juuri tämä
on ollutkin päällimmäinen syy,
että tämän kaltaisen projektien

takana ovat yleensä poliittiset
liikkeet ja valtiot, eivätkä tavalliset uskovaiset, joille uskonto
on henkilökohtainen asia. Ei ole
sattumaa, että Lähi-idän konflikteissa oman suuntauksen moskeijoita perustetaan ahkerasti ja
toisia räjäytetään maan tasalle.
Eri moskeijat ovat edustaneet
eri liikkeitä. Wahhabismi, joka
on Saudi-Arabian linja, on hyvin
voimakkaasti mukana politiikassa, jossa perustetaan moskeijoita
eri puolille maailmaa.
Kymmenien ja satojen miljoonien eurojen moskeijahankkeiden rahoittaminen ei ole puhdasta hyväntekeväisyyttä sellaisilta
valtiolta ja niiden liittolaisilta,
joissa mm. naisilla ei ole äänioikeutta, vierastyöläiset tekevät
orjatyötä ja jopa saman uskonnon toiset suuntaukset kokevat
jatkuvaa syrjintää uskonnottomista puhumattakaan. Lisäksi on
todettu enemmän kuin tarpeeksi,
että Euroopassa nuoria on värvätty
ääri-islamistijärjestöjen
kuten ISIS:n riveihin juuri moskeijoista. Moskeijoihin liittyvä
vaara, on realistinen.

Puolesta puhuminen
Oletukset, väärät tiedot ja tietoinen politiikka, joka seisoo
ihmisten uskontoihin jakamisen
takana on johtanut useisiin epäkohtiin. Esimerkiksi kun kyse on
jostain maahanmuuttoon tai pakolaisuuteen liittyvästä aiheesta,
lausuntoja otetaan uskontokuntien edustajilta - varsinkin kun
kyse on ns. islamilaisista maista.
Imaameista ja muista uskon-

nollisista johtajista on epäsuorasti
ja epäoikeudenmukaisesti luotu
näistä maista tulleiden maahanmuuttajien ja pakolaisten edustajia. Uskonnolliset johtajat puhuvat siitä, millaisen kotoutumisen
ja elämäntapojen tulisi olla, heidän mielestään. Monet pakolaiset joutuvat kohtaamaan uudessa
yhteiskunnassa itsensä puolestapuhujina ja edustajina sellaisten
poliittisten liikkeiden, ilmiöiden
ja vaarojen edustajia, joita he ovat
kotimaastaan paenneet.
Uskonnollisten
aktivistien
tunnustaminen suuremman ihmisryhmän edustajina kumpuaa
taas oletuksesta, että kaikki samalta alueelta tulleet kuuluvat
samaan uskontokuntaan, joka on
kaikille jäsenille elintärkeä. Tällä ei ole mitään tekemistä edes
periaatteen – saati todellisuuteen
- kanssa, että uskonto on ihmisen
henkilökohtainen asia ja jokainen edustaa itseään.

Mitä pitäisi tehdä?
Yhteiskunnan tulisi luopua tunnustuksellisesta
uskonnosta.
Kirkon erottaminen valtiosta
on hyvin olennaista ja edellytys
uskonnon ja yksilöiden välisiin ongelmien ratkaisemiselle.
Uskonnosta on tehtävä täysin
henkilökohtainen asia ja riippumaton valtiosta. Kaikkien toimenpiteiden tulisi pohjautua ihmisten tarpeisiin, ei uskontojen.
Jokaisen ihmisen tulisi saada
ihmisarvoinen asema ihmisyyden perusteella, ei uskonnon tai
muun subjektiivisen asian perusteella.
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Kuva: Kimmo Laine

Kaukoidän uskonnoista ja uskonnottomuudesta
Aasia on uskomuksiltaan hyvin monimuotoinen. Sieltä
löytyy alkuperäisten kansanuskomusten ja uskontojen
lisäksi myös länsimaisia uskontoja. Jotkut määrittelevät kiinalaiset kansanuskomukselliset ihmiset uskonnottomiksi. Kyseessä ei ole virallisiksi tunnustettuja
uskontoja, mutta taikauskoa löytyy senkin edestä. Sellaisten tarkka määritteleminen on hankalaa.
Teemu Lantz
Kaukoidän vanhemmissa uskonnoissa on myös vahvasti
havaittavissa
maallistumista.
Esimerkiksi muut kuin perinteiset sukupuoliroolit ovat jo
pitkään olleet arkipäivää. Tämä
on asia jossa jotkut kristinuskon
haarat alkavat pikkuhiljaa pääsemään haparoinnistaan. Ja vielä

kristinuskoa nuorempi islam ei
vielä edes haparoi asian kanssa.
Uskonnot selvästi kypsyvät iän
myötä.
Avoimet kaukoidän uskonnot
ovat saaneet muun muassa ihmisarvojensa puolesta arvostusta
länsimaiden humanistisilta ihmisiltä. Jotkin itämaiset uskonnot
ovat siten saaneet vastavuoroisesti jalansijaa länsimaissa. Täs-

sä ei kuitenkaan puhuta merkittävistä määristä väestöä.
Myös uskonnottomia löytyy
reilusti nousevan auringon kulmilta. Kiina ja Japani sijaitsevat
listalla korkealla, katsottaessa
pelkästään ateistien kokonaismäärää. Uskonnottomia on tietysti enemmän.
Japanissa on myös väkilukuun suhteutettuna huomattavasti uskonnottomia ja ateisteja.
Prosenttilukuna Japanin uskonnottomia on komeasti 76. Kiina
on yhdennellätoista sijalla 47
prosentillaan. Toinen tietolähde
määrittää Kiinassa olevan reilu
56 prosenttia kansanuskontoihin
kuuluvia. Tämä outo ero selittyy

osaltaan sillä, että monet kansanuskomukset ovat jumalattomia. Kyseessä on siis ateistisia
uskontoja. Vietnamissakin määrittäminen on ilmeisesti ollut
hankalaa. Siellä on tiedon mukaan 44-81 prosenttia uskonnottomia ja ateisteja. Tutkimuksissa
on päädytty keskiarvollisesti lukuun 62,5 sadasta.
Vertailua varten kerrottakoon
eteläisessä naapurissamme olevan, saman lähteen mukaan,
76,5 prosenttia uskonnottomia
ja/tai ateisteja. Suurimmassa
osassa tutkimuksia Virossa on
maailman eniten tai toiseksi eniten uskonnottomuutta.
Suomi taas on jopa maailman

kolmanneksi
uskonnollisin
vaurastuneiden maiden listalla.
Uskonnottomien määrä heittelee tutkimuksittain kuitenkin
28-60 prosentin välillä. Suomalaisista moni on kuitenkin vain
tapauskovaisia.
Tuloksien eroja aiheuttaa erityisesti eri maiden tutkimusten
kriteerien erot. Joissain kyselyissä kysytään uskoa jumalaan,
toisissa uskonnon tärkeyttä.
Kolmannessa saatetaan tiedustella kokeeko vastaaja olevansa
uskonnoton vai uskovainen. Pieni ero sanamuodossa vaikuttaa
merkittävästi kaikkien maiden
tutkimustuloksiin ja niiden verrattavuuteen.

kampaukset ja päähineet sopivat
lähinnä arvokkaaseen kävelemiseen, ylenmääräiset hunnut eivät
ole käteviä keittiössä ja tiukka
korsetti haittaa hengitystä. Yhtä
ääripäätä edustivat kiinalaisnaisten sidotut jalat, joilla jopa
käveleminen oli hankalaa. Keskiluokka on kuitenkin tavoitellut
yläluokan joutilaisuuden symboleja, ja toisaalta murroskausina
tällaisista symboleista luopuminen on poliittinen ele. Ranskan
vallankumouksessa
luovuttiin
polvihousuista, korkokengistä ja
suurista kampauksista, ensimmäisen maailmansodan jälkeen
korseteista.
Naisten pukeutumista rajoitetaan jatkuvasti kahdesta suunnasta: toisaalta pitäisi näyttää seksikkäältä, toisaalta ei liian. Seksikäs
pukeutuminen lisää kontakteja
vastakkaiseen sukupuoleen, peit-

tävä asu korostaa yksityisyyttä.
Peittävä ja hiukan muista poikkeava asu pitää nuoren naisen
varmimmin oman ryhmän piirissä, olivatpa sitten kyseessä körtit,
muslimit tai romanit. Sellainen
asu on toisaalta turvallinen, suojaa ei-toivotulta lähentelyltä,
useimmiten myös tunkeilevalta
ulkonäön yksityiskohtien arvostelulta. Mitä nainen itse haluaa?
Niin kauan kuin hän joutuu pyytämään vaaterahansa joltakulta, ei
päätös ole yksin hänen omansa.
Myös lähiympäristön kommentit,
myönteiset tai kielteiset, vaikuttavat asiaan.
Vaatteiden paras puoli on, että
ne voidaan pukea, riisua ja vaihtaa toisiin. Toisenlaisilla vaatteilla
on mahdollisuus ilmaista erilaista
identiteettiä, luoda kontakteja tai
vetäytyä yksityisyyteen. Näin kukaan ei ole vaatteidensa vanki.

Vaatteet ja aatteet
Kerttu Loukola
Vaatteet ovat ihmisten hyvin
vanha tapa kertoa jotain itsestään toisille. Niillä ilmaistaan
omaa persoonallisuutta, mutta
myös yhteenkuuluvuutta jonkin
ryhmän kanssa. Tuskin kukaan
pukeutuu niin, ettei ympäristö
siihen vaikuttaisi. Muut otetaan
huomioon, vaikka sitten itse
tehtäisiin täysin eri lailla. Vain
asevelvolliset, vangit ja muut
epävapaat ryhmät pukeutuvat
niinkuin määrätään, ilman oikeutta ilmaista ulkoasullaan mitään henkilökohtaista.
Vaatetus on tapa ilmaista identiteettiä. Joskus kansallinen tai
uskonnollinen identiteetti halutaan ilmaista voimakkaammin
kuin oma persoonallinen identiteetti; tämä on tyypillistä erilaisille vähemmistöille. Suomessa
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körttiläiset ovat halunneet ilmaista sitoutuneisuuttaan tiettyihin
uskonnollisiin arvoihin körttipuvulla. Sen malli ja väri oli tarkkaan määritelty, sen piti olla itse
kasvatetuista aineksista tehty, ja
ilmaista näin vakautta, ahkeruutta, säästäväisyyttä ja siveyttä.
Suomen romanit ilmaisevat
heimolaisuuttaan
nimenomaa
naisten vaatetuksella. Miesten
asu ei ole yhtä silmiinpistävä.
Paineita on luotu niitä vastaan,
jotka ’heimonsa hylkäävät’. Iso
osa romaninuorista päättää kuitenkin nykyisin sulautua muuhun
nuorisoon eikä enää käytä perinteistä asua.
Yhdenmukaista pukeutumista
käytetään usein keinona peittää
varallisuuseroja: useissa Afrikan
maissa, mutta myös esimerkiksi Englannissa koululaisilla on
yhtenäiset koulupuvut. Saksassa

univormut olivat 1930-luvulla
suosiossa, ne saivat olla kuluneita
ja käytettyjäkin. Samansuuntaisia
syitä yhtenäiseen peittävään pukeutumiselle saattaisi aavistella
myös Khomeinen Iranissa. Vaatimaton ja kansallinen pukeutuminen on korostanut aatetta Intiassa,
kun Gandhi kehotti luopumaan
kaikista tuontivaatteista, vaikkei
sitten jäisi kummempaa asua kuin
syntymäasu. Kiinassa 1960-luvun kaikkien yhtenäiset siniset
haalarit korostivat samanarvoisuutta ja yhteisiä ponnisteluja
maan rakentamiseksi.
Pukeutumisella ilmaistaan toisaalta korkeaa statusta: siitä kertovat paitsi herkästi turmeltuvat
materiaalit, myös asun yleinen
soveltumattomuus työntekoon:
roomalaisessa toogassa ei tehdä
puu- tai metallitöitä, kapeat hameet estävät juoksua, näyttävät

Uskomaton lehti netissä: vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/uskomaton-lehti

Usk

maton
Kuva: Martin Vällik

Rationalists International
konferenssin antia
Sain tilaisuuden vierailla maailman rationalistikonferenssin kaksipäiväisessä seminaarissa Tallinnassa 23.34.4.2016. Maailman rationalistikonferenssin on perustanut Intialainen skeptikko Sanal Edamaraku, joka
on erikoistunut erityisesti uskonnollisperäisten huijausten paljastamiseen. Hän asuu nykyisn maanpaossa
Suomessa. Konferenssissa yli 20 luennoitsijaa ympäri
maailmaa käsitteli skeptisismia, ateismia ja sekularismia. Ajankohtaisia asioita kuten islamismia käsiteltiin
laajasti.
Thomas Mangs
Maailman
rationalistikonferenssi kokoontuu kokouksiinsa
eri paikoissa. Se on konferenssi
joka on kaikille avoin ja kerää
siipiensä suojaan rationalisteja, humanisteja, skeptikkoja,
vapaa-ajattelijoita, ateisteja ja
muita sekularisteja kaikkialta.
Kaukaisimmat luennoitsijat olivat Australiasta, USA:sta ja Kanadasta, mutta myös kehittyvistä
maista kuten Intiasta, Libanonista ja Bangladeshista.
Valtaosa luennoitsijoista oli
kuitenkin Euroopasta. Aiheet
vaihtelivat jumalanpilkasta, seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, naisten asemaan uskonnoissa ja eri maiden sekularismin
tilanteen esittelyyn. Näistä sai
hyvinkin kattavan kuvan uskonnonvapauden tilasta ja uskonnottomuuden asemasta ao. maissa.
Joukossa oli kauhutarinoita siitä
miten kehitys on mennyt taaksepäin, kuten Puolassa, mutta myös
valonpilkahduksia vapaa-ajattelun edistymisestä jopa Lähi-idässä kuten Libanonissa.
Vaikka se ei mitenkään erityisesti agendalla ollutkaan, niin
useimmissa
puheenvuoroissa

käsiteltiin tai ainakin sivuttiin islamia ja sen vaikutuksia sekulaariin ajatteluun myös Euroopassa.
Erityisesti kritisoitiin islamin ihmisoikeuksien ja sananvapauden
rajoitusten kritiikin leimaamista
islamofobiaksi.

Puola, vaarallinen
esimerkki Euroopassa
Niina Sankari Puolasta, kertoi
miten hänen maassaan on kommunismin romahdettua päädytty
muodollisesti lähes täydellisen
sekulaarista yhteiskunnasta suoranaiseen uskonnolliseen holhoukseen. Siirtyminen pois
valtiososialismista ei tuonut
vapautta kuin vain hetkeksi. Jo
niinkin pian kuin 1991 tuotiin
kolutukseen lailla ”kristilliset arvot”, 1992 medialailla säädettiin
median velvollisuudeksi kunnioittaa kristillisiä arvoja ja 1993
maahan tuli Euroopan tiukin
aborttilaki jota se on edelleen.
Tosin nyt on suunnitteilla abortin totaalikieltolaki, siis kaikissa
tilanteissa jopa jos äidin terveys
voi olla vaarassa.
Tämä päivänä krusifiksit ovat
seinillä maan parlamentissa,
kouluissa ja julkisissa tiloissa

jopa postikonttoreissa. Puolassa
on yleisesti voimassa ajatustapa,
että hyvä puolalainen on myös
hyvä katolilainen. EU:n kanssa
jatkuvasti ihmisoikeuskysymyksissä törmäyskurssilla oleva Puolan nykyhallitus haluaa omalta
osaltaan puolustaa tätä terveelle
järjelle vierasta ajatustapaa.

Joka julkisesti
pilkkaa Jumalaa...
Michael A. Sherlock (Australia)
käsitteli meille suomalaisillekin mielenkiintoisella tavalla
jumalanpilkkaa.
Suomi kun
edelleen kuuluu niihin maihin
joissa jumalanpilkka on kielletty rikoslaissa Uskonrauhan
rikkomisena. Suomessa tämä on
kuitenkin siitä erikoinen rikos,
että siinä kielletyn teon sisältöä ei määrittelekään eduskunta, vaan kukin uskonnollinen
yhdyskunta itse. Laki säätää
kielletyksi teon ”joka julkisesti
pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa
tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa
tarkoitettu
kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä.”
Kukin rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta saa vapaasti
päättää mitä se pitää pyhänä ja
siten myöskin sen mikä on rangaistavaa. Tähän ei siis valtiolla
ole sanottavaa. Mielenkiinnolla
odottelenkin milloin jokin rationalistiporukka saisi rekisteröityä
uskonnollisen yhdyskunnan joka
määrittelisi pyhäksi asian jolla
haastaisi uskonrauhan rikkomisen kiellon laissa.

Nugent puolestaan jakoi jumalanpilkan suoraan ja epäsuoraan.
Suorasta jumalanpilkasta on
hänen mukaansa kyse kun teko
on kriminalisoitu. Epäsuorasta
jumalanpilkasta kyse on silloin
kuin tekoon syyllistynyt rikkoo
sosiaalisia normeja joita ei ole
virallisesti määritelty esim. laeilla. Myös epäsuoran jumalanpilkan kielto ylläpitää naurettavia
ja epäuskottavia uskonnollisia
”totuuksia”. Sherlock arvosteli
voimakkaasti länsimaisia liberaaleja ateisteja jotka eivät uskalla kritisoida Islamia ”rauhan
uskontona”. Näiltä osin hän kritisoi erityisesti vasemmistolaisia
sekulaarihumanisteja kaksoisstandardien ylläpitämisestä kritiikissään.
Islamin kritisoijat leimataan
helposti islamofobeiksi. Islamin
naisia ja sananvapautta alistavia
piirettä ei saa hyväksyä. Hänen
mukaansa regressiivinen vasemmisto tekee näissä asioissa vain
palveluksen ”kärsiville islamin
uhreille”. Jos näin ei tehdä, niin
ei ole uskottavuutta, eikä pidä
pelätä, että äärioikeisto hyväksi
käyttäisi tätä kritiikkiä. Äärioikeisto hänen mielestään on oikeasti
kiinnostunut vain omasta ja heidän ryhmänsä hyvinvoinnista ei
vähääkään islamin uhrien puolustamisesta.
Tänä päivänä varsin vapaasti jo hyväksytään epävirallinen
jumalanpilkka kun se kohdistuu
kristinuskoon, nyt sen salliminen pitää ulottaa myös islamiin.
Sherlock korosti uskonnon kritiikin ja sen uskalluksen merkitystä ja viittasi näiltä osin

Darwinin evoluutioteoriaan ja
Copernikuksen ja Galileo Galilein käsitykseen maailmasta.
Hän kiteytti esityksensä George Bernard Shawn sitaattiin johon on kaikkien helppo yhtyä.
”Kaikki suuret totuudet alkavat
jumalanpilkkana”.
Islamin uskoa ja sen kritisointia käsitteli myös nykyisin Lontoossa asuva Iranilaissyntyinen
feministi ja ihmisoikeusaktivisti
Maryam Namazie. Hän sanoi
olevan järjetöntä, että Euroopassa islamin arvostelijat leimataan
heti äärioikeistolaisiksi tai fasisteiksi. Tällaisesta leimaamisesta
hyötyy vain äärioikeisto. Se antaa esim. Pegidalle perusteen valheellisesti väittää heidän olevan
ainoita jotka puolustavat islamin
uhreja. Tietenkään näin ei ole.
Islamilaisissa maissa on vaikka
kuinka paljon rohkeita ihmisiä,
mm. Raif Badavi Saudi-Arabiassa, jotka uskaltavat avata suunsa. Vain harvoin nämä ylittävät
kuitenkaan uutiskynnyksen lännessä.
Myös monet Länsi-Eurooppassa asuvat Lähi-idästä tulleet
ovat nimenomaan paenneet islamin sortoa. Vastakkainasettelussa ei kyse ole oikeasti konfliktista
kulttuurien välillä kuten äärioikeistolaiset väittävät, vaan nimenomaan konfliktista uskonnon ja
sekularismin välillä. Islam ei ole
kulttuuri, eikä sitä pidä sellaisena
käsitellä. Lähi-idässä on aivan
erilainen kulttuuri kuin vaikkapa
Indonesiassa. kristinuskotaustaisten maiden osalta kukaan ei
edes rohkenisi mitään niin typerää esittää.
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Vapaa-ajattelijain liiton kuulumisia

Esa Ylikoski
Tänä vuonna Vapaa-ajattelijoilla uskonnottomien ihmisoikeusjärjestönä on työjärjestyksessään monia suuria ja vähän
pienempiäkin asioita, kertoo
liiton pääsihteeri Esa Ylikoski.
- Uusi yhdenvertaisuuslaki ja
varhaiskasvatuslaki ovat uskonnottomien kannalta hyviä edistysaskelia, joita pyrimme nyt
samaan myös käytäntöön.
- Otimme kantaa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteisiin. Toivottavasti tulee sama
linjaus kuin esi-, perus- ja lu-

kio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteissa: "Opetus
on oppilaita uskonnollisesti,
katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti
sitouttamatonta.
Koulua ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen
kanavana."
- Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä
myöskään uskonnon tai vakaumuksen vuoksi. Tästä yhdenvertaisen kohtelun pääsäännöstä
poikkeamisesta pitäisi erikseen
säätää lailla. Tunnustuksellisen
ev.lut.
uskonnonharjoituksen
järjestäminen ei kuulu koulujen
lakisääteisiin tehtäviin.
- Näin ollen koulutyöpäivään
liitetyistä jumalanpalveluksista
ja hartaushetkistä tulisi luopua.
Opettajien työaika suuntautuisi
kirkkokäyntitilastojen kaunistamisen sijaan koulun yhteisten
tapahtumien kehittämiseen.
- Oppilaitosten pitää laatia
yhdenvertaisuussuunnitelmat
vuoden 2016 aikana. Niissä tulee erikseen käsitellä myös uskontoon ja vakaumukseen liit-

tyvät yhdenvertaisen kohtelun
kysymykset. Pääsy oikeuksiin
on ihmisoikeusasioissa päivän
sana, ja se koskee myös uskonnonvapautta.
- Uskontokuntiin kuulumattomilla oppilailla on oikeus saada
elämänkatsomustiedon opetusta
uskonnonopetuksen sijaan. Tämän lapsen ja nuoren oikeuden
toteutuminen käytännössä on
Vapaa-ajattelijain liiton toiminnassa tärkeällä sijalla, painottaa
Ylikoski.
- Samoin toimimme yhdessä
Humanistiliiton kanssa sen puolesta, että elämänkatsomustieto
avattaisiin kaikille oppilaille
mahdolliseksi ja valittavaksi
katsomusaineeksi. Opetuskokeilut vain lisäävät elämänkatsomustiedon aseman vahvistamisen merkitystä.
- Vapaa-ajattelijain liiton
kansainvälinen toiminta on kehittynyt myönteisesti viime aikoina. Olemme kansainvälisen
ja eurooppalaisen yhteistyöjärjestön jäseninä (www.iheu.org
ja
http://humanistfederation.

Miksi?
SekulaarinSeliStunnustuksettomanSvaltionSarvotSovat:
•SJulkinenSvaltaSonSneutraaliSsuhteessaSuskontoihinSjaSmaailmankatsomuksiin
•SKaikkiSuskonnotSjaSmaailmankatsomuksetSovatSyhdenvertaisia
•SUskonnonSjaSmaailmankatsomuksenSvapaus
•SUskontoSjaSmaailmankatsomusSovatSyksityisasioita

oikeus erota uskonnosta, oikeus olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan ja oikeus
olla harjoittamatta uskontoa
koskevat myös maahanmuuttajia. Se tulisi saada tietoon
myös kaikille uusille asujille
Suomessa.
- Vapaa-ajattelijain liitto on
kuluneen kevään aikana ottanut kantaa myös pienempiin
asioihin, kuten nimilain uudistukseen,
hartausohjelmiin
Yleisradiolaissa, ehtoollisviinin
verovapauteen ja pääsiäisen
kiinnittämiseen maaliskuun ja
huhtikuun vaihteeseen.
- Suomessa on nyt ennen valtiopäivien avajaisia eduskunnalle tarjolla avajaisjumalanpalvelus Tuomiokirkossa. Kun se ei
kosketa kaikkia kansanedustajia
ja eduskunnan väkeä, olemme
Humanistiliiton kanssa valmistelemassa sekulaarihumanistisen eettisen avajaistilaisuuden
järjestämistä ennen valtiopäivien avajaisia. Tälle on myös
tuore esimerkki Ruotsista, lisää
Esa Ylikoski.

eu). Osallistuimme helmikuussa pohjoismaiseen yhteistyökokoukseen Tukholmassa, ja siellä
nousivat esille lapsen oikeudet
sekä uskonnollinen radikalisoituminen lähiöissä. Työn alla on
pohjoismaisen humanistimanifestin laadinta.
-Samat teemat olivat esillä
Kansainvälisen Rationalistiliiton konferenssissa huhtikuussa
sekä IHEU:n ja Euroopan federaation yleiskokouksissa toukokuussa.
- Vaatimamme jumalanpilkan
rangaistavuuden poistaminen
Suomen rikoslaista on tärkeää
myös kansainvälisen solidaarisuuden kannalta. Uskosta luopumisesta ja jumalanpilkasta on
säädetty rangaistukseksi jopa
kuolemantuomio eräissä maissa, joiden edustajat puolustautuvat sanomalla, että ”onhan se
teilläkin rikos”.
- Olikin hienoa, että Helsingin vaparit järjestivät heti huhtikuussa Maahanmuuttajat ja
uskonnonvapaus -tilaisuuden.
Uskonnonvapauteen kuuluva

Seuraa!
Vapaa-ajattelijatSovatSaktiivisaS
netissä,SjotenSparhaitenSpysytSperässäS
kuulumisistammeSseuraamallaS
somekanaviaSjaSnettisivujamme.SLiityS
rohkeastiSmukaanSkeskusteluunö

NäidenSarvojenStoteutumistaSmeSvapaa-ajattelijatSpyrimmeS
SuomessaSedistämäänSyhteiskunnallisenSvaikuttamisenSkeinoin.

Vapaa

ajattelijat
Liity!

Vapaa-ajattelijainSliitollaSonSpaikallisyhdistyksiäSympäriSmaan.SSinuaSlähimmänS
paikallisyhdistyksenSlöydätSosoitteestaSvapaa-ajattelijat.fi/paikallisyhdistykset
PaikallisyhdistystenSomillaSsivuillaSvoitStutustuaSyhdistyksenStoimintaan,SjohonS
yhdistyksestäStiippuenSvoiSkuuluaSesimerkiksiSluentoiltoja,Svapaamuotoisia
seurusteluiltoja,StalkoovoiminSylläpidettäväSuskonnottomienShautausmaa,S
yhteistoimintaaSSuomenSmuidenSsekulaarijärjestöjenSkanssa,SynnäSmuuta.S
VapaaehtoisiaSaktiivijäseniäSkaivataanSainaSlisääöSSKuulostaakoSsinunSjutulta?
LiitySjäseneksiSosoitteessaSvapaa-ajattelijat.fi/liity-jaseneksi
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Hanketta markkinoidaan englanninkielisillä koko Suomea esittelevillä ja tiedoiltaan epätarkoilla esitteillä.

Islamismi uhkana

Suurmoskeijahanke
Helsinki ei tarvitse lisää moskeijoita, kirkkoja tai muitakaan uskonnollisia rakennuksia. Pääkaupunki tarvitsee lisää asuntoja. Uskomaton ottaa kantaa ”suurmoskeijahankkeeseen”.

Jape Lovén
Helsingissä on ollut keskusteluissa jo muutaman vuoden
esillä nk. ”suurmoskeijahanke”.
Puuhaajina on Suomen muslimiliiton johtaja, Suomen musliminaisten puheenjohtaja sekä
Fokus ry:n ja Suomi-Bahrain ystävyysseuran puheenjohtaja.
Hankkeen esitteiden mukaan
on tarkoitus saada suurmoskeijalle ja Oasis-keskukselle tontti

Helsingin Hanasaaresta. Paljon
keskustelua on herättänyt myös
hankkeen rahoitus. Ensin rahoitus oli järjestetty. Sittemmin on
kerrottu rahoittajan olevan Bahrainin kuningashuone. Asiaa tarkemmin kysyttäessä on ilmoitettu, että Bahrainin kuningashuone
vain ohjaa rahoitusta jostakin
Oasis foundation-säätiölle. Kyseinen säätiö on perustettu tätä
nimenomaista hanketta varten.
Rahoitus ei ole ihan pikkujuttu.
On arvioitu hankkeen maksavan likimain 200miljoonaa euroa. Imaamien koulutuksenkin
on luvattu järjestyvän samasta
lähteestä tulevalla rahoituksella.
Tämä summa ei kuitenkaan pidä
sisällään hankkeen käyttökuluja.
Niitä on toivottu ainakin osin
tuettavan myös verovaroin. Missä määrin ja miten? tätä ei ole
tietoa julkaistu.
Asian tiimoilta on Helsingin
Vapaa-ajattelijoita lähestyneet
myös uskonnottomat maahan-

muuttajat, jotka ovat paenneet
islamistien harjoittamaa politiikkaa lähi-idästä. He ovat olleet
syvästi huolissaan tilanteesta.
Maahanmuuttajien taholta on
myös nostettu esille se, että muslimi ei tarvitse moskeijaa rukoillakseen. Politiikan tekoon niitä
kylläkin väitetään käytettävän.
Hankkeessa on esitteen mukaan kyse koulutus-, liikunta-,
kulttuuri- ja majoitustiloista
moskeijan lisäksi. Onko tarkoitus pyörittää koraanikouluja ja
muuta toimintaa tiukan uskonnollisessa hengessä?
Kysymys kuuluukin mikä on
ulkomaisen hallinnon intressi
kerätä rahaa toiselle puolelle
maailmaa maahan, jossa yhteiskunta on suhteellisen rikas?
On naiivia uskoa väitettä, ettei wahhabismiä ja salafismia
tukevilla valtioilla ole intressiä
katsomustensa
levittämisestä
rahan voimalla. Tällaisilla islamismia ruokkivilla kulttuureilla ei tulisi olla sijaa Suomessa,
eikä muuallakaan maailmassa.
Suuntaus on saanut jalansijaa
euroopassa esim. Iso-Britan-

niassa. Myös terroristijärjestö
isisin juuret ovat wahhabismissa. Entinen YK:n pääsihteeri
Boutros Boutros-Ghalin mukaan
salafisti-liike on vakava uhka
ihmisoikeuksille, koska se pitää
ihmisoikeuksien puolustamista
uuskolonialistisena perintönä ja
jopa uutena ristiretkenä islamia
vastaan. Ylen toimittaja Tom
Kankkosen mukaan Suomessa
harjoitettava salafismi on lähellä
jyrkän linjan wahhabilaisuutta.
Suomen yhdenvertainen ja maallistuva yhteiskunta rakentuu ihmisten väliselle tasa-arvolle, sananvapaudelle ja demokratialle.
Samaa ei voi sanoa uskonnoista,
eikä varsinkaan niiden äärimuodoista.
Helsingissä asuu noin 630 000
ihmistä. Heistä evankelisluterilaiseen valtionkirkkoon kuuluu noin 351 000. Seuraavaksi
suurin ryhmä on uskontokuntiin
kuulumattomat noin 251 000.
Kolmantena tilastossa on toinen
valtionkirkko liki 11 000 jäsenellään. Muslimeja Helsingissä
on vain noin 5000. Nämä tiedot
olivat Helsingin sanomien 23.4.

julkaisemia. Hankkeen esitteessä väitetään muslimeja olevan
alueella kymmeniä tuhansia.
Helsingin väkiluku kasvaa
6000-9000 uudella asukkaalla
joka vuosi. Kaupungin haasteena
on kaavoituksessa maan vähyys.
Yleisemmin tästä kumpuaa asumisen kalleus ja kohtuuhintaisten asuntojen puute. Nämä mielessä pitäen ei Helsinkiin, eikä
muuallekaan pääkaupunkiseudulle tulisi rakentaa enää enempää uskonnollisia rakennuksia
vaan lisää asuntoja. Uskonnollisilla rakennuksilla on nimittäin
tapana pysyä alkuperäisessä
käytössään, vaikka niille tarvetta
ei olisikaan. Näistä esimerkkinä
kutistuvan valtionkirkon jäsenyys ja tyhjähköt tilat.
Uskomaton ei vieroksu maahanmuuttoa. Uskomaton kannattaa myös katsomuksenvapautta.
Uskomaton jakaa huhtikuun Rationalist Internationalin konferenssissa maailman joka kolkalta
kuuluneen huolen islamismin
leviämisestä ja hirmuteoista joita
sen kannattajat tekevät kiihtyvällä tahdilla.

Uskomaton lehti netissä: vapaa-ajattelijat.fi/helsinki/uskomaton-lehti
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