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Toimin Turun Naiskeskuksessa maahanmuuttajanaisten
auttamistyössä. Vuonna 1994 keskukseen perustettiin ns.
Women’s club Suomeen muuttaneille naisille. Tarkoituksena oli luoda paikka, jossa Suomeen muista maista tulleet
naiset voisivat yhdessä suomalaisten naisten kanssa tutustua toisiinsa ja keskustella mieltä viihdyttävistä ja kiihdyttävistä asioista. Järjestettiin kahvihetkiä ja kulttuuri-iltoja.
Pian kuitenkin huomattiin, että naisilla oli monia ongelmia
kulttuurien erilaisuudesta johtuen ja että tarvittiin tavoitteellisempaa toimintaa, jotain joka helpottaisi naisten elämää suomalaisessa arjessa.
Samanaikaisesti klubitoiminnan kanssa Naiskeskuksessa
oli tuohon aikaan useita tasa-arvoprojekteja, joilla haluttiin
ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Maahanmuuttajanaisten kanssa keskustellessamme, huomasimme me naiskeskuslaiset – toimintaa pyörittämässä oli myös itse Suomeen
muuttaneita naisia – että monet hankaluudet suomalaiseen
yhteiskuntaan kiinnittymisessä liittyivät rasistististen ja ennakkoluuloisten asenteiden lisäksi omassa perheessä vallitsevaan patriarkaaliseen perhekäsitykseen ja siihen sisältyvään miesten käyttämään kontrolliin ja väkivaltaan.
Vuosina 2002–2005 Naiskeskuksessa toteutettiin Euroopan unionin sosiaalirahaston, Suomen työministeriön ja Turun kaupungin rahoituksella projekti, jonka päämäränä oli
auttaa maahanmuuttajanaisia löytämään paikkansa työelämässä. Projektin tuloksena noin kahdesta sadasta osallistuneesta naisesta yli puolet sai opiskelu- tai työpaikan. Huomattavaa on, että työllistymisen esteitä kartoitettaessa 60 %
naisista koki, että suurin este työelämään pääsylle oli ”per-
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hevaikeudet”. Vaikeudet sisälsivät aviomiehen, suvun ja yhteisön rajoituksia, mutta myös ristiriitoja perheen nuorten
kanssa heidän tutustuessaan suomalaisiin käsityksiin hyvästä elämästä.
Käytännöt eri kulttuureissa näyttäytyivät sovittamattomattoman erilaisilta. Kunnioitus ja kunniallisen, hyvän aseman säilyttäminen yhteisössä tuntui olevan tärkeintä elämässä. Kunnioitus perheessä aviomiestä ja vanhempia
kohtaan näyttäytyi minulle, Suomessa kasvaneelle, pelon
alla elämiseltä. Olin oppinut, että kunnioitus täytyy ansaita. Nyt törmäsiin käsitykseen ”älä kysele, tottele”. Vähitellen aloin ymmärtää, että kysymys ei ole toisesta maailmasta,
vaan siitä, että meillä Suomessa käsitys ihmisestä miehenä
ja naisena on muuttunut historian aikana.
Tammikuussa 2002 tapahtui Ruotsissa Turkista lähtöisin
olevassa pakolaisperheessä hirveys, joka näin jälkiviisaasti ajatellen olisi ollut mahdollista estää. Perheen isä tappoi
tyttärensä Fadime Sahindahlin äidin ja siskojensa silmien
edessä Fadimen ”kielletyn rakkauden” tähden kunnia-ajattelun sääntöjen mukaisesti. Fadime itse oli tullut julkisuuteen kertomaan kunnia-ajattelumekanismista ja kuoleman
vaarasta, jossa hän eli. Hän oli laajasti esillä julkisuudessa ja
esitti keinoja, joilla monien maahanmuuttajaryhmien keskuudessa esiintyvää kunnia-ajattelua voitaisiin vähentää,
nuoriin naisiin kohdistuva väkivalta lopettaa ja kunniamurhia ehkäistä. Julkisuus ei kuitenkaan pelastanut Fadimea.
Kunniamurhia Euroopassa oli tapahtunut jo aikaisemminkin, mutta koska mekanismia ei tunnettu, ne oli useimmiten tulkittu onnettomuuksiksi. Nyt Fadime kuolemallaan
toi asian vakavuuden esiin ja tapahtunut kauhistutti viranomaisia ja yleisöä.
Pian tämän hirveän tapahtuman jälkeen me naiskeskuslaiset teimme tutustumismatkan Tukholmaan. Tällöin vierailimme Terrafem-organisaatiossa, jolla on puhelinpalvelu
väkivaltaa kohdanneille maahanmuuttajanaisille.
Fadimen kuolema, Terrafem-käynti ja keskustelut turkulaisten maahanmuuttajanaisten kanssa avasivat silmäni.
Eivät mitkään työllistämis- ja koulutustoimenpiteet, eivät
mitkään kielikurssit auta eristyneiden maahanmuuttaryhmien liittymistä Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan,
jos kunnia-ajattelua ei saada karsittua pois.
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Asia muuttui mielessäni niin tärkeäksi, että tuotimme
yhteistyökumppaneidemme kanssa EU-rahoituksella vuonna 2007 DVD:n ”Rights belong to every woman”, joka on
tarkoitettu sekä viranomaisille avuksi maahanmuuttotyöhön että maahanmuuttajille tietopaketiksi naisten ja miesten tasa-arvoisista ja lainmukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista.
Vuodesta 2002 olemme yhdessä viranomaisten kanssa
auttaneet naisia, jotka ovat joutuneet tilanteisiin, joissa heidän on henkensä uhalla lähdettävä pois kotoaan turvaan ja
piiloon omaa perhettään.
Tällä hetkellä toimin kolmella tavalla maahanmuuttajien kanssa.
Maahanmuuttajakoulutuksissa kerron suomalaisesta yhteiskunnasta, ongelmatilanteissa tuen viranomaisia ja naisia. Naiskeskus järjestää lisäksi valmennuksia viranomaistoimijoille kunnia-ajattelusta ja kulttuurien kohtaamisesta.
Keskustellessani maahanmuuttajanaisten kanssa olen
huomannut, että naiset pitävät Suomea esimerkillisenä
tasa-arvomaana. He pitävät tärkeänä Suomen lakien mukaista, myös naisille kuuluvaa itsemääräämisoikeutta, hyvää koulutusta ja työpaikkaa. Kuitenkin naiset kokevat, ettei
heillä ole todellisia mahdollisuuksia toteuttaa näitä tärkeinä
pitämiään asioita. Miksi näin? Naiset sanovat, että heidän
kulttuurinsa estää heitä toimimasta niin kuin he itse haluaisivat. He sanovat, että esteenä ovat aviomies, perhe ja yhteisö, johon he kuuluvat.
Hämmentävää oli, ennenkuin tajusin mistä on kyse, että
naiset, jotka kokevat yhteisönsä kontrollin esteenä elämässään, itse opettavat kunnia-ajattelua kasvattaessaan omia
lapsiaan.
Kunniamurhien mahdollisuus on vasta viime aikoina
noussut otsikoihin Suomen mediassa. Lööpit kunniaväkivallasta ovat tyrmistyttäneet sekä naisia että miehiä. Aihe
herättää vahvoja tunteita. Selvästi voi havaita, että suomalaiset ovat ymmällään ja vihaisia, mutta myös pitävät kunniaväkivallantekoja muuttumattomina, maahanmuuttajakulttuureihin sisäänrakennettuina, ikuisesti kuuluvina.
Otsikoiden perusteella on helppo tokaista, että uhkaajat ja väkivallantekijät on lähetettävä ulos maasta tai että on
tehtävä tarkempi valinta siitä, mistä maista maahanmuut-
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tajia hyväksytään. Jos tällaiset ratkaisut todella toteuttaisiin,
pakenisimme vastuutamme ihmisinä, eivätkä nämä ratkaisut millään tavalla parantaisi, vaan päinvastoin huonontaisivat kunniaväkivallasta kärsivien ihmisten ja yhteisöjen tilannetta.
Kunnia-ajattelumallit on opittu yhteisössä, ne eivät ole
ihmisten valitsemia, vaan liittyvät läheisesti näissä kunniayhteisöissä elävien ihmisten identiteettiin. Niistä täytyy oppia pois ja saada toisenlaiset toimintamallit tilalle. Siksi asiaan on puututtava aktiivisesti tietoa ja koulutusta vahvasti
lisäämällä ja asenteita muuttamalla.
Tämä esitys kunniaväkivallasta on vain ja ainoastaan minun vastuullani. En pyri väittämään, että kertomani on koko
totuus. Esitän tässä sen, miten minä olen asiat ymmärtänyt.
Mekanismin ymmärtämisessä minua ovat auttaneet ja silmäni avanneet Eurooppaan muuttaneet kunniayhteisöstä
lähtoisin olevat ihmiset.
Kiitän kaikkia Turun Naiskeskuksen maahanmuuttajanaisia, jotka ovat olleet asiantuntijoinani kirjaa kirjoitettaessa. Erityiskiitokset Kwestan Homilille, joka sen lisäksi, että
on selittänyt ja selittänyt, teki minulle mahdolliseksi matkan
Irakin Kurdistaniin kesällä 2006. Kurdistanissa oppaanani ja
tulkkina toimineelle Kejal Hasanpourille, joka väsymättä
vei minut Kurdistanin aktivistien puheille myös suuri kiitos.
Matka muutti maailmani.
Monet naiset, joita tässä erikseen en nimeltä mainitse
ovat ollet tietolähteitäni ja kannustajiani. He ovat saaneet
minut vakuuttuneiksi, että kunniaväkivallasta tulee puhua
ja se tulee ottaa vakavasti.
Tämä kirja ei kuitenkaan ole syntynyt pelkästään naisenergialla. Amir Kaderland, Mahjid Hakki, kiitos! Zor spas!
Anneli Bauters, Vihreästä Sivistysliitosta, ilman Sinua ja liittoa, moni naisten kurssi olisi jäänyt pitämättä ja kursseilla
koottu tieto puristamatta paperille. ■
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Tarkoituksenani on ymmärtää, mitä kunniaväkivaltatilanteissa tapahtuu ja mistä syystä, jotta olisi mahdollisuus auttaa.
Onnettomia eivät ole vain väkivallan uhrit. Pohjoismaisten ja lähtömaan arvojen vastakkaisuus ja yhteentörmäys
vaikuttaa koko perheeseen ja kaikkin perheen jäseniin, yhtälailla isään, äitiin kuin lapsiin ja nuoriinkin.
Kunnia-ajatteluproblematiikkaa esiintyy niiden maahanmuuttajien keskuudessa, jotka ovat tulleet Eurooppaan
Lähi-idästä (kurdit, irakilaiset, libanonilaiset, afganistanilaiset, syyrialaiset) tai Pohjois- ja Itä-Afrikasta (mm. marokkolaiset, tunisialaiset, egyptiläiset, eritrealaiset ja somalit).
Myös pakistanilaisten, sikhien, kosovolaisten sekä eri maiden romanien keskuudessa ilmiö esiintyy. Huomattavaa on,
että kotoisessa romaniyhteisössämme vallalla olevat verikosto- ja väistämisvelvollisuuskäytännöt pohjautuvat nähdäkseni samaan perinteeseen kuin kunniamurhat.
Vaikka kunniarikoksia tapahtuu maassamme jatkuvasti, viranomaiset eivät ole mielestäni oikein ymmärtäneet tai
tohtineet puuttua tilanteisiin. Uskoisin syynä olevan vääränlaisen monikulttuurisuus-ajattelun ja kulttuurirelativismin.
Kulttuurirelativismin mukaan vallitsevat moraalikäsitykset riippuvat kulttuurisista tekijöistä. Joidenkin kulttuurirelativistien mukaan yksilön oikeudet ovat epäoleellisia
kulttuureissa, jotka perustuvat muihin kuin länsimaisiin arvoihin. Kulttuurirelativismi saattaa kieltää yksilöiltä oikeuden vertailla oikean ja väärän normeja ja vedota niihin. Moraaliarvojen tulee olla kulttuurista lähtöisiä, eivätkä ne saa
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”Vaikka siellä on
kuinka raakoja tilanteita ollut, niistä ei tule
viranomaisille tietoa, jos ne
tapahtuu neljän
seinän sisällä ja
jälkeenpäin niistä ei haluta puhua eikä muistella. Aika harva
uhri edes haluaa
sitä, että muut
saa tietää, että
he ovat olleet
poliisiin yhteydessä.”
Poliisi TV-haastattelussa, Poliisi-TV
28.2.2008

tulla kulttuurin ulkopuolelta. Näin olen ymmärtänyt.
Kuitenkin yleismaailmalliset ihmisoikeudet sitovat kaikkia ja kaikkialla ihonväriin, sukupuoleen, maahan, uskontoon, varallisuuteen tai mielipiteisiin katsomatta. Ne perustuvat sellaisiin arvoihin kuin kaikille kuuluva ihmisarvo,
vapaus, tasavertaisuus ja oikeus, jotka sekä edustavat ihmisyyden ihannetta että ovat periaatteita joiden varaan miesten, naisten ja lasten elämä kuuluu rakentaa. Ihmisoikeudet
ovat paitsi kaikkia sitovia myös konkreettisia. Niiden perusteella voidaan tunnistaa ja tuomita sellaiset epäinhimilliset
teot kuin orjuuttaminen, kidutus tai vapaudenriisto ilman
laillista perustetta. Kaikkia näitä ihmisoikeusrikkomuksia
tapahtuu maassamme kaiken aikaa.
Jokaisen asiana on tuomita ihmisoikeusrikkomukset tarttumalla niihin, sillä ihmisoikeus kuuluu jokaiselle ihmiselle
ja koko ihmiskunnalle. Kaikilla on vastuu. Jokaisen ihminen
tulee osallistua ihmisoikeuksien ylläpitämiseen ja niiden toteutumisen valvomiseen.
Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikassa painotetaan
kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Unioni edistää myös naisten
ja lasten sekä vähemmistöjen ja kotiseudultaan siirtymään
joutuneiden oikeuksia.
Suomen hallituksen yhtenä tavoitteena on ihmisoikeuksien edistäminen kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeudet ovat
tärkeällä sijalla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Lainsäädäntö- ja sopimustasolla asiat ovat siis Euroopassa ja Suomessa hyvin. Kuitenkin keskellämme tapahtuu
ihmisoikeurikoksia, sortoa, kidutusta ja väkivaltaa.
Esityksessäni lähestyn ongelmia kohtaamieni henkilöiden tarinoiden kautta. Pyydän myös pohtimaan tarinoita.
Kysymysten tarkoituksena on ohjata analysoimaan, ymmärtämään ja etsimään keinoja ja toimintatapoja tyttöjen,
naisten ja perheiden auttamiseksi.
Minulla ei ole valmiita vastauksia. Olemme kriisitilanteissa toimineet yhdessä viranomaisten kanssa käyttäen
muualta Euroopassa saamiamme elämän meille opettamia oppeja. Tärkein tavoite on saavutettu. Naiskeskuksesta
apua hakeneet naiset, joita on jo aikamoinen joukko, ovat
tietääkseni vielä elossa. Jotkut ovat joutuneet pakenemaan
pois Suomesta, jotkut elävät pelossa. Jotkut elävät onnelli-
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sesti naimisissa itse valitsemansa miehen kanssa.
Yhteistyötä, koulutusta ja uusia ideoita tarvitaan. Toivon,
että tämä kirja herättää keskustelun ja työn paremman tulevaisuuden hyväksi.
Mukaan kirjaan olen myös koonnut ajatuksia siitä, miten
viranomaistyötä voitaisiin mahdollisesti kehittää.

Naisen rooli ja arvo muuttuvassa maailmassa
Puhuttaessa kunniaväkivallasta tulevat kunniamurhat ensimmäiseksi mieleen. Ne ovat kuitenkin kunniaväkivallan
äärimuoto, se pahin mitä voi tapahtua. Niin käsittämättömälta kuin suomalaisesta tuntuukin niin muut kunniaväkivallan muodot yrittävät kunnia-ajattelun piirissä estää kunniamurhat.
Miesvaltaisissa kulttuureissa ajatellaan, että nainen on
miehen omaisuutta.
Kunnia-ajattelu ei kuitenkaan liity vain Islamiin, vaan on
peräisin ajalta ennen uskontoja. Se näkyy kaikissa maailmanuskonnoissa ja niiden käsityksissä miehestä ja naisesta.
Petri Kasari, teologian tohtori ja filosofian lisensiaatti,
kirjoittaa Vanhan Testamentin maaillmasta seuraavasti Sana-lehdessä 4.9.2008:
”VT:n maailma oli räikeän eriarvoinen maailma. Mies saattoi ottaa avioeron, mutta vaimo ei (Dtn 24:1). Siinä missä
miehen uskottomuutta pidettiin normaalina, vaimon uskottomuus rangaistiin kuolemalla (Dtn 22:20–21). Mies saattoi
käyttää prostituoituja tai omaa omaisuuttaan eli orjattariaan.
Eriarvoisuus tuli esille yhteiskunnallisessa asemassa. Vaimot ja perheen muut naiset luettiin perheenpään omaisuudeksi ja hänen holhouksensa alaisiksi samaan tapaan kuin
nykyään monissa islamilaisissa maissa. Kuudes käsky alkukielellä viittasi nimenomaan toisen miehen naispuoliseen
omaisuuteen kajoamiseen. Perheen raha-asioista ja muista tärkeistä asioista päättivät miehet. Miehet päättivät myös
tyttäriensä avioliitoista. Nainen oli kahdella jalalla kulkevaa
karjaa, jonka joku aina omisti.
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”Kun muslimimies menee toisuskovaisen kanssa naimisiin, hän
tavallaan saa lisää
omaisuutta muslimiperheelle.
Mutta jos muslimitaustainen nainen menee naimisiin toisuskovaisen
kanssa, ollaan menettämässä jotakin.”
Rebwar Karimi, kunniaväkivaltaa vastustavan Amoral-hankkeen
kouluttaja-konsultti,
Poliisi-TV 28.2.2008

Raiskatun nuoren naisen asemaa koskeva lainsäädäntö
on hyvä esimerkki naisen asemasta (Dtn 22:28–29). Raiskauksessa raiskaaja vahingoitti nuoren naisen (isän tyttären)
arvoa avioliittomarkkinoilla. Niinpä raiskaaja joutui korvaamaan aiheuttamansa rahallisen vahingon. Koska tyttöä
oli vaikea enää saada kunnollisiin naimisiin, raiskaaja joutui ottamaan hänet vaimokseen. Kukaan ei kysynyt, mitä tyttö halusi.”

”Minulle riittää,
kun saan tietää,
miten voin toimia
parhaiten sekä
maahanmuuttajia että suomalaisia hyödyntävällä
tavalle. Arvostan
kaikkia kulttuureja”.
lainaus kulttuurien
kohtaaminen
-koulutuspäivän
palautteista

Nostaessani Raamatun tässä yhteydessä esiin, tarkoituksenani ei ole puhua uskonnon sanoman sisällöstä, vaan siitä
aikaan sidotusta kulttuurista, joka näkyy näissä Vanhan Testamentin lainauksissa.
Samalla tavalla kuin Koraania käytetään perustelemaan
naisen alistamisen oikeutusta, Raamattua ja eri toten Vanhaa Testamenttia voidaan käyttää samaan tarkoitukseen.
Tunnen kristittyjä, kuin myös muslimeita, jotka ovat täysin
vakuuttuneita siitä, että vuosituhansien takaiset tekstit ovat
suoraan sovellettavissa nykypäivään, vaikka maailma ympärillämme on täysin toinen. Viittaan tässä myös joidenkin
suomalaisten mielipiteisiin naispappeudesta ja homoseksuaalisuudesta.
Naisen alamaisuus miehelle on tuttua myös Suomen lähihistoriasta. Vaimo vapautui miehensä edusmiehisyydestä
vasta vuoden1930 avioliittolaissa. Vuoden 1734 Ruotsi-Suomessa säädetyn avioliittoa koskevan lainsäädännön mukaisesti (naimakaari 1734) aviosopimuksen tekivät naisen naittaja ja tuleva aviomies, eivätkä tuleva vaimo ja mies. Vuoteen
1864 asti sekä naimattomat että naimisissa olevat naiset olivat holhouksenalaisia. Vuonna 1889 aviossa olevat naiset
saivat oikeuden hallita omaisuuttaan ja palkkaansa, mutta
olivat silti lainopilisesti miehensä edusmiehisyyden alaisia
vielä vuoteen 1929 asti.
Naisten tasa-arvoistumisen myötä on suomalaisten naisten asema suurelta osin muuttunut. Entisajan naisten holhoaminen on kuitenkin palannut uutena ilmiönä tänne joidenkin maahanmuuttajaryhmien mukana.

