Shari’a tulee, oletko valmis?

Saeed Ghanbari, 25-vuotias iranilaismies, oli nauttinut alkoholia ja harrastanut esiaviollista seksiä, minkä johdosta hän on saanut rangaistukseksi 80 raipaniskua. (Daily Mail, 22.8.2007)

Shari’a eli islamin laki perustuu profeetta Muhammadin (570–632)
saamiin ilmestyksiin ja sunnaan, Muhammadin esikuvalliseen elämäntapaan. Ilmestykset on koottu Koraaniin, jota muslimit pitävät
Allahin omana ja aina olemassa olleena arabiankielisenä puheena.
Koraanin (2:106) itsensä säätämän kumoamisperiaatteen mukaisesti
aina silloin, kun sen jakeet ovat keskenään ristiriidassa, Muhammadin myöhemmin saamat ilmestykset kumoavat hänen aiemmat ilmestyksensä, ja niinpä Koraanin vihaa lietsovat, aseelliseen jihadiin
ja uskottomien tappamiseen yllyttävät ja marttyyriutta (shahida)
ihannoivat jakeet (ks. esim. H-A 2001: 65–98), jotka ajoittuivat islamilaisen ajanlaskun alkupisteen (hijra, v. 622) jälkeiseen nk. Medinan kauteen, kumoavat varhaisemman Mekan kauden suurien rauhanomaisemmat ja suvaitsevammat jakeet:
”Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota,
vaan yksin Allahia, mutta jos he herkeävät, tietää Allah, mitä he
tekevät.” (Koraani 8:39) / ”Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, tappakaa uskottomat missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja
saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on Anteeksiantava.” (Koraani 9:5) — Tämä jae
tunnetaan Ayat al-Sayfina (Miekkajakeena). Nämä ja vastaavanlaiset jakeet kumoavat ne Koraanin jakeet, joissa sanotaan, ettei
ole pakkoa kääntyä muslimiksi. (Islam QA: 34770)
Tieto sunnasta on peräisin nk. haditheista, jotka ovat perimätietona
välitettyjä lyhyitä kertomuksia siitä, mitä Muhammad kussakin tilanteessa teki ja sanoi, sekä mm. Muhammadin elämäkerrasta (Sirat
Rasul Allah), jossa on seikkaperäisesti kuvattuna kaikki hänen sotaja ryöstöretkensä ja hänen arvostelijoihinsa ja vastustajiinsa kohdistamat julmuudet ja murhat.
Kun Allahin lähettiläs palasi Medinaan Ta’ifin piirityksen jälkeen, Bujair ibn Zuhair kirjoitti kirjeen veljelleen Ka’bille (ibn
Zuhairille) ja kertoi, kuinka Allahin lähettiläs oli Mekassa surmauttanut häntä kiusanneita ja runoillaan pilkanneita ihmisiä.
(Ibn Hisham: 416)

Kuultuaan, mitä hän (Asma bint Marwan) oli sanonut, lähettiläs
sanoi: ”Kuka hankkiutuu puolestani eroon Marwanin tyttärestä?
‘Umayr bin ‘Adiy-al-Khatmi, joka oli hänen seurassaan, kuuli
tämän ja meni samana yönä hänen taloonsa ja tappoi hänet. (Ibn
Ishaq: 675–676)

