Sam Harris:

Onko islam uhka
sananvapaudelle?

Onko hyvän joulun toivottaminen

poliittisesti
epäkorrektia?

kuulu. Ateistille jouluevankeliumi on tietenkin
satua. Itse asiassa jokainen, joka omaa riittävästi kriittistä ajattelukykyä tietää, että jouluevankeliumi on täyttä satua. Silti joulua edelleen juhlitaan
”Kristuksen” syntymäpäivänä. Outoa.
Uskonnon läpäisemä kulttuurimme ottaa joulutarinan kristillisine hapatuksineen todesta. Tai
vaikka ei ottaisi, ei joulun uskonnollista sisältöä juuri kukaan uskalla avoimesti kyseenalaistaa.
Nykymaailmassa joulu kuitenkin väistämättä balkanisoi yhteiskuntaamme. Toisenuskoisten ohella
myös vapaa-ajattelijat kuuluvat alati kasvaviin katsomuksellisiin vähemmistöihin, joille joulu ei merkitse mitään kristillisessä mielessä.
Nationalistit puolestaan käyttävät usein epämääräisesti määriteltyjä perinteitä hyväkseen aggressiivisessa retoriikassaan. Eittämättä oikeistopopulistille joulun kristillisten puolien kyseenalaistaminen

vapaa-ajattelijain taholta voisi pahimmillaan toimia
ponnahduslautana suosion kasvuun, kenties jopa
vaalivoittoon. Silti nationalistit haluavat olla ”poliittisesti epäkorrekteja”.
Eikö kuitenkin joulun kristillisten, satuihin perustuvien perinteiden arvosteleminen olisi nimenomaan poliittisesti epäkorrektia, vaikka toki samalla se voitaisiin katsoa aidoksi suvaitsevaisuudeksi ja katsomusten välisen tasa-arvon edistämiseksi?
Niin, eikö jouluun kuulu olennaisena juuri rauha
maassa ja ihmisillä hyvä tahto? Kun kalenterimme
on joka tapauksessa sidottu jouluun, voisi tätä lasten juhlaa kenties ”globalisoida” eli moniarvoistaa
kristillistä sisältöä vähentämällä ja rauhan sanomaa
painottamalla.
Näissä tunnelmissa ja pilke silmäkulmassa, oikein hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta kaikille
Vapaa Ajattelijan lukijoille!
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yvää joulua” on perinteinen tervehdys, joka kuuluu suomalaiseen ja länsimaiseen
kulttuuriin. Kuten Robert Brotherus käsillä olevassa lehdessä osoittaa, joulu ei ole kristillinen juhla, vaikka moni niin luulee. Jopa nimi ’joulu’ tulee pakanallisesta perinteestä.
Monikulttuurisessa Suomessa joulun viettäminen kouluissa ja päiväkodeissa on aiheuttanut sekä
aiheuttaa konflikteja. Muslimeille joulu ei merkitse
mitään – elleivät he sitten halua omaksua valtakulttuurin tapoja, vaikkapa kunnioituksesta tai uteliaisuudesta. Uskonnonvapauden kannalta niinkin viaton perinne kuin joulu on kuitenkin monella tapaa
ongelmallinen.
Tutkijakollegiumin johtaja, professori Juha
Sihvola on kirjoittanut ja esitelmöinyt paljon uskonnonvapaudesta sekä katsomusten tasa-arvosta.
Joulu on oikeastaan oivallinen empiirinen testi uskonnonvapauden toteutumiselle Suomessa. Moni
uskonnoton haluaa, että koulun kevätjuhlassa veisataan Suvivirsi. Samoin moni vapaa-ajattelija haluaa
viettää joulua, joskin ilman kristillistä sisältöä.
Joulu päiväkodissa tai koulussa voi silti aiheuttaa
vaikkapa muslimilapsille pahimmillaan ahdistusta.
Esimerkiksi tonttuleikkeihin eivät kaikki islaminuskoiset voi osallistua – puhumattakaan läpeensä kristillisestä virsien veisuusta tai joulukirkosta.
Jouluevankeliumikaan ei muslimien uskontoon
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Onko Suomi jo sekulaarinen valtio?
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, professori Juha Sihvola luennoi Vihreän sivistysliiton tilaisuudessa Helsingissä 2.12. aiheesta
”Uskonnon ja maailmankatsomuksen vapaus.”
Hänen luentonsa lopputulema oli yllättävä. Kun
hän vertasi Suomen ja Yhdysvaltain perustuslakeja, hän teki johtopäätöksen, että niissä uskonnon,
maailmankatsomuksen ja valtion suhteet ovat hyvin
pitkälle samanlaiset!
Yhtäältä molemmissa maissa vallitsee omantunnonvapaus (omallatunnolla viitataan sekä uskonnollisiin että uskonnottomiin maailmankatsomuksiin), vapaus ilmaista ja olla ilmaisematta uskonnollisia ja ei-uskonnollisia vakaumuksia. Toisaalta
valtio on puolueeton suhteessa maailmankatsomuksiin. Ongelmana näyttääkin olevan, ettei Suomen
lainsäädäntö kaikin osin vastaa vuoden 1999 perustuslain periaatteita!
Sihvola luetteli muutamia lainsäädännön ”kipupisteitä” maailmankatsomusten vapauden kysymyksessä. Suurimmaksi ongelmaksi hän katsoi kirkon
aseman yhteisöverotuksessa, josta hän kuitenkin
katsoi olevan löydettävissä poliittisen kompromissinkin. Uskonnonopetuksen alueella löytyy vielä

Tapani Hietaniemi

moninaisia eriarvoistavia asioita, mutta sen ja etiikan opetuksen sisällöstä tulisi käydä muutenkin
laajempi keskustelu. Suuri ongelma on ”jumalanpilkan” esiintyminen lainsäädännössä, mikä pitäisi tyystin korvata ”uskonrauhan (miksei muuten
”omantunnonrauhan”?) häiritsemisellä”. Se ei saisi
kuitenkaan tarkoittaa kritiikin eikä satiirin kieltämistä. Lisäksi uskonnolliset seremoniat julkisissa
laitoksissa ovat perinteisiä, mutta ne voidaan kokea
syrjiviksi. Teologinen tiedekunta ei ole ongelma,
koska sen opetus ei ole tunnustuksellista vaan tieteellistä, mutta olisi syytä harkita pappiskoulutuksen siirtämistä omiin laitoksiinsa, sikäli kun siihen
sisältyy uskonnonharjoitukseen osallistumista.
Elämmekö siis jo nyt sekulaarissa valtiossa, jonka
lainsäädäntö on jäänyt jälkeen sen perustuslaista?
Onko kirkko oikeassa siinä, että uskonto ja valtio
on jo periaatteessa erotettu, mutta vapaa-ajattelijat
puolestaan siinä, että uskontojen ja maailmankatsomusten välinen tasa-arvo ei ole vielä toteutunut?
Mitä sanoo asiasta oikeuskansleri ja eduskunnan
perustuslakivaliokunta puheenjohtajineen? Pitäisikö
Suomen valtio haastaa johonkin eurooppalaiseen
oikeusistuimeen?
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Menetämmekö
selkärankamme,

kun suojaudumme muslimien pahastumiselta?
Sam Harris

Hollantilainen konservatiivipoliitikko ja provokaattori Geert
Wilders on joutunut uusimmaksi aseeksi maailman tärkeimmässä
kulttuurisodassa; nollasummapelissä läntisen kansalaisyhteiskunnan
ja perinteisen islamin välillä. Tappouhkauksien takia pysyvän
aseellisen vartioinnin varassa elävä Geert Wilders julkaisi Internetissä
15 minuutin pituisen elokuvan nimeltään Fitna (‘Taistelu’ arabiaksi).
Elokuva on tuomittu loukkaavaksi, koska siinä esitetään rinnakkain
kuvia muslimien harjoittamasta väkivallasta ja Koraanin säkeitä.

© Sara Allen.
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K

un muistaa, että juuri nuo väkivallan harjoittajat itse lainaavat usein juuri noita samoja Koraanin säkeitä perusteluna toiminnalleen, on vaikea nähdä, miksi tämä rinnastus olisi
erityisen kiistanalainen elokuvassa tehtynä.
Kiistanalaista tai ei, olisi luonnollista odottaa, että
poliitikot ja toimittajat kaikissa vapaissa yhteiskunnissa yhteen ääneen puolustaisivat Wildersin oikeutta tehdä juuri tuollainen elokuva. Paha kyllä silloin
vain eläisimme toisella planeetalla, planeetalla, jossa
ihmiset eivät innoissaan luopuisi perusoikeuksistaan
”uskonnollisten tunteiden varjelemisen” vuoksi.
Katsokaa kuinka vapaa maailma reagoi Fitnaan:
Hollannin hallitus yritti kieltää elokuvan oitis, EU:
n ulkoministerit tuomitsivat sen julkisesti, kuten teki myös YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon. Hollannin
televisio kieltäytyi esittämästä leikkaamatonta versiota elokuvasta. Kun Wilders ilmoitti aikeensa julkistaa elokuva Internetissä, otti hänen web-sivustoansa isännöivä yhdysvaltalainen Network Solutions
sivut oitis pois netistä.
Tähän väliin astui brittiläinen videoiden jakelija Liveleak, joka esitti lopulta elokuvan maaliskuun 27. päivänä. Elokuva sai yli kolme miljoonaa katselukertaa ensimmäisten 24 tunnin aikana.
Seuraavana päivänä Liveleak kuitenkin poisti elokuvan palvelimiltaan. Yritys peloteltiin itsesensuurin, kun sen henkilökuntaa uhattiin. Elokuva
oli kuitenkin jo levinnyt liian laajalle Internetissä,
jotta sen leviäminen olisi voitu tukahduttaa. Jopa
Liveleak palautti elokuvan sivustolleen tehostettuaan turvatoimiaan.
Boikotteja, uhkauksia, iskuja
ja mellakoita
Luonnollisesti muslimimaissa syntyi oitis liike hollantilaisten tuotteiden boikotoimiseksi. Vastauksena
tähän hollantilaiset yritykset julkistivat islamilaisissa
maissa mainoksia, joissa elokuva tuomittiin. Monet
islamilaiset maat boikotoivat Youtubea ja muita videoiden jakelijoita estääkseen Wildersin jumalanpilkan pääsemästä asukkaidensa ulottuville.
On koettu myös yksittäisiä mielenosoituksia ja
hyökkäyksiä lähetystöjä vastaan sekä vaatimuksia Wildersin murhaamiseksi. Afganistanilaiset
burqaan pukeutuneet naiset polttivat Hollannin
lippuja ja Taleban teki ainakin kaksi kostoiskua hollantilaisia joukkoja vastaan, joissa haavoittui viisi
hollantilaissotilasta. Hollanti on turvallisuussyistä
sulkenut Kabulin suurlähetystönsä. On kuitenkin
myönnettävä, että mitään tanskalaispilapiirrosten
julkaisemisen yhteydessä tapahtuneeseen verrattavaa ei ole koettu.