20

Kunnia-ajattelu integraatioprosessissa
Kunnia-ajattelua ja siihen liittyviä ”perhevaikeuksia” pidetään marginaali-ilmiönä kotoutumisprosessissa. Kuitenkin kokemukseni mukaan kunnia-ajattelumekanismin
ymmärtäminen on ehdoton edelllytys integroitumistoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Tässä yhteydessä haluan tarttua integraatio-sanaan. Sanaa käytetään paljon maahanmuuttajuudesta puhuttaessa.
Harvoin kuitenkaan selitetään, mitä sillä tarkoitetaan ja miten se eroaa sopeutumisesta.
Näitä tekstejä kirjoittaessani silmiini osui vanha vuodelta
1977 oleva Paulo Freiren kirja ”Utbidning för befrielse”. Kirjassa Freire kirjoittaa integraatiosta jotensakin näin:
”Integraatio on ihmisen kyky sopeutua todellisuuteen ja
samalla kyky valita ja muuttaa todellisuutta. Tällöin ihminen
on tekijä, ei kohde.”
Minusta Paulo Freiren sanat hyvin kuvaavat sitä, mitä uskon tarkoitettavan, kun puhutaan toivotusta integroitumisesta. Suomeen muuttaneilla ihmisillä, jotka integroituvat
maahan, on oltava mahdollisuus muuttaa olemassaolevaa
todellisuutta, suomalaista yhteiskuntaa tai omaa ajatteluaan.
Haluan itse henkilökohtaisesti puolustaa suomalaista
yhteiskuntaa, sen lakeja ja vallalla olevaa tasa-arvoajattelua.
Näin tiedän myös monen maahanmuuttajan haluavan.

Mitä kunnia-ajattelu on?
Kauheiden kunniamurhien takana on kunnia-ajattelu, joka
on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta samalla paljon
muutakin. Kunniaan perustuva ajattelu on ikivanha, ympäri
maailman vallalla ollut järjestelmä ja luotu pitämään yhteiskunta järjestyksessä. Tänä päivänä yhteiskuntamme arvoja
ja periaatteita suojaavat lait, kun sen sijaan kunnia-ajetteluun perustuvissa yhteisöissä kunnia on elämän perusta.
Kunnia-ajattelun mukaisesti perheen tulee olla aina etusijalla ja perheessä tulee olla lopullinen valta perheen päällä
eli isällä. Kenellä on valta on keskeinen asia kunnia-ajattelussa. Yhteisössä vallitsee perinteinen patriarkaalinen per-
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KULTTUURI
JA VALTA
KULKEVAT
KÄSI KÄDESSÄ.
KULTTUURI
ON YKSI
TAPA JAKAA
EPÄTASAARVOA
IHMISTEN
KESKEN.
JOTKUT OVAT
VALLAN
KESKIÖSSÄ
JA SANOVAT,
MITEN ASIOIDEN
TULEE OLLA.
Veena Das, intialainen
antropologi

”Eihän kuningaskaan voi pitää
huolta valtakunnastaan, jos hänellä ei ole valtaa. ”
maahanmuuttajaisä
keskustellessamme
tasa-arvosta

herakenne, joka tarkoittaa sitä, että perheen isä vastaa koko
perheestä. Perheen naiset ja lapset ovat miesten alaisia ja
omaisuutta. Tyttö kuuluu isälle ja naimisiin mentyään miehelle.
Sen sijaan että jokaisella olisi oma kunnia, perheen kunnia riippuu perheen naisten käyttäytymisestä. Perheen kunnia on sama kuin miehen kunnia. Tyttöjen ja naisten siveelllisyys on yhteisölle merkki siitä, että koko perhe ja suku on
kunniallinen ja uskottava. Siksi erityisesti tyttöjä ja nuoria
naisia kontrolloidaan tiukasti. Nainen on vaarallinen, koska
hän voi käytöksellään ja toimillaan tuhota koko perheen ja
suvun kunnian.
Mies, joka tekee kunniarikoksen ei ole mielipuolinen,
mustasukkainen hirviö. Hän on mies, joka opitun perinteen
mukaisesti näkee kunniarikokset ainoina mahdollisina tapoina toimia.

tappaa. Sen uhka yritetään välttää ns. väistämivelvollisuuskäytännöllä, joka tarkoittaa sitä, että tekijäsuku on velvollinen muuttamaan paikkakunnalta välttääkseen verikoston.
Kunnian menettäminen liittyy yleisimmin naisten käyttäytymiseen, mutta myös miesten epäsopiva seksuaalinen
käyttäytyminen (homo- tai biseksuaalisuus) aiheuttaa perheen kunnian menetyksen.
Kunnian säilyttäminen ja kunnian menettämisen pelko yhteisön silmissä on äärimmäisen tärkeä. Kunnia ei ole
pelkästään ”mitä muut minusta ajattelevat” -ajattelua, vaan
kunnialla on valtava merkitys ihmisen sisäiseen maailmaan.
Kunnian menetys tekee ihmisestä ja hänen perheestään
hylkiön. Minulle algerialaisen kirjailijan Mohamed Moulessehoulin kuvaus tilanteesta, jossa perheen kunniaa on loukattu avasi todellisuutta siitä, minkälainen vaikutus kunnian menettämisellä on ihmisiin.

,VOOJBLÊTJUF

”Se oli ääriraja! Sellaisen jälkeen ei ole mitään, vain ääretön
tyhjyys, pohjaton pudotus, olemattomuus. Kaikki heimomme
myytit, maailman legendat ja taivaan tähdet olivat kadottaneet hohtonsa. Aurinko kenties nousisi yhä edelleen, mutta
minä en ikinä enää erottaisi päivää yöstä. Länsimaalainen
ei voi ymmärtää, ei aavistaa tuhon laajuutta. ... Olin lopussa.
Kaikki oli lopussa. Peruuttamattomasti. Ikuisesti. Olin saanut
kantaakseni kataluuden taakan, joutunut rinnakkaismaailmaan josta en enää nousisi. ...
Ja sinä hetkenä, jolloin en uskaltanut hievahtaakaan, tiesin ettei mikään palaisi ennalleen, etten enää näkisi asioita
samalla tavoin, että kammottava peto oli karjaissut syvällä
sisälläni, että ennemmin tai myöhemmin, tapahtui mitä tahansa, olin tuomittu pesemään tämän loukkauksen verellä,
kunnes joet ja meret muuttuisivat yhtä punaisiksi kuin naarmu Bahian niskassa, kuin äidin silmät, isän naama ja sisuskalujani kärventävä hiillos, joka valmisti minua jo tulevaan
helvettiin.”

Kunnia on asia, jonka voi omistaa, mutta sen voi myös menettää. Kunnia-käsitettä kunnia-ajattelumerkityksessä sekä
kurdin että turkin kielessä kuvaa kaksi sanaa, namus ja shirif. Namus-sana merkitsee naisen siveellisyyttä. Shirif-sanalla viitataan mieheen.
Mies säilyttää kunniansa pitämällä huolta siitä, että perheen ja suvun naiset käyttäytyvät siveellisesti. Tässä yhteydessä huomaan ajattelevani, että myös minun korvissani
suomen kielen sana siveellisyys liittyy naisiin.
Naisellekin perheen kunnia on tärkeä. Tieto siitä, että
naiset ”siveettömällä” käytöksellä voivat tuhota perheen
kunnian aiheuttaa sen, että naisetkin ovat kovin kiinnostuneita toistensa käyttäytymisestä.
Jos kunnia menetetään, joudutaan se äärimmäisissä tapauksissa palauttamaan kunniamurhan avulla. Toinen mahdollinen tapa toimia on, että häpeällisen teon tehnyt suku
”julistetaan pannaan” yhteisössä. Tässä tapauksessa perheen on muutettava pois paikkakunnalta voidakseen elää
ilman yhteisön hyljeksintää.
Tapa muistuttaa romanien keskuudessa vallalla olevaa
verikosto-ajattelua. Verikosto siirtyy suvulta toiselle, kun suvun jäsen tapetaan tai häntä vahingoitetaan tarkoituksena
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Yasmina Khadra: Bagdadin kutsu

/BJOFOKBNJFTLVOOJBBKBUUFMVTTB
Kunnia-ajatteluyhteisöissä ja kulttuureissa naisen käyttäytyminen on sidottu seksuaalisuuteen liittyviin kunnian
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”Sinä paha nainen,
sinä kunniaton
nainen. Tiedätkö,
että sinusta puhutaan moskeijassa.
Sinun naapurisi on
kertonut sinusta,
että sinä elät huonoa elämää, sinulla ei ole suojelijaa.
Sinusta on tullut
kunniaton nainen.
Omassa maassa
se sana on hirveen yleinen sana,
mitä huudetaan
huonolle naiselle.
Miehet moskeijassa puhuivat, että
isän kunnia pitää
puhdistaa.”
kunniaväkivallan uhri,
Poliisi-TV 28.2.2008

PERINTEET
ANSAITSEVAT
KUNNIOITUKSEN
VAIN JOS NE
KUNNIOITTAVAT KAIKKIEN
MIESTEN
JA NAISTEN
OIKEUKSIA.
Amin Maalouf,
ranskalaislibanonilainen kirjailija

ja häpeän arvoihin. Naisen käyttäytyminen, se onko hän
”hyvä nainen”ratkaisee sen, onko perhe ”hyvä perhe”. Naiset ovat miehen elämässä uhka. Kunnia-ajattelussa ei puututa miehen ja naisen välisiin tunteisiin, vaan naisten tuottamaan häpeään ja miehen kontrollin säilytymiseen.
Naisen hyvyys tai pahuus seuraa teoista. Hänen hyvyytensä on seurausta siitä, mitä hän tekee, ei siitä millainen
hän on tai mitä hän ajattelee. Hyvän naisen ominaisuudet
ovat hankittavissa olevia ominaisuuksia. Vaimona nainen on
hyvä, jos hän alistuu miehen kontrolliin ja noudattaa vaimon roolia. Paha vaimo ei ole miehensä kontrollissa ja tuottaa näin miehelleen häpeää.
Vaimon päätehtävä on myötävaikuttaa avioliiton onnistumiseen. Hänen tehtävänsä on pitää huolta aviomiehen
hyvinvoinnista ja mukavuudesta. Hän ei saa päästää kotiinsa vieraita miehiä ilman aviomiehen suostumusta. Hän ei
myöskään saa hyväksyä lahjoja toisilta miehiltä ilman aviomiehen suostumusta.
Vaimon kauneus on tarkoitettu ainoastaan hänen aviomiehensä iloksi. Vaimon tulee tehdä itsensä viehättäväksi
aviomiehelleen. Vaimo ei saa kieltäytyä mieheltään seksuaalisesti, sillä ajatellaan, että kieltäytyminen voi johtaa aviollisiin ongelmiin ja pahimmillaan houkutella miestä aviorikokseen.
Yhteisön kunnioituksen menettänyt mies on pahassa tilanteessa. Hän ja hänen perheensä on turmeltu, mm. perheen muut tyttäret eivät pääse naimisiin kunniallisten perheiden miesten kanssa. Perheen kunnia kuitenkin murenee
vasta silloin, kun häpeällinen teko tulee julkiseksi. Siksi normeja rikkovaa käytöstä salaillaan mahdollisimman pitkään.
Kaikkien kunnia-yhteisön jäsenten on muistettava, että
perheen ja yhteisön oikeudet ovat tärkeämpiä kuin yksilön oikeudet, yksilön (väkivallan tekijän – miehen ja uhrin
– naisen) tulee alistaa oma hyvinvointinsa yhteisön hyväksymien normien alle, vaikka ne karkeastikin rikkoisivat yksilön ihmisoikeuksia. Yksilön velvollisuus on unohtaa itsensä perheen ja yhteisön hyväksi.
Kunniamurhalla pestään perheen häpeä ja palautetaan
menetetty kunnia ja perheestä tulee taas yhteisön hyväksymä. Kuolemaa ei kukaan kuitenkaan halua, siksi tiukalla
kontrollilla ja väkivallalla pyritään estämään häpeälliset teot.
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4ZZMMJTZZEFOKBIÊQFÊOFSP
Kunnia-ajattelussa puhuttaessa keskeisiä käsitteitä ovat häpeä ja syyllisyys.
Syyllisyyden kokenut ihminen joutuu toimimaan päästäkseen syyllisyydestään. Toiminta voi tapahtua hyvittämällä, korjaamalla, sovittamalla tai pyytämällä anteeksi. Häpeäkokemuksessa ihmisen koko maailma tuntuu pysähtyvän.
Tietoisuus oman itsen huonommuudesta muuttuu tuskalliseksi. Häpeää ei voi teoilla sovittaa. Tämä johtaa helposti häpeän peittämiseen ja salaamiseen sekä vetäytymiseen
kaikista sosiaalisista tilanteista.
Tilanteissa, joissa kunnianormeja rikotaan ja kielletty
teko tai käyttäytyminen tulee ympäristön tietoon puhutaan
yleensä vain syyllisyydestä. Häpeä on syyllisyyttä vaikeampi
tunne tunnistaa ja siksi syyllisyydestä on helpompi puhua.
Häpeän tabu-luonteesta johtuen silloinkin, kun puhutaan
häpeästä, ei useinkaan käytetä häpeä -sanaa, vaan kuvataan
asiaa muulla tavoin, puhutaan perinteen ja kulttuurin loukkaamisesta.
Häpeällisen teon tekijä itse ja hänen perheensä kokee
häpeää ja pitää kunniattoman teon tekijää syyllisenä koko
perheen kunnian rikkomiseen. Syyllisyydessä huomio kiinnittyy tehtyyn tekoon tai tekemättä jättämiseen.
Häpeässä ei niinkään tarkastella tekoa, vaan huomio siirtyy henkilön ja perheen arvioimiseen. Häpeällisen teon tehnyt ihminen ja hänen perheensä koetaan alempiarvoiseksi.
Puhutaan hyvästä tai huonosta naisesta, hyvästä tai huonosta perheestä. Kunnia ja häpeä ovat tiukasti kiinni toisissaan.
Häpeää kokeva tuntee, ettei hän täytä ihmisen mittaa.
Hän kokee olevansa riittämätön tai epätäydellinen itsensä,
toisten ja yhteiskunnan silmissä. Häpeä koetaan usein ruumiillisina tuntemuksina. Häpeää kokeva voi painaa päänsä
alas, sulkea silmänsä tai painaa hartiansa kasaan tehdäkseen itsensä mahdollisimman pieneksi tai kadotakseen näkyvistä. Häpeäntunne aiheuttaa myös koko kehon jännitystilan. Useat häpeää kokevat nuorten naisten äidit saavat
sydänoireita.
Sisäänpäin kääntyminen on yksi keskeisimmistä häpeän
ominaispiirteistä. Se altistaa helposti masennukselle ja sosi-
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aaliselle syrjäytymiselle ja yhteisökulttuurissa häpeän poistamiselle kunniarikoksilla.

Suomalainen yhteiskunta ja kunniaväkivalta

”Perheemme oli
kotimaassamme
Turkin maaseudulla suuri, onnellinen perhe.
Vanhempamme
omistivat maata,
harjoittivat maanviljelystä ja eläintenhoitoa. Kaikki
perheen jäsenet
työskentelivät
rinnakkain. Turkissa meillä oli
selvät roolijaot ja
tehtävät.”
Fadime Sahindal
puheessaan 20.
marraskuuta,
Ruotsin valtiopäivillä
seminaarissa ”Kenen
ehdoilla integraatio”

Perhe-käsitteellä on eri merkityksiä eri kulttuureissa. Meillä
perhe käsitetään yleensä ydinperheeksi, johon kuuluu isä,
äiti ja lapset. Monessa kulttuurissa perhe- käsite on paljon
laajempi.
Suomalaisen yksilöajattelun lähtökohdista voi olla vaikea ymmärtää, että maahanmuuttajat tulevat kulttuureista,
joissa vallitsee voimakas kollektiivinen kunnia- ja häpeäkäsitys. Yksilön asema määräytyy perheen ja suvun sisäisten
kunniakoodien mukaan. Naisen kunniallinen tai häpeällinen käytös on suorassa suhteessa perheen asemaan yhteisössä.
Patriarkaalinen perhemalli on peräisin yhteiskunnista,
jossa perheen ja suvun jäsenet yhdessä toimivat yhteisen
päämäärän eteen ja joita hallittaan kunnia-ajattelu- mekanismilla.
Suomessa monet maahanmuuttajaperheiden nuoret kulkevat monikulttuuristumisen eturintamassa. Aikuisilla on
mahdollisuus järjestää elämänsä niin, että kohtaamisia muihin kulttuureihin kuuluvien kanssa voi rajoittaa ja he voivat
jatkaa lähes samanlaista elämäntapaa kuin syntymämaassaan.
Lasten ja nuorten todellisuus on toinen. He elävät samaan aikaan kahdenlaisessa todellisuudessa. Aikuistumisen rajat eivät ole yhdenmukaisia tai kulttuureista irrallisia.
Nuorten mielessä on yhtäaikaisesti perheen perinteiden
toteuttaminen ja suomalaiset itsenäistymisen ”rituaalit”,
muun muassa alkoholin kokeilu, seurustelu ja kotoa muuttaminen omaan asuntoon. Kodin ulkopuolella, koulussa ja
toveripiirissä nuorille näyttäytyy länsimainen, yksilöllinen
elämäntapa.
Kirjassaan Rätten att själv få välja Astrid Schlytter kirjoittaa kunnia-ajatteluyhteisöistä lähtöisin olevista nuorista
naisista ja siitä, minkälaisiin tilanteisiin he joutuvat kunniaajattelun vuoksi. Hän sanoo, ettei yhteiskuntamme useinkaan pysty suojelemaan kunnia-ajattelun alla eläviä tyttöjä
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ja naisia, jotta heidän oikeutetut vaatimuksensa oman elämän suhteen toteutuisivat. Hän käsittelee myös kysymystä
niiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuudesta olla aktiivisia kansalaisia, joiden henkilökohtainen
loukkaamattomuus ja itsemääräämisoikeus eivät toteudu.
Hän puhuu järjestetyistä avioliitoista ja nuorten naisten
mahdollisuuksista päättää omasta elämästään sekä kehittää
ja käyttää omia kykyjään täysipainoisesti. Voivatko perheen
tradition määräämät päämäärät ja tavat mennä yksityisten
oikeuksien edelle? Meidän voimassaolevan lainsäädäntömme mukaan eivät. Schlytter huomauttaa, että konfliktit perheissä eivät koske vain yksityisiä ihmisiä tai perheitä, vaan
koko yhteiskuntaa.
Maahanmuuttajaperheet voivat elää eri tavoin. Perinteisen perhemallin valitseminen tarkoittaa sitä, että vanhemmat yhdessä tai useimmiten isä ja miespuoliset aikuiset suvun jäsenet valitsevat tavan elää.
Tämä tapa on usein samanlainen kuin lähtömaassa.
Vanhan maan mallin valitseminen edellyttää aina jonkinasteista eristäytymistä ympäröivästä valtakulttuurista. Perhe saattaa joutua erilaisiin ristiriitatilanteisiin yhteiskunnan
kanssa. Ristiriidat voivat olla seikka, joka pakottaa perheen
asumaan niillä alueilla, jossa ympäristö ymmärtää ja elää itsekin perinteistä patriarkaalista perhe-elämää. Seurauksena
on maahanmuuttaja-alueita ”pikku bagdadeja”. Tosin näiden maahanmuuttajakeskittymien syntymisessä on usein
apuna myös kuntien toimintatavat osoittettaessa asuntoja
maahanmuuttajille.
Integroitunut perhe-elämä tarkoittaa sitä, että perhe mukautuu ja hyväksyy ympäröivän yhteiskunnan uudet vaatimukset. Perheen sisällä toteutuu demokratia. Isä ja äiti ovat
tasa-arvoisia keskenään ja lapsiin on avoin yhteys. Lapset
saavat sanoa sanansa asioihin, jotka koskevat heitä. Jotta integroitunut perhe-elämä toteutuisi, vanhemmilla tulee olla
hyvät tiedot ympäröivästä yhteiskunnasta sekä mahdollisuudet työhön tai muuhun toimintaan, jotta he voivat tutustua suomalaiseen elämäntapaan. Vain siten turhat pelot
katoavat ja perheen kokonaisuudessaan on mahdollista tulla osalliseksi ja osaksi suomalaista yhteiskuntaa.
Suurena huolena maahanmuuttajilla on oman kulttuuriidentiteetin säilyttäminen. Tiukat valtaväestöstä eriävät nor-
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IHMISTEN
KUNNIOITTAMINEN EI
VÄLTTÄMÄTTÄ SISÄLLÄ
SITÄ, ETTÄ
ON KUNNIOITETTAVA NÄIDEN IHMISTEN
KULTTUURIA,
JOS KULTTUURI EI KUNNIOITA IHMISTÄ.
Bhikhu Parekh,
brittiläis-intialainen
professori

”Se on iso huoli
vanhemmille, kun
huomaavat, että
lapset käyttäytyvät toisella tavalla
kuin he itse ja ottavat esimerkkiä
valtaväestön kulttuurista. He pelkäävät, että menettävät lapsen
jossain vaiheessa.
Jottei näin tapahtuisi, he yrittävät
rajoittaa ja kontrolloida lapsiaan.”
Rebwar Karimi,
kunniaväkivaltaa
vastustavan Amoralhankkeen kouluttajakonsultti, Poliisi-TV
28.2.2008

mit pitävät yhteisön koossa ja antavat oikeuden tarkkailla ja
arvostella ”oman”ryhmän jäsenten käyttäytymistä ”kulttuurin mukaisesti”. Toisaalta vaikka ihminen olisi päällisin puolin kodin ulkopuolella sopeutunut suomalaiseen kulttuuriin,
hän voi noudattaa kotielämässään oman kulttuurinsa tapoja. Olen myös huomannut, että vaikka henkilö ei noudattaisi oman kulttuurin Suomessa ei-hyväksyttyjä tapoja jokapäiväisessä elämässä, kriisitilanteessa helposti tukeudutaan
vanhaan ja tuttuun traditioon.