Kun Allahin lähettiläs katkaisi häneltä kameleita varastaneiden
kädet ja jalat ja antoi vetää silmät heidän päästään tulella (hehkuvilla nauloilla), Allah nuhteli häntä siitä ja Allah, Ylistetty,
paljasti: ”Rangaistuksena niille, jotka taistelevat Allahia ja Hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, on teloitus tai ristiinnaulitseminen.” (Abu-Dawud 38:4357)
Mitä tulee sunnaan, Hämeen-Anttila kirjoittaa: ”Sunna on sitova esikuva muslimeille, ja jokaisen hurskaan muslimin velvollisuus on
noudattaa Muhammadin esikuvaa” (H-A 2001: 28). Lisäksi: ”Profeetta ei eläessään ollut toiminut yksinomaan senhetkisen tilanteen
mukaan vaan pitäen samalla silmällä myös tulevaisuutta. Profeetan
elämän yksityiskohdat oli tarkoitettu islamin yhteisön ikuisen jäljittelyn kohteeksi” (H-A 2004: 37).
Shari’a, johon on tiivistettynä islamin koko uskonharjoituksen
ydin, säätelee muslimien elämää sen pienimpiäkin yksityiskohtia myöten alkaen hammastikun käytöstä, imettämisestä, peseytymis-, rukous- ja teurastusrituaaleista sekä perhe-, perintö-, avioliitto-, sopimus- ja liikeoikeudellisista kysymyksistä aina rikosoikeudellisiin
rangaistuksiin, sotasaaliin jakoon, orjien kohteluun, nk. dhimmien
syrjintämääräyksiin ja valtiopolitiikkaan asti. Hämeen-Anttila kuvaa
shari’aa seuraavasti: ”Shari’an oikeuslähteinä toimivat Koraani, hadithit, oppineiden konsensus (ijmá) ja analogia. Näistä oppineiden
konsensus, yhteinen mielipide, ei toimi enää uutena oikeuslähteenä,
vaan viittaa lakikoulukuntien vakiintumista edeltäneeseen aikaan.
Koska shari’an oikeuslähteet ovat historiallisia ja lopullisia (Koraani, hadithit ja jo määritelty konsensus eivät voi enää muuttua, analogia puolestaan toimii näiden kolmen pohjalta), ei myöskään shari’a voi muuttua, ainakaan teoriassa. Enintään vain tulkinta voi kehittyä, ja tämäkin on vaikeata, koska lakikoulukuntien klassiset esitykset ovat hyvin yksityiskohtaisia eivätkä jätä paljon tilaa uudelle
tulkinnalle. Koska shari’a on uskonnollinen, pyhä laki, se ei ole
muutettavissa ihmisten päätöksellä. Tästä syystä islamin lakia ei
voi muuttaa esim. poliittisista tai yhteiskunnallisista syistä; lainsäädäntövallasta ei oikeastaan islamissa voi puhua. Ainoa lain säätäjä on Jumala; ihmisten tehtävänä on vain tulkita Jumalan säätämää lakia.” (H-A 2001: 26.) Shari’assa ei siis ole sijaa demokraattisille instituutioille, vaan edustuksellisen demokratian ja maallisen hallinnon sijaan islamissa vallitsee teokraattinen komento, jossa mullahit, muftit, sheikit ja imaamit antavat fatwoja eli lainopillisia julistuksia yksinomaan islamin uskonnollisten tekstien pohjalta.
Shari’a ilmentää Arabian niemimaan keskiaikaista heimokulttuuria ja sen barbaarista ajatusmaailmaa brutaaleine amputaatio-, kivitys-, mestaus-, ristiinnaulitsemis- ja raipparangaistuksineen. Shari’a
mm. määrää, että muslimien on pakollista rukoilla viidesti päivässä
ja että heidät on teloitettava uskonluopioina, mikäli he eivät taivuttelusta huolimatta suostu siihen:
Islam ei anna mahdollisuutta sellaisen ihmisen elää vapaasti ihmisten parissa, joka ei rukoile, sillä tässä tapauksessa hänet on
kutsuttava rukoilemaan, ja jos hän itsepintaisesti kieltäytyy, hänet on teloitettava uskonhylkääjänä. (Islam QA: 47425)
Shari’a määrää kivittämään avionrikkojat ja sodomian harjoittajat
kuoliaiksi (RoT:12.0), alistamaan naisia ja pitämään vaimoja käytännössä vankeina (Ibn Hisham: 450) ja lyömään heitä, pelkästään
mikäli heidän pelätään olevan uppiniskaisia (RoT:10.12):
Mies on naisen pää, koska Allah on toisia suosinut enemmän
kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on
nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Allah on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa
häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän
sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. Allah on Korkea,
Mahtava. (Koraani 4:34)
Profeetta sanoi: ”Mieheltä ei kysytä, miksi hän löi vaimoaan.” (Sunan
Abu-Dawud 11:2142)

Kun quraizalaiset olivat antautuneet, Allahin lähettiläs vangitsi
heidät Medinassa Bint al-Harithin taloon. Sitten hän lähti Medinan torille — tämä on yhä samalla paikalla — kaivatti sinne kaivantoja ja lähetti hakemaan quraizalaisia. Hän hakkautti heidän
kaulansa poikki noiden kaivantojen partaalla. Quraizalaiset tuotiin teloitettavaksi pieninä ryhminä. (…) Kaikkiaan quraizalaisia
oli kuusi- tai seitsemänsataa; jotkut jopa sanovat heitä olleen
kahdeksan- tai yhdeksänsataa. (Ibn Hisham: 320–321)