Tällä välin Muhammad-kuvat piirtänyt tanskalainen pilapiirtäjä Kurt Westergaard uhkasi
Wildersiä oikeusjutulla tekijänoikeusrikkomuksen
vuoksi, koska Wilders oli käyttänyt hänen pommipäistä Muhammedia esittävää piirrostaan ilman
lupaa. Westergaard on piileksinyt vuodesta 2006
lähtien omien tappouhkauksiensa vuoksi, joten
Tanskan journalistiliitto lupautui hoitamaan asiaa
hänen puolestaan.
On kieltämättä hieman huvittavaa, että yksi vainottu mies uhkaa toista samalla tavalla vainottua
miestä oikeusjutulla, vaikka hän itse ei voi esiintyä
missään julkisesti joutumatta mahdollisesti uskonnollisten fanaatikkojen surmaamaksi. On kuitenkin ymmärrettävää, että Westergaard ei halunnut
joutua uudelleen vihollisten eteen heitetyksi ilman
omaa suostumustaan. Westergaard on erittäin rohkea mies, jonka elämän ovat tuhonneet uskonnollinen fanatismi ja vapaan maailman antautuminen
sen edessä.
Tanskan hallitus vangitsi helmikuussa kolme muslimia, joiden epäillään suunnitelleen
Westegaardin surmaamista. Ne tanskalaiset, jotka ovat epäonnekseen sattuneet syntymään Kurt
Westergaard -nimisinä, ovat joutuneet turvautumaan varotoimiin, jotta eivät olisi joutuneet surmatuiksi hänen sijaansa. (Wilders on myöhemmin
poistanut Westergaardin piirroksen elokuvastaan).
Wildersiä kuten Westergaardia ja muita tanskalaisia pilapiirtäjiä on syytetty muslimiyhteisön tahallisesta ärsyttämisestä. Vaikka tämä olisikin totta,
tällainen kritiikki edustaa lähes yliluonnollista moraalista sokeutta ja poliittista varovaisuutta.
Mistä kaikessa on kyse
Peruskysymys ei ole, että jotkut vapaat ihmiset ovat
puhuneet, kirjoittaneet tai piirtäneet tavalla, joka
on ärsyttänyt muslimiyhteisöjä. Peruskysymys on,
että vain muslimiyhteisöt ovat tällä tavalla rähähdysherkkiä. Fitnan ympärillä pyörinyt kiista, kuten kaikki vastaavat kiistat, tuo esiin yhden maailmaamme koskevan tosiasian: Muslimit näyttävät
olevan paljon enemmän huolissaan kokemistaan
oman uskonsa loukkauksista kuin niistä väkivallanteoista, jotka tehdään tuon uskon nimissä. Meidän
sopeutumisemme tähän psykopaattiseen arvojen
vääristymiseen on saanut pelkurimaisen ja passiivisen alistumisen luonteen.
Mukana on merkillistä ironiaa, jonka monet ovat
jo huomanneet. Muslimiyhteisön suhtautuminen
provokaatioihin näyttäisi olevan: “Islam on rauhan
uskonto ja jos sanot, että se ei ole sitä, me tapamme
sinut”. Totta kai totuus on paljon monimutkaisem-
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pi , mutta tämän monimutkaisemmaksi se ei tule:
“Islam on rauhan uskonto ja jos sanot, että se ei ole
sitä, me rauhanomaiset muslimit emme voi ottaa
vastuuta siitä, mitä vähemmän rauhanomaiset siskomme ja veljemme tekevät. Kun he polttavat suurlähetystöjänne ja murhaavat toimittajianne, tietäkää, että me pidämme teitä itseänne pääsyyllisinä ja
käytämme kaiken voimamme ‘rasistien’ ja’ islamofobistien’ kritisoimiseen.”
Antautumisemme näiden uhkausten edessä on
jo “jäähdyttänyt” sanavapauden käyttöämme. Olen
omakohtaisesti jo kohdannut tämän jäähtymisen.
Ensinnäkin ystäväni ja kollegani Ayaan Hirsi Ali
sattuu olemaan vainottujen joukossa. Koska läntiset
hallitukset ovat epäonnistuneet Islamin ongelmista puhuvien suojelemisessa, minä ja monet muut
olemme keränneet suuren määrän rahaa, joilla rahoitetaan Ayaan Hirsi Alin ympärivuorokautinen
suojelu. Ongelmana ei suinkaan ole se, että hallituksilla ei olisi varaa suojella jokaista, joka puhuu
islamia vastaan, vaan se, että niin harva tekee niin.
Jos maailmassa olisi kymmenen tuhatta Ayaan Hirsi
Alia, jokaisen yksilöllisesti kokema uhka vähenisi
olennaisesti.
Omakin sananvapauteni on jo kokenut rajoituksia. Kirjani The End Of Faith (suom. Uskon loppu)
oli jäädä julkaisematta, koska kustantaja pelkäsi sen
loukkaavan uskonnollisia fanaatikkoja (jotka tosin
tuskin sitä lukisivat).
Kun tuli aika tehdä viimeisiä korjauksia kirjan
käsikirjoitukseen kävi ilmi, että monet niistä ihmisistä, joita olin kiittänyt kirjan alkulauseen kiitoksissa, halusivatkin nimensä pois kiitettyjen joukosta. Heidän huolensa koski nimenomaan henkilökohtaista turvallisuutta. Kun muistaa miten hävettävän tehoton reaktio seurasi Salman Rushdien
saamaa fatwa-tuomiota, on heidän huolensa täysin
ymmärrettävissä.
Islam, sananvapaus ja sensuuri
Maailman ehkä vaikutusvaltaisin tieteellinen julkaisu Nature julkaisi hiljattain pitkähkön Islamia puhtaaksi pesevän kirjoituksen. (Z.Sardarin “ Beyond
the troubled relationship”, Nature 448, 131-133;
2007) Kirjoittaja aloitti kirjoituksensa kuin minareetin tornista julistamalla Islamin “luonnostaan
rationaaliseksi”. Kirjoittaja jatkoi väittämällä luonteenomaisen historian ja teologian luennon jälkeen,
että tämän rationaalisen uskonnon nykyinen viihtyminen väkivallan syvyyksissä johtuu pelkästään kolonialismin perinnöstä. Pienen keskustelun jälkeen
Nature suostui julkaisemaan lyhyen vastaukseni kirjoitukseen. Lukijat eivät kuitenkaan saaneet tietää,

että kirjeestäni oli poistettu tosiasiaväitteitä, jotka oli katsottu liian loukkaaviksi islamin kannalta.
Ymmärsin tuolloin päätoimittajan huolen; heidän
ei tarvinnut huolehtia vain Iso-Britannian tukahduttavasta kunnianloukkauslaista, vaan paikalliset
muslimilääkärit ja insinöörit olivat juuri osoittaneet
omaavansa taipumuksia itsemurhapommihyökkäyksiiin. Olin vain kiitollinen, että Nature ylipäätään
julkaisi kirjeeni.
On ironinen kohtalon käänne, että lyhyempi
versio tästä juuri nyt luettavananne olevasta esseestä
oli alun perin tilattu Washington Postin mielipidesivulle, mutta se oli hylätty, koska kirjoitus katsottiin liian islamkriittiseksi. Muistakaa, että kirjoitus
oli siis tarkoitettu nimenomaan mielipidesivulle,
johon lehti halusi kommenttini Wildersin elokuvaa
koskevasta kiistasta. Tämän hylkäyksen ironisuus
ei näytä koskaan valjenneen Postille, sillä lehti vastasi myöhempään, hämmästyneeseen vastaukseeni
tarjoamalla ‘tapporahaa’ kirjoituksesta. Kieltäydyin
siitä.
Voisin luetella pitkän listan muista kohtaamisista toimittajien ja kustantajien kanssa, kuten voivat
monet muutkin kirjoittajat, ja kaikki ne kertovat samasta tosiasiasta: Uskonnollisten oppirakennelmien kritisoiminen on edelleen tabu, mutta yleisesti pidetään erityisen epäviisaana islamista
kirjoittamista.
Islamin ja muiden uskontojen ero
Vain muslimit vainoavat, metsästävät ja murhaavat
uskosta luopuvia, epäuskovia ja kriitikoita tällä 21.
vuosisadallamme. On tietysti syitä, miksi näin on.
Jotkut näistä syistä liittyvät historian ja geopolitiikan sattumiin, mutta toiset voidaan suoraan johtaa
niihin uskonnon perusoppeihin, jotka sallivat väkivallan käytön islamissa.
Vertailun vuoksi: Fitnaa ympäröinyttä mediakohua seurasi hyvin pian kaikkialla läsnä ollut mediakohu, joka koski fundamentalistista Church of
Jesus Christ of Latter Day Saints (FLDS) –kirkkoa. Poliisi tunkeutui Teksasissa lahkon tiloihin ja
otti suojiinsa satoja naisia ja lapsia suojellakseen
heitä lahkon miesten ahdistelulta. Vaikka päälinjan
mormoni-usko on saanut pääuskonnoille varatun
arvoaseman uskontojen joukossa Yhdysvalloissa,
niin sen fundamentalistiset haarat esitetään lehdistössä vain taantuneina kultteina. Tämä siitä huolimatta, että ne kannattavat edelleen moniavioisuutta, puolisoiden pahoinpitelyä, pakkoavioliittoja ja
lapsimorsiamia eli käytännössä lasten raiskaamista. On helppo todeta, että Islam kokonaisuutena
ja kaikkein negatiivisimmilta yksityiskohdiltaan on
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Muslimiyhteisön suhtautuminen provokaatioihin
näyttäisi olevan: “Islam on rauhan uskonto ja jos
sanot, että se ei ole sitä, me tapamme sinut”.