Kunnia-ajattelu ja uskonto
Tarkoitukseni ei tässä ole puuttua uskontojen ydinsanomiin,
vaan siihen aikaan sidottuun kulttuuriin, jossa uskonnot
ovat syntyneet ja kehittyneet.
Kristinuskon pyhässä kirjassa Raamatussa historiallisen
ajan vaikutus näkyy Vanhan ja Uuden Testamentin elämänkuvan erilaisuudessa.
Lainaan seuraavassa otteita Suomen UNIFEMin kirjoituskilpailun ”Naiset ja uskonto” (2007) taustamateriaalista:
Suurissa maailmanuskonnoissa naiset ovat kautta historian olleet miehiä huonommassa asemassa. Toisaalta kaikissa
maailmanuskonnoissa on yhteistä äitihahmon kunnioitus.
Nainen elämän jatkajana ja lasten kasvattajana on pyhä.

,SJTUJOVTLP
Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on
Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Jos
miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi,
hän häpäisee päänsä. Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun
hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on
samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa.
Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on
naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan
kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa
miehen kunniaa. Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen
miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen
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takia. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia.
Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä
miestä ilman naista, sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut
alkunsa Jumalasta. (1. Kor 11:3–12)

+VVUBMBJTVVT
Juutalaisuuden sukupuolikäsitykset pohjautuvat Tooraan
eli Vanhan Testamentin viiteen Mooseksen kirjaan. Miehen
päävastuuna on Jumalan palveleminen ja tooran tutkiminen. Nainen taas hoitaa kotia ja kasvattaa lapsia. Äiti opettaa tyttärelleen omat tehtävänsä, isä puolestaan huolehtii
poikansa Tooran tuntemuksesta.
Perinteisesti juutalaiset naiset eivät saa lukea Tooraa. Perinteisen käsityksen mukaan vain miehistä voi tulla rabbeja. Nykypäivän juutalaisten keskuudessa löytyy seurakuntia,
jotka sallivat naisrabbeja.

*TMBN
Koraanin neljännen suuran nimi on naisten suura. Se käsittelee paljolti naisten oikeuksia. Koraani ottaa kantaa naisen
ja miehen suhteeseen muun muassa seuraavasti: Ihmiset, pelätkää Herraanne. Hän loi teidät kaikki yhdestä sielusta, jolle Hän loi siitä itsestään parin, ja he lisääntyivät lukuisiksi
miehiksi ja naisiksi. (Kor 4:1)
Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas
vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Jumala 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. (Kor. 4:34)
– naisella on samat velvollisuudet ja samat oikeudet kohtuuden mukaan, mutta mies on häntä asteen korkeammalla.
(Kor. 2:228)
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)JOEVMBJTVVT
Hindulaisuus on elämäntapa, sillä se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisten toimintaan. Ihmiset syntyvät eri kasteihin,
jotka määräävät ihmisen aseman, velvollisuudet ja oikeudet
(dharma). Eri kastien välisiä avioliittoja ei sallita – kastien
välisiä avioliittoja voidaan estää jopa murhilla.
Hindulaisuudessa lisäksi kaikki ihmisten toiminta jaotellaan puhtaaseen tai epäpuhtaaseen. Tämä perusteella esimerkiksi vaimo voi syödä miehensä lautaselta, mutta mies
saastuu, mikäli hän syö vaimonsa lautaselta. Naisen synnyttäessä sekä nainen että vauva ovat saastaisia.
Nainen on kastinsa omaisuutta. Hänen toimensa vaikuttavat koko kastiin. Mikäli hän nai kastinsa ulkopuolelta tai
alemmasta kastista, hänen kastinsa saastuu. Mies on vapaa
naimaan kenet haluaa, sillä hän ei ole kastinsa omaisuutta.

#VEEIBMBJTVVT
Buddhalaisuuden mukaan elämä on kärsimystä, josta pääsee irti vapautumalla jälleensyntymän kierrosta. Buddha
itse hylkäsi maallisen elämänsä ja perheensä valaistuakseen. Silti hän vastusti ajatusta, että naiset toimisivat samoin. Traditio kertoo Buddhan lopulta hyväksyneen nunnavihkimyksen.
Buddhalaisuudessa ollaan eri mieltä siitä, voiko nainen
saavuttaa nirvanan. Pääosin ajatellaan, että nainen ei voi
saavuttaa valaistumista. Naisen on pyrittävä hyvien tekojen
avulla syntymään uudelleen mieheksi ja vasta sen jälkeen
hän voi pyrkiä nirvanaan.

Mielenkiintoista on, että vaikka nykyajan kristillisyys pääsääntöisesti ei hyväksy epätasa-arvoa miehen ja naisen välillä, Vanhassa Testamentissa näkyy kunnia-ajattelu selvästi. Mitkään uskonnot eivät edustajiensa sanojensa mukaan
hyväksy kunnia-ajattelua yleisesti hyväksytyn tulkinnan
mukaan.
Uskontoa voidaan kuitenkin käyttää eri tarkoituksissa
oikeuttamaan tai tuomitsemaan asioita.
Niin kauan kun uskonoppineet keskittyvät ulkoapäin tu-
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levaan kritiikkiin enemmän kuin julistamaan sitä, että kunniarikokset ovat väärin, tulevat harhaluulot siitä, että uskonto sallisi ne, säilymään.
Tässä asiassa toivon todellakin kirkon ja moskeijan miehiltä ja naisilta vahvaa esiintuloa ja selväsanaista puhetta
uskontonsa kannattajille.

Islamin säännökset ja suomalainen
perhelainsäädäntö
Islam uskontona ei uskonoppineiden mukaan hyväksy kunniamurhia. Epäselväksi minulle on jäänyt suhtautuminen
naisiin kohdistuvaan kontrolliin ja väkivaltaan.
Ns. islamilainen laki sisältää kuitenkin määräyksiä, jotka
ovat samoja kuin normit, jotka vallitsevat kunniayhteisöissä
ja joiden rikkominen voi aiheuttaa kunniamurhan.
Esitetyt asiat vastaavat hyvin tuntemieni maahanmuuttajanaisten kertomaa (kts. seuraava aukeama).

USKONTO KUULUU MYÖS KULTTUURIIN. KÄYTÄNNÖSSÄ
USKONTOA JA KULTTUURIA EI VOI EROTTAA. YLEENSÄ
YRITETÄÄN EROTTAA USKONTO JA KULTTUURI
SELITTÄMÄLLÄ, ETTÄ VALTA JA SORTO ON KULTTUURI-,
EI USKONTOPERÄISTÄ.
Unni Wikan, antropologian professori

Koraani tuomitsee homoseksuaalisuuden. Saman sukupuolen välistä seksiä pidetään luonnonvastaisena ja kiellettynä.
Tuntuu siltä, että tässä on pelottavaa se, että mies ”laskeutuu”naisen tasolle, koska valtaosa arabimaissa elävistä määrittelee homoseksuaaliksi ainoastaan seksiaktin antavan eli
passiivisen osapuolen. Homomies on vaarassa joutua kunniamurhan uhriksi, koska hän käyttäytymisellään on tehnyt
kunniattoman perhettä häpäisevän teon.
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Avioituminen on muslimin yhteisöllinen velvollisuus. ”Sinkkuus” ei ole
sallittua, ei myöskään vapaaehtoinen lapsettomuus. Yksinasuminen ei
ole suositeltavaa, koska nähdään, että yksin asuessaan henkilö on altis
houkutuksille, jotka voivat johtaa Islamin säännösten rikkomiseen.
Seksuaalinen koskemattomuus ennen avioliittoa on ehdoton edellytys.
Naisten osalta tämä merkitsee useissa muslimimaissa edelleen sitä,
että ennen avioliittoa tytön/naisen neitsyys tarkistetaan lääketieteellisesti.
Sukupuolisuhteet kuuluvat vain avioliittoihin. Avioliiton ulkopuolinen
suhde merkitsee haureuden rikosta. Lasten hankkiminen on itsestäänselvyys.
Avioliitto on sopimus, jonka solmivat joko mies ja nainen itse, tai mies
ja naisen edunvalvoja. Avioliittosopimus tehdään yleensä kirjallisesti. Moniavioisuus mainitaan Koraanissa. Musliminainen ei voi avioitua
ei-muslimimiehen kanssa. Muslimimies voi avioitua ”kirjan kansaan”
(juutalaiset ja kristityt) kuuluvan ei-musliminaisen kanssa.
Avioliittoon pakottaminen hyväksytään tietyin edellytyksin. Edunvalvoja
voi suostua avioliittoon vastoin naisen tahtoa, mikäli siihen on olemassa pätevä syy. Tällöin avioliittosopimus velvoittaa naista. Oletuksena
useimmiten on se, että myöhemmin nainen ymmärtää, miksi hänelle pakotettu avioliitto on hyvä, ja hyväksyy sen tai vähintään alistuu siihen.
Avioliittosopimuksen ehdoton osa on morsiusraha. Useimmiten morsiusraha on kaksiosainen. Ensimmäiseen osaan nainen on oikeutettu
sukupuolisen kanssakäymisen jälkeen, toiseen osaan aviomiehen kuoleman jälkeen. Morsiusrahasopimukseen voidaan liittää kolmaskin osa,
joka turvaa vaimon talouden, jos mies on perusteetta on ottanut avioeron.
Muslimimaissa järjestetyt avioliitot ovat yleisiä, lähes pääasiallinen
tapa. Järjestetyssä avioliitossa vanhemmat valitsevat puolison, neuvottelevat tämän vanhempien kanssa ja mikäli kumpikaan tulevista puolisoista ei vastusta, avioliitto solmitaan. Periaatteessa järjestetty avioliitto
on aina vapaaehtoinen, mutta on vaikea tietää, missä raja painostuksen
ja pakon välillä kulkee.
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Perheen elatusvelvollisuus on miehellä. Vaimolla ei ole velvollisuutta
elättää avioliitossa sen enempää itseään, miestään kuin lapsiaankaan,
vaikka hänellä olisi tähän mahdollisuus. Joidenkin islamilaisten juristien mukaan vaimo voi hakea avioeroa, ellei mies täytä velvollisuuttaan.
Vaimo voi menettää oikeuden vaatia elatusta, mikäli hän ei itse täytä
aviollisia velvollisuuksiaan ja hänen katsotaan oleva tottelematon.
Naisten suurassa Koraani näyttää julistavan selvästi miehen perheen
pääksi ja suo hänelle oikeuden vaatia vaimoa tottelemaan häntä ”tarvittaessa” vaikka väkivaltaisesti.
Puolison seksuaalisten tarpeiden täyttäminen on avioliitossa velvollisuus. Aviomiehen oikeutta vaimon vartaloon pidetään itsestään selvyytenä. Avioliitossa tapahtuvaa raiskausta ei ole kriminalisoitu.
Lapsella on oikeus huoltajuuteen isältään. Äidiltään lapsi on oikeutettu huolenpitoon ja hoivaan. Äidin hoidon voidaan katsoa päättyvän poikalapsen osalta imetykseen, mutta yleisempää on, että sen katsotaan
jatkuvan siihen saakka, kunnes lapsi on jossain määrin kykenevä huolehtimaan itsestään.
Avioero on lähinnä miehen yksipuolinen oikeus, kun taas naisten kohdalla avioero-oikeus on erittäin rajattu. Miehen ei tarvitse esittää syytä
avioerolle.
Avioeron jälkeen molemmilla vanhemmilla on oikeus tavata lasta, mutta äidillä, joka ei enää hoida lastaan, ei ole oikeutta viedä lasta kotiinsa.
Islamilaisen lain mukaan avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi seuraa
aina äitinsä sukulinjaa. Vaikka isä olisi tiedossa, ei hänen ja lapsen välille synny oikeudellista suhdetta, eikä lapsi siten ole oikeutettu esimerkiksi elatukseen tai perintöön isän puolelta.

Tiedot Islamin säädöksistä perustuvat julkaisuun ”Selvitys Suomessa asuvien
muslimien suhtautumisesta perhearvoihin ja -lainsäädäntöön” (Ihmisoikeusliitto ry:n selvitys, Kristiina Kouros, 2007). Teksti on lähes sanasta sanaan
suoraa lainausta julkaisusta.
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Koska Islamin määräykset ovat samankaltaset kunniakoodien kanssa, houkutus vedota Islamiin ja Koraaniin on
suuri. Nekin perheet, jotka eivät ole ”uskonnollisia” käyttävät Koraania ja uskontoa perusteena kontrollille ja väkivallalle naisia kohtaan.
Tuon esille tapauksen, jossa isä perusteli oikeuttaan
kontrolloida aikuista tytärtään uskontoon vedoten viittaamalla sekä Koraaniin että Raamattuun.
Isä toi tapaamiseemme mukanaan suomenkielisen Koraanin ja Raamatun, löi kirjat pöydälle ja aloitti keskustelun toteamalla, että tässä on sinun kirja ja minun kirja ja
molemmissa on samat säännöt. Ihmiset eivät päätä asioista
vaan Jumala päättää. Isä painotti, ettei hänellä ollut tarkoitus
tappaa. Hän haluasi vain rauhaa, mutta hänen täytyy totella Jumalaa. Jumala vaati Aabrahamia uhraamaan poikansa,
ja Aabraham oli Jumalaan uskova ihminen, samalla tavalla
hänkin on uskovainen. Isä korosti, että hän on perheen pää
ja hänen on Jumalan ohjeiden mukaan huolehdittava perheestään, eikä hän voi antaa lapsiaan Saatanalle. Sellaisesta
liitosta, joka ei ole Jumalan tahdon mukainen, eikä kunnioita perhettä, syntyvät lapset ovat äpäriä ja Jumalan kosto tulee joka tapauksessa. Isä painotti, ettei hän ole mikään
tappajaihminen. Tyttö oli aikaisemminkin karanneet monta kertaa ja on vieläkin elossa. Hän on rakastava isä. Täällä Suomessa vallitsee tyrannia, joka vaatii demokratiaa eikä
demokratia ole Jumalan tahto.

joukko sulhasen perheestä tulee keskustelemaan morsiamen perheen kanssa avioliitosta. Jos asiasta sovitaan, solmitaan perheiden kesken avioliittosopimus.
Vastaus voi kuitenkin olla vieläkin kielteinen. Se voi olla
niin tiukan kielteinen, että tuntuu ettei mitään mahdollisuutta saada avioliittosopimusta aikaan ole. Jos pariskunta
kuitenkin haluaa mennä naimisiin monen kiellon jälkeen,
nyt on hyväksyttävämpää karata ja mennä naimisiin, kuin
jos perinteistä avioliittoneuvottelua ei ole käyty.
Olen paljon pohtinut suomalaisia avioliiton solmimiseen
liittyviä tapoja yhdessä naiskeskuslaisten kanssa. Miksi yhä
edelleen sellaiset tavat kuin se, että sulhanen pyytää morsiamen isältä kättä, isä luovuttaa vihkitilaisuudessa morsiamen
sulhaselle tai morsiamen saama huomenlahja elävät todellisuudessamme? Mistä nämä tavat ovat peräisin. Entä miksi morsiuspuku on valkoinen, miksi morsiamella on huntu?
Uskoakseni tavoissa näkyy Suomessakin aiemmin vallalla
ollut patriarkaalinen yhteisöajattelu ja naisen asema siinä.
Tokihan tapojen merkitys nykyään ei enää ole alkuperäinen,
mutta niiden perusta on sama kuin kunnia-ajattelussa. Nainen on miehen omaisuutta, morsiamen neitsyys on tärkeä
ja avioliitto on perheen asia.
Avioliitto sinänsä ei minusta liity patriarkaalisuuteen, eikä
uskontoon vaan on yhteiskunnassa julkinen, lailla määritelty asia, jolla turvataan talousasiat ja lasten asema avioliitossa. Näin olisi vaikka yhteiskunta olisi matriarkaalinenkin.

Avioliitosta sopiminen kurditapaan

Pelko, kuristava voima

Kurdiyhteisöstä lähtöisin oleva yhteistyökumppanini Majid
Hakki, joka on auttanut minua paljon nuorten pyrkiessä itse
valitsemaan puolisonsa, kirjoittaa avioliittosopimuksen solmimisesta kurdiyhteisössä silloin, kun nuoret itse pyrkivät
valitsemaan puolisonsa, seuraavasti:
Sulhanen käy henkilökohtaisesti isän luona kysymässä tyttären kättä. Tässä vaiheessa isä normaalisti kieltäytyy
avioliitosta. Jonkin ajan kuluttua sulhasen äiti menee keskustelemaan morsiamen suvun kanssa avioliittomahdollisuudesta uudelleen. Tässäkin vaiheessa on tavallista. että
morsiamen perhe kieltäytyy. Seuraavan kerran suurempi

Kunnia-ajattelun mukaisesti kunnia merkitsee pelkoa ja
tottelemista. On ahdistavaa nähdä se pelko, joka karkaavilla nuorilla naisilla on. Pelkoa ja tottelevaisuutta kasvatetaan
perheissä järjestelmällisesti.
Keväällä 2007 Irakin Mosulissa raivostuneet miehet surmasivat kivittämällä 17-vuotiaan nuoren naisen, koska hän
halusi naida miehen, jota perhe ja yhteisö ei hyväksynyt.
Maailmalle levisi hyvin pian kännyköillä videoituja kuvia
tapahtumasta. Kivitykseen osallistui satoja miehiä. Nainen
oli ollut piilossa neljän kuukauden ajan. Hänen perheensä
oli vaatinut tytön palaavan kotiinsa. Hänelle luvattiin, että
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hänen ”erehdyksensä”annettaisiin anteeksi. Kuitenkin, kun
hän palasi, yhteisön miehet murhasivat hänet raakalaismaisesti. Kännykkäkameroilla otetuista videopätkistä näkyy,
kuinka tytön vaatteet revittiin hänen päältään. Häntä kivitettiin suurilla, jalkapallon kokoisilla kivillä päähän ja vatsaan. Pätkissä näkyy myös, kuinka hän vielä elossaollessaan
lähes alastomana itkee ja pyytää apua. Hän vuotaa verta ja
lopettaa hengittämisen lopulta, kun joku heittää suuren kiven hänen päähänsä.
Kaikki irakilaiset, iranilaiset ja kurditytöt, jotka olen tavannut tämän kauhean tapahtuman jälkeen, ovat nähneet
YouTubellakin näkyvän videon. Useimmille se on näytetty
varoitukseksi siitä, mitä voi tapahtua, jos perhettä ja uskontoa ei kunnioita.
Kunniaväkivallan yhteydessä ilmassa on pelkoa valtavan
paljon.
Nuori nainen pelkää sitä, mitä hänelle tulee tapahtumaan, jos hän rikkoo sääntöjä. Isä ja perheen miespuoliset
sukulaiset pelkäävät, mitä heidän on tehtävä, mitä ”tapahtuu” välttämättä, jos tai kun nainen rikkoo jossain vaiheessa kunnianormiston. Äidit ja sisaret pelkäävät sitä, mikä on
heidän rangaistuksensa, koska he eivät ole pystyneet pitämään tytärtä ja sisartaan kurissa.
Myös viranomaiset ja tukihenkilöt kokevat hämmennystä ja pelkoa. Pelkoa siitä, osaavatko auttaa oikein, eivätkä
toiminnallaan tee tilannetta vielä vaarallisemmaksi. Myös
oma turvallisuus pelottaa.
Poliittikkojen ja päättäjienkään ei asian arkaluontoisuuden takia ole helppo tarttua kunnia-ajatteluun. Pelottaa
mm. se, että puhuessaan asiasta voi leimautua rasistiksi.
Kaikki edellä mainittu aiheuttaa sen, että kunnia-ajattelusta ja naisten alistamisesta on vaikea puhua ja siten myös
torjua. Kunniaväkivaltaan on kuitenkin tartuttava, jottei tilanne riistäydy käsistä ja jottemme me Suomessakin saa
omia kunniamurhauhriamme pelokkuutemme vuoksi.
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Kunnia-ajatteluun liittyvät koodit ja niiden
ymmärtäminen
0OHFMNBQSPCMFFNB
Tärkeä koodi on ongelma/probleema-sanan käyttö. Kun
nämä sanat tulevat keskustelussa esiin, auttajan tuntosarvien tulee olla pystyssä ja hälytyskellojen soida. Tällöin kunniamurhan mahdollisuus on ihan lähellä.
Rahmi Sahindal, tunnustettuaan tyttärensä Fadimen
murhan, sanoi, että koska Fadime oli huora ja hän oli häpäissyt perheensä, Fadimen tappaminen oli ”ainoa ratkaisu”. Hän katsoi, ettei hänellä ollut mahdollisuutta toimia
millään muulla tavoin. ”Ongelma on nyt ratkaistu”, hän totesi murhaoikeudenkäynnissä.

)VPSBIVPOPOBJOFO
Kun keskustelen nuorten naisten perheen jäsenten kanssa hyvinkin sivistyneesti, jossain vaiheessa veli, isä tai sisko
esittää, etten kai minäkään haluaisi tyttäreni olevan huora. Vaikka olen kuullut saman useasti, huora- sanan käyttö
aina säpsähdyttää. Silloin kun sana sanotaan, tulee tietää,
että perheen näkökulmasta tyttö on jo ansainnut rangaistuksen, hän on tehnyt jotain perheen silmissä häpeällistä.
Meillä suomalaisessa valtakulttuurissa huora sanan käyttö
– muussa kuin nuorten katukielessä – on äärimmäisen harvinaista. Kunnia-yhteisöissä huorasta ja huonosta naisesta
puhutaan paljon.

.JFMJQVPMJTVVTIVMMVVTTBJSBVT
Tytön paettua kotoaan, perhe aina väittää, että tyttö valehtelee. Tytön toimintaa ei ole rajoitettu, hänellä on ollut omat
oikeutensa, kaikki on ollut hyvin perheessä. Kysyessäni miksi tyttö sitten on lähtenyt kotoaan, saan vastaukseksi, että
tyttö on tullut hulluksi tai mielisairaaksi. Kunnia-ajattelun
kannalta asia lieneekin näin, koska perheessä ja yhteisössä
saavutettu kuri ja järjestys, joka takaa tärkeimmän – harmonian – särkyy. Perheen ja koko yhteisön järjestys järkkyy.
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Haluan nostaa esille oheisen suomennoksen Iranilaisessa lehdessä olleesta artikkelista. Se kuvaa mielestäni hyvin
iranilaista elämää ja auttaa ymmärtämään sikäläistä maailmanmenoa.
Nimeni on Laeiah ja olin kyläni kaunein tyttö. Toivon, että
olisin ollut ruma, sillä kylän päällikkö rakastui minuun ja
halusi mennä naimisiin kanssani. Minä en halunnut sitä.
Kieltäydyin, sillä minä olin 15-vuotias ja mies oli 75-vuotias.
Onnettomilla tytöillä ei ole oikeutta valita, etenkään silloin, kun vastassa on rikas ja vaikutusvaltainen ihminen.
Tein itse oman ratkaisuni siitä, että en menisi tuon vanhan
miehen vaimoksi ja tämän vuoksi lähdin yöllä yksin pois ja
pakenin Teheraniin, jotta pystyisin kokemaan onnea ja saamaan onnellisen elämän.
Ajattelin, että Teheran on unelmien kaupunki, jossa ihminen voi tulla onnelliseksi. Koska olen kaunis, ajattelin, että
voisin nopeasti tutustua johonkin rikkaaseen nuoreen mieheen ja toteuttaa unelmiani.
Kun jäin junasta pois rautatieasemalla, tutustuin tyylikkääseen, komeaan poikaan, joka vei minut hienolla autollaan
asuntoonsa ja lupaili minulle avioliittoa. Sen jälkeen tapahtui jotakin, mitä ei olisi pitänyt tapahtua ja se oli minun oma
syyni, koska hän huijasi minua kauniilla sanoillaan. Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, koska olin yksin ja luulin saavani häneltä tukea.
Asuimme kolmen kuukauden ajan yhdessä kuin aviopari ja
rakastimme toisiamme ja olimme valmiita tekemään mitä tahansa toistemme vuoksi. Myöhemmin ymmärsin, että rakkaus
olikin yksipuolista. Hän jätti minut ja meni toisen naisen perään. Jäin yksin toetutumattomien toiveideni kera. En voinut
enää palata kotikylääni. Yritin löytää turvaa puistosta.
Kesken keskustelua takaa kuuluu vihellys. Kauempana
odottaa poika, joka viheltää uudelleen.
Tyttö ottaa reppunsa ja kyyneleitään pyyhkien sanoo: Herra kirjailija, kirjoita kirjoissasi, että me karanneet, kodittomat
tytöt ja naiset emme olleet pahoja ihmisiä vaan kohtalo ja sattuma aiheuttivat sen, että jouduimme huonoille tielle.
Tyttö lähtee poikaa kohti.
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OSA 2

NAISTEN TARINAT
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Pohdittavaa

Naisten tarinat ovat todellisia. Olemme Naiskeskuksessa yrittäneet löytää ratkaisuja naisten ongelmiin, jotta naiset saisivat oman elämän haltuunsa ja voisivat elää ilman
kontrollia ja väkivallan uhkaa. Usein nuoret naiset kuitenkin lähtevät pakoon perhettään kuoleman pelossa. Kun sitten ”karkaamisen”jälkeen tapaan perheen muita jäseniä, he
pyytävät mahdollisuutta kertoa ja selittää. Perheen jäsenet
ovat toivottoman tuntuisia, koska heistä tuntuu, että me
emme ymmärrä heitä emmekä heidän tuskansa suuruutta.
Näiden tarinoiden avulla yritän kuvata kunnia-ajattelua,
jotta oppisimme ymmärtämään sitä todellisuutta, jossa naiset ja perheet elävät kahden toiselleen monessa kohdassa
vastakkaisen todellisuuden ja elämäntavan välissä. Tarinoiden lopussa on pohdiskelukysymyksiä.

Abir
Abir tulee opinto-ohjaajalle kertomaan, että häntä pelottaa. Hän pelkää, että veli tekee hänelle pahaa tai että hänet
naitetaan miehelle, jota hän ei tunne. Hän on kuullut kotona otteita puheluista, joissa hänen nimensä on mainittu ja
häntä pelottaa. Mitä hänelle tulee tapahtumaan? Hän haluaa kotoa pois.
Abir on tavannut koulussa suomalaisen pojan ja he ovat
ystävystyneet. Luokkajuhlissa Abir on suudellut poikaa.
Abirin ystävä on kertonut tapahtumasta Abirin veljelle. Veli
on raivostunut, lyönyt Abiria ja kertonut Abirin käytöksestä
vanhemmille. Isä ja äiti suuttuvat Abirille, haukkuvat huo-
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noksi naiseksi ja huoraksi ja sanovat hänelle, että hän on pilannut perheen maineen ja näin tuhonnut perheen. Mitään
samanlaista ei koskaan aiemmin ole tapahtunut perheessä.
Vain moraalittomassa Suomessa voi tapahtua tällaista.

Pohdittavaa
1. Miten tunnistat ja myönnät Abiriin kohdistuvan
väkivallan ja kuinka puhut Abirille?
s +ERRO !BIRILLE ETTË YMMËRRËT HËNTË JA HËNEN PELKOAAN
2. Kuinka kerrot Abirille, että ymmärrät hänen tilanteensa?
s 5NOHDA MOITTIVAT TAI ARVOSTELEVAT ASENTEET
s +ERRO !BIRILLE ETTË HËNELLE ON TEHTY VËËRIN
s ¯LË MOITI PERHETTË n ON KYSYMYS HËNEN KAIKKEIN LËHEIsimmistään ja rakkaistaan.
3. Mitä Abir juuri nyt tarvitsee?
s +ERRO MINNE !BIR VOI MENNË TURVAAN JA KUINKA HËNEN
itse tulee varmistaa turvan säilyminen (ei mitään yhteydenottoja kotiin, poikaystävään tai ystäviin).
s 0OHTIKAA YHDESSË MITË SEURAA JOS HËN LËHTEE PAKOON
kotoaan. Anna Abirin pohtia itse, myös tulevaisuuttaan. Mitkä ovat hänen mahdollisuutensa elää rauhassa, kuinka hän kestää koti-ikävän?
s !NNA TIETOA HËNEN LAILLISISTA JA TALOUDELLISISTA OIKEUKsistaan.
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Bahijah
Bahijah ei ole muslimi, vaikka perhe on lähtöisin Lähi-idästä. Suomessa Bahijah on saanut elää hyvin vapaasti, hänen
perheessään ei ole ollut esim. alkoholikieltoa ja perhe viettää kristittyjä juhlia. Bahijah on saanut itse valita ystävänsä ja hänen liikkumisensa on ollut paljon vapaampaa kuin
useimpien muslimityttöjen.
Bahijah rakastui ja alkoi seurustella poikaystävänsä kanssa vakituisesti. Kun seurustelu ja suhde tuli perheen tietoon,
perhe alkoi käyttäytyä kunnia-ajattelun mukaisesti. Bahijahin kohtelu ja kontrolli muuttui juuri samanlaiseksi kuin
tuntemissani muslimityttöjen tapauksissa.
Bahijah pelkäsi ja kertoi pelkonsa Naiskeskuksessa. Minun oli hyvin vaikea uskoa vaaran suuruutta, koska hänellä
oli niin paljon vapauksia verrattuna muslimityttöihin. Olin
myös jo aikaisemmin jutellut kunniaan liittyvistä asioista
perheen isän ja äidin kanssa. He korostivat jatkuvasti sitä,
että toimivat eri tavoin kuin muslimit. Sanojensa mukaan
heille kaikkien ihmisten oikeudet, naisten ja miesten ovat
tärkeitä ja he kannattavat tasa-arvoa.
Seurustelun tultua perheen tietoon Bahijahin veli, joka
kunnia-ajattelun mukaisesti on se, jonka tulee isän valtuuttamana vartioida ja rangaista sisariaan säädyttömän käytöksen vuoksi, toimi hänelle varatun roolin mukaisesti.
Veljellä oli oma koti, vaimo ja pienet lapset. Hän pyysi Bahijahin kotiinsa keskustellakseen asiasta. ”Keskustelu”
oli todellisuudessa sitä, että Bahijah suljettiin yksin huoneeseen, jossa veli ja veljen vaimo vuorotellen yötä päivää kävivät haukkumassa Bahijahia, kertomassa kuinka pahan teon
hän oli tehnyt, häpäissyt koko perheen ja yhteisön. He selittivät, kuinka huono nainen Bahijah on. Ainoa mitä hän voi
nyt tehdä on tappaa itsensä ja pelastaa, mitä pelastettavissa
on. Huoneeseen näkyville oli jätetty lääkkeitä, joten hänen
ei tarvitsisi muuta kuin niellä ne. Hänelle ei annettu ruokaa
eikä juomaa, eikä hänen annettu nukkua.
Tätä kesti kaksi päivää ja kolme yötä, kunnes loppujen
lopuksi Bahijah teki sen, mitä häneltä odotettiin. Bahijah söi
esillä olevat lääkkeet. Ennen kuin hän meni tajuttomaksi,
hän kuitenkin onnekseen sai perheen lapselta kännykän,
soitti sillä ystävälleen ja kertoi mitä oli tapahtunut.
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Kun Bahijah oli saanut soitettua ystävälleen, ystävä nokkelana ja samantapaisia kokeneena, soitti paikalle poliisit.
Poliisi otti ystävän puheen tosissaan ja lähti katsomaan, mitä
on tekeillä. Ovea poliisille avatessaan veli väitti, ettei mitään
ole tapahtumassa, eikä halunnut päästää poliisia sisään. Ystävän puhe poliisille oli kuitenkin ollut niin vakuuttavaa,
että poliisi tarkasti asunnon ja löysi tällöin jo tajuttoman Bahijahin. Bahijah toimitettiin sairaalaan ambulanssilla.
Heti poliisille soitettuaan Bahijan ystävä soitti minulle.
Lähdin sairaalaan, jossa ystävä odotti minua sairaalan päivystyksen teho-osastolla. Bahijahin ympärillä hoitohuoneessa olivat kaikki perheen jäsenet. Selostin asiasta ja kunnia-ajattelusta tietämäni osaston vastaavalle, joka ymmärsi
tilanteen vakavuuden.
Perheen poistuttua Bahijahin vuoteen viereltä hoitotoimenpiteiden ajaksi, huoneeseen hälytettiin vartija, eikä perhettä enää päästetty hänen luokseen. Vartija seurasi Bahijahaa myös osastolle.
Bahijahin toivuttua tajuttomuudesta, hän kielsi ketään
perheenjäsentä tulemasta luokseen. Henkilökunta ilmoitti
tämän perheelle. Bahijahin turvallisuuden vuokse vartiointia jatkettiin koko sairaalassa olon ajan.
Osastonhoitaja, keskusteltuaan kanssani, pyysi minua
juttelemaan myös kahden muun naispotilaan kanssa. Molemmilla oli samanlainen tarina. Tytöt olivat yrittäneet itsemurhaa, koska heidän poikaystävänsä olivat hylänneet heidät. Tytöt olivat uskoneet nuorten miesten puheita tulevasta
avioliitosta, mutta seksiin suostumisen jälkeen olikin tullut
selväksi, etteivät he enää olleet kelvollisia vaimoiksi.
Toinen tytöistä oli yrittänyt itsemurhaa rautakaupasta ostamaansa maalinpuhdistusainetta juomalla. Hän oli yrittänyt varmistaa kuoleman myös viiltämällä ranteensa. Hän oli
pahoillaan siitä, että hänet pelastettiin ja yritti vielä sairaalassakin tappaa itsensä, koska hän ei nähnyt mitään mahdollisuutta elää neitsyyden menetettyään.
Sairaalan henkilökunnan kanssa keskusteltuani, kävi ilmi
että vastaavanlaisia tapauksia tulee sairaalaan aika ajoin ja
että henkilökunta kokee avuttomuutta siitä, miten auttaa.
Kuinka paljon näitä kunnian tähden tehtyjä itsemurhia ja
-yrityksiä on, olisipa kiinnostavaa tietää?
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Pohdittavaa
1. Kuinka voit auttaa Bahijaa jatkamaan elämänsä
tapahtuneen jälkeen?
s -INNE "AHIJA VOI SAIRAALASTA MENNË JA MITË HËN TARVITsee?
2. Mitkä kaikki toimijat tulee olla mukana auttamistyössä?
s KUINKA TOIMIT SAIRAALAN HENKILÚKUNNAN JA VARTIJOIDEN
kanssa?
s POLIISIN YHTEYS
3. Miten autat itsemurhaa yrittänyttä naista?
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Perheen tekstiviestejä Fellahin ystävälle piilossaoloajalta:

Fellah
Minulle soitetaan sosiaalitoimistosta. Fellahin ystävä oli
soittanut sosiaalikeskukseen saadakseen apua ystävälleen.
Fellah oli edellisenä iltana paennut kotoaan. Fellahin veli
uhkasi häntä veitsellä, ensin kuristettuaan häntä. Veli oli
uhannut tappaa tytön, koska tyttö oli puhunut puhelimessa
poikaystävänsä kanssa. Veli sulki tytön makuuhuoneeseen
hakeakseen sanojensa mukaan isän katsomaan, kuinka hän
tappaa Fellahin. Fellah pääsi tällööin hyppäämään tuuletusikkunasta ulos pakoon ja juoksi ystävättärensä luo.
Tapaan Fellahin ystävän kotona, koska tyttö ei uskalla
lähteä minnekään huoneistosta. Olin sitä ennen selvitellyt,
mihin tyttö voisi mennä turvaan. Nuorten turvatalo ei suostunut ottamaan häntä. Tyttö oli, liian vanha ja tilanne liian
vaarallinen. Myöskään Turun turvakotia emme pitäneet hyvänä. Yhdessä turvakodin henkilökunnan kanssa keskusteltuamme, totesimme että turvakodista tieto tytön olinpaikasta menisi oitis perheen tietoon.
Turvakodin asukkaista suuri osa on maahanmuuttajia ja
viestit kulkevat nopeasti yhteisöihin. Päädyimme siihen, että
lähetimme tytön Turun ulkopuolelle turvaan. Ennen lähtöä
ostimme tytölle ruokaa, vaatteita ja pesutarvikkeita, koska
hän oli paennut kotoaan yövaatteissaan.
Turvapaikassaan Fellah alkoi suunnitella tulevaisuuttaan.
Hän aikoi jäädä asumaan tähän toiseen kaupunkiin, kunnes
menisi naimisiin poikaystävänsä kanssa. Hän teki rikosilmoituksen veljestään. Samanaikaisesti myös perhe oli tehnyt katoamisilmoituksen Fellahista ja vaati poliisia selvittämään ja kertomaan perheelle, missä Fellah on.
Veli lähetteli viestejä tytön ystävälle jopa kymmeniä päivittäin. Hän tivasi sisarensa olinpaikkaa ja kertoi, että äiti
oli saanut sydänkohtauksen Fellahin karkaamisen tähden
ja joutunut sairaalaan. Tämä kertomus osoittautui myöhemmin perättömäksi. Oltuaan joitain päiviä turvassa Fellah halusi toimittaa viestin äidilleen, että hänellä on kaikki hyvin.
Viesti toimitettiin siten, että tytön kirje, jossa hän kertoi lähteneensä vapaaehtoisesti, toimitettiin poliisin kautta äidille.
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Moi vastaa. Olen Fellahin veli. Mä tiedän että sinä tiedät missä Fellah on.
Mä en halu häneltä mitään. Mut vittu mun äiti joutui sairaalaan hänen
syytä. Pliis sano missä se on. Mun äiti haluaa vain nähdä hänet. sul käy
huonst, jos soitat poliisille”

Hei mä otin sun numero salaa pliis... kerro onko Fellah teil.. se lähti itte
talost ei ollu syytä pelätä oo kiltti mun mutsi on sairaalas ja se sanoi mul
sano sen kaveril etten kerro sen faijal mut haluun vaan tietää onko mun
tyttö elos oo kiltti lähetä mul viesti mu faija ja veljet ne ei saa tietää täst
mun sun ja mutsin välinen juttu

Vastaavia viestejä tuli ystävättärelle kymmenittäin. Neuvoin
ystävää viestimään perheelle, että hän ottaa yhteyden poliisiin, jos viestihäirintä ei lopu. Näin ystävä tekikin ja häirintä
saatiin loppumaan.

Pohdittavaa
1. Miten turvataan ystävä?
s 4ARVITSEEKO TURVAA JA MILLAISTA
2. Miksi äiti ”sairastui”?
s +TS AIEMMIN SYYLLISYYS JA HËPEË
3. Miten tieto äidin sairastumisesta vaikuttaa
Fellahiin?
s +OETA ELËYTYË OLET YKSIN MITË NYT
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Jada ja Hafa
Sisarukset Jada ja Hafa tulevat hakemaan apua sosiaalitoimistosta. Nuoret naiset kertovat olevansa hyvin peloissaan,
pelkäävänsä isää ja veljeään. Nuoremalla tyttärellä, Jadalla,
on Algeriassa miesystävä, jonka hän on tavannut internetin
kautta. Isä ei hyväksy poikaystävää, koska ystävä ei ole isän
valitsema. Poika ei siis saa tulla Suomeen pyytämään isältä
kättä.
Koska on paljastunut, että tytär on käyttäytynyt kunniattomasti seurustellessaan vieraan miehen kanssa internetissä, isä on päättänyt, että koko perhe muuttaa takaisin Irakiin, jossa nuorempi tytär naitetaan isän valitsemalle
miehelle. Tähän Jada ei tietenkään suostu, vaan haluaa paeta. Isosisko Hafa tukee sisartaan. Hän on itse kokenut pakkoavioliiton kurjuuden, josta on onneksi päässyt eroon.
Sosiaalityöntekijä selvittää mahdollisuuden päästä turvakotiin Turun ulkopuolelle ja sen mahdollisuuden, että
molemmat voivat mennä yhdessä turvaan. Näin Jadalla
olisi tarvitsemansa turva sisarestaan paon aikana. Jada on
17-vuotias ja täten alaikäinen ja hänestä tehdään pikainen
huostaanottopäätös. Jadan tarkoituksensa on täysi-ikäisyyden saavutettuaan lähteä Algeriaan ja mennä siellä naimisiin poikaystävänsä kanssa. Isosiskokin on vaarassa ja
perheen vihan kohteena, koska hän auttaa sisartaan kunniattomassa karkaamisessa.
Siskot kertovat perheestään seuraavasti:

Isän ja äidin avioliitto ei ole kovin erikoinen ... melkein samanlainen kuin
kaikki muutkin irakilaiset suhteet. Heidän kesken ei ollut mitään rakkaustarinaa: se oli perinteinen perheen järjestämä avioliitto. Muistamme pienenä isä ja äiti olivat täysin erilaisia kuin nykyään.

Hän ei yleensä luota meihin. Hänen mielestä tyttö on eri asia kuin poika.
Hän myös aina sanoi, että me emme tiedä mikä on oikein ja mikä on väärin ja että hän tietää enemmän, mikä on hyvä meille. Hänen mielestään
tyttö ei saa asua yksin, vaan hänen täytyy asua vanhempien luona, kunnes
menee naimisiin. Sen jälkeen hänen täytyy asua miehen kanssa ja totella
miestä. Ja myös hän aina sanoo, että me emme osaa valita kunnon miestä, joten heidän pitäisi valita meille aviomiehen. Ja hänen mielestä vain
huonot tytöt voivat tehdä rakkaussuhteen ennen naimisiin menoa. Isä on
myös helposti suuttuvainen. Mutta hän ei lyönyt meitä silloin kun olimme
pieniä.
Äiti on hyvin kiva ja ymmärtäväinen, mutta hän ei ikinä uskaltanut puolustaa meitä ja olla isää vastaan, koska hän pelkää. Äiti on kärsinyt hyvin
paljon kaikesta. Ja hän on nyttenkin kipeä. Muuten äiti on ihan kiva. Hän
pelkää sekä isää että isoveljeä.

Maahanmuuttajayhteisöt ovat maahanmuuttajalle turvana
ja tukena uudessa kotimaassa. Yhteisöjen eristäytyminen ja
erilliset maahanmuuttaja-asuinalueet synnyttävät kuitenkin
suljettuja yhteisöjä, joissa lain sijasta toimii kunnia-ajattelu.
Jos perheellä on sosiaaliset suhteet vain omaan yhteisöön,
kaikki perheessä tapahtuva on kaikkien tiedossa ja kunniaajattelun mukaisesti koko yhteisön asia.
Niin länsimaissa kuin lähi-idän kulttuureissakin toisen
ihmisen seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät juorut ovat
kiinnostavia puheenaiheita. Koska kunnia-ajattelussa jo
juoru riittää syyksi häpeään ja kunnian menetykseen, suljetut yhteisöt ovat oivaa maaperää kunniarikoksille.

Äiti on aina ollut kiva ja mukava ja luottaa meihin. Isä rupesi vuosien mittaan muuttumaan vähitellen. Varsinkin kun menimme Irakiin pariksi vuodeksi. Isä kieltää meitä kaikesta, vaikka se ei ollut väärin. Hän ajattelee liikaa sitä, mitä meidän ympärillä olevat ihmiset puhuu ja juoruilee. Ja koska
irakilaiset juoruilevat jatkuvasti, niin isä kielsi kaikesta.
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Talah ja Raha

Pohdittavaa
1. Mitä kaikkea sisarukset tarvitsevat tullakseen
autetuiksi?
s +ËYTËNNÚN JËRJESTELYT TURVAPAIKKA KULJETUS TURVAAN
suojautuminen tunnistamiselta, raha-asiat: uudet
pankkitilit, asumistietojen suojaaminen, uudet nimet,
mitä muuta?
2. Tutki miten toimitaan, kun oma perhe uhkaa
alaikäistä nuorta ?
3. Miten perheen äitiä autetaan?
s ¯ITI PELKËË ISËË
s ¯ITI AHDISTUU JA SAIRASTUU

Täysi-ikäiset sisarukset Talah ja Raha ovat ottaneet yhteyttä koulunsa terveydenhoitajaan ja kertoneet, että he pelkäävät isäänsä ja haluavat pois kotoa.
Tavatessani tytöt, he puhuvat paljon tappamisesta ja
siitä, miten isä hakkaa heidät palasiksi. Kummallakaan ei
ole poikaystävää, molemmat haluaisivat oman kodin niin
kauaksi Turusta kuin mahdollista. Isä on sanonut, että mikään ei auta tyttöjä, jos tytöt pakenevat, ei poliisi, ei vankila, ei imaami. Hänellä on Koraani ja hän tietää mitä tekee.
Isä on lyönyt heitä johdolla ja pitänyt puukkoa kurkulla.
Tytöt sanovat, että jos isä heidän paettuaan löytäa heidät,
joko isä tappaa heidät tai he itse tekevät itsemurhan.
Tytöt ovat jo aiemminkin yrittäneet karata kotoaan. Silloin he ovat paenneet sukulaisiensa luokse toiseen kaupunkiin, josta heidät kuitenkin on palautettu kotiin. Isä on
luvannut sukulaisille ja tytöille, ettei heille tule tapahtumaan mitään pahaa. Väkivalta kuitenkin jatkuu ja raaistuu.
Isä on laatinut tytöille tiukat säännöt. Kodin ulkopuolella saa liikkua vain tiukasti hunnutettuna. Tyttöjen koulunkäynti on keskeytynyt useaan otteeseen, koska isä ei
ole päästänyt kouluun. Jos vähänkin viipyy koulumatkalla,
ei saa mennä seuraavana päivänä kouluun.
Naapurit ovat hälyttäneet poliisin useasti tyttöjen kotiin, metelin ja hurjan tappelun takia. Poliisin käynneistä
vaan ei ollut mitään hyötyä, koska perheen heikoimmat
eivät uskaltaneet sanoa heille mitään.
Tytöt pääsevät turvaan ja perhe etsiessään tyttöjä kääntyy poliisin puoleen. Poliisi tietää tapahtumista ja sen että
tytöt ovat lähteneet vapaaehtoisesti, eikä siten ota vastaan
katoamisilmoitusta. Poliisi soittaa minulle ja kertoo että
isoveli on käynyt poliisilaitoksella ja tuonut kirjeitä välitettäväksi tytöille. Sekä veli että äiti ovat kirjoittaneet tytöille kirjeitä.

”Hän tuli hakemaan meiät ja hän
vannos ja lupas,
ettei hän koske
eikä käytä väkivaltaa meihin. Hän löi
meit niinkauan kun
kello oli kuus aamulla. Se kuristi ja
mä muistan sen,
miten se otti mun
jalasta kiinni ja sit
se otti semmosen
puukon tapasen ja
sitten näytti, että
tästä, tästä, tästä
se leikkaa palasiksi jalan.”
maahanmuuttajanainen, TV-haastattelu

”Mä olen ihan oikeesti kattonut joskus poliisia silmiin,
auttakaa, ymmärtäkää. Mä en halunnut että se tulee
mun suusta, vaan
niin että ymmärtäkää. Kysykää joltain naapurilta tai
jotain...”
TV-haastattelu
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Veljen kirje:
Olettekste noin itserakkaita että ajattelette vaan itseänne ettekä meitä.
Mitä mä onn teil tehny? Enks mä oo yrittänyt aina teit auttaa? Enks mä
oo teil ostanu kaikkee ja vieny teit ulos ja menty leffaan ja menty laival ja
kaikki mun rahoilla, mä oon maksanu teil. Kuin paska isä on ollu mulle ja
kuin törkeesti se haukkuu mua ja alistavasti et mun ei tekis mieli ollenkaan olla missään tekemisis sen kaa. Enkä oliskaan mut aina mul on mieles te. Ja yritän saada perheen yhteen ja järjestää kaikkee hyvää teille. Jos
mä olisin itsekäs niin ku te nytte olette näköjään niin mä lähtisin karkuun
enkä antais puhelinnumeroo enkä mitään tietoa itsestäni teille et mä pääsisin eroon tätä paskaa, mut mä ajattelen et tää on meiän koko perheen
ongelma ja meiän on yhdessä kestettävä tää ja järjestää se... mitä helkuttii
et miks ei mikään onnistu ja aina joku sen pilaa...
Nyt te ootte kummatkin jossain enkä tiiä misä. Te tiedätte et muhun voi
aina luottaa ja mä aina haluun teille vaan hyvää ja mä oon puhunu et teiän
pitää käydä kouluu ja teil pitää olla ammatti, Rahal parturiala ja sulle
kauppisala ja siihenki mä oon miettinyt et te pärjäisitte vaiks kui hyvin ku
ootte naimisis Dubais ku teil ois oma yritys ... ja mä rahoittaisin sen. Asiat ei parane et jokanen lähtee karkuun, ne paranee et ne mennään läpi ja
hoidetaan yhdessä...
Te ootte kaks tyttöö ja teil voi käydä aika huonosti jos te satutte olemaan
vääräs paikas väärään aikaan. Ja tuutte katumaan sitä loppuelmänne. Nyt
mä pyydän taas kuunnelkaa teiän isoveljee joka teille haluu pelkästään hyvää että ilmotatte nyt mulle missä olette niin selvitetään asia yhdessä ja
te ette mun isän luo koskaan mee. Mä en haluu et seuraavan kerran joku
tappaa ittes. Nyt tää paska riittää. te jäätte mun luo ja meette naimisiin.
TE SAATTE MUT SEKOMAAN. ME EMME OLE SUOMALAISIA! MUISTAKAA
MISTÄ KULTTUURISTA OLLAAN TULTU!!!!!!!!!

Äidin kirje:
No niin tyttöni kulta Raha. Haluan, että sinä ja Taleh olette mun kanssani ja vietämme Uutta Vuotta. Haluan sinä ja Taleh teette Uuden Vuoden
kakun. Olen ostanut se kakku kerma josta tykkäät muistatko Raha kulta
halusit tehdä minulle kakun silloin mutta ei onnistunut. Nyt haluan että
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se toteuttuu. Raha kulta rakas tyttöni, eikö sulle tekee mieli maistaa mun
ruokaa pitkästä aikaa? Vannon, Vannon että mun sydän sattuu ja mä itken
koko aikaa, en tiedä mitä teille on tapahtunut? Vannon mun sydän ei kestää enää mitä teen ja te ette ole mun lähellä. Tulkaa mun luo ja asutkaa
mun kanssa ettekä enää ikinä mene teidän isälle vaan jos te itse haluatte.
Kulta Raha miten sinä voi syödä ja nukkua ja nauraat ja minä itken vaan.
Olen sun äiti joka on aina tuonut sinulle ruokaa sängyssä ja sinä luet aku
ankka lehdet, teen sinulle erikoinen ruokaa. Etkö muista tämä tyttöni.
Juoksentelen edes takasin poliisi laitokselta ja istun kotona ja itken.
Muista tyttöni Raha. Mitä Jumala on muistuttanut kohdella vanhempia
varsinkin äiti koska jos teille menee pahaa se satutta mun sydän ja mä
tunnen sen. Muistakaa jos mun sydän jää surulliseksi teidän takia niin Jumala suuttuu teille.

Poliisi toimittaa kirjeet tyttöjen olinpaikkaan. Tyttöjen saatua kirjeet olen yhteydessä heihin. He olivat itkuisia ja järkyttyneitä. Kirjeet olivat heidän mielestään heitä syyttäviä
eivätkä he olisi halunneet nähdä kirjeitä.
Tekstiviesti tytöiltä kirjeitten johdosta:
Raija luin faksin. Ilmoita poliisille, ettei enää lähetä mul tommosii
fakseja,koska tule pahamieli ja surettaa: emme kestä.

Tapaan myöhemmin tyttöjen äidin, mukana suomalainen
tulkki. Äidin kanssa puhutaan väkivallasta. Äiti sanoi, että
isä on ollut väkivaltainen häntä kohtaan yli 20 vuotta. Kun
hän odotti vanhinta lastaan, isä sitoi hänet kattoon käsistä
ja jätti siihen yön yli. Mies on ottanut kaikki rahat mitä äiti
on tuonut avioliittoon. Kun mies on antanut rahaa ruokaan,
vaimon on täytynyt selvittää joka kolikko mihin hän on sen
käyttänyt. Irakissa puoliso kaatoi bensaa äidin päälle ja aikoi
sytyttää hänet, mutta Raha tuli väliin. Äiti ei voinut mitenkään auttaa, vaikka isä löi lapsia. Hän itki toisessa huoneessa. Äiti pelkäsi eniten sitä, että isä nyt on piilottanut tytöt ja
vie heidät pakkonaimisiin.
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Tara

Pohdittavaa
Lue kirjeet.
1. Veljen ahdistus näkyy kirjeessä. Miksi veli on
ahdistunut?
2. Miten kirjeessä näkyy kunnia-ajattelun mukainen veljen rooli?
s HUOLEHTIMINEN KONTROLLI
s SISKOJEN ELËMËN JËRJESTËMINEN
3. Mieti, miten tyttöihin vaikuttavat veljen ja äidin
kirjeet?
4. Miten veljeä ja äitiä voisi tukea heidän pyrkimyksissään auttaa tyttöjä?
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Nuori aikuinen kurditaustainen nainen, Tara, tulee sosiaalityöntekijän luokse pyytämään apua. Tara on elänyt lähes
koko lapsuutensa ja nuoruutensa Suomessa. Hän on käynyt
säännöllisesti koulussa, vaikka koulussa keskittyminen juuri
nyt oman tilanteen vuoksi on hyvin vaikeaa. Taran on hyvin
vaikea puhua, hän vaikuttaa hyvin ahdistuneelta ja pelokkaalta pieneltä tytöltä.
Perheessä isän ja äidin lisäksi on viisi tytärtä: Taraa vanhempi sisko ja pikkusiskoja. Vanhin lapsi on veli. Kaikki lapset asuvat kotona. Tara pelkää eniten isää, veljeä ja isoa siskoa.
Tara on tavannut koulussa äskettäin Suomeen saapuneen
kurdipojan. Nuoret ovat rakastuneet. Taran ystävä koulussa
on nähnyt heidän seurustelunsa ja kertonut Taran perheelle siitä.
Taran isä on raivostunut, huutanut ja sanonut ”rumia sanoja” Tarasta. Poikaystävä Lawo on tullut isän luokse ja pyytänyt lupaa mennä naimisiin Taran kanssa, mutta isä on ajanut hänet pois ja samalla pelotellut häntä niin, että poika on
lähtenyt pakoon tuttujensa luokse, ensin Saksaan ja sitten
Tanskaan. Pojalla ei ole Suomessa sukulaisia, hän on tullut
yksin Suomeen. Hän on lähes luku- ja kirjoitustaidoton, hänellä ei ole ammattia, eikä hän osaa suomea.
Koska isä pelkää että Taran neitsyys oli vaarassa, hän alkaa järjestää avioliittoa Taralle. Isä haluaa Taran naimisiin
nopeasti, ennen kuin puheet Taran siveettömyydestä leviäisivät yhteisöön. On sovittu, että Tara menee naimisiin
Pohjois-Suomessa asuvan kurdimiehen kanssa. Tara ei tietenkään halua mennä naimisiin tuntemattoman miehen
kanssa, eikä hän voikaan koska hän ei ole enää neitsyt. Nyt
hän pelkää. Ei pysty nukkumaan, ei syömään, ajatukset ovat
täynnä pelkoa ja hätää.
Kysyn Taralta, mitä hän tarvitsee ja miten hän haluaa. Vähitellen hän avautuu, alkaa itkeä ja kertoo, että hän haluaisi mennä naimisiin poikaystävänsä kanssa ja haluaisi, ettei häntä peloteltaisi joka päivä, eikä häistä puhuttaisi koko
ajan perheessä.
Tara ja poikaystävä ovat ajatelleet muuttamista Irakin
Kurdistaniin, mutta sekin tuntuu hätäratkaisulta. Ei ole var-
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”Mä rakastan
joku poika mutta ei ne tykännyt
se poika joka mä
rakastan. Sinun
poikaystäväsi on
myös muslimi?
Niin on, mutta se
riippuu siitä että
emme ole samassa kaupungissa,
sen takia isä ja ne
ei pidä siitä. Heillä oli joku sukulainen, ne halusi
että mä naimisiin
jonkun sukulaisen
kanssa. Uhkailtiinko sinua? Joo,
ne aina serurasi et mitä mä teen
tai semmosta.
Veljetkö? Joo. joo,
ne oli mun vartijat, siskot ja isä,
kaikki. Mutta sinua ei lyöty? Joo
tuli varmaan, veljestä tuli. Mitä teit
sitten? Olin omassa huoneessa.. itkin.”
Tara A-studiossa

maa, suojaako muutto nuoria kunniarangaistuksilta Kurdistanissakaan ja pystyvätkö eurooppalaiseen elämäntapaan
kasvaneet nuoret elämään siellä.
Yritämme sosiaalityöntekijän kanssa ehdottaa neuvottelua isän kanssa, jotta, voisimme saada isän mielen muuttumaan edes jossain määrin. Näin nuoret voisivat käydä
koulua ja tutustua paremmin toisiinsa. Jos he sitten myöhemmin yhä haluavat naimisiin, heillä olisi mahdollisuus
saada hyvä elämä ja he voisivat rakentaa perheen ja rakastaa toisiaan rauhassa. Näin myös suhteet perheeseen olisi
ehkä mahdollista säilyttää.
Tara on kuitenkin vakuuttunut, että hän ei tulisi kaipaamaan perhettään, jos vain saisi olla Lawo n kanssa. Eikä hän
usko, että isä muuttaisi mieltään.

Pohdittavaa
1. Miten järjestettyyn avioliittoon tehdyt suunnitelmat saadaan perutuksi?
2. Mitä keksisit keinoksi, jotta Tara saisi seurustella
vapaasti ja elää elämäänsä oman tahtonsa mukaisesti?
3. Miten Taran kanssa työskennellään, jotta hänen
elämänsä haaveet tulisivat toteuttamiskelpoisiksi?
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Gul
Gul tullut Suomeen perheen yhdistymisen kautta. Perheeseen on syntynyt lapsi. Muutaman vuoden kuluttua mies on
ottanut avioeron ja käynyt hakemassa uuden vaimon lähtömaasta. Tässä vaiheessa esikouluikäinen lapsi on jäänyt äidin hoiviin.
Kun pojalla on todettu vaikeuksia esikoulussa, äiti on
vienyt pojan koulun henkilökunnan ohjeiden mukaan psykologille. Tällä teolla hän on kuitenkin rikkonut isän kunniaa, koska ”ei pysty huolehtimaan pojan hyvinvoinnista” ja
siksi isä ei sovitun tapaamisen jälkeen palauta poikaa äidille, vaan hän katsoo oikeudekseen pitää pojan luonaan, eikä
anna äidin tavata lastaan enää.
Saadakseen tavata poikansa ja huolehtia tästä Gul on
koettanut hakea apua oikeusaputoimistosta, mutta mies ilmoittanut, että jos viranomaiset pakottavat hänet luovuttamaan pojan äidille tai antavat äidille tapaamisoikeuden,
Gulin vanhemmille lähtömaassa käy huonosti. Nyt Gul ei
ole tavannut lastaan lähes kahteen vuoteen.
Asiaa ei ole saatu hoidetuksi eteenpäin. Vaikka mies puhelimissa sanoo lastenvalvojalle, että tietysti hän suostuu
siihen, että poika tapaa äitiään, hän ei kuitenkaan tule sovittuihin tapaamisiin, jotta tapaamisoikeus saataisiin paperille. Gulille hän sanoo, ettei Gul tule koskaan enää tapaamaan lastaan. Asiaa on puitu myös oikeudessa, mutta mies
ei ole tullut paikalle, joten asiaa ei ole voitu ratkaista.
Asiaa hankaloittaa se, että vaikka Gul on suomalaisen
lainsäädännön mukaisesti eronnut miehestään, avioliittoa ei
ole purettu muslimisäännösten mukaisesti. Mies pitää Gulia
voimassaolevan avioliittosopimuksen mukaisesti toisena vaimonaan ja katsoo oikeudekseen kontrolloida Gulin elämää.
Hän pitää Gulia kunniattomana, koska tämä liikkuu yksin
ystäviensä kanssa. Hän pelottelee ja uhkailee Gulia.
Hän on myös saanut Gulin allekirjoittamaan yksinhuoltajuuspaperin siten, että lastensuojelijan luona ei ole ollut
mukana tulkkia, koska molemmat puolisot osaavat suomea.
Kuitenkin tilaisuudessa mies uhkaa vaimoaan kurdikielellä.
Jos Gul ei kirjoita sopimusta, hänen vanhemmilleen tulee
käymään huonosti. Sosiaalityöntekijä ei tietenkään ymmärrä, mitä puolisot keskenään puhuvat.

61

Miehellä on väkivallan tekojen vuoksi lähestymiskielto, jota hän on rikkonut useaan otteeseen ja pahoinpidellyt
Gulia julkisestikin, mutta paennut paikalta ennen kuin poliisit ovat tulleet paikalle.
Mies on myös tunkeutunut Gulin asuntoon tämän poissaollessa. Asiasta on tehty rikosilmoitus, mutta asia on jäänyt siihen. Pankista lähetetty kirje on avattu. Lisäksi kaapissa olleita papereita on pengottu. Gul epäilee, että mies on
etsinyt avioliittotodistusta, jonka perusteella vaimon tulisi
saada korvaus avioeron tapahduttua. Gul kertoo edelleen,
että hänen entinen aviomiehensä on aiemmin ennen tätä
tapahtumaa kertonut käyneensä asunnossa ja uhannut tulevansa joskus yöllä uudestaan. Siksi Gul ei ole uskaltanut
nukkua asunnossaan.
Mies uhkaa tulla järjestettäviin kurdijuhliin, joissa Gul on
läsnä ja siellä tehdä pahaa Gulille. Juhlissa ex-mies lähestyy Gulia keikuttaen punaisia naisten pikkuhousuja käsissään. Teko häpäisee kaikkia paikalla olevia naisia. Gul juttelee muiden naisten kanssa, mies kiroilee ja uhkailee kaikkia
naisia, koska sanojensa mukaan naiset ovat hankkineet Gulille miehen.
Mies on myös rehvastellut Gulille, kuinka suomalaiset
ovat lapsellisia. Kun hän tappaa Gulin, hän joutuu olemaan
ehkä kuusi vuotta vankilassa, saa opiskella ja käydä lomilla.
Mikä siinä on vikana? Millään suomalaiset eivät pysty estämään miestä, hän tekee mitä tahtoo.

Pohdittavaa
1. Miten tämä tapaus liittyy kunnia-ajatteluun?
2. Miten auttaa lasta, joka jää ilman tarvittavaa
terapiaa eikä saa tavata äitiään?
3. Miten auttaa Gulia?
4. Miten auttaa miestä ja kurdiyhteisöä?
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Elira
Elira hakee apua sosiaalitoimistosta. Elira ollut naimisissa
omasta albaaniyhteisöstään lähtöisin olevan miehen kanssa. Nyt perheeseen on tullut Ruotsista miehen isoveli, joka
samalla työskentelee miehen firmassa. Siskokin on tullut
kyläilemään. Isoveli on yrittänyt seksuaalista väkivaltaa Eliraa kohtaan, kun mies ei ole ollut paikalla. Elira kertoo tapahtumasta miehelleen, joka suuttuu ja heittää Eliran ulos
yölllä kodistaan. Elira menee äitinsä luokse turvaan. Tradition mukaisesti lapset ovat jääneet isälle, eikä Elira saa tavata lapsiaan. Elira tulee pyytämään sosiaalitoimistosta apua,
jotta hän suomalaisen lainsäädännön mukaisesti, johon hän
uskoo ja luottaa, saisi osallistua lasten hoitoon ja olla toisena kasvattajana lapsilleen.
Avioeroa vaikeuttaa Kosovossa vielä vallalla oleva patriarkaalinen kunnia-ajattelu. Elira on yrittänyt sovittaa kahden kulttuurin käytäntöjä ja pitää samalla kiinni Suomen
lain hänelle suomalaisena kuuluvista oikeuksista. Se on
kuitenkin ollut aika ajoin mahdotonta.
Miehen käyttäytymiseen vaikuttaa vahvasti perhe, joka
”pakottaa” miehen kohtelemaan Eliraa vanhojen, naista alistavien perinteiden mukaisesti. Jos Elira ei käyttäydy
kyllin kunnioittavasti miehen sukulaisia ja miestä kohtaan,
miehellä on oikeus kurittaa vaimoaan. Lapset jäävät erossa
isälle. Se, että veli on tehnyt seksuaalista väkivaltaa Eliralle,
tekee hänestä uhrin, ”huonon naisen”, eikä hän ole enää
kelvollinen aviovaimoksi.
Kulttuuritapojen noudattaminen perheessä on niin voimakasta, että Eliran on tosi vaikeaa pitää oikeuksistaan kiinni. Myöskään Eliran oman perheen jäsenet eivät ole aina
ymmärtäneet, mikä on sallittua Suomessa ja mikä ei.
Kuitenkin perheet tietävät, että Suomessa lait ovat toisenlaiset, ja Eliraa on toistuvasti peloteltua ja uhkailtu, että
jos hän kertoo väkivallasta viranomaisille hänelle ja lapsille
tulee käymään huonosti.
Väkivalta jo ennen eroa on ollut rajua. Aviomies on vanginnut Eliran pitkiksi ajoiksi kotiinsa, jotta viranomaiset eivät näkisi fyysisen väkivallan merkkejä, mies on myös ottanut puhelimen pois aina pahoinpideltyään Eliran. Mies ei
ole päästänyt Eliraa ulos, silloin kun hänellä on mustelmia,
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ettei kukaan saisi tietää väkivallasta.
Vaikka Elira ei paljon ole uskaltanut peloistaan ja kokemastaan väkivallasta ja sen uhasta kertoa, todisteita kuitenkin on: poliisiraportit, lastensuojeluilmoitukset. Myös todistajia tapahtumille on olemassa.
Perheen pienet lapset ovat joutuneet todistamaan äitiinsä kohdistuneita pahoinpitelyjä. Vanhempi pojista puhuu
vieläkin tietävänsä, miksei äiti tule kotiin, koska ”isä lyö sua
sillä vyöllä”.
Elira yrittää selittää oikeudessa, mitä oikeasti on tapahtunut. Miehen suomalainen asianajaja vetoaa ”kosovolaiseen
tapaan” ja sanoo sovituksi sen, että asianosaiset ovat sopineet lasten asumisesta ja äidin tapaamisoikeudesta. Kyseisessä sopimustapaamisessa Elira ei ole lainkaan ollut mukana eikä hänen tahtoaan ole kysytty.
Eliraa ei uskota, vaan lapset annetaan isälle, vaikka käräjäoikeus ratkaisussaan katsoo, että

Pohdittavaa
1. Miten tämä tapaus liittyy kunnia-ajatteluun?
2. Miten saada suomalaiset viranomaiset uskomaan,
että Elira ei ole lähtenyt vapaaehtoisesti kodistaan, eikä hänellä pelkonsa vuoksi ole ollut mahdollisuutta ajaa tehokkaasti asiaansa ilman tukijaa?
3. Miten auttaa miestä, joka on vahvasti perheensä
määräysten vankina?
4. Minkälaisia keinoja etnisen yhteisön Suomeen
integroituneilla jäsenillä olisi toimia yhdessä viranomaisten kanssa perhettä autettaessa?

”on jäänyt epäselväksi missä määrin Elira itse on voinut
vaikutta Kosovossa tehtyihin ratkaisuihin. Epäselväksi on
myös jäänyt, miksei hän ole voinut vaikuttaa.”

Käräjäoikeus puhuu myös erilaisesta perhemallista ja siitä,
kuinka työnjako perheessä on jäänyt epäselväksi.
Elira yrittää selittää, että hän on tullut Suomeen 10-vuotiaana ja Suomen kansalaisena uskonut, että hänen asiansa käsitellään niin kuin kenen tahansa suomalaisen. Mutta
sen lisäksi, että häntä on pahoinpidelty omassa kodissaan,
heitetty ulos yöllä kodistaan, jätetty ilman osuutta perheen
yhteiseen omaisuuteen, hänet todellisuudessa on myös erotettu lapsistaan. Elira on ymmällään, eikä oikein voi uskoa
tapahtunutta. Vaikeaa se on minullekin.
En voi ymmärtää, miten suomalaisia ihmisiä tuomitaan
aikansa eläneisiin traditioihin vedoten. Mihin voin uskoa,
jos en oikeuslaitokseen? Myös aviomiehen suomalaiselta
asianajajalta on todella erikoista vedota käytäntöihin jossain muualla maailmassa. Ihmettelen ja kauhistelen.
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Zahra

Elämästäni voisi
kirjoittaa monta
kirjaa, Zahra toteaa väsyneenä.

Kurdinainen Zahra on paennut Iranista väkivaltaista miestään. Hän matkustaa14-vuotiaan tyttärensä kanssa turistiviisumilla Suomeen täällä asuvan poikansa luokse. Aikuinen poika on tullut Suomeen poliittisena pakolaisena.
Zahran mies on pahoinpidellyt Zahraa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan, ensimmäisen kerran jo pari viikkoa häiden jälkeen. Aluksi väkivalta oli lähinnä solvaamista ja pelottelua. Mies uhkasi muun muassa kääriä vaimonsa
patjan sisään ja polttaa elävältä.
Väkivalta on raaistunut vuosi vuodelta. Zahra joutui synnyttämään kolme lastaan kotona, koska mies ei päästänyt
häntä synnytyssairaalaan, jossa olisi saattanut olla miespuolisia työntekijöitä. Kun Zahra kuitenkin hakeutui sairaalaan lapsivuoteen jälkeisten vaivojen takia, mies raahasi hänet kotiin hiuksista repien.
Hakkaamisesta on jäänyt pysyvä invaliditeetti. Zahran
polvi leikataan suomalaisessa sairaalassa, mutta säryt eivät poistu ja liikkuminen on vaikeaa. Hoitava lääkäri kuvaa
Zahran vammoja pahimmiksi, mitä hän koskaan on nähnyt.
Hollannissa asuva sisar kutsui Zahran luokseen vierailulle. Zahra oleskeli Hollannissa kolme kuukautta, mutta ei
halunnut hakea turvapaikkaa, koska nuorin tytär oli jäänyt
isän armoille Iraniin. Suomessa asuva poika kävi tapaamassa Zahraa Hollannissa. Hänelle selvisi vasta tuolloin, millaisessa helvetissä äiti oli joutunut elämään vuosikaudet.
Seuraavana vuonna Zahran pojan onnistui viimein saada
äiti ja perheen kuopustytär Iranista Suomeen.
Kun Zahra haki turvaa Suomesta, aviomies katsoo vaimon loukanneen kunniaansa ja jatkaa Zahran tyrannisointia. Nyt jatkuvilla uhkasoitolla. Hän kertoo hakevansa viisumia sukulaistensa luokse Ruotsiin ja matkustavansa sieltä
Suomeen. Mies kertoo myös löytäneensä Suomeen paenneelle tyttärelleen kolmekymmentä vuotta vanhemman
aviomiehen Iranista.
Tytär sanoo polttavansa itsensä mieluummin elävältä
kuin palaa kotimaahansa. Uhkaus pelottaa Zahraa kaksinverroin siksi, että tyttären serkku on tehnyt polttoitsemurhan vuodenvaihteessa. Tyttären kohtalo on sidoksissa äidin
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saamaan turvapaikkapäätökseen.
Suomalaisviranomaiset uskovat Zahran joutuneen perheväkivallan uhriksi, mutta katsovat, että hänen olisi pitänyt
hakea apua Iranissa. Siksi turvapaikkapäätös on kielteinen.
Iranin viranomaiset eivät kuitenkaan puutu ”perheasioihin”. Naisen on hyvin vaikea saada viranomaisilta mitään
apua, ja kurdinaisen vieläkin vaikeampi. ”Iranin laki määrää
naisen taposta puolet pienemmän tuomion kuin miehen taposta”, Zahraa auttavan iranilaisen naisjärjestön työntekijä
kertoo.

Pohdittavaa
1. Miten suomalaiset viranomaiset saadaan
uskomaan, että Zahran on mahdoton saada apua
Iranissa?
2. Miten viranomaiset saadaan ymmärtämään, että
vaikka Iranin lain mukaisesti tyttärellä on mahdollisuus kieltäytyä avioliitosta, todellista mahdollisuutta ei ole?
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Majid hakki kertoo elämästään

Majid Hakki on
Iranista Suomeen
muuttanut kurdiaktivisti. Mies,
joka haluaa kertoa oman tarinansa ja sen miten
hän miehenä on
kunniaväkivallan
elämässään kokenut.

Tiedän omakohtaisesti ja käytännössä, mitä kunniaväkivalta on ja minkälaista tuskaa aiheuttaa, kun perhe hylkää ihmisen. Olen Suomen kansalainen, Iranista paennut kurdi.
Vaimoni on alkuperältään Syyriasta. Hän saapui Ruotsiin
teini-iässä vanhemman veljensä ja nuoremman sisarensa
kanssa.
Syyriassa Leila sai elää suhteellisen vapaasti, mutta Ruotsissa hänen veljensä muuttui pian määräävaksi ja valvoi sisartensa jokaista liikettä. Hän ei hyväksynyt Leilan ystäviä,
ei sallinut hänen liikkuvan ulkona yksin ja muutenkin toimi
ikäänkuin hän olisi omistanut sisarensa.
Tutustuin Leilaan internetissä. Tapasimme joitakin kertoja salaa, kävimme puhelinkeskusteluja ja rakastuimme.
Leilan veli löi Leilaa, tällöin jo aikuista siskoaan useaan otteeseen ja uhkasi tappaa sekä Leilan että minut kuultuaan
seurustelustamme. Veli eikä muukaan perhe hyväksynyt
ajatusta, että Leila menisi naimisiin heille tuntemattoman
miehen kanssa.
Leila pakeni Sudsvallin kodistaan ollakseen yhdessä
kanssani. Veli seurasi meitä. Veli ei kuitenkaan löytänyt meitä, koska olimme jo muuttaneet Suomeen. Vaikka näistä tapahtumista on jo monta vuotta, yhä edelleen Leila tuntee
pelontunteita aina kun ovikello soi.
Kun Fadime Sahindalin isä tappoi tyttärensä vuonna
2002, minä ja vaimoni emme ollenkaan yllättyneet tapahtumasta.
Olen törmännyt Suomessakin siihen, että monet suomalaiset kurdiperheet elävät samanlaisten tilanteiden keskellä.
Tiedän, että myös täällä on olemassa perheenisiä, jotka juuri
nyt pohtivat tyttäriensä murhaamista. Jotkut isät ja veljet eivät hyväksy perheen tytärten poikaystäviä, nuorten naisten
pukeutumista, internetin chat-pavelimissa keskusteluja tai
suomalaisen elämäntyylin omaksumista.
Miksi jotkut miehistä ja perheistä kieltäytyvät integroitumasta suomalaiseen yhteiskuntaan ja Suomen tapoihin
ja lakiin? Suurin ero pohjoismaiden kulttuurien ja muslimikulttuurien välillä on käsitys sukupuoli- ja sukupolvien välisestä erosta.
Epäilen, onko paljon puhuttu monikulttuurisuus edes
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mahdollista, kun se tuntuu tarkoittavan naisten ja miesten
epätasa-arvon hyväksymistä kulttuurin varjolla.
Perinteinen muslimimies näkee itsensä perheen omistajana. Se, joka kokee, että on epäonnistunut tai tuntee itsensä hylätyksi, ottaa helposti käyttöön vanhat perinnäistavat.
Usein käytännöt, jotka on jo unohdettu vanhassa kotimaassa, kuten vaimonikin tapauksessa, otetaan uudelleen käyttöön.
Maahanmuuttajat voi jakaa niihin, jotka ovat onnistuneet ja niihin, jotka eivät. Epäonnistuneet ovat niitä jääräpäitä, jotka eivät suostu olemaan avoimia uudelle kulttuurille ja uudelle maalle. He sulkeutuvat, kääntävät selkänsä
suomalaiselle yhteiskunnalle ja etsivät selityksen omalle
epäonnistumiselleen uskonnosta. He sanovat, että tämä on
Jumalan tahto.
Suomessakin tapahtuu monenlaista kotouttamatta jääneiden maahanmuuttajien keskuudessa. On käytäntöjä,
joita ei mielestäni tulisi ollenkaan sallia esim. järjestetetyt
avioliitot, oikeammin pakkoavioliitot. Näissä avioliittoissa
naisten tahtoa ja valinnanvapautta ei kunnioiteta.
Islamilainen laki, sharia, sallii alaikäisten avioliitot. Mullahit täälläkin suostuvat vihkimään 16-vuotiaan tytön, joskus jopa nuoremmankin. Nämä parit muuttavat yhteen heti
avioliittosopimuksen solmittuaan, toiset odottavat kunnes
he ovat laillisessa iässä.
Solmitut avioliitot laillistetaan Suomen lain mukaiseksi,
kun tytöt ovat 18-vuotiaita. Jotkut avioliitot kestävät, jotkut
hajoavat kun vaimo tulee aikuiseen ikään ja saa tietää oikeuksistaan.
Tiedän myös, että jollain muslimimiehillä on kaksi vaimoa Suomessakin. Tämä on mahdollista siten, että mies
eroaa ensimmäisestä vaimostaan ja avioituu uudestaan toisen naisen kanssa. Käytännössä hän kuitenkin elää molempien vaimojensa kanssa.
Vaimot, jotka eivät puhu uuden maan kieltä eivät tiedä oikeuksistaan, oleilevat kotona ja huolehtivat lapsista ja
miehestään, laittavat ruokaa ja hoitavat kotia. Itse he usein
hyväksyvät tilanteen.
Viranomaisten pitäisi olla paljon valppaampia ja heidän
pitäisi aina kohdella samoin suomalaisia ja maahanmuuttajia. Monesti suomalainen poliisi jättää huomioimatta perhe-
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väkivallan maahanmuuttajaperheissä, koska sitä pidetään
kulttuuriin kuuluvana. Suomalaiset lääkärit ja sosiaalityöntekijät hyväksyvät miehen perheenpäänä ja antavat hänen
puhua perheen naisten puolesta kohtaamistilanteissa. Tasaarvoinen kohtelu miesten ja naisten välillä kärsii kulttuurisen kohtelisuuden tähden. Sen seurauksena erilaiset, naista
alistavat käytännöt saavat jatkua ja estävät integraation toteutumista.
Ketkä sitten epäonnistuvat Suomeen kotoutumisessaan?
Onnistuminen ei aina ole sidoksissa maahanmuuttajan
koulutukselliseen tasoon tai uskonnollisuuteen. Tärkeintä on asenne ja se, kuinka henkilö hyväksyy ulkopuolisen
maailman ja sen eroavaisuudet lähtömaahan verrattuna.
Tiedän toisaalta myös monia, jotka ovat olleet hyvin perinteisiin sitoutuneita kotimaassaan, mutta ovat nyt onnellisia uudessa elämässään, antavat lapsiensa kasvaa täkäläisiin
tapoihin ja iloitsevat lastensa menestyksestä.
Mielestäni suuri osa ongelmaa on maahanmuuttajien
omissa asenteissa. Maahanmuuttajat näkevät vain suomalaisen kulttuurin pinnan. He kauhistuvat lasten ja nuorten alkoholin käyttöä ja sitä että suurissa ulkomainoksissa
naiset esiintyvät vähäpukeisina. Ei varmaan ole hämmästyttävää, että tämän perusteella jotkut torjuvaat integroitumiseen yhteiskuntaan. Monilla ei ole mitään käsitystä siitä,
millaista normaali suomalainen elämä on.
Jotta voitaisiin lisätä maahanmuuttajien ymmärrystä
suomalaisesta elämästä ja kulttuurista, tarvittaisiin enemmän opetusta ja vuorovaikutusta suomalaisten ja maahanmuuttajien kesken.
Ymmärrän hyvin, että suomalaiset, jotka ovat kiireisiä
työelämässä, lapsia kasvattaessaan ja muihin aktiviteetteihin osallistuessaan tuntevat, että heillä ei kerta kaikkiaan
ole aikaa aloittaa vuorovaikusta maahanmuuttajien parissa.
Kuitenkin, jos vaikkapa prosentti väestöstä olisi asiasta kiinnostunut, muutos olisi mahdollinen.
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OSA 3

KUNNIAVÄKIVALLAN
UHRIEN AUTTAMINEN
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Ongelmia ja suosituksia

Kunniaa kaikilla kielillä – seminaariraportti
Turussa pidettiin keväällä 2007 kaksipäiväisen kehittämiskokous, jonka aiheena oli kunniaväkivalta. Samoihin aikoihin ilmestyi jo aiemmin mainittu DVD ”Rights belong to
every woman”.
Kokouksessa työskentelimme työryhmissä. Yhden ryhmän näkökulmana oli maahanmuuttajat ja viranomaiset.
Sitä veti perheterapeutti Amir Kaderland.
Naiset olivat koulutustilaisuuksiin erittäin tyytyväisiä.
He toivoivat kuitenkin, että tilaisuuksiin saapuisi enemmän
miehiä keskustelemaan asioista. Naiset pohtivat uskaltaisiko sellaista ehdottaa miehille? Sillä jos naiset kotona kertovat, mitä tilaisuuksissa puhutaan, luulevat miehet, että heitä
huijataan, he eivät usko. Miten miehet saisi ymmärtämään,
etteivät tällaiset koulutukset ole vaarallisia, vaan niihin voi
osallistua. Tilaisuuksien pitäisi olla jopa pakko osallistua.
Keskustelussa nousi esille kunniaväkivallan ilmeneminen Suomessa.
Maahanmuuttajien parissa kunnia-väkivalta on valitettavan hyvin nähtävissä. Todettiin, että tilanteisiin ja asenteisiin on vaikea vaikuttaa, mutta yritettävä on. Se, miten asiat ovat erilailla lähtömaahan verrattuna ja se kuinka paljon
miehillä on valtaa naisiin ja lapsiin, nousi esiin. Tiedon puute suomalaisesta elämästä korostui myös.
Katsottiin, etteivät vain miehet ole syyllisiä, vaan joissain tapauksessa myös naiset ovat valmiita ottamassa kantaa kunniamurhan toteuttamisen puolesta. ”Avaruudessa ei
voi olla näkemättä aurinkoa” – yhteiskunnassa kaikki ihmi-
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set vaikuttavat asioiden muuttumiseen.
Puhuttiin siitä, onko kunniaväkivalta yleisempää maaseuduilla kuin kaupungeissa? Todettiin, että vaikka sivistyksen lisääntyessä väkivalta yleensä vähenee, se ei poistu
kokonaan. Myös kaupungeissa tapahtuu väkivallan tekoja.
Oltiin sitä mieltä, että pienissä yhteisöissä kunniaväkivaltaa
on enemmän, suuremmissa, kehittyvissä ja kouluttautuvissa yhteisöissä vähemmän.
Vaikka väkivaltaa on perheissä, ei Suomessa asuvien
naisten tarvitse sitä kestää. Jokaisella on oikeus sanoa mielipiteensä, eikä tästä oikeudesta tarvitse riidellä. Jos miehen
kanssa on eri mieltä omista oikeuksistaan, niin siitä tulee
samanaikaisesti riita myös veljien ja isän kanssa. Jos mies on
vielä väkivaltainen, säteilee se myös siskoihin ja äitiin.
Ei ole totuttu siihen, että perheen sisäiset asiat kuuluvat yhteiskunnalle eivätkä vain perheelle. Tasa-arvoisuuden
käsite lähtömaissa on vähäinen tai olematon. Iranista lähtöisin olevien osallistujien mukaan Iranissa annetaan valta miehille islamin nimissä ja uskonnolla mahdollistetaan
kunniaväkivalta. Toisaalta esitettiin että, koska islaminusko
kieltää tappamisen, uskonto ei voi olla ainoa syy kunniaväkivaltaan.
Koska suurin osa maahanmuuttajanaisista ei tiedä omista oikeuksistaan, heille on annettava tietoa niistä. Osallistujien kokemuksen mukaan maahan tulevalle ihmiselle kerrotaan vain taloudellisia asioita, kun pitäisi kertoa enemmän
lasten ja aikuisten oikeuksista. Tähän tiedotukseen olisi pakollista osallistua.
Pakolaistyöntekijällä oli hyviä kokemuksia lyhyistä kursseista, jossa annettiin tietoa yhteiskunnasta. Mutta tietoa on
paljon, kaikki asiat ovat uusia, tietoa pitäisi antaa myöhemminkin. Samaa sanoivat pakolaisina Suomeen tulleet. He
pitivät Suomen lakeja ja sääntöjä suhteellisen selvinä ja yksinkertaisina. Kuitenkin turvapaikanhaku on raskas ja prosessin aikana on vaikea ottaa kaikkea tietoa vastaan. Siksi
asiasta on puhuttava paljon, moneen kertaan ja tuotava se
myös julkisuuteen usein. Lisäksi tarvitaan tietoa, mistä saa
apua ja mihin voi hakeutua, jos on ongelmia.
Naisilla nähtiin tärkeä rooli tilanteen parantamiseksi.
Heille tulisi luoda tilaisuuksia ja paikkoja, joissa he voisivat
tuoda esiin se mitä perheissä ja kodeissa tapahtuu.
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Ehdotettiin, että naiset kokoontuisivat säännöllisesti puhumaan ongelmista, jotta niiden ratkaisemiseksi voisi saada
tukea ja ideoita toisilta ryhmäläisiltä. On myös ihmisiä, joilla on päivittäin ongelmia, mutta kukaan ei tiedä niistä, jollei
niitä tuoda esiin. Naisia on kohdeltu jo kotimaassa huonosti, heidän itseluottamuksensa on kärsinyt siitä paljon. Eräs
osallistuja sanoi, ettei hän kotimaassa olisi uskaltanut puhua näistä asioista, mutta täällä uskaltaa. Saattaa olla myös
niin, että naiset eivät uskalla kertoa asioistaan myöskään
siksi, että he pelkäävät asioiden päätyvän muiden korviin.
On pystyttävä takaamaan, etteivät tiedot pääse leviämään.
Suomen muuttaneille uusi asia on se, että Suomessa tyttö- ja poikaystävät ovat luonnollinen asia ja myös se, että
koulussa kerrotaan sukupuolisuuteen liittyvistä asioista. Uutta on myös, ettei rakastuneiden tarvitse heti mennä naimisiin,
ei tarvitse ”paeta omasta elämästään”. Maahanmuuttajalapset voivat olla vapaita, aivan kuin suomalaisten lapset.
Tärkeänä pidettiin sitä, että nuoret saavat oikeaa tietoa
kulttuurieroista. Silloin he ehkä jaksaisivat hetken odottaa
”uuteen elämään” siirtymistä ja vanhemmatkin ehtisivät
hiukan sopeutua uuteen arvomaailmaan. Monessa kulttuurissa lapsi on lapsi siitä huolimatta, että on täyttänyt 18. Hänen elämäänsä voi edelleen kontrolloida ja siihen voi puuttua.
Oltiin sitä mieltä, että suuria kriisejä voisi välttää, jos tietoa on tarpeeksi. Maahanmuuttajien kanssa työskentelevillä
ei vielä katsottu olevan tarpeeksi kulttuuriosaamista ja siksi
syntyy helposti väärinkäsityksiä.
Kun uhka on todettu, nainen on otettava turvaan, mutta
mitä sitten pitäisi tehdä? Suomessa viranomaiset eivät ole
miettineet asiaa etukäteen. Toisaalta monet tytöt eivät ehkä
uskalla edes ottaa asiaa esille. Fadime Sahindalin tapauksessa asialle ei tehty mitään ja Fadime menetti henkensä.
Viranomaiset kaipaavat keinoja tavoittaa niitä ihmisiä,
jotka eivät osallistu tarjottuun toimintaan. Kun puhutaan
kunniaväkivallasta, naisten piilottaminen ja auttaminen ei
johda mihinkään, mikäli miesten kanssa ei käsitellä asiaa.
Maahanmuuttajayhdistyksissä pitäisi kertoa enemmän oikeuksista ja velvollisuuksista, mutta tuntuu siltä että sielläkin on pelko olemassa.
Viranomaisten näkökulmasta sosiaalityön asiakasaika
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on niin lyhyt, että siinä ei ehdi käsitellä juuri muuta kuin raha-asiat. Asiakaskunnassa on myös niin monen eri kulttuurin edustajia, ettei kaikkien kulttuuriin ehdi perehtyäkään.
Ongelma on keskinäisen ymmärryksen puutteessa – sosiaalitoimistossa ei ole maahanmuuttajia töissä. Ongelmat
ratkeaisivat helpommin yhdessä lähtökulttuurista tulevan
työntekijän kanssa. Ei kuitenkaan pitäisi olla tavoitteena,
että työntekijä itse selvittää kaiken, olisi luotava yhteistyöverkko, jossa tehtävät jaettaisiin. Viranomaisille pitäisi myös
tuottaa lisää tietoa eri kulttuureista.
Kaivattiin vastuutahoa huolehtimaan pitkäaikaisesta toiminnasta ja tiedonjakamisesta? Lisäksi pitäisi kiinnittää
huomiota tiedon laatuun, monet asiat ovat uusia, niiden hyväksyminen voi olla vaikeaa.
Tulkkien käyttöä pidetään ongelmatilanteissa hankalana, koska tulkkiin on vaikea luottaa, jos tulkki on samasta
yhteisöstä. Olisi hyvä jos perheillä olisi oma ohjaaja, jonka
kanssa voisi puhua omalla kielellä ongelmista.
Lähtömaassa tapahtuu paljon väkivaltaa. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että asioista annetaan oikeaa tietoa myös
kotimaan ihmisille. Olisi hyvä, jos joku kävisi kertomassa
sielläkin tasa-arvosta ja yhtäläisistä oikeuksista. Fadimen
tapauksessa sukulaiset kotimaassa painostivat tappamaan
hänet.
Ongelmia on paljon, niistä puhuminen on vaikeaa. Ensimmäinen askel on kommunikaatio, ihmiset puhumassa
asioista keskenään. Prosessi on pitkä ja pitää ehtiä tehdä
asialle jotakin ennen kuin joku kuolee.

Kunniaväkivaltaa kohdanneen naisen tukeminen
Suosituksia avuksi tilanteisiin, joissa akuutti väkivalta on
mahdollista.
Muista turvallisuus, myös omasti!
Tunnista ja myönnä naiseen kohdistuva väkivalta
s 3UHTAUDU VAKAVASTI USKO KERROTTUUN
s +ERRO NAISELLE ETTEI KUKAAN SAA TEHDË HËNELLE PAHAA JA
että kaikenlainen väkivalta on rikos.
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+ËYTË AVOIMIA SUORIA KYSYMYKSIË
9MMËRRË KUNNIA AJATELUN MEKANISMI
3ELVITË KETKË PERHEESSË OVAT SUURIN UHKA
3ELVITË VOIKO JOKU LËHEISISTË TARJOTA TUKEA

Ymmärrä naisen tilanne
s 6ARAA RIITTËVËSTI AIKAA TURVALLISESSA RAUHALLISESSA PAIKASSA
s 5NOHDA MOITTIVAT TAI ARVOSTELEVAT ASENTEET
s 3ELVITË MIKË ON VAARAN VAKAVUUS
Täytä naisen välittömät tarpeet
s 3ELVITË MITË TUKEA VËKIVALLAN KOHDE TARVITSEE VËLITTÚmästi ja mahdollisesti pitkällä aikavälillä?
s *OS NAINEN PELKËË HËNEN LËHTÚËËN KOTOA EI SAA ESTËË
s !NNA TIETOA NAISEN LAILLISISTA JA TALOUDELLISISTA OIKEUKSISta – esitä kaikki mahdollisuudet.
Tee riskiarvio ja dokumentoi väkivalta
s !RVIOI NAISEN VAARATILANNE JA SELVITË SE MYÚS NAISELLE KYsymällä tarkkoja kysymyksiä.
s -UISTA ETTË DOKUMENTOINTI ON TËRKEËË JOS NAINEN HAKEE
myöhemmin lainmukaista suojaa.
s $OKUMENTOINTI ON TEHTËVË ILMAN ARVOSTUKSIA
Työskentele naisen kanssa
s /N TËRKEËË ETTË KAIKKI MITË TEHDËËN TEHDËËN NAISEN
kanssa ottaen naisen omat toiveet ja mahdollisuudet
huomioon.
s +ESKUSTELE NAISEN KANSSA ILMAN PERHETTË
s -ISTA ETTË KUNNIAVËKIVALTA EI OLE vPERHEONGELMAv
Toimi yhdessä muiden auttajien kanssa
s 3ELVITË MITË KEINOJA ON KËYTETTËVISSË TILANTEEN RATKAIsuun.
s 6ARMISTA ETTË KAIKKI VIRANOMAISET ASETTAVAT YHTEISEN TAvoitteen, joka huomioi mahdollisimman hyvin kyseessä
olevan henkilön toivomukset.
s *AKAKAA TEHTËVËT MITË KUKIN VIRANOMAINEN TEKEE
s 6ARMISTAKAA JOKAISEN OSAPUOLEN SITOUTUMINEN
s 3OPIKAA MITEN JA MILLOIN TOIMINNASTA RAPORTOIDAAN
s 3OPIKAA MILLË AIKATAULULLA TILANNETTA SEURATAAN JATKOSSA
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Viranomaiset auttamistyössä
4PTJBBMJUZÚOUFLJKÊUKBLPMNBOOFOTFLUPSJOBVUUBKBU
On olemassa monia syitä avuntarvitsijan ensimmäiseen yhteydenottoon – perheen olosuhteitten tutkiminen, yhteiskunnallisen tuen sekä sosiaaliavustuksen hakeminen tai
lastenhuoltotapaukset. Työntekijän tulee olla joustava ja
vaihdettava näkökulmaa tai menetelmiä tarvittaessa, käsiteltävä tietoa sopivalla tavalla ja pidettävä yhteys naiseen ja
perheeseen avoimena.
Työntekijöillä on tärkeä rooli väkivallan ehkäisyssä ja
asenteiden muokkaamisessa tiedon levittäjänä. Heidän tulee siksi pitää yllä jatkuvasti tietojaan ja taitojaan.
Työntekijällä tulee olla tietoa kriisireaktioista ja siitä, miten toimia kriisissä. Naiset, jotka ovat kunniaväkivallan uhreja, tarvitsevat apua yrittäessään saada elämäänsä hallintaansa. Heidän tulisi löytää omat vahvat puolensa sekä
taitonsa, ja saatava itseluottamusta selviämiseen.
Työntekijän on selvitä avun saannin mahdollisuudet kuten taloudellisesta tuesta, turvapaikoista, lakiavusta ja erityisosaajista. Lisäksi on tärkeätä olla tietoinen voimassa
olevasta lainsäädännöstä. Monialainen verkosto toimii tehokkaana toimijoiden välisenä yhdyssiteenä. Tämä on tärkeää sekä avun tarvitsijalle että työntekijälle.

5FSWFZEFOIVPMMPOIFOLJMÚTUÚ
Kunniaväkivallan vaikutus naisten terveyteen ja hyvinvointiin on huomattava. Kunnia-ajattelun kuuluvan väkivallan
havaitseminen tulisi siksi kuulua terveydenhuoltohenkilökunnan yleiseen perus- ja jatkokoulutukseen. Asiakkaiden
kanssa tekemisissä olevat terveydenhuollon edustajien pitäisi olla tietoisia kunnia-ajatteluun liittyvään väkivaltaan
liittyvistä vaaroista ja huomioida mahdollisia väkivallanmerkkejä.
Terveydenhuolto on ratkaisevassa asemassa kun joudutaan tunnistamaan, myöntämään, arvioimaan ja reagoimaan
kunniaväkivaltaan. Terveydenhoito on monen aikuisen naisen ainoa yhteys viranomaisiin, joilla on mahdollisuus huomata väkivalta ja puuttua asiaan.
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Varhainen asiaan puuttuminen on ratkaisevaa, koska väkivalta usein raaistuu ja saattaa johtaa hengen menetyksen
vaaraan. Terveydenhuoltohenkilökunnan ei pidä olettaa,
että kunniaväkivalta olisi ainoastaan sosiaalihuollon, poliisin tai oikeuslaitoksen piirin kuuluvaa.
Somaattisesta hoidosta sekä psykososiaalisesta tuesta
vastuussa olevien terveydenhuoltohenkilöiden on tunnistettava milloin naiset ovat kunniaväkivalan kohteena, jotta heille pystytään antamaan kaivattua asiantuntijatukea.
Ilman koulutusta terveydenhuoltohenkilöiden on usein
vaikea kysellä kunniaväkivallasta, erityisesti koska asiakas
yleensä salaa asian.

1PMJJTJ
Poliisilla on tärkeä rooli rikosten toteamisessa ja tutkimisessa, mutta myös asenteiden muokkaamisessa väkivaltaa vastustaviksi.
Poliisin on käsiteltävä jokainen todennäköinen kunniaväkivaltan liittyvä pahoinpitely tai pahoinpitelyn uhka rikosepäilynä ja suhtauduttava poliisille esitettyyn avunpyyntöön vakavasti. Poliisin työhön kuuluu arvioida, onko syytä
olettaa rikoksen tapahtuneen (myös laittomat uhkaukset),
suorittaa tutkinta ja lähettää tutkintapöytäkirja syyttäjälle
syyteharkintaa varten.
Kunniaväkivaltamekanismin ymmärtämiseksi on lisättävä tietoa kunniaväkivallasta sekä huolehdittava ammattitaitoisesta menettelystä kussakin yksittäistapauksessa.

0QQJMBJUPLTFU
Kouluilla on hyvät mahdollisuudet puuttua kunniaväkivaltaan ennenkuin tilanteet kärjistyvät, koska koulu kohtaa
kaikki lapset ja nuoret.
Kouluista ja koulutuksesta vastaavilla henkilöillä on suuri vastuu kunniaväkivaltaa ehkäistäessä. Kouluissa tulisi olla
suunnitelma siitä, miten toimitaan, jos uhkaava kunniaväkivalta tulee ilmi koulussa. Toimintaohjeet tulee nivoa koulun
normaaleihin rutiineihin. Tietoa ja koulutusta tulee antaa
koko koulun henkilökunnalle, jotta kaikki tietäisivät, mistä
on kysymys ja miten toimitaan.
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Kouluissa työskentelevät henkilöt ovat hyvin tietoisia lastensuojeluasioista, mutta eivät useinkaan pysty tunnistamaan merkkejä kunnia-ajatteluun perustuvasta väkivallasta. Tarvitaan kunnia-ajatteluun liittyvän väkivallan
tunnustamista ja tunnistamista, jotta lasten ja nuorten turvallisuudesta voidaan huolehtia.
Kunniaväkivaltaa perheissään kokeneiden lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä tarvitaan monia taitoja. Tärkeää
on muistaa, että lapsi tai nuori ei tarvitse sääliä vaan apua.
Kouluissa on painotettava sitä, että väkivalta on väärin eikä
se koskaan ole lapsen tai nuoren vika.

Lopuksi

Meidän on helppo hymyillä esivanhempiemme tapojen alkeellisuudelle. Sille, kuinka naiset olivat osa miesten omaisuutta. Sivistyksen edetessä yksilönvapauden, myös naisen
rajoitukset ovat poistuneet. Ihmisyhteisö kiirehtii jatkuvasti kehittymään, hankkimaan tietoa ja tekemään muutoksia
uuden tiedon perusteella. Kuitenkin, vaikka olosuhteet ovat
historian kuluessa muuttuneet ja tekniikka kehittynyt huimin harppauksin, naisten asemaan ja heidän elämänlaatuunsa suhtaudutaan yhä välinpitämättömästi.
Laajoilla alueilla maailmaa vallitsee kunnia-ajattelu,
jossa kunnia on sidoksissa naisten käyttäytymiseen. Tästä
syystä naisia täytyy pitää vallan alla. Tämä ei ole kuitenkaan
ole sitä yhteisöllistä välittämistä, josta juuri nyt paljon puhutaan. Kontrollilla ja väkivallalla ei ole mitään tekemistä
välittämisen ja rakkauden kanssa, vaikka niin joskus väitetään. Kunniaväkivalta liittyy vain ja ainoastaan pelkoon siitä, että miehen kunnia tahriutuu.
Miehet, jotka valitsevat kunnia-ajattelun elämänsä perustaksi, varmistavat itselleen ja tyttärilleen onnettoman
elämän. Nuo miehet eivät ole oivaltaneet, että onni on elää
tasa-arvoisen naisen kanssa. Miehet tekevät itsetään yhtä
onnettomia kuin hallitsemansa naiset ja saavat aikaan sen,
että rakkaus ja aito kumppanuus ovat kummankin sukupuolen ulottumattomissa.
Fadime Sahindal kertoi Ruotsin parlamentissa vuonna
2001, minkälaista elämä on kunniayhteisöissä. Hän kertoi
oman elämäntarinansa ja antoi oman näkemyksensä siitä, miten naisten ja perheiden tilannetta voitaisiin muuttaa.
Hän ei halunnut syyttää ketään, vaan halusi lisätä ymmär-
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rystä ja tietoa siitä, minkälaisessa tilanteessa maahanmuuttajatytöt elävät. Hän kertoi, kuinka vaikeaa on tasapainoilla
etnisen yhteisön ja ruotsalaisen kulttuurin välissä. Kuinka
tilanne perheessä muuttui, kun he muuttivat Turkin maaseudulta, Ruotsiin. Hänen ei annettu leikkiä ruotsalaisten
ystäviensä kanssa. Vanhemmat arvostivat kasvamista vaimoksi ja äidiksi enemmän kuin koulusivistystä. Fadimen
tultua teini-ikään vanhemmat halusivat naittaa hänet Turkissa serkkunsa kanssa. Niinkuin vanhempi sisarkin oli naitettu.
Fadime valottaa meille, kuinka hänen maailmansa erosi vanhempien maailmasta. Fadime kävi päivittäin ruotsalaisessa koulussa, jossa hänen kavereinaan oli ruotsalaisia
nuoria. Hänestä oli itsestään selvää, että hän omaksui ruotsalaiset arvot ja hänelle kasvoi omia unelmia aikuiselämästä
ruotsalaisen mallin mukaisesti. Hän halusi elää elämäänsä
omilla ehdoillaan, tehdä omat erehdyksensä ja oppia niistä.
Kertoessaan tästä hän sanoi ymmärtävänsä, ettei kuulijoina
oleville ruotsalaisilla siinä, että haluaa päättää omasta elämästää ole mitään kummallista, mutta kertoo samalla kuinka se hänen perheessään oli jotain ennenkuulumatonta ja
pelottavaa.
Vanhempien käsitys ruotsalaisesta elämäntavasta oli se,
että ruotsalaiset elävät kevytmielistä elämää ilman kulttuuria ja eettisiä arvoja. Heidän mielestään ruotsalaiset eivät
pitäneet perhe-elämää kunniassa. Mielipiteensä he pohjasivat ennakkoluuloihin koska heillä ei ollut ruotsalaisia tuttavia. Eivät he niitä tosin halunneetkaan.
Fadimen oli tasapainoiltava kurditradition ja ruotsalaisen
yhteiskunnan odotusten välillä. Hän joutui elämään kaksoiselämää täyttääkseen kummankin kulttuurin odotukset
nuorena naisena.
Yhtenä päivänä tapahtui se, mitä ei olisi saanut tapahtua.
Hän tapasi ruotsalaisen miehen, johon rakastui. Seurustelu
miehen kanssa pelotti, koska oli selvää mitä voi tapahtua.
Vanhemmat eivät missään tapauksessa saisi tietää asiasta ja
kanssakäyminen edellyttäisi salaisia tapaamisia ja elämää
jatkuvassa pelossa suhteen julki tulemisesta.
Isä kuitenkin näki nuorenparin yhdessä kaupungilla ja
suuttui niin, että alkoi raivoissaan lyödä heitä. Fadimelle
tämä ei ollut yllätys, koska hän tiesi, että perheessä tyttä-
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ren siveetön seurustelu tuhoisi koko perheen kunnian, Fadimesta oli tullut huono nainen. Tämä järkytti koko sukua.
Fadimen oli paettava kotoaan kuoleman pelossa. Yksinään ja hylättynä hän muutti pois kotikaupungistaan. Suvun
miehet saivat kuitenkin selville hänen puhelinnumeronsa ja
aloittivat uhkailusoitot siitä, miten Fadime ei koskaan voisi
välttää kohtaloaan.
Fadime haki apua poliisilta, mutta kauhukseen hän huomasi, että poliisi ei ottanut häntä vakavasti. Poliisin neuvo oli, että Fadimen pitäisi mennä kertomaan perheelleen,
etteivät he ihan todella saa uhata Fadimea vaan, että heidän
tulee kunnioittaa ruotsalaisia lakeja ja tapoja. Poliisi ei ollenkaan ymmärtänyt, missä vaarassa Fadime eli.
Piilossa eläessään Fadime kaipasi kovasti äitiään. Hän sanoo, kuinka hän haluaisi painautua äidin syliin, mutta tietää
sen olevan mahdotonta. Äidin tehtävä on kasvattaa tyttäret tottelevaisiksi ja nyt äiti on epäonnistunut tehtävässään.
Tässä tilanteessa äiti ei voi asettua tyttären puolelle, muuten
myös hänen tilanteensa huononee.
Perhe menetti kunnian ja Fadime menetti rakkaat läheisensä. Fadimen mielestä näin ei kuitenkaan olisi tarvinnut käydä. Jos perhe olisi saanut tukea vaikkapa kurdiyhdistyksiltä, eivä asiat olisi päässeet näin pitkälle. Hän sanoo
myös, että jos yhteiskunta olisi kantanut vastuunsa ja tehnyt enemmän työtä perheen integroimiseksi yhteiskuntaan,
kaikki kauheus olisi kenties voitu välttää.
Fadime lopettaa puheen toiveeseen, että hänen perheensä tarina voisi auttaa muita maahanmuuttajatyttöjä.
Hän korostaa sitä, että mikä tahansa tausta nuorilla naisilla
onkaan, heidän tulisi olla oikeus saada pitää sekä perheensä
että elää sellaista elämää kuin he itse haluavat. Hän toivoo,
ettei kunniaväkivallalle ummistettaisi silmiä, eikä uhreille
käännettäisi selkää (liitteenä Fadimen koko puhe valtiopäivillä ruotsiksi).
Kun puhun kunnia-ajattelusta, saan sekä kehuja että
haukkuja. Kehut useimmiten maahanmuuttajilta. Joskus
kehut sisältävät myös kritiikkiä siitä, että puhun asioista liian avoimesti tai liian yleistäen. Tätä kirjottaessani saan sähköpostiviestin koskien maahanmuuttajanaisten koulutuksia
Turussa. Viestissä puhuttiin Daphne DVD ”Rights belong to
every woman” -materiaalista. Materiaalin oikeudet -osios-
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sa puhutaan asioista, joista ei usein keskustella. ”Jokainen
nainen ja mies sekä jokainen tyttö ja poika saa harrastaa urheilua ja taidetta.” Sähköpostiviestin kirjoittaja pitää kohtaa
hyvänä ja kaipaa enemmän keskustelua tällaisista pienistä suurista asioista maahanmuuttajaopetuksessa. Häntä hämää se, kuinka yhteiskunta kiinnittää päähuomion kunniaväkivallan kaltaisiin shokkiteemoihin, kun tilanteisiin voisi
vaikuttaa paljon varhaisemmassa vaiheessa rauhanomaisesti ja rakentavasti.
Kunnia-ajattelu on kuitenkin se, joka estää nuorten naisten ja miesten harrastukset. Se estää maahanmuuttajanuorten ja suomalaisten tutustumisen, yhdessä harrastamisen ja
seurustelun. Kunnia-ajattelu estää perheiden integroitumisen. Asenteiden kunniaa koskien on muututtava maahanmuuttajayhteisöissä, jotta shokeeravat väkivallanteot loppuvat ja kaikki maahanmuuttajat voivat elää täysivaltaisina
suomalaisen yhteiskunnan jäseninä.

Fadimes tal i riksdagen

Den 20 november 2001 höll Fadime Sahindal ett tal i riksdagen under seminariet ”Integration på vems villkor?” arrangerat av nätverket Våld mot kvinnor. Här följer hela hennes
tal:
Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har
blivit inbjuden hit i dag för att berätta om mina erfarenheter
av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige, med
dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och förväntningar och det svenska
samhället som står för helt andra värden och synsätt.
Jag har tänkt att dela med mig av mina upplevelser och
hoppas att ni genom dem får förståelse och kunskap om
hur utsatta invandrartjejer kan vara. Det är inte min avsikt
att peka ut någon syndabock utan jag vill hjälpa er att förstå
hur och varför konflikter som dessa kan uppstå, både ur min
egen synvinkel och min familjs.
Men jag vill börja med att poängtera att kvinnoförtryck
inte endast drabbar flickor från Mellanöstern utan att detta
förekommer även bland många andra familjer, från andra
delar av världen.
Jag föddes i en liten by nära staden Elbistan i den kurdiska delen av Turkiet. Mina föräldrar ägde mark och försörjde
sig på lantbruk och djurskötsel, vilket vi i familjen arbetade
gemensamt med, sida vid sida. Vi var en enda stor och lycklig familj med klara roller och uppgifter. Visserligen hade vi
inget materiellt överflöd men vi hade en varm gemenskap.
När jag var sju år gammal flyttade vi till Sverige, av ekonomiska skäl. Till en början var allt frid och fröjd men ju

Turussa 2.2.2009
Raija Ala-Lipasti
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äldre jag blev, desto mer förbud började mina föräldrar sätta
upp. De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick
leka med mina svens-ka kamrater, eller delta i aktiviteter
utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min mor
med hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka.
Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag
kunde lära mig att läsa och skriva för att bli deras länk ut
i det svenska samhället eftersom de själva var analfabeter.
Men några högre studier än så ansåg de inte att jag behövde. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man
och barn.
När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag
skulle åka ner till Turkiet och gifta mig med någon av mina
kusiner, precis som mina äldre systrar hade gjort. Jag vägrade att finna mig i detta. Jag kände mig alldeles för ung och
omogen för ett sådant stort beslut. Dessutom ville jag själv
få bestämma vilken man jag skulle dela mitt liv med.
Det synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och
släkten skulle stå i centrum, varför jag måste tänka på familjens bästa framför mitt eget välbefinnande. Det är bättre
att en person lider än att en hel familj och släkt lider. Men
till skillnad från mina föräldrar så levde jag i och var en del
av det svenska samhället. Jag gick dagligen i svensk skola,
åt svensk mat, hade svenska kompisar och tittade på svensk
teve.
Självklart var jag påverkad av de synsätt och värderingar som rådde här. Jag började därför tänja mer och mer på
gränserna. Jag fortsatte att träffa mina svenska kamrater,
fika på kaféer och komma hem senare än den utsatta tiden.
Jag hade ju mina egna drömmar och mål här i livet. Jag
ville sätta upp mina egna villkor för mitt liv, göra mina egna
misstag och lära mig av dem. Och jag ville stå på mina egna
två ben och ta ansvar för mina egna handlingar. Inte låta någon annan bestämma över hur jag skulle tycka, tänka och
handla. För mig var det dessutom oerhört viktigt att få utbilda och utveckla mig som person. För er är detta säkert inget
konstigt, eftersom det är en del av det svenska levnadssättet, men för min familj var det något oerhört skrämmande.
Deras uppfattning om svenskar och det svenska levnadssättet var att de var lösaktiga och att de varken hade kultur,
moral eller etiska värderingar. Det enda de gjorde var att
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dricka, gå ut och dansa och ha fria sexvanor. Dessutom ansåg de att svenskar inte hade någon som helst respekt för
familjelivet eftersom de skilde sig till höger och vänster.
Dessa uppfattningar hade de skapat sig utifrån sina egna
förutfattade meningar. De kände ju inte några svenskar och
de ville inte heller umgås med dem. Till en början balanserade jag mellan de kurdiska traditionerna och kraven som
fanns på mig ute i det svenska samhället. Jag var enormt
kluven och enormt förvirrad och jag var tvungen att leva ett
dubbelliv, allt för att tillfredsställa båda kulturernas förväntningar på mig som ung kvinna.
Men så en dag hände det som inte fick hända: jag träffade en svensk man. Han hette Patrik, och Patrik och jag
förälskade oss i varandra. Till en början var jag livrädd för
vad detta skulle innebära för mig och jag förklarade för honom vilka förutsättningar som måste gälla. Mina föräldrar
fick inte under några som helst omständigheter veta något
om oss.
Trots riskerna valde vi att inleda ett förhållande, även
om det innebar att vi endast kunde träffas inom fyra väggar
och ständigt leva med skräcken att bli upptäckta. Efter ett
års förhållande var vi trötta på att jämt träffas inomhus och
smyga med vår kärlek och började bli alltmer oförsiktiga.
Vi började stegvis visa oss ute tillsammans på ställen där
vi kunde vara någorlunda säkra på att inte träffa på någon i
familjen eller släkten. En dag ledde vår oförsiktighet till att
vi upptäcktes av min far, som självklart exploderade av ilska
och började slå på mig och Patrik.
Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeöverhuvud är det hans uppgift att vaka över familjens
heder. Han ska värna om och skydda kvinnliga släktingars
sexuella uppförande och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Om den nyblivne maken till hans
döttrar får veta att hon inte är oskuld på bröllopsnatten kan
han direkt kräva skilsmässa.
Än i dag överlämnas det blodfläckade lakanet till brudens svärmor så att hon kan visa sin omgivning att de har
fått en ärbar och ren kvinna. Eftersom familjen förstod att vi
var ett par kunde de snabbt dra slutsatsen att jag inte längre
hade kvar min oskuld.
För dem innebar detta att jag aldrig skulle kunna Sÿ att
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de aldrig skulle kunna gifta bort sin dotter på det sedvanliga
sättet, med en kurdisk man. Vilket enligt dem var meningen
med livet för mig. Jag hade dragit skam över familjen och
hotade deras ställning gentemot deras omgivning. Jag hade
gjort något oförlåtligt, något som aldrig tidigare hade gjorts
i min släkt.
Det skakade om deras värld och skrämde livet ur dem.
I deras ögon hade jag alltså förvandlats från en fin kurdisk
flicka till en uppkäftig hora som trodde att hon var något
bara för att hon levde i Sverige. De var tvungna att bevisa
för sin omgivning att de kunde hantera problemet, för att
bevara sin heder. Ett beteende som mitt måste straffas och
skulden skulle betalas i blod.
Ensam och övergiven av familjen blev jag tvungen att
snabbt lämna Uppsala för jag visste att om de fick tag på
mig skulle de ta livet av mig. Jag flyttade upp till Sundsvall.
Mina föräldrar spårade upp mig ganska snabbt och fick reda
på var jag befann mig.
Männen i släkten började ringa och hota mig per telefon. De talade om för mig att jag aldrig skulle komma undan med det här. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av
mig. Varför just han blev utvald var naturligt, han var omyndig och riskerade inte att dra på sig något högre straff. Dessutom var det hans uppgift, som ende son i familjen, att se till
att hans systrar höll sig inom kulturens ramar.
Hoten blev allt allvarligare ju längre tiden gick, och ju
mer jag stod på mig och vägrade underkasta mig, desto värre blev det. Till slut stod jag inte ut längre utan beslöt mig
för att vända mig till polisen för att få skydd och informera
dem om min situation så att de skulle vara insatta i fall något skulle hända mig.
Till min stora förskräckelse tog polisen mig inte på allvar, för dem var min berättelse som en påhittad saga. Deras
enda råd till mig var att jag skulle vända mig till min familj
och tala om för dem att de minsann inte fick hota mig, att
de skulle respektera de svenska lagarna och sederna. Polisen förstod sålunda inte allvaret i min situation och deras
oförstånd blev till ett, enligt mig, respektlöst och kränkande
beteende.
Vad förväntar du dig utav oss? Vi har inte råd att tillhandahålla dig en vakt som bevakar dig dygnet runt, blev po-
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lisens svar till mig. Med tungt hjärta gick jag från polisstationen utan att ha fått någon som helst hjälp. Jag var helt
enkelt tvungen att hjälpa mig själv bäst jag kunde.
Som en sista utväg vände jag mig till massmedia för att få
hjälp, och detta kom att bli mitt effektivaste skydd. Min tanke var att skapa debatt kring problematiken och därigenom
se till att strålkastarna var riktade mot min familj. På så sätt
försökte jag få dem att backa undan. Och mitt fall fick stor
uppmärksamhet eftersom det var under samma period som
ett flertal andra fall av hedersgärningar blev omskrivna.
Fallet Sara i Umeå var det mest omtalade. Hon var, liksom jag, en tjej från Mellanöstern. Hon ströps av sina kusiner för att hon ville leva sitt eget liv. Av samma anledning
blev också en tjej från Stockholm knivskuren av sina släktingar. Jag valde att uppriktigt berätta om de förhållanden
utländska tjejer var tvungna att leva under här i Sverige. Jag
blev en röst och ett ansikte för de tjejer som levde under förtryck och som riskerade att bli utstötta eller dödade om de
inte underkastade sig sina familjers vilja och levnadssätt.
Vid ett nytt försök att få polisens uppmärksamhet hade
jag turen att komma i kontakt med en polis som hade erfarenhet av att arbeta med utländska kvinnor som var hotade
och misshandlade av sina män. Han förstod direkt allvaret i min situation och informerade mig om mina rättigheter som utsatt. Men tyvärr kunde inte polisen erbjuda mig
någon mer handfast hjälp än larmpaket och skyddade personliga uppgifter, eftersom det inte hade gått längre än till
olaga hot.
Jag tog emot larmpaketet men tackade nej till att byta
namn och gömma mig. Vad var mitt brott? Varför skulle jag
gömma mig? Mediekarusellen ökade sedan lavinartat. Jag
blev fullkomligt bombarderad av journalister från en stor
mängd av Sveriges tidningar och radio. Jag medverkade
bland annat i en dokumentär som Folkhälsoinstitutet gjorde i utbildningssyfte, och i teveprogrammet Striptease.
Min anmälan mot min far och min bror ledde slutligen
till rättegång. Min far fälldes för olaga hot och min bror för
olaga hot och misshandel. Direkt efter rättegången åkte jag
med krossat hjärta tillbaka till Sundsvall. Tanken på att jag
aldrig skulle få ha en relation med min familj smärtade mig.
Och jag saknade min mor något så oerhört. Jag öns-kade

91

inget högre än att få vara i hennes famn igen, men jag visste att det var en omöjlighet. Eftersom hennes uppgift som
mor var att uppfostra mig till en lydig och fin flicka och detta
hade misslyckats så fick hon skulden för det.
Hon kunde inte heller ställa sig på min sida eftersom
situationen för henne då skulle förvärras ytterligare. Hon
anklagade sig själv. I dag bor jag och pluggar i Östersund.
Jag studerar till socionom så att jag kan fortsätta mitt arbete
med att hjälpa flickor som har problem som jag har gått igenom, som jag själv har haft. Och i dag känner jag mig stark
och stabil men det har tagit väldigt lång tid att komma dit
där jag är i dag.
Jag har fått ge upp hela min bakgrund och börja om från
början med att bygga upp mig själv, min identitet. Jag har
lyckats skapa mig en plattform på vilken jag står med mina
två egna ben. Jag har kämpat så mycket för att komma dit
och har betalat ett väldigt högt pris. Min trygghet finner jag
hos mina nya vänner som har blivit min nya familj. Trots att
jag fått betala ett så högt pris så ångrar jag inte att jag tog
mitt beslut att ta min frihet och gå.
Självklart är jag mycket ledsen över det som har hänt och
det som jag har förlorat, men jag varken är eller tänker bli
bitter över det som har hänt, för i så fall känns det som att
allting skulle ha skett till ingen nytta. Min familj har förlorat
sin heder och en dotter och jag har förlorat alla mina nära
och kära.
Med facit i handen så tror jag att det inte hade behövt
gå så långt som det har gjort i mitt fall. Hade mina föräldrar
fått stöd och hjälp från en nationell organisation, exempelvis Kurdiska föreningen, så hade det inte behövt bli så här.
Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Det som har hänt mig är inget
som man kan göra någonting åt men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör någonting i
framtiden, så att såna här fall inte upprepas.
Jag har valt att berätta min historia här för er i dag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer, så
att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om
alla drar sitt strå till stacken behöver sånt här inte upprepas.
Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en
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självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och
det liv man önskar sig.
Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och
jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.
Tack för att ni lyssnade.
Fadime Sahindal
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