Muslimivaimolla ei ole oikeutta kieltäytyä sukupuoliyhteydestä eikä moittia aviomiestä tämän pitämistä seksiorjista:
Islam sallii miehen olla sukupuoliyhteydessä orjanaisen kanssa,
olipa miehellä vaimo tai vaimoja tai olipa hän naimaton. (…)
Vaimolla ei ole oikeutta paheksua aviomiestään tämän naispuolisista orjista tai sitä, että hän on sukupuoliyhteydessä näiden
kanssa. (Islam QA: 10382)
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Shari’a ei säädä avioliiton solmimiselle alaikärajaa (Islam QA: 22442),
ja muslimimaissa miehet voivat avioliiton varjolla tietyin ehdoin
käyttää jopa vauvaikäisiä tyttöjä seksuaalisesti hyväkseen (mufa’khathat). Muhammad itse oli varsinaisessa emätinyhdynnässä lempivaimonsa Aishan kanssa tämän ollessa vasta 9-vuotias ja leikkiessä vielä nukeilla (Bukhari 8:3311):
Profeetta kirjoitti (aviosopimuksen) Aishan kanssa tämän ollessa
6-vuotias ja pani avioliiton täytäntöön tämän ollessa 9-vuotias,
ja Aisha oli hänen kanssaan yhdeksän vuotta. (Bukhari 7:62:88)
Shari’a kieltää musliminaisia avioitumasta ei-muslimien kanssa (RoT:
6.7). Se määrää vihaamaan (Islam Q&A:2322), alistamaan ja syrjimään juutalaisia ja kristittyjä muslimimaissa (RoT:11.0) ja olemaan
ankaria uskottomia kohtaan (Koraani 48:29).
Uskovaiset, älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä ystäviksenne;
he ovat toistensa ystäviä. Joka ottaa heitä ystäväkseen, kuuluu
heihin. Allah ei johdata väärintekijöitä. (Koraani 5:51)
Shari’a määrää verikoston pakolliseksi, paitsi jos omaiset suostuvat
verirahaan tai jos uhri on uskonluopio tai jos muslimi tappaa eimuslimin (RoT:1.0). Se kieltää vaimoja lähtemästä kodin ulkopuolelle ilman aviomiehen lupaa (RoT:10.3), ei-muslimia todistamasta
oikeudessa muslimia vastaan (RoT:24.2), ja se edellyttää, että raiskauksella on oltava vähintään neljä miespuolista silminnäkijää (RoT:
24.9), muussa tapauksessa raiskauksesta syytteen nostava nainen voi
joutua itse syytetyksi aviorikoksesta ja saada kivitystuomion. Se
määrää katkaisemaan varkaalta käden ja, jos varastelu jatkuu, lisää
raajoja (RoT:14.1) ja surmaamaan ristiinnaulitsemalla tai raajat ristikkäin katkaisemalla ylipäätään kaikki, jotka ”taistelevat Allahia ja
hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa” (RoT:22.1):
Katkaiskaa varkaan, miehen tai naisen, kädet rangaistukseksi
siitä, mitä hän on tehnyt ja varoittavaksi esimerkiksi. Allah on
Mahtava, Viisas. (Koraani 5:38)
Ne jotka taistelevat Allahia ja Hänen lähettilästään vastaan ja
kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa: heidät surmataan,
naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki
ristikkäin tai heidät karkotetaan maasta. Tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa, ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara
rangaistus. (Koraani 5:33)
Shari’a määrää tappamaan kaikki ne, jotka jättävät islaminuskon,
kannustavat toisia kääntymään pois islamista, arvostelevat profeetta
Muhammadia tai kritisoivat shari’an määräyksiä (RoT:8.0):
Profeetta Muhammad: ”Jos joku vaihtaa islamin uskonsa, tappakaa hänet.” (Bukhari 9:84:57)
Shari’a määrää teurastamaan eläimet tainnuttamatta (RoT:17.4); se
kieltää soittimet laittomina (RoT:40.1), kieltää nauramasta liian kovaäänisesti (RoT:19.2) ja tekemästä kuvia elävistä olennoista (RoT:
50.1). Lakikoulukunnasta riippuen shari’a pitää sekä tyttöjen että
poikien ympärileikkauksia vähintäänkin laillisina, suositeltavina,
ellei jopa pakollisina (shafi’iittinen koulukunta; RoT:4.3). Lisäksi
shari’a mm. käskee muslimit huuhtomaan sieraimensa kolmesti aamulla heräämisen jälkeen, sillä Muhammadin mukaan paholainen
viettää yönsä nenän sisällä (Muslim 2:462)!
Shari’a määrää myös, että taisteleminen Allahin tiellä (al-jihad fi
sabil Allah) on muslimien velvollisuus (Islam QA: 34830), ja tätä
taistelua koko ihmiskunnan alistamiseksi shari’an käskyvaltaan kutsutaan jihadiksi (RoT:9.0). Sitä voidaan käydä esimerkiksi puheen,
aseiden tai rahan avulla (Islam QA: 26125). Muslimit ovat yhteisöllisesti velvollisia hyökkäävään jihadiin (jihad talab) ei-muslimeja
vastaan näiden omissa maissa joko vähintään kerran vuodessa tai
aina kun se on mahdollista (ks. Al Ayyari). Muhammad selitti:
Minut on määrätty taistelemaan ihmisiä vastaan, kunnes he todistavat, että ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja että Muhammad
on Hänen palvelijansa ja Hänen lähettiläänsä, suuntaavat kasvonsa qiblaamme [rukoussuuntaamme] kohti, syövät mitä teurastamme ja rukoilevat tavallamme. (Abu-Dawud 14:2635)
Silloin kun joku ei suostu alistumaan shari’an käskyvaltaan ”vapaaehtoisesti”, shari’a oikeuttaa teloittamaan miehet (ne, joilla kasvaa
häpykarvoja; Abu-Dawud 38:4390), raiskaamaan naiset (Bukhari

9:93:506) ja ottamaan omaisuuden, vaimot ja lapset sotasaaliiksi
(Islam QA: 13759). Allah itse antaa Koraanissa käskyn katkoa uskottomien kauloja ja ottaa näitä pankkivangeiksi lunnaiden kiristämistä varten ja lupaa pääsyn paratiisiin kaikille niille, jotka tulevat
surmatuiksi tappaessaan uskottomia (ks. Bukhari 1:2:35):
Kun kohtaatte taistelussa uskottomia, sivaltakaa heitä niskaan!
Kun olette alistaneet heidät, sitokaa heidät köysiin vapauttaaksenne heidät joko suosionosoituksena tai lunnaita vastaan. Tehkää näin, kunnes sodan taakka on laskettu selästänne. Jos Allah
tahtoisi, Hän selviytyisi heistä itse, mutta Hän tahtoo koetella
teitä toisillanne. Niiden teot eivät mene hukkaan, jotka surmataan
Allahin tiellä. Allah johdattaa heidät, pitää heistä huolen ja kokoaa
heidät Paratiisiin, josta Hän on kertonut heille. (Koraani 47:4)
Shari’a velvoittaa muslimit valehtelemaan (taqiyya) ja kertomaan
harhaanjohtavia puolitotuuksia (kitman) aina silloin, kun se palvelee islamin etua tai suojelee muslimeja ongelmilta, kuten negatiiviselta imagolta tai rikosoikeudellisilta seuraamuksilta (RoT:8.2).
Kuten on ilmeistä, shari’a on ristiriidassa perustuslain sekä lähes
joka ainoan länsimaisen ihmisoikeusperiaatteen kanssa.

Shari’a länsimaissa
Vaatimukset shari’an käyttöönottamiseksi länsimaissa voimistuvat
jatkuvasti, ja muslimeilla on tapana soveltaa shari’aa vaivihkaa aluksi
oman yhteisönsä sisällä yksityisoikeudellisiin kysymyksiin, mikä
rikkoo räikeästi kansalaisten yhdenvertaisuuden periaatetta ja asettaa erityisesti musliminaiset hankalaan asemaan.
Isossa-Britanniassa shari’a-tuomioistuimet on jo otettu viralliseksi osaksi oikeusjärjestelmää (Sunday Times 14.9.2008), ja tilanne voi pian riistäytyä käsistä koko EU:n alueella. Niissä Euroopan
maissa, joissa on paljon muslimeja, nämä ovat muodostaneet nk.
no-go-alueita (esim. Malmön Rosengård), joissa poliisilla ja viranomaisilla ei ole enää kontrollia, ja yhteisö on omaehtoisesti ottanut
käyttöön shari’an. Ihmisoikeusliiton lokakuussa 2007 tekemän selvityksen mukaan Suomessa uskontoaan harjoittavista muslimeista 63 %
oli shari’an noudattamisen kannalla silloin, kun se on ristiriidassa
Suomen lain kanssa (IOL 2007: 47–48). Britanniassa peräti 44 %
muslimeista haluaa eristäytyä muusta yhteiskunnasta ja elää omissa
ghetoissaan (Daily Star 21.1.2009); 40 % 16–24 vuotiaista musliminuorista haluaa shari’an käyttöönottoa ja 36 % on sitä mieltä, että
uskonluopio ansaitsee kuolemanrangaistuksen (Telegraph 29.1.2007).
Britannian muslimiopiskelijoista 28 % pitää tappamista islamin nimissä oikeutettuna, ja samoin kolmannes kannattaa maailmanlaajuisen kalifaatin perustamista (Telegraph 27.7.2008). Lännen Saudirahoitteiset moskeijat ja islamilaiset kulttuurikeskukset ovat suurelta osin wahhabilaisten ja deobandien kaltaisten kovan linjan reformistien hallussa (The Times 7.9.2007). Nämä vaativat shari’an tiukkaa
noudattamista ja kutsuvat jihad-velvollisuutensa unohtaneita maallistuneita muslimeja takaisin alkuperäiseen islamiin. Länsimaisen
yhteiskunnan edellytetään alistuvan shari’an vaatimuksiin ja luopuvan vapauksistaan:
”Naiset, jotka eivät pidä huivia, kerjäävät raiskausta.” (Shahid
Mehdi, Kööpenhaminan mufti tv-haastattelussa v. 2004)
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