paljon halveksuttavampi kuin fundamentalistinen
mormonismi.
Islamilainen maailma pystyy vastaamaan FLDS:n
synteihin synti synniltä – muslimit harjoittavat moniavioisuutta, pakkoavioliittoja (jotka usein tapahtuvat alaikäisten lasten ja vanhempien miesten välillä) ja puolisoiden pahoinpitelyä. Näihin synteihin
voidaan vielä lisätä vielä pahempina kunniamurhat,
naisten ‘ympärileikkaukset’ , laaja tuki terrorismille, pornografinen viehtymys uskottomien ja uskosta
luopuvien teurastamista esittäviin videoihin, voimakas ja tavoitteiltaan julkisesti kansanmurhaan
pyrkivää antisemitismi ja kyky tuottaa lastenkirjoja
sekä televisio-ohjelmia, joissa ihannoidaan itsemurhapommittajia ja kuvataan juutalaiset ‘apinoina ja
sikoina’.
Näiden kahden uskonnon rehellinen vertailu
tuottaa tulokseksi kummallisen kaksoisstandardin
uskontojen käsittelyssä. FDLS:n miesten tuomitsemista ja lahkon naisten sekä lasten pelastamista
voidaan avoimesti juhlia. Jos hetkeksi unohdetaan
asian poliittinen ja käytännöllinen mahdottomuus,
niin voisimmeko edes kuvitella perinteisen Islamin
vallassa olevien naisten ja lasten vapauttamista?
Missä ovat maltilliset muslimit?
Entä kaikki ne sivistyneet, vapautta rakastavat ja
maltilliset muslimit, jotka ovat yhtä järkyttyneitä muslimien sallimattomuudesta kuin minäkin?
Epäilemättä miljoonat miehet ja naiset mahtuvat
tämän määritelmän alle, mutta äänekkäitä maltillisia on vaikea löytää. Aina kun ”maltillinen Islam”
ilmoittautuu, saakin havaita islamismin piileksivän vain parin epämääräisen kielikuvan päässä siellä
pinnan alla. Tämä kiero strategia peitetään yleisön
näkyvistä poliittisen korrektiuden, toiveajattelun
ja ”valkoisen syyllisyyden” avulla. Tästä johtuen
huomaamme, kuinka Tariq Ramadanin kaltaiset
uhkaavat hahmot voivat menestyksellisesti esiintyä ”maltillisina”. Tariq Ramadanhan on noussut
kuuluisuuteen kosmopoliittisen islamin tyypillisenä



edustajana, mutta hänkään ei pysty kunnolla tuomitsemaan kunniamurhia (hän on vain suosittanut, että käytäntö pantaisiin hyllylle, kunnes asiaa
on tutkittu enemmän). Maltillisuuden kaapua on
soviteltu myös sellaisille ryhmille kuin Council on
American-Islamic Relations (CAIR). Kyseessä on islamistinen pr-yritys, joka esiintyy kansalaisoikeuksien puolesta taistelevana ryhmänä.
Kun sitten vihdoin löydetään todellinen muslimien maltillisuuden ääni, se tuntuu olevan parhaiten tunnistettavissa rehellisyyden puutteesta.
Otetaan esimerkiksi kirjan No God but God kirjoittanut Reza Aslan. Väittelin hänen kanssa Book
TV:n lähetyksessä uskonnosta ja nykyaikaisuudesta.
Keskustelun kuluessa sanoin muutaman epäystävällisen sana Muslimiveljeskunnasta. Myönsin, että
Muslimiveljeskunnan ja täysmittaisten terroristijärjestöjen kuten Al Qaidan välillä on eroa, mutta
sanoin, että niiden ajattelun välillä on niin vähän
eroa, että se on huolestuttavaa. Aslan vastasi mahtipontisella ja henkilöön käyvällä hyökkäyksellä,
jonka ydin oli: “Sanomasi osoittaa täydellisen tietämättömyyden tästä uskonnosta. Et voisi olla enempää väärässä”. Hän väitti myös, että olen omaksunut näkemykseni islamista Fox News -kanavan
lähetyksistä.
Kun tällainen hyökkäys tulee tyylikkäältä,
Iranissa syntyneeltä tiedemieheltä, se saa uudenlaista painoarvoa; varsinkin kun sitä seuraa yleisö,
joka haluaa epätoivoisesti uskoa, että islamin uhkaa on suuresti liioiteltu. Ongelmana kuitenkin
on, että Muslimiveljeskunnan motto todellakin on:
“Allah on päämäärämme. Profeetta on johtajamme.
Koraani on lakimme. Pyhä sota on meidän tiemme.
Kuoleminen Allahin tahtomalla tavalla on meidän
suurin toiveemme.”
Islamistisen väkivallan juuret
Islamin oppien ja islamistien harjoittaman väkivallan välinen yhteys ei yksinkertaisesti ole ohitettavissa. Kaltaiseni uskontokriitikot eivät ole ainoi-
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ta, jotka uskovat, että tällainen yhteys on olemassa.
Peruskysymys on, että islamistit itsekin osoittavat
yhteyden olemassaolon aina kun siihen on mahdollisuus. Tuon yhteyden kieltäminen on paluuta
poliittisen korrektiuden ja uskontojen ehdottoman
hyväksymisen fantasiamaailmaan. Monet läntiset
tiedemiehet, kuten ihailtu Karen Armstrong, näyttävät elävän tuollaisessa paikassa. Kaikki heidän
puheensa siitä, kuinka hyvää tekevää islam “todella” on, ja kuinka fundamentalismin ongelma elää
kaikissa uskonnoissa, vain peittää näkyvistä meidän
aikamme ehkä tärkeimmän kysymyksen. Se islam,
jota valtava määrä maailman muslimeja nyt ymmärtää ja harjoittaa, asettuu todellista kansalaisyhteiskuntaa vastaan. Tuore tutkimus osoitti, että 36
prosenttia 16-24 vuoden ikäisistä Iso-Britannian
muslimeista uskoo, että uskostaan luopuva tulee
surmata. Jopa 68 prosenttia brittiläisistä muslimeista uskoo, että Islamia loukkaavat naapurit tulee pidättää ja vangita, ja 78 prosenttia uskoo, että
tanskalaiset Muhammed-pilapiirrosten tekijät tulisi saattaa oikeuden eteen. Nyt oli siis kyse IsoBritannian muslimeista.
Ajoittain kuitenkin kuullaan ilmiselvät tosiasiat tunnustavia mielipiteitä. Hassan Butt kirjoitti
Guardian-lehdessä:
“Kun olin vielä jäsenenä järjestössä, jota voisi
parhaiten kuvailla brittiläisistä puoli-autonomisista terroristijärjestöistä koostuvaksi Jihad-verkostoksi,
muistan kuinka meillä oli tapana nauraa kun ihmiset televisiossa julistivat, että 9/11 -pommi-iskujen,
Madridin pommien ja Englannin pommi-iskujen aiheuttajana oli länsimaiden harjoittama ulkopolitiikka. Syyttämällä hallitusta meidän teoistamme nuo
ihmiset tekivät propagandatyötä meidän hyväksemme.
Vielä tärkeämpää oli, että he myös auttoivat viemään
kriittisen huomion pois tärkeimmästä syystä väkivaltaamme: Islamin teologiasta.”
On hämmästyttävää kuinka harvoin kuulee tuollaista rehellisyyttä “maltillisen” islamin julkisten
edustajien suusta. Me olemme velkaa todellisille islamin maltillisille sen, että tarkastelemme heidän
uskonveljiään samalla sivistyksen ja järkevyyden
asteikolle, jota pidämme itsestään selvänä muiden
ihmisten osalta. Vain meidän tahtomme avoimesti kritisoida islamia sen aivan liian ilmeisistä vioista
voi antaa sellaisen turvan, että maltilliset muslimit,
maalliset muslimit, uskosta luopujat ja ennen kaikkea naiset voivat nousta uudistamaan uskoaan.
Tarvitaan lisää islamkritiikkiä
Jos jotakuta voidaan uskottavasti syyttää rasisteiksi tässä keskustelussa, he ovat niitä läntisiä ymmär-

täjiä ja “monikulturisteja”, joiden mielestä arabit
ja muslimit ovat liian kehittymättömiä ottamaan
vastuun aidosta kansalaisyhteiskunnan keskustelusta. Kuten Ayaan Hirsi Ali on sanonut, etenkin
Länsi-Euroopassa on menossa erikoinen “positiivinen syrjintä”, jossa muslimisiirtolaiset vapautetaan
läntisistä moraalinormeista, jotta “kunnioitettaisiin”
heidän kulttuurinsa ilmiselviä vinoutumia. Hirsi Ali
on todennut, että esiin nousee piilorasistinen kaksoisajattelu aina kun läntisen vallan edustajat toitottavat, että “islam tarkoittaa rauhaa”. Samaan aikaan
he kuitenkin tekevät valtavia ponnistuksia suojautuakseen uusilta tapauksilta, joissa barbaarit taas villiintyvät jonkin elokuvan, sarjakuvan, kirjan, oopperan, kauneuskilpailun tai vaikkapa nallekarhun
nimeämisen vuoksi.
Oletko nähnyt tanskalaispilapiirrokset, jotka
niin suututtivat muslimimaailmaa? Todennäköisesti
et, ainakin, jos olet amerikkalainen, sillä kuvien julkistaminen estettiin lähes jokaisessa sanomalehdessä, aikakauslehdessä ja televisiokanavalla
Yhdysvalloissa. Kun ottaa huomioon niiden saaman
purkauksenomaisen vastaanoton - sadat tuhannet
muslimit osoittivat mieltään ja sadat ihmiset kuolivat - olisi jo niiden pelkän arkipäiväisyyden pitänyt
tehdä piirroksista erittäin uutiskelpoisia. Piirrokset
julkaisseen Free Inquiry -aikakauslehden (johon minulla on ollut kunnia kirjoittaa) painos poistettiin
Yhdysvaltojen suurimmista kirjakaupoista. Nämä
ovat juuri sellaisia antautumisen eleitä, joita meidän
pitäisi välttää tulevaisuudessa.
Fitna-kiistasta tulisi vetää johtopäätös, jonka mukaan tarjolla pitäisi olla enemmän islamkritiikkiä,
eikä vähemmän. Kritiikkiä pitäisi tulvia niin paljon,
ettei edes harhaisin islamisti kuvittelisi voivansa sitä
pysäyttää. Kirjan Why I am Not a Muslim kirjoittaja
Ibn Warraq sanoi viimeaikaisista tapahtumista:
”Läntisellä medialla on vääristynyt tapa voivotella islamilaisen reformaation puutetta ja toisaalta tietoisesti jättää huomiotta sellaiset teokset, kuten
Wildersin elokuva. Kuinka he luulevat uudistumisen
tapahtuvan, jos ei kritiikin kautta? Ei ole sellaista oikeutta kuin oikeus pahastua. Itse asiassa minua loukkaa suuresti Koraanin sisältö, joka on täynnä vihaa
kristittyjä, juutalaisia, uskosta luopujia, epäuskovia
ja homoseksuaaleja kohtaan, mutta en voi vaatia sen
vaientamista.”
On jo aika huomata, että ne, jotka vaativat “oikeutta loukkaantua”, ovat myös julistaneet vihansa
kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.
Kääntänyt Jaakko Wallenius, kirjoittajan luvalla.
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Sata vuotta

suoraa

Teksti ja kuvat: Erkki Haapaniemi

Ainoastaan kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen tuntija kykenisi
arvioimaan Veikko Porkkalan elämäntyötä. Vapaa-ajattelijain delegaatio
kävi onnittelemassa tätä työväenliikkeen veteraania ja Helsingin
yhdistyksen jäsentä hänen sadannen syntymäpäivänsä aamuna 22.
marraskuuta. Jotakuinkin jännittyneinä nousimme hänen kalliolaisen
kerrostaloasuntonsa ovelle. Meidät otti vastaan suoraryhtinen mies,
joka ei enää näe, mutta muistaa, ajattelee ja puhuu täysin kirkkaasti.
Onnittelimme päivänsankaria Engelsin mietelmällä orjan ja proletaarin
erosta. Keskustelu lähti käyntiin ja ennen kaikkea Arto Tiukkasen
muistot omasta kirjanpainajaisästään saivat Porkkalan ilahtumaan.
Illalla oli vielä parin sadan vieraan juhlalounas työväentalolla; Tiukkanen
ja Ritva Haapala olivat mukana.
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otien jälkeen syntyneen on mahdoton käsittää Porkkalan elämän dramaattisuutta.
Kymmenen ikäisenä vuonna 1918 hän joutuu
Loviisassa äitinsä kanssa hakemaan isänsä ruumiin
joukkoteloituspaikalta. Isä oli punaisten sanitääri. Pojasta tulee puuseppä. Heti 18-vuotiaana hänet
vedetään ammattiyhdistykseen. Hän liittyy myös
maanalaisesti toimivaan Suomen Kommunistiseen
Puolueeseen. Elämänpiirinä on Helsinki ja sen työläiskaupunginosat. Valtiollinen poliisi vahtii radikaalin työväen järjestöjä yötä päivää, eikä siltä
puutu agentteja. Veikko Porkkala joutuu poliittisena vankina kuritushuoneeseen ensimmäistä kertaa 1933, kolmen viikon kuulustelujen jälkeen.
Viinapoliisi oli löytänyt hänen piilottamansa lentolehtiset hänen vaimonsa sisaren kattolampusta.
Talvisotaan Porkkala ei joutunut, menetettyään
neljä sormeaan sirkkelissä, mutta syksyllä 1940 seurasi “turvasäilö”, siis vankilassa istuminen ilman tuomiota. Kaikkiaan valtion linnoja tuli kierretyksi seitsemän kappaletta ennen uutta aikaa. Vapauduttuaan
välirauhansopimuksen jälkeen syksyllä 1944
Porkkala oli jo seuraavan toukokuun 9. päivä järjestämässä suuria rauhantanssiaisia Rautatientorilla.
Seurasi nopea nousu: SKP:n keskuskomitea,
kansainvälisen puutyöläisten liiton pääsihteeriys.
Opiskelua Sirola-opistossa ja Moskovassa; kieliä,
filosofiaa, yhteiskuntatieteitä. Moskovan puoluekoulussa Porkkala kuulee luennon, jossa jo ennen Hrushtshevin kuuluisaa puhetta arvostellaan
Stalinin kauden henkilönpalvontaa.

Veikko Porkkalan muistelmat “Puuseppä työväenluokan palvelijana” (1999) vilisevät kansainvälisen politiikan suuria nimiä, maita, kansoja, järjestöjä. Hän istuu Ho Tshi Minhin pöydässä. Hän
järjestää ammattiyhdistyksiä ja työsuojelua kaikilla viidellä mantereella. Hän yrittää luoda yhteyksiä angloamerikkalaiseen ay-liikkeen ja Maailman
Ammattiyhdistysten Liiton välillä, jossa myös sosialistimaat ovat mukana. Hänet pidätetään milloin
Floridassa, milloin Espanjassa. Kyproksella rakennusmiehet syövät tauollaan leipää ja oliiveja ja ovat
iloisia, kun kansainvälisen liiton pääsihteeri syö heidän kanssaan.
Ceylonilla Porkkala yrittää saada aikaan neuvotteluja kiinalaismielisen ja oman siipensä ay-liikkeen
välille, mutta tamilien ja hindujen välinen kysymys
sotkee kuvioita entisestään. Kotimaan politiikassa sosialidemokraatit valtaavat ammattijärjestöjä
sorkkarautojen, ministerien, poliisien ja jenkkidollareiden avulla. Kannattaa lukea. Kirjansa lopuksi
Porkkala esittää tiiviin näkökulmansa SKP:n hajoamiseen ja lehtimiesten vaikutukseen siinä.
Nykyhelsinkiläisten ongelmat tuppaavat olemaan
tyyliä makrobioottinen ravinto vai ei; suhtaudunko
transseksuaalisuuden ongelmaan yhteiskunnallisena konstruktiona vai psykoanalyyttisen libidoteorian kautta?
On avartavaa joskin saa tuntemaan oman pienuuden, kun yrittää kuvitella Porkkalan elämänhistoriaa. Sata vuotta suoraa tietä aatteen ja luokan
palveluksessa; suoraa, vaikka ei tasaista.
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Robert Brotherus

Puheenjohtaja Jussi K. Niemelä luovuttaa Robert
Brotheruksen suunnitteleman Väinö Voipio
-kunniakirjan Erkki Tuomiojalle.
kuva: Eino Huotari

Toiminnanjohtaja Paula Vasama kiinnittää palkitun
rintaan liiton kultaisen ansiomerkin.
kuva: J.K.Niemelä

Väinö Voipio -palkinto 2008 Erkki Tuomiojalle

Vapaa-ajattelijain liiton vuoden 2008 Väinö Voipio -palkinto myönnettiin kansanedustaja Erkki
Tuomiojalle Voipion syntymäpäivänä 11.12. eduskuntatalon kabinetissa.
Tuomioja on edistänyt uskonnotonta kulttuuria merkittävästi tultuaan rohkeasti ulos kaapista ateistina Skepsis ry:n 20-vuotisjuhlassa joulukuussa 2007. Samassa yhteydessä Tuomioja kyseenalaisti teologian opetuksen yliopistolla. Lisäksi Tuomiojan Darwin-symposiossa pitämä puhe ”Sekulaarin yhteiskunnan tulevaisuus” käsitteli vapaa-ajattelijoille tärkeitä teemoja. Puhe löytyy Tuomiojan kotisivuilta osoitteesta http://tinyurl.com/68ekb4.
Paula Vasama ja Erkki Tuomioja. kuva: J.K.Niemelä
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Joulun skitso
sarvipää
J

oulupukki on Yhdysvalloissa “Santa Claus”.
Surkea käännös. Merkitykseltään kaukaisempaa
sanaparia saa hakea ja kuitenkin molempia käytetään sulassa sovussa samasta hahmosta. Englannin
“Santa Claus” on väännös “Saint Nicholas” -pyhimyksestä. Pyhä Nikolas vaikutti piispana 400-luvulla nykyisen Turkin alueella ja oli tunnettu köyhille jakamistaan lahjoista.
Joulupukki taas koostuu sanoista “joulu” ja “pukki”. Kummallakaan sanalla ei ole mitään tekemistä sen paremmin Nikolas-pyhimyksen kuin koko
kristinuskon kanssa. Joulu samastetaan nykyään
usein englannin kielen ’Kristuksesta’ väännettyyn
“Christmas” -sanaan, mutta jo korvalla kuulee, että samastus on tässäkin kaukaa haettu. Suomen
“Joulu”, ruotsin “Jul” ja Eestin “Joul” tulevat kaikki
germaanisesta “Yule”-sanasta. Yule oli germaanisten
heimojen kauan ennen kristinuskoa viettämä 12päiväinen keskitalven juhla, jonka nimi on edelleen
perua muinaisnorjan sanasta “hjól”. Hjòl tarkoittaa
pyöreää ja kuvastaa “vuoden pyörän” matalinta pistettä, jolloin aurinko on alimmillaan ja josta se lähtee taas nousemaan.
Entä sitten se pukki? Germaanisen Thor-jumalan
vaunuja veti tarinoissa kaksi pukkia. Vanhassa Yuletraditiossa oli tapana teurastaa pukki juhlaruuak-

si ja uhriksi. Teurastetun pukin ajateltiin heräävän
henkiin paholaismaisena hahmona, luoden pohjan
myytille paholaisesta sarvipäisenä pukinjalkaisena hahmona. Ruotsissa vielä 1800-luvun lopulla
jouluperinteeseen kuului “uhrileikki”, jossa vuohipukuun pukeutunut mies leikisti “teurastettiin”.
Suomessakin vanhaan aikaan joulupukki oli ruma
sarvipäinen olento, joka pelotti lapsia ja vaati lahjoja sen sijaan että olisi tuonut niitä. Myöhemmin
Pohjanmaalla, joulun ja uudenvuoden välisenä
“nakkooaikana” alettiin kulkea iltaisin pukeiksi
naamioituneina heittämässä ystäville ovesta pieniä
olkipukkeihin piilotettuja lahjoja. Poikkesivatpa
pukit välillä sisäänkin kestitystä ja viinaryyppyjä
pyytämään.
Joulupukissa siis yhdistyvät iloisesti sarvipäinen
saatana, antelias turkkilainen pyhimys ja pohjoisnavalla asuva Coca-colaa juova “ho! ho! ho” -hemmo. Vähän niin kuin isä, poika ja pyhä henki, jotka
veikeällä teologisella retoriikalla ovat “yksi ainoa
ja kuitenkin täysin erilliset”. Ota sitten siitä selvä.
Kun seuraavan kerran englanninkielinen ystäväsi
kysyy sinulta mitä tuo “Joulupukki” tarkoittaa, voit
kertoa sen olevan “Yule Goat”.
Kirjoittajana on liittohallituksen jäsen.
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Korkeimman oikeuden jäsenille
Suomen hallituksen jäsenille ja kansanedustajille
Tiedotusvälineille

AVOIN KIRJE
Julkaisuvapaa: 21.10.2008

Korkein oikeus päätti perjantaina 17.10.2008 antamassaan tuomiossa, ettei uskonnollisista syistä tehty
poikalapsen ympärileikkaus ole rangaistava teko, jos
leikkaus tehdään asianmukaisesti ja kivunlievityksestä huolehditaan.
KKO katsoo, että lapsen huoltajalla on oikeus
päättää ympärileikkauksen kaltaisesta pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta, ”kunhan toimenpide
edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä”. Mikään
tutkimus ei kuitenkaan osoita lapsen hyvinvoinnin lisääntyvän silpomisesta. Uskonnollisesta syystä
tehdyllä ympärileikkauksella voi KKO:n mukaan
jopa ”olla myönteistä merkitystä muslimipojan ja
hänen identiteettinsä kehittymisen kannalta sekä
uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöön liittymisen kannalta … ympärileikkaus on muslimeilla vakiintunut ja vanha perinne sekä kiinteä osa miesten
identiteettiä”. Edellisen valossa tämä on spekulointia. Mies voi ympärileikkauksen teettää itselleen, jos
siltä alkaa tuntua. Lapsen leikkaamatta jättäminen
ei ole peruuttamaton toimenpide.
KKO esitti myös, että ”lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen puututtiin vain vähän … eikä
toimenpiteestä jäänyt pysyvää haittaa”. Tuomion
peruste ei vastaa lääketieteellisiä faktoja. Esinahan
amputointi on kaikissa tapauksissa terveysriski. Se
aiheuttaa pysyvän ja peruuttamattoman ruumiinvamman, joka alentaa seksuaalista herkkyyttä ja toimintakykyä. Se on väkivaltaista kajoamista lapsen
koskemattomuuteen kaikkein intiimeimmällä fyysisyyden alueella.
Suomen rikoslaissa pahoinpitely on rangaistavaa.
Silpomisen ja muunlaisen fyysisen pahoinpitelyn
pitäisi johdonmukaisuuden nimissä olla kiellettyä
myös niissä tapauksissa, kun sitä yritetään puolustaa uskontoon tai kulttuuriin vetoamalla. Toisaalta
Suomen juutalaisessa yhteisössä on iät ajat tehty
poikien ympärileikkauksia, joista ei ole nostettu oikeusjuttuja. On siis ilmeistä, että uskonnoille on
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annettu tässä suhteessa erivapaus rikoslain suhteen.
Perustuslaki ja Lapsen oikeuksien sopimus kuitenkin kieltävät syrjinnän sukupuolen tai uskonnon perusteella, ja valtio on sitoutunut ryhtymään
tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin lapsen terveydelle haitallisten perinnäistapojen poistamiseksi. Euroopan biolääketieteen sopimus kieltää
kajoamasta suostumustaan antamaan kykenemättömän ihmisen koskemattomuuteen muuten kuin tämän välittömäksi omaksi eduksi.
Tyttöjen sukupuolielinten silpominen on jo selkeästi tuomittu kaikissa oikeusvaltioissa, mutta poikia perustavanlaatuinen ihmisoikeus yksilön koskemattomuudesta ei näytä suojaavan. KKO:n tuore
päätös on vaarallinen ennakkotapaus, koska sen
avulla lasten silpomista voi perustella muutenkin
kuin uskonnollisena tapana, jos sen vain saa näyttäytymään “lapsen kokonaisetuna”. Tosiasiassa ympärileikkaus on vakava yksilön koskemattomuuden
loukkaus. Se on sukupuolielinten silpomista.
80 prosenttia suomalaisista vastustaa sosiaali- ja
terveysministeriön kaavailemaa ympärileikkausten
laillistamista Suomessa. Suomalaiset sallisivat ympärileikkauksen ainoastaan aikuisille, jotka teettävät sen itselleen. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista sallisi ympärileikkauksen tekemisen lapselle.
Vastaajista 13 prosenttia ei osannut tai halunnut
vastata kysymykseen.
Tiedot ilmenevät Lastensuojelun Keskusliiton
Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Kyselyyn
vastasi noin tuhat henkeä syyskuun lopulla.
Vastausten virhemarginaali on kaksi prosenttia
kumpaankin suuntaan.
Me allekirjoittajat vaadimme, että sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus säädetään Suomessa rikokseksi
erillislailla.
Helsingissä, 21.10.2008
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YK:n ihmisoikeusjulistuksen

unohdettu juhlapäivä

Y

K:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen
julistus, jota voi hyvin pitää eräänä demokratian historian tärkeimpänä dokumenttina, täytti 10. joulukuuta 60 vuotta.
Ihmisoikeusjulistuksessa määriteltiin ensimmäistä
kertaa perustavanlaatuiset yksilön oikeudet ehdottomina ja luovuttamattomina kaikille maailman ihmisille kuuluviksi. Julistus hehkuu sodanjälkeisen
jälleenrakennusoptimismin henkeä, ja uhmakasta
lupausta totalitarismien ja sotien jäljiltä: tämä ei saa
ikinä toistua – vaikka joissain paikoissa hirvittävät
rikokset jatkuivat siihenkin aikaan, kenenkään niihin puuttumatta.
1948 ihmisoikeusjulistus on kansanvallan todellinen merkkipaalu, koska se vahvistaa perusoikeudet, joita ilman ei avointa ja demokraattista yhteiskuntaa voi olla: sanan- ja uskonnonvapaus, kansalaisten tasavertaisuus lain edessä, yksilön
itsemäärämisoikeus sekä poliittiset perusoikeudet
kuten kokoontumis- ja äänestysoikeus. Ihmettelen,
ettei näin merkittävän julistuksen 60-vuotispäivää
juhlita julkisuudessa näkyvämmin. Sille omistettuja avoimia seminaareja tai tapahtumia ei juuri näy,
eikä ihmisoikeuksista ja niiden kehityksestä kuudenkymmenen vuoden aikana keskustella kovin
paljon.
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Iivi Anna Masso

Johtuuko hiljaisuus kenties siitä, että pidämme
ihmisoikeuksia jo itsestään selvinä? Länsimaiden
tapauksessa näinhän pääosin on, lainsäädäntömme
seuraa tunnollisesti ihmisoikeusjulistuksen henkeä.
Neuvostototalitarismin kaatuminen oli myös merkittävä kansainvälinen ihmisoikeusvoitto. Mutta
ihmisoikeuksien kehitys maailmalla ei ole oikeuttanut 40-luvun optimismia. Sodat ja kansanmurhat
eivät vieläkään lopu, diktaattorit pysyvät vallassaan.
Eikä YK:n oma toimintakaan tue aina ihmisoikeusjulistuksen toteutumista – välillä jopa päinvastoin.
Maailmanlaajuinen ihmisoikeuksien hallinta on
hankalaa, koska maailman hallitsijoista suuri osa ei
välitä ihmisoikeuksista.
Humanisteja ja ihmisoikeuksien ystäviä on viime
aikoina närkästyttänyt YK:n ihmisoikeusneuvoston tuottama päätöslauselma “uskontojen halventamista” vastaan. Kriitikkojen mukaan se tarkoittaa
käytännössä uskontojen arvostelun kieltoa, ihmisoikeusjulistuksessa määritellyn sanan- ja omantunnonvapauden vastaisesti. Tätä päätöslauselmaa tukivat paitsi islamilaiset OIC-maat, joista valtaosa ei
kunnioita omien kansalaistensa oikeutta ainakaan
uskonnonvapauteen eikä tasa-arvoon, myös muut
ihmisoikeuksien kannalta ongelmalliset maat kuten
Venäjä, Valkovenäjä ja Kuuba.
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Samalla tavalla “ksenofobian ja rasismin” vastustamisen nimissä on YK:n kolmas komitea sittemmin esittänyt päätöslauselman, joka pyrkii kriminalisoimaan positiivisia puheita kaikista, jotka
Toisessa maailmansodassa taistelivat Saksan rinnalla
Neuvostoliittoa vastaan – silloin myös Suomen historiasta voitaisiin tehdä “rikollista”. Tällaisten yksipuolisesti joitakin tahoja suojelevien, ja vastapuolen
automaattisesti rasistiseksi ja rikolliseksi leimaavien päätöslauselmien ongelma on se, etteivät ne erota todellista vihan lietsontaa poliittisesta puheesta,
jonka pitäisi kuulua sananvapauden suojaan.
YK ei siis ole kovin innokas suojelemaan itse
1948 julistamaansa sananvapautta, joka on tärkein
poliittinen vapaus ja demokratian ehdoton edellytys. Maailmanjärjestön työ ihmisoikeuksien puolesta kärsii uskottavuuspulasta myös uuden ihmisoikeusneuvoston koostumuksen takia. Neuvostoon
kuuluvat useat omien kansalaistensa ihmisoikeuksia rutiininomaisesti polkevat maat kuten Saudi
Arabia, Venäjä, Kuuba ja Kiina. 2006 perustettu
neuvosto korvasi ihmisoikeuksien toimikunnan,
joka todettiin korruptoituneeksi ja epäuskottavaksi. Nyt näyttää siltä, ettei se merkittävästi eroakaan
edeltäjästään.
Olisiko siinä yksi syy siihen, ettei YK:n ihmisoikeuspäivää juhlisteta kovin näyttävästi? Filosofi
Hannah Arendt, joka huomasi heti maailmansotien jälkeen, että ihmisoikeudet käytännössä toteutuivat vain valtioiden kansalaisoikeuksina, oli ehkä
kiusallisen oikeassa arvatessaan, että ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti valvova “maailmanhallitus” muodostuisi käytännössä hallitsemattomaksi
byrokratiahirviöksi. Hirviötä kasvattaa paitsi YK:
n epädemokraattisten jäsenvaltioiden suuri määrä,
myös ihmisoikeuksien käsitteen laajentaminen koskemaan monia kulttuurisia ja sosiaalisia oikeuksia,
joiden paikka olisi pikemminkin valtioiden politiik-

kaohjelmissa kuin luovuttamattomien perusoikeuksien joukossa.
Oikeuksien tulkinnanvaraisuuden lisääminen
vaarantaa keskeisten perusoikeuksien valvonnan,
kuten yllämainituista esimerkeistä näkyy. Ongelmaa
vahvistaa ihmisoikeusretoriikan “varastaminen” alkuperäisten ihmisoikeuksien vastaisten liikkeiden
käyttöön. Siksi ihmisoikeuksien 60-vuotispäivänä
juhlasankari ansaitsee täyden huomiomme: nostetaan “vanhat hyvät”, 1948 julistetut, ihmisoikeukeudet taas kunniaan!
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Teuvonneuvo

Henkilökohtaisesti

S

ain Vapaa-ajattelijain liiton kultaisen ansiomerkin rintaani 1.11.08 liittohallituksen kokouksessa. Hämmentynyt olin, kun huomasin, että vain yksi aikalaisistani oli hallituksessa.
Aika vain kuluu ja uudet ihmiset astuvat remmiin.
Hyvä niin. Perisuomalaisena miehenä en ole ollut
prenikoiden perään, mutta joitain aatoksia tuokin
kunnianosoitus mieleeni toi.
Tosiaankin reilusta kaksikymppisestä aina nelikymppiseksi meni aktiivisena julkivapaa-ajattelijana, siis nuoruus. Helsingin yhdistyksessä, liiton
hallituksessa ja lehden tekijänä housun takamukset
kuluivat. Lehti erityisesti aikataulutti koko muuta
elämää reilut 16 vuotta. Aluksi lehti tuli kahdeksan kertaa vuodessa ja myöhemmin kuusi. Vanhalla
leikkaa-liimaa -tekniikalla oli käytännössä kolme
viikonloppua kiinni lehteä kohti eli puolet vuoden viikonlopuista. Muu elämä sitten sen mukaan,
lomatkin.
Talkoohenki ja sitoutuminen aatteeseen täytyi
olla jotenkin elämäntapana. Kokouksia, esiintymisiä, reissuja, omaa kirjoittamistakin oli riittämiin. Erityisesti tekemäni aukeaman pikku-uutiset
- Silppua - oli luettu ainakin myönteisen palautteen myötä, mutta aikaa vievän työlästä kiteytellä
muutamalle riville. Eikä vapaa-ajattelijat ollut ainoa
yhdistystoiminta vaan oli muutakin. Leipätyö ja
perhe-elämääkin. Lopulta yksinhuoltajana oli priorisoitava ja luovuttava ajan puutteeseenkin vedoten. Elämänhallinnassa ajankäyttö on loppupeleissä
merkitsevin.
Aktiiviaikanani liitto sai oman toimiston, kokoaikaisen työntekijän, talous oli tiukka, mutta kunnossa. Valtiontukien alussa olin lobbauksessa mukana. Liitolta alettiin pyytää lausuntojakin ja et-opetuksen kehityksessä oltiin vahvasti mukana. Omaa
kustannustoimintaakin oli. Vahvaa perustaa luotiin
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ja mahdollisuuksia toiminnalle, joka edelleen jatkuu. Vahvoja yksilösuorituksia oli, mutta perusta
on ollut tiimityössä. Erilaisista painotuksista huolimatta yhteinen toimintalinja aina löytyi. Välillä
tunsin olevani sovittelija. Arvokkaana pidän erilaisiin ihmisiin tutustumisen.
Oli pitkänlinjan puurtajia, värikkäitä persoonallisuuksia, taustavaikuttajia, myötäilijöitä, pyrkyreitäkin. Jotkut piipahtivat toiminnassa, jotkut jaksoivat pidempään. Jokaiselle haluavalle löytyi hommia. Vapaa-ajattelijat yksilöinä osoittautuivat aivan
tavallisiksi ihmisiksi. Ehkä kuitenkin hiukan yleistä
syvällisemmiksi johtuen auktoriteeteille alistumattomuudesta. Muistan kun ensimmäinen kulttuuripoliittinen ohjelma julkaistiin lehden liitteenä,
niin moni mietti, että tätäkö olemme ajamassa.
Uskonnottomuus on laaja asia ja sen historia pitkä.
Me uskonnottomat sen kulttuurin elämällä kuitenkin teemme ihan itse. Ehkä nyt etäisyyttä saaneena
ymmärrän itsekin sen paremmin. Rypyt ja kokemus
tahtovat tulla yhdessä.
Jo toiminta-aikanani olin paljon tekemisissä
kansainvälisissä liiton yhteyksissä. Sitä kautta näki
myös, kuinka uskonnottomilla eri puolin maapalloa
on varsin erilaiset olot. Liike saattoi olla myös maittain hajanainen. Meillähän on vasta kolme organisoitunutta suuntausta nykyään. Kaikilla sekularisteilla on kuitenkin yhteisiä humanistisia pyrkimyksiä ja se on myönteistä. Yhteistyö ei edellytä yhdistymistä, muttei jakautuminenkaan aina merkitse
lisääntymistä.
Nyt kun lähes rivijäsenyys on osanani, niin
muistuu mieleen eräskin keskustelu kasikymppisen vapaa-ajattelijaveteraanin luona. Tekstasin
Helsingin yhdistyksen onnitteluadresseja toistakymmentä vuotta, joita lähetettiin postitse tasavuosia täyttäville jäsenille alkaen 70-vuotiaasta
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viiden vuoden välein. Korkein luku, jonka tekstasin oli muuten 95. Joskus päätin viedä ihan itse
adressin ovelle onnitellakseni oikein henkilökohtaisesti sankaria. Muutaman kerran sain kahvitkin tai jouduin keskelle isoja juhlia. Tässä kyseisessä tapauksessa oli leski, jonka kanssa vierähti tovi
yksinäisyyden ja seesteisen arjen kokemuksessa.
Hän tokaisi, että jatkaa jäsenenä loppuunsa saakka, vaikkei aina kaikesta ihan samaa mieltä olekaan

Vapaa Ajattelijaa lukiessaan. Jotenkin tuo neuvo
on iskostunut minuunkin. Vapaa-ajattelijaliikkeen
suuren linjan hengissä pysymisessä olen minäkin
ollut osaltani mukana. Ja kun jatkan jäsenyyttäni,
niin tulevillakin sukupolvilla on siihen mahdollisuus. Aika juhlallisesti virkottu, mutta näinkin voi
henkilökohtaisesti kokea.
teutori

http://www.jesusandmo.net/
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Miksi kuluttajansuoja ei toimi

uskontojen suhteen?
Veli Taskinen

Kuluttajansuojalakimme pyrkii suojelemaan kuluttajia tuotteiden
ja palveluiden virheiltä ja puutteilta. Miksi se ei tee samaa
uskonnollisten instituutioiden ja liikkeiden palveluiden suhteen?
Miksi niille on annettu “lupa” antaa katteettomia lupauksia “ikuisesta
elämästä”, ”taivas-osuudesta” yms. ja opettaa luonnontieteen
vastaisia käsityksiä?

U

skonnolliset instituutiot voidaan lukea
kuuluviksi kuluttajansuojalain mukaiseksi elinkeinonharjoittajaksi, joka tarjoaa
palveluita, kuten esim. perherituaalit, rippikoulu,
jumalanpalvelukset, ”sielunhoito” jne., maksua eli
kirkollisveroa vastaan. Lain mukaan palveluiden
markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä
siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta
menettelyä. Sopimatonta menettelyä ei saa käyttää
myöskään asiakassuhteen aikana.
Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena
mm. silloin, kun se loukkaa ihmisarvoa tai uskonnollista vakaumusta. Pienten lasten ”pakottaminen”
häneltä mitään kysymättä – eihän hänellä ole siihen vielä edellytyksiäkään – vanhempiensa uskonnollisen instituution (kirkon) jäseneksi on selkeästi hyvän tavan ja sen lisäksi uskonnonvapauden ja
ihmisoikeusperiaatteiden vastaista. Niiden mukaan
ketään ei voida pakottaa vanhempien tai muiden
päätöksellä valitsemaan katsomustaan, sen voi teh-
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dä ainoastaan yksilö itse siinä vaiheessa, kun hänellä
on riittävä tieto ja ymmärrys asiasta.
Markkinoinnissa ei myöskään saa käyttää sopimatonta menettelyä, kuten suorittaa harhaanjohtavaa mainontaa tai antaa virheellistä informaatiota
palvelun tai tuotteen ominaisuuksista. Katteettomat
lupaukset ikuisesta elämästä yms. ovat nimenomaan
tällaista virheellistä informaatiota. Koska kukaan
ei pysty näyttämään niiden todenperäisyyttä, on se
lain mukaan kiellettyä. Eikö tämä ole myös esittäjiensä epärehellisyyttä – opettaa em. asioita ja
tuntea luonnontieteen nykykäsitykset maailmasta,
jotka ovat yhä kauempana uskontojen esittämistä
harhakäsityksistä? Tai sitten se on täydellistä järjen
heittämistä narikkaan, mikä on täysin skitsofreenista ja käsittämätöntä touhua.
Edelleen markkinointi on hyvän tavan vastaista,
jos siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, jolla vaarannetaan terveyttä. Uskonnollisilla perusteilla
tapahtuva ympärileikkaus on vaarantanut ja edel-
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leenkin vaarantaa lukemattomien lasten terveyttä.
Sen lisäksi se on törkeää ihmisoikeuksien – ruumiillinen koskemattomuus – ja uskonnonvapauden
loukkausta.
Lain mukaan alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos siinä käytetään
hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta, jos se on omiaan vaikuttamaan haitallisesti alaikäisen tasapainoiseen kehitykseen. Mitä
muuta esimerkiksi nuorten rippikoulu on kuin
alaikäisten kehittymättömyyden ja herkkäuskoisuuden hyväksikäyttämistä jatkamaan uskonnollisen instituution jäsenyyttä, johon hänet on lapsena
pakotettu?
Lisäksi, mikäli menettely on omiaan heikentämään sellaisten kuluttajien päätöksentekoa, jotka
ovat erityisen alttiita vaikuttamiselle ikänsä, vammansa tai herkkäuskoisuutensa vuoksi, menette-

lyn sopimattomuutta arvioidaan heidän näkökulmastaan. Tässä tulee mieleen esimerkiksi vanhusten herkkäuskoisuuden hyväksikäyttäminen, jolla
heidät saadaan pidettyä ”koukussa” ja maksamaan
kuuliaisesti jäsenmaksunsa tai jopa testamenttaamaan omaisuutensa seurakunnalle.
Ja vielä: yritys ei saa pakottaa asiakasta hyväksymään kohtuuttomia irtisanomis- tms. ehtoja. Nyt
kirkosta ei voi erota kuin vasta 18-vuotiaana (tai
vanhempien luvalla hieman aikaisemmin), mikä
on selvästi kohtuuton irtisanomisehto, ottaen vielä
huomioon, että jäseneksi otto on useimmiten tapahtunut henkilöä kuulematta.
Kuluttajansuojaa ja ihmisoikeussuojaa ei toteuteta uskontojen suhteen. Miksi yhteiskunta käytännössä sallii tällaista vaikka lakikin on olemassa?
Kirjoittaja on Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat
ry:n hallituksen sihteeri
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Lapsen ei ole pakko osallistua päivähoidossa niin sanottuun kirkolliseen
ohjelmaan, jos sellaista päiväkodin toimintaan on otettu. Päivähoitolakiin
sisältyy kodin katsomusperinteen kunnioittaminen. Kaikki vanhemmat
eivät tätä kuitenkaan aina tiedä eikä kaikkien päiväkotien henkilöstö tiedota
asiasta. Sekä julkisten palvelujen että etujärjestöjen tuottamaa tietoa
tarvitaan lisää.
Esa Ylikoski

Vanhemmille tarkempaa tietoa

J

os kodissa uskonto ei ole tärkeällä sijalla eikä
kirkossa käynti ja rukoilu kuulu normaaliin elämäntapaan, vanhempien olisi luonnollista
ilmoittaa, että lapsi ei osallistu uskonnolliseen
ohjelmaan, ei hartausluontoisiin ”pikkukirkkoihin”
eikä kirkossa pidettäviin lastenhartauksiin.
Asiasta voi ilmoittaa päivähoidon henkilöstölle
oma-aloitteisesti. Ei siis tarvitse odottaa esimerkiksi virallista vanhempien ja henkilöstön välistä vuosittaista kasvatuskeskustelua. Kodin suhtautuminen
katsomuksellisiin asioihin ja mahdolliseen kirkolliseen ohjelmaan on toki sitten myös kasvatuskeskustelun työjärjestyksessä.
Molempien tai toisen vanhemman kuuluminen
kirkkoon ei edellytä sitä, että lapsen jotenkin pitäisi
osallistua mihinkään uskonnollisiin juttuihin päiväkodissa. Luonnollisesti ev.lut. kirkkoon kuulumattomien perheiden lapsille ev.lut. uskonnollinen
ohjelma ei kuulu, mikäli vanhemmat eivät sitä erikseen pyydä. Päiväkodin henkilöstön tehtävänä ei ole
heiltä toistuvasti kysyä, ”saako lapsi osallistua”.
Normaali toiminta ensisijaista
On edelleen tarpeellista korostaa ja varmistaa, että mahdollisen kirkollisen ohjelman vaihtoehtona on normaalia päiväkotitoimintaa. Henkilöstöä
on kunnan toimesta resursoitava siten, että ainakin
normaaliin, uskonnottomaan toimintaan on väkeä
riittävästi. Mahdolliseen henkilöstöpulaan vedoten
perheitä ei saa painostaa ”yhteiseen ryhmään”, jossa
olisi kirkollista ohjelmaa. Yhteisen ohjelman tulee
päiväkodeissa olla uskonnotonta.
Nyky-Suomessa vanhemmilla ei ole enää riittävää
syytä arastella omien katsomuskasvatusta koskevien
toiveidensa esittämisessä päivähoidon henkilöstölle.
Lasta ei todellakaan saa syrjiä sen vuoksi, että hän
ei osallistu mahdollisiin kirkollisiin tapahtumiin.
Koska turhia pelkoja vanhempien keskuudessa vielä
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saattaa ilmetä, pelot eivät välity kuin siten, että yhä
useampi perhe ilmaisee omat toiveensa avoimesti.
Esiopetuksessa päiväkotien on huolehdittava
opetussuunnitelman perusteissa mainitun elämänkatsomustietokasvatuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Siihen on paikallaan ensisijaisesti ohjata ainakin uskonnolliseen yhdyskuntiin kulumattomien
perheiden lapset niin kuin kouluissakin tehdään.
Myös ne lapset, joiden perheessä toinen tai molemmat huoltajat kuuluvat kirkkoon, voivat vanhempien sitä toivoessa osallistua elämänkatsomustietokasvatukseen päiväkotien esiopetuksessa.
Yhteisellä eettisellä ja tapakasvatuksella on samalla
hyvä olla keskeinen sija esiopetuksen katsomuksellisessa opetuksessa.
Päivähoitolaki ajan tasalle
Päivähoitolakia tulisi pikaisesti muuttaa siten, että
uskontokasvatus poistetaan kokonaan ja tilalla on
yhteinen eettinen ja tapakasvatus. Jos uskontokasvatus kuitenkin väen väkisin halutaan laissa säilyttää, sen vaihtoehdoksi on säädettävä elämänkatsomustietokasvatus samaan tapaan kuin kouluissa ja
esiopetuksessakin on. Samoin laissa tulisi selvemmin kieltää kaikenlaiset uskonnolliset seremoniat
päivähoidossa.
Valtiollisen ja valtakunnallisen aloitteellisuuden
lisäksi Vapaa-ajattelijain liiton ja sen jäsenyhdistysten eri paikkakunilla olisi hyvä kehittää tiedotusta
päivähoitoikäisten lasten vanhemmille katsomuksellisista oikeuksista. Samalla olisi suositeltavaa tehdä
yhteistyötä kunnan päiväkoteja ja perhepäivähoitoa
valvovan sosiaalitoimen sekä päiväkotien henkilöstön kanssa. Parastahan olisi, jos kunta tiedottaa ja
hoitaa toimintansa moitteettomasti.
Kirjoittaja on Helsingin vapaa-ajattelijat ry:n
varapuheenjohtaja
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Lasten päivähoidosta 2a §
Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä
kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.
Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö.
Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen
edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja
uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai
holhoojan vakaumusta.
Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen

Suomen perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Suomen perustuslaki 11 § Uskonnon ja omantunnonvapaus
Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Lapsen oikeuksien sopimus (SopS 60/1991)
I osa
2 artikla
1. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa
rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua.
2. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin.
Ks. myös valtioneuvoston periaatepäätös (erityisesti sivut 15-18) “Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen linjauksista” http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/paosisallys145.htm (Julkaisuja 2002:9)
Arto Tiukkanen
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Kuinka paljon

uskonnottomia

Tapani Hietaniemi

maailmassa on?

Monilla on uskomus, että uskonnottomien määrä olisi maailmalla vähenemässä.
Ajatus juontuu luonnollisestikin siitä, että pakotettu ateismi, mikä onkin
vapaa-ajattelulle vastakkaista, on reaalisosialististen yhteiskuntien myötä
lähes kokonaan kadonnut. Tosiasiallisesti aivan päinvastaisessa hengessä
voidaan sanoa, että 1900-luku oli kokonaisuudessaan uskonnonvapauden
ja uskonnottomuuden lisääntymisen vuosisata. Maailmassa ei koskaan ole
ollut niin paljon uskonnottomia kuin nyt. Mutta kuinka paljon uskonnottomia
maailmassa on?
24
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ätän tämän pienen katsauksen ulkopuolelle tilastoinnin ongelmat (esimerkiksi Kiinan ja
muiden epädemokraattisten maiden suhteen)
ja tukeudun ennen muuta kahteen arvovaltaiseen
koosteeseen, jotka on tehty lukuisten muiden erillistutkimusten pohjalta. Luvut eivät ole siis varmoja, mutta suuntaa antavia.
Uskonnottomat kolmanneksi
suurin vakaumusryhmä
Pariisissa ilmestyvän aikakauslehden Le Monde
Diplomatiquen Atlas der Globalisierung (siis saksankielinen versio) kirjasi viime vuonna eri uskontojen
ja vakaumusten kannattajamääriä.
Suurimman vakaumusryhmän maailmassa muodostavat kaikki kristillisen uskonnon suunnat yhteenlaskettuna, noin 2 miljardia. Toisena seuraavat
islamin eri suuntaukset, yhteensä vajaat 1,2 miljardia. Mutta kolmantena ”vakaumusryhmänä”, mikäli sellaisesta voi puhua, seuraavatkin jo ”uskonnottomat ja ateistit”, noin 1 miljardi ihmistä maailmassa, mikä ei ole vähän.
Tämä vapaa-ajattelijoiksikin mahdollisesti kutsuttavissa oleva ryhmä on suurempi kuin esimerkiksi mikään seuraavista ryhmistä: protestantit, ortodoksit, “muut kristityt”, jopa sunnalaiset muslimit
(yli 0,9 miljardia) ja hindulaiset. Ainoastaan katolisia on hieman yli miljardi.
Entä kuinka paljon uskonnottomia on maailman
eri valtioissa? Nojaan seuraavassa erinomaiseen
teokseen The Cambridge Companion of Atheism
(Cambridge University Press 2007). Jäljempänä esitettävät prosenttiluvut kertovat aina, kuinka moni
maassa “ei usko Jumalaan”, ellei toisin mainita.
Yhdysvallat oma lukunsa,
katolisuus estää sekulaarisuutta
Yhdysvallat on erikoisuus johtavien teollisuusvaltioiden joukossa. Sen väestöstä alle 10% ei usko
Jumalaan, joskin on väitetty, että maan tiedeyhteisössä lukemat olisivat täsmälleen toisin päin.
USA:han vertautuvissa Australiassa ja Uudessa
Seelannissa vastaava luku on yli 20% ; Kanadan
mittauksissa on saatu vaihtelevia tuloksia, USA:n
luvuista alkaen jopa 30%:iin asti.
Meksikolle mitatut luvut (2-7%) kertovat, että
uskonnottomuuden tilanne on erilainen katolisessa maailmassa. Eteläisen Amerikan useissa valtioissa uskonnottomia on alle 1%, poikkeuksia ovat
Chile (3%), Argentiina (4-7%) ja mantereen sekularisoitunein Uruguay (12%). Sama tilanne on
Karibialla (1-10%), eniten uskonnottomia löytyy
Dominikaanisesta tasavallasta. Kuuba on tässä jou-

kossa poikkeus, se ilmoittaa kansalaisistaan 40%
olevan ”vailla uskontoa”.
Ruotsalaisten enemmistö
ei usko Jumalaan
Seuraavaksi Eurooppaan. Kaikkein suurin uskonnottomien populaatio löytyy läntiseen Saksaan liitetystä itäisestä Saksasta (75%), joskin lännessäkin luku on n. 31-38%%. Ranska on enemmän
sekulaari kuin katolinen (44-54%), sen perässä seuraavat Belgia (42-43%), Hollanti (n. 40%),
Britannia (yli 30%), Sveitsi (17-27%). Eteläinen
Eurooppakin on katoliseksi melko sekularisoitunut: Espanja (15-24%), Italia (6-15%) ja Portugali
(4-9%).
Pohjois-Eurooppaa on varmaan jo odoteltukin.
Ruotsissa selkeä enemmistö ei usko Jumalaan (6474% ). Tanskassa vastaavat luvut ovat 43-49% ja
Norjassa 31-45%. Ikäväksemme Suomesta cambridgeläiset eivät ole saaneet täysin vastaavia tilastoja, vaan heidän mukaansa Suomessa 60% ”ei usko persoonalliseen Jumalaan” ja että Suomessa 41%
väestöstä olisi agnostikkoja ja ateisteja. Mikäli näin
on, silloin voidaan likimääräisesti arvioida, että
puolet agnostikoista ja ateisteistamme olisivat luterilaisen kirkon jäseniä, mikä olisi lupaavaa eroakirkosta.fi –sivuston ylläpitäjille! Kysymys Suomen tilastoista on niin merkittävä, että sitä on käsiteltävä
myöhemmin omassa artikkelissaan.
Idän eriaikainen kehitys
Ns. Itä-Eurooppa on myös melko sekulaari: Tshekissä uskonnottomia on enemmistö 5461% , Sloveniassa 35-38%, Unkarissa 32-46% ja
Bulgariassa 34%. Sen sijaan perinteisen uskonnollisia ovat katoliset Kroatia (6-7%), Romania: (4% )
ja Puola (3-6% ) sekä islamilainen Albania (8%).
Entisen Neuvostoliiton alueilla tilanne vaihtelee.
Venäjä ei ole niin sekulaari kuin Pohjois-Eurooppa,
sillä Venäjän luku on 24-48% , enemmän kuin
Kazahstanissa (29%) ja Ukrainassa (20%).
Kazahstania lukuun ottamatta Keski-Aasian luvut
vaihtelevat välillä 1-7%.
Baltian maita on kiintoisa vertailla. Viro muistuttaa pohjoismaita luvulla 49%, Liettua taas muita
katolisia maita (13%) ja Latvia on tyypilliseen tapaansa niiden välillä (29%).
Sekularisoitunut ja
sekularisoitumaton Aasia
Aasiassa tilastollisesti ongelmallisin maa on Kiina,
jolle on mitattu lukuja 10% ja 90% väliltä. Ehkä
jotain osviittaa kiinalaisesta uskonnollisuudes-
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ta antaa se, että Taiwanilla 24% väestöstä ei usko
Jumalaan ja Singaporessa 13%. Kaikkein eniten uskonnottomia Aasiassa ja samalla maailmassa lienee
kuitenkin Vietnamissa (81%). Korkealle sijoittunevat myös Pohjois-Korea (68%) (vrt. Etelä-Korea
30-52%) sekä Japani (65%). Intia taas kuuluu selvästi aivan eri maailmaan (3-6%), joten Intian rationalistijärjestöillä riittää työsarkaa!
Uskonnottomien määrä jää alle 1%:iin seuraavissa valtioissa: Bangladesh, Brunei, Thaimaa, Sri
Lanka, Malesia, Nepal, Laos, Afganistan, Pakistan
ja Filippiinit. Indonesiassakin luku on alle 2%.
Osan tapauksista selittänee islamiin liittyvä uskonnon hylkäämisen ehdoton kielto. Turkki kuuluu
hengellisesti enemmän Aasiaan kuin Eurooppaan
(1-2%), ja Iran on tässä kontekstissa yllättävänkin
sekularisoitunut (alle 5%).

Lopuksi
Afrikan valtioiden luvut vaihtelevat 1-5% välillä,
sekularisoitunein on selvästi Etelä-Afrikka, jonka
väestöstä 11% ilmoittaa olevansa ”vailla uskontoa”.
Lähes sama pätee ns. Lähi-Itään eli Lounais-Aasiaan
(1-5%); eniten uskonnottomia sen islamilaisella alueella löytyy Jordaniassa ja Egyptissä. Alueen
poikkeusvaltio on selvästi Israel (31%). Lisäksi israelilaisista enemmistö (54%) ilmoittaa olevansa ”sekulaareja”, mikä saattaa antaa pohdinnan aihetta.
Johtopäätökset? Ne voi kukin ajatella vapaasti itse oman maailmankatsomuksensa mukaan. Tältä
kuitenkin näyttänee maailman yleiskuva.
Kirjoittaja on sivilisaatiohistorian dosentti Helsingin
yliopistossa ja yhteiskuntapolitiikan dosentti
Jyväskylän yliopistossa.
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Ympärileikkauksesta
Vapaa-ajattelijain liitto julkaisi 21.10.2008 avoimen
kirjeen ympärileikkauksesta. Pyydän saada esittää
poikkeavan mielipiteeni liiton kannasta, vaikka en
liiton jäsen olekaan.
Ensinnäkin esitän jyrkän paheksuntani kirjeen
allekirjoittaneille henkilöille. He valehtelevat tosiasioista, vääristelevät selviä asioita ja harrastavat julkeaa rasismia. Perusteluja:
1. Esinahan amputointi ei aiheuta pysyvää ruumiinvammaa, vaan päinvastoin se estää ja ehkäisee
lukuisten bakteerien ja muiden epäpuhtauksien pesiytymