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L Egyptin uusi parlamentti 
kokoontui ensimmäisen ker-
ran 23. tammikuuta. Istunto 
alkoi yhteisellä rukouksella 
niiden puolesta, jotka kuoli-
vat kansannousun aikana.

E

Islamin 
vuoro

E

Arabit valitsivat 
tyrannien tilalle 
islamistit. Se ei 
ole pelkästään 
huono asia.

Teksti Katri Merikallio
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K
un kansa marssi arabikevään 
maissa kaduille vaatimaan 
muutosta, länsimaat hyker-
telivät tyytyväisinä. Arabi-
maailmaan syntyisi vihdoin 
moderneja maallisia demo-
kratioita, joiden kanssa yh-
teistyö sujuisi kitkatta.

Vuotta myöhemmin hämmennys on suu-
ri. Diktaattorit lähtivät, mutta kansa valit-
sikin tilalle islamilaiset puolueet. Ne eivät 
saaneet suurvoittoa ainoastaan Egyptissä 
vaan myös Tunisiassa, Marokossa ja Alge-
riassa. Libyan uskotaan liittyvän joukkoon 
ensi kesänä.

Tutkijat sanovat, että islamistien suu-
ren menestyksen ei olisi pitänyt yllättää 
ketään: islamilaiset puolueet olisivat nous-
seet näissä maissa valtaan jo aikaa sitten, 
jos tavalliset ihmiset olisivat saaneet päät-
tää. Mutta länsi piti huolen, että tällaista 
vaihtoehtoa ei tarjottu.

Länsimaiden epäluulo islamilaista poli-
tiikkaa kohtaan on syvä.

Iranin islamilainen vallankumous vuon-
na 1979 juurtui syvälle mieliin. Korruptoi-
tunut, lännen tukema šaahi kaatui aidossa 
vallankumouksessa. Kun tuuheapartai-
nen imaami Khomeini laskeutui Tehera-
niin tammikuussa 1979, miljoonat irani-
laiset ottivat hänet hurraten vastaan. Sen 
jälkeen tuhannet toisinajattelijat teloitet-
tiin, naiset pakotettiin kulkemaan mustis-
sa kaavuissa, vain islamilaiset ehdokkaat 
hyväksyttiin päättäjiksi. Nyt Iran rakentaa 
ydinasetta.

Käsitys ei juuri kohentunut 1990-luvul-
la. Kun Algeriassa islamilainen poliittinen 
puolue oli 1991 voittamassa vaalit, maan ar-
meija kaappasi vallan lännen myötävaiku-
tuksella ja vangitsi tuhansia islamilaispolii-
tikkoja. Islamilaisryhmät radikalisoituivat 
ja maassa puhkesi liki yhdeksän vuotta kes-
tänyt verinen sisällissota, jota leimasivat 
ääri-islamilaisten terroristien toimeenpa-
nemat siviilien joukkomurhat. Jopa 200 000 
algerialaisen arvellaan kuolleen.

Sitten tuli al-Qaida.

Islam mursi pelon
Kun tammikuussa 2011 Tunisiaa yli 30 
vuotta itsevaltaisesti johtanut Ben Ali jou-
tui taipumaan kansannousun edessä ja pa-
keni Saudi-Arabiaan, valokeila siirtyi Lon-
tooseen. Maapaossa yli 20 vuotta asunut 
kielletyn islamilaisen Ennahda-puolueen 
johtaja Rašid Ghannuši ilmoitti palaavan-
sa kotiin.

Maailma ei tiennyt mitä odottaa. Laskeu-
tuisiko Tunisiin uusi partasuinen imaami 
jakamaan fatwoja? Tietoa poliittisista isla-
milaisliikkeistä oli vähän. Huhuja sitäkin 
enemmän.

Kuvaavaa oli, että vielä lokakuussa Tu-
nisian vaalien alla arvovaltainen The Eco-
nomist-lehti kirjoitti, että Ghannuši vas-
tustaa yksilön oikeuksia, haluaa maahan 
moniavioi suuden ja on uhannut hirttää 
tunnetun tunisialaisen feministin, koska 
tämä on vaatinut universaalien ihmisoi-
keuksien kunnioittamista.

Viikkoa myöhemmin lehti pyysi näyttä-
västi Ghannušilta anteeksi. Mikään tiedois-
ta ei ollut pitänyt paikkansa.

Ghannušin johtama Ennahda-puolue ko-
rosti vaalikampanjassaan, että demokratia 
ja islam voidaan yhdistää. Puolue voitti vaa-
lit ylivoimaisesti.

Maan presidentiksi nousi lääkäri, vanki-
lassa ja maanpaossa vuosia viettänyt maal-
linen ihmisoikeusaktivisti Moncef Marzou-
ki. Pääministeriksi nimitettiin islamilaisen 
puolueen Hamadi Jebali, joka istui 15 vuot-
ta tunisialaisvankilassa, siitä kymmenen 
vuotta erityissellissä. Hän oli vuosien ajan 
Amnesty Internationalin mielipidevan kien 
listalla.

Tunisian uutta perustuslakia valmiste-
leva ryhmä on opiskellut huolella Turkin 
maallista mallia, jossa islamilla on mer-
kittävä rooli – mutta vain yksityiselämässä.

Maata johtaa hallitus, jossa istuvat niin 
islamilainen, maallinen kuin vasemmisto-
lainen puolue.

”Tämä on hyvä malli myös muille ara-
bikevään maille”, mainosti maan ulkomi-
nisteri Rafik Ben Abdessalem maailman ta-
lousfoorumissa tammikuussa Davosissa.

”Arabimaat näkevät, että hyvin erilaiset 
puolueet voivat työskennellä yhdessä.”

Tunisiassa on kuitenkin myös ääri-isla-
milaisia salafistiryhmiä, jotka ovat viime 
viikkoina hyökänneet toimittajia vastaan 
ja vaativat maahan šaria-lakia. Myös heil-
lä on näkyvä ja äänekäs kannattajakunta.

Vaalit voittanut Ennahda-puolue on ko-
rostanut maltillisuutta ja ilmoittanut, ettei 
se aja sen enempää šaria-lakia, huivipak-
koa kuin alkoholikieltoakaan.

”Islam antoi ihmisille itseluottamus-
ta, se auttoi heitä murtamaan pelon”, 
Ghannuši on kuvaillut islamin merkitystä 
murroksessa.

Hänen mukaansa arabimailla on nyt en-
nennäkemätön tilaisuus esitellä maailmal-
le islam kokonaan uudelleen. ”Islam, joka 
ei ole väkivallan symboli vaan edustaa yh-
tenäisyyttä ja rauhaa.”

Mitä tyrannian jälkeen?
Vain kolme päivää sen jälkeen, kun Libyan 
diktaattori Muammar Gaddafi  lokakuussa 
2011 surmattiin, Libyassa räjähti uusi pom-
mi. Maan väliaikaisen neuvoston johtaja 
Mustafa Abdul Jalil ilmoitti tuhansien kuu-
lijoiden edessä, että koska Libya on islami-

lainen maa, mitkään šarian vastaiset lait ei-
vät ole enää voimassa. Myös moniavioi suus 
on vastedes sallittu.

Länsimaissa haukottiin henkeä. Tämän-
kö takiako Libyaa riennettiin pelastamaan 
koko YK:n voimin?

Libyan lähettiläät eri puolilla maailmaa 
kiirehtivät selittelemään johtajansa sanoja. 
Vain pari päivää myöhemmin Jalil tuli uu-
delleen mikrofonin eteen ja vakuutti, että 
libyalaiset ovat maltillisia islamisteja.

Yhdysvaltain edustaja varoitti suoraan: 
”Asia numero yksi meille on, että universaa-
leja ihmisoikeuksia, naisten oikeuksia ja 
vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan.”

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan kor-
kea edustaja Catherine Ashton kehotti hän-
kin marraskuussa Tripolissa Libyan johtoa 
takaamaan naisten oikeudet. Yhteistyötä 
tehtäisiin niiden kanssa, jotka kunnioitta-
vat lännelle tärkeitä arvoja.

Jalil tunnetaan uskonnollisena sufina, jo-
ka on ottanut yhteen maan ääri-islamilais-
ten sunniryhmien kanssa. Jotkut tulkitsivat 
hänen šaria-lausumansa lähinnä yrityksek-
si rauhoitella maan lukuisia aseistaan kiin-
ni pitäviä joukkioita.

Väliaikainen hallinto on kamppaillut vii-
me kuukaudet luodakseen maahan yhden 
yhtenäisen armeijan, poliisivoimat ja hal-
linnon, eikä Jalil ole juuri jaellut uusia lau-
suntoja šariasta. Sen sijaan äänekkäät sa-
lafisti-ryhmät vaativat tammikuun lopulla 
mielenosoituksessa Tripolissa maahan no-
peasti šariaa.

Jalilin kommentit ja ääriryhmien vaati-
mukset ovat järkyttäneet erityisesti libyalais-
naisia. Naisjärjestöt organisoivat Tripolissa 
loppuvuodesta maan ensimmäisen naiskon-
ferenssin ja kutsuivat Jalilin tentattavaksi. 
Kokouksen suureksi yllätykseksi Jalil turva-
miehineen tuli paikalle ja vastasi kärsivälli-
sesti ja perusteellisesti naisten kysymyksiin.

Libya kaavailee ensimmäisiä vapaita par-
lamenttivaaleja kesäkuuksi. Maahan on pe-
rustettu nopeassa tahdissa suuri joukko po-
liittisia puolueita, niiden joukossa Libyan 
muslimiveljeskunta. Sille povataan konser-
vatiivisessa maassa tuntuvaa menestystä.

Myös se korostaa maltillisuuttaan.
”Me emme halua korvata yhtä tyranniaa 

toisella. Haluamme rakentaa siviiliyhteis-
kunnan, joka soveltaa maltillista islamia 
arjessa”, sen johtaja Suleiman Abdelkader 
on luvannut.

Kaikki Gaddafin ikeen alta vapautuneet 
taistelijat eivät ole yhtä sopuisia. Asejoukot 
säilyttävät vankiloissaan tuhansia miehiä, 
joita ne epäilevät joko Gaddafin sotilaiksi 
tai palkkamurhaajiksi.

Gaddafi polki islamisteja vuosikymme-
net. Kuka tahansa, jolla oli pitkä parta merk-
kinä uskonnollisuudesta, saatettiin pidät-

tää. Islamille keskeiseen aamurukouk seen 
osallistuminen oli kielletty.

Nyt joissain vankiloissa on pakollinen ru-
koushetki viidesti päivässä eivätkä vangit 
saa leikata partaansa. Se joka uhmaa sään-
töjä, ruoskitaan.

Egypti näyttää suuntaa
Arabikevään maista painavin on kuitenkin 
Egypti jo yksistään kokonsa takia. Egyptis-
sä on asukkaita enemmän kuin Marokossa, 
Algeriassa, Tunisiassa ja Libyassa yhteensä.

Jos islam radikalisoituu Egyptissä, se voi 
heiluttaa koko arabimaailmaa.

Ja päin vastoin. Jos Egypti pystyy rakenta-
maan toimivan, ihmisoikeuksia kunnioit-
tavan islamilaisen demokratian, sen vai-

kutus voi säteillä aina Afganistaniin asti. 
Islamin nimeen vannovan terrorismin poh-
ja kävisi yhä ohuemmaksi.

Egyptin muslimiveljeskunta voitti maan 
parlamenttivaalit, se sai paikoista miltei 
puolet. Liki neljännes parlamenttipaikois-
ta meni salafistipuolueille.

”Se että islamistit voittivat 70 prosenttia 
äänistä, on vastaansanomatonta. Egyptiläi-
set yksinkertaisesti haluavat politiikkansa 
vahvasti islamilla maustettuna”, kuvailee 
tutkimusjohtaja Shadi Hamid Brookings 
instituutin Doha-keskuksesta.

Hosni Mubarak istuu vankilassa, mut-
ta vallanvaihto Egyptissä on vielä vakavasti 
kesken, eikä mitään takeita ole siitä, että 
armeija luopuu vallastaan suosiolla.

Mutta muslimiveljeskunta on tottu-
nut odottamaan. Vuonna 1928 perustet-
tu järjestö on ollut yli 50 vuotta kielletty. 
Tuhannet sen jäsenet istuivat Mubarakin 
vankiloissa. Järjestö oppi järjestäytymään 
tiukasti verhojen takana, ettei Mubarakin 
urkintakoneisto päässyt soluttautumaan 
sen sisään. Päästäkseen veljeskunnan jä-
seneksi ehdokkaan on osoitettava vuosien 
ajan olevansa islamin arvoja kunnioittava 
harras muslimi, tehtävä hyväntekeväisyyttä 
ja käytävä veljeskunnan kokouksissa.

Avoimeen demokratiaan salamyhkäinen 
veljestoiminta istuu kuitenkin huonosti. 

Epäilykset järjestön todellisista tarkoitus-
peristä elävät syvässä niin länsimaissa kuin 
Egyptin liberaalien keskuudessa.

Egyptiläinen islamin tutkija ja saarnaaja 
Moez Masoud on todennut, että ihmiset ää-
nestivät islamilaisia ryhmiä, koska ne ovat 
tehokkaita ja parhaiten organisoituneita.

”Ei tässä ollut kyse bikineistä tai šariasta. 
Kyse oli työpaikoista, rahasta ja turvallisuu-
desta – ihmiset halusivat valtaan ne, joiden 
kykyyn hoitaa asioita he luottivat.”

Helsingin yliopiston islam-tutkija Sylvia 
Akar uskoo, että se on osa totuutta.

”Egypti on myös vahvasti uskonnollinen 
maa. Veljeskunnan viesti on vuosikymme-
niä ollut: islam on ratkaisu. Ajatus siitä, et-
tä uskonnon ja politiikan pitäisi pysyä eril-
lään, on useimmille vieras.”

Akar muistuttaa, että kun suuri osa väes-
töstä on köyhiä ja luku- ja kirjoitustaidot-
tomia, he äänestävät niin kuin paikallinen 
imaami kehottaa.

Akar ei usko teorioihin siitä, että islamistit 
sittenkin vain odottaisivat tilaisuutta kaapa-
takseen vallan ja luodakseen Iranin kaltai-
sen teokratian.

”Egypti on moniarvoinen maa, sillä on 
valtavan pitkä historia, vahva egyptiläinen 
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 ”Islamistien 
menestyksen 
ei olisi pitänyt 
yllättää 
ketään.”

L Huivipäisten naisten määrä on viime 
vuosina lisääntynyt Kairossa.
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VälimeriVälimeriVälimeriVälimeriVälimeri

MAROKKO

ALGERIA
TUNISIA

LIBYA EGYPTI

SAUDI-ARABIA

JORDANIA

SYYRIA

JEMEN

LIBANON

TURKKI

Aiemmin kielletty Egyptin muslimi-
veljeskunta sai maan ensimmäisissä 
vapaissa vaaleissa 2011–2012 liki 
puolet 498 parlamenttipaikasta, 
äärikonservatiiviset salafistit 
neljänneksen. Parlamentin 
ylähuoneen äänestys kesken. Naisille 
alle 2 prosenttia paikoista. Šariaa 
sovelletaan nyt perheasioissa.

EGYPTI
Islamilaiset ryhmät olivat tiukasti 
kiellettyjä yli 40 vuotta. Gaddafin 
kaaduttua väliaikaishallinto julisti, 
että šarianvastaiset lait eivät enää 
päde. Ensimmäiset vapaat vaalit 
suunnitteilla kesäkuussa 2012. Libyan 
muslimiveljeskunta lähdössä 
vaaleihin, myös salafistit nousseet 
julkisuuteen. Kannatus tuntematon.

LIBYA

Ensimmäiset vapaat vaalit lokakuussa 
2011 voitti maltillinen islamilainen 
Ennahda-puolue, jonka johtajat olivat 
aiemmin maanpaossa tai vankilassa. 
Parlamenttipaikoista neljännes 
naisille. Työn alla uusi perustuslaki, 
josta on luvattu maallista ja naisten 
oikeuksia kunnioittavaa. Ei šariaa.

TUNISIA

Ei kansannousua, poliittiset 
uudistukset rauhoittaneet maata. 
Islamilainen puolue erosi hallituksesta 
tammikuussa 2012 ja tähtää nyt 
toukokuussa pidettäviin vaaleihin. 
1991 armeija kaappasi vallan, kun 
islamistit voittivat vaalit. Seurauksena 
oli verinen sisällissota. Perheasioissa 
sovelletaan šariaa.

ALGERIA

Vältti kansannousun, kun kuningas 
myöntyi perustuslakiuudistukseen 
kesällä 2011. Maltillinen islamilainen 
puolue voitti ensimmäiset vapaat 
vaalit marraskuussa. Naiset saivat 17 
prosenttia paikoista, mutta 
hallituksessa vain yksi naisministeri. 
Šariaa sovelletaan jossain määrin.

MAROKKO

Vallastaan kiinni pitävä 
presidentti Bashar al-Assad 
kuuluu alaviitteihin, jotka 
ovat šiialainen vähemmis-
töryhmä Syyriassa. 
Enemmistö kansasta on 
sunneja. Maassa pelko 
uskonryhmien välisestä 
väkivallasta kasvaa.

SYYRIA

Presidentti Ali Abdullah Salehin 
luovuttua vallasta maassa määrä 
pitää presidentinvaalit 21. helmikuuta. 
Pääoppositiopuolue parlamentissa on 
Al-Islah, jossa on mukana niin 
Jemenin muslimiveljeskunta, 
salafisteja kuin heimojohtajia. Šaria 
on lainsäädännön pohja.

JEMEN

IRANIRAK

Islamilainen valtio, papistolla 
suuri valta
Islamilla vahva asema laissa, 
poliitiikot määrittävät tulkinnan 
Islamilla vahva asema, 
perustuslaki kesken
Valtio maallinen, islamin-
uskoisilla enemmistö

ISLAMIN ASEMA

POLIITTINEN ISLAM ARABIMAISSA

HK

identiteetti 
ja suuri kris-
titty vähemmistö. 
Sensuuntainen muutos 
ei tapahtuisi ainakaan rau-
hanomaisesti.”

”Sitä paitsi Iran on Egyptin päävihol-
linen.”

Šaria herättää pelkoa
Käsitys siitä, mitä islamilainen politiikka 
oikeastaan tarkoittaa, on häilyvä. Erityises-
ti islamilainen laki šaria herättää monessa 
mielikuvia burkista, katkotuista raajoista ja 
ruoskimisesta.

Šaria on kuitenkin Egyptissä ollut lain-
säädännön tärkein lähde jo Mubarakin ai-
kana erityisesti perhettä ja uskontoa kos-
kevissa laeissa.

”Sen sijaan rikoslaki on koko Pohjois-Af-
rikassa perustunut aina länsimaalaiseen 
oikeuskäsitykseen, ei šariaan”, Akar sanoo.

”Šaria ei ole mikään kiveen hakattu laki-
kokoelma vaan valtava määrä islamilaista 
kirjallisuutta, jota on vuosisatojen aikana 
tulkittu ja muutettu suuresti.”

Politiikka ratkaisee vastakin, minkälai-
sia tulkintoja šarialle halutaan antaa. Jos 
Egyptin parlamentissa ääri-islamilaisten 
salafistien joukosta nousee vahvoja polii-

tikkoja, he voivat hivuttaa lainsäädäntöä 
konservatiivisempaan suuntaan. Jos taas 
liberaalimmat voimat saavat kannatusta, 
tulkinnat ovat maltillisempia.

Käytäntö ja perinne painavat paljon. 
Egyptissä moniavioisuus on sallittua jo nyt, 
mutta käytännössä sitä ei ole.

Tunisiassa moniavioisuus poistettiin 
laista 1950-luvulla. Vaikka šaria ei ollut 
voimassa silloinkaan, perustelut lakimuu-
tokselle haettiin Koraanista. Koraani sallii 
miehen ottaa neljä vaimoa, jos mies pystyy 
kohtelemaan heitä tasapuolisesti. Sen jäl-
keen tekstissä todetaan, että tähän ei pys-
ty yksikään ihminen, ainoastaan profeetta 
Muhammad. Eli Koraani tukeekin yksi-
avioisuutta, tulkitsevat tunisialaiset.

Hyvästi tasa-arvo!
Tunisiassa puolueilta edellytettiin vaaleissa 
yhtä monta nais- ja miesehdokasta. Parla-
mentin paikoista 27 prosenttia meni naisille.

Egyptissä vaalilaki ei käytännössä tuke-
nut naisehdokkaita, ja naiset saivat parla-
mentissa alle kaksi prosenttia paikoista.

Molemmissa maissa suurin osa naisedus-
tajista tuli islamilaisista puo lueista. 

Libyassa vaalilaki on vasta työn alla.
Naisten rooli politiikassa ei ole alueella ol-

lut merkittävä ennenkään, mutta Akar  pitää 
suuntaa huolestuttavana, etenkin Egyptissä.

Islam ei tue sukupuolten yhtäläisiä oi-
keuksia vaan näkee, että naisen ja miehen 
roolit ovat erilaiset. Koska mies on perheen 
pää, hänellä on enemmän velvollisuuksia 
– ja oikeuksia. Vaimon velvollisuus on kas-
vattaa lapset ja hoitaa perhe – ja siksi hänel-
lä on myös vähemmän oikeuksia.

Miten tämä kääntyy islamilaiseksi poli-
tiikaksi, riippuu tulkitsijasta. Maltilliset is-
lamistit voivat venyttää naisten oikeuksia 
lähelle tasa-arvoa. Konservatiivisimmat tul-
kinnat on nähty jo talebanin Afganistanissa.

”Mutta islamissa on kiistatta tekijöitä, 

jotka eivät sovi yhteen universaalien ih-
misoikeuksien kanssa”, Sylvia Akar sanoo.

Enteellistä lienee se, että kun ihmisoi-
keusjärjestö Amnesty International tie-
dusteli Egyptin vaalien alla poliittisten 
puolueiden kantoja keskeisissä ihmisoi-
keuskysymyksissä, kymmenestä perusväit-
tämästä kaksi herätti vastalauseita.

Yksikään puolue ei halunnut poistaa 
kuolemantuomiota, ja useimmat puolueet 
suhtautuivat joko varauksellisesti tai avoi-
men kielteisesti naisten oikeuksien suoje-
lemiseen.

Ainoastaan muslimiveljeskunta ei suos-
tunut vastaamaan koko kyselyyn.

Kansa odottaa tekoja
Egyptin ja koko alueen suurin ongelma ei 
kuitenkaan ole nyt islam vaan syvät talous-
vaikeudet. Egyptin johto anoi tammikuussa 
Kansainväliseltä valuuttarahastolta kolmen 
miljardin dollarin lainaa. Maan valuuttatulot 
ovat romahtaneet turismin myötä, investoin-
nit ovat hyytyneet ja työttömyys vain nousee.

Egypti tarvitsee ulkomaisia sijoituksia 
ja varakkaita turisteja, mutta kumpikaan 
ei palaa, jos parlamentissa ryhdytään vaa-
timaan alkoholin myyntikieltoa, huivipak-
koa tai erillisiä rantoja miehille ja naisille.

Amerikkalaisen Century Foundationin 
islam-tutkija Michael Hanna on varma, että 
muslimiveljeskunta asettaa politiikassaan 
talouden etusijalle. Köyhät äänestäjät luot-
tivat siihen, että islam on ratkaisu. Nyt he 
odottavat tekoja.

”Parlamentti on nyt veljeskunnalla,  ja he 
ovat pulassa, jos talous ei kohene.”

Myös ulkopuolisten intressi on auttaa ara-
bikevään maita taloudellisesti jaloilleen. Jos 
työpaikkoja ei ala syntyä ja leivän hinta vain 
nousee, uskontoa on tarjottu lohduksi en-
nenkin. Upporikas äärikonservatiivinen Sau-
di-Arabia on hanakka tarjoamaan apuaa n. 
Sen antaman avun ehdot vain ovat kovin eri-
laiset kuin valuuttarahaston.

Alueen taloudelliset mahdollisuudet ovat 
suuret: nuori energinen väestö, suuria mah-
dollisuuksia kaupalle ja sijoituksille. Ne pi-
tää vain osata hyödyntää, Hanna muistuttaa.

Maiden uudet johtajat vakuuttivat Davo-
sissa alkuvuodesta maailman talouseliittiä 
siitä, että alueella kannattaa palata.

Marokon ensimmäinen islamistipää-
ministeri Abdelilah Benkirane kysyi liike-
miehiltä: ”Te tuitte diktaattoreita aiemmin, 
oletteko kärsineet islamistien voitosta?”

”Vakuutan teille. Me pystymme huoleh-
timaan teidän intresseistänne paremmin 
kuin he pystyivät.”

Davosin keskusteluissa moni muistutti, 
että pitivätpä länsimaat siitä tai eivät, kansa 
on äänestänyt islamilaiset puolueet valtaan. 
Tämän kanssa on nyt opittava elämään.

Egyptiläinen Moez Masoud kehottikin 
länsimaita hellittämään. ”Antaa arabimaa-
ilman nyt olla vähän aikaa... Älkää yrittäkö 
pakottaa sekularismia ulkoapäin. Kaikella 
on aikansa.”

Ihmisoikeusjärjestöt ovat samalla linjal-
la. Nekin ovat patistaneet länsimaita hy-
väksymään tilanteen. Järjestöjen mieles-
tä kansainvälisen yhteisön tehtävä on nyt 
rohkaista – ja tarvittaessa painostaa – uusia 
johtajia, jotta myös arabidemokratiassa jo-
kaisen ihmisen perusoikeudet toteutuvat.

Islamista huolimatta. SK

Politiikka 
ratkaisee, 
millaisia 
tulkintoja 
šaria saa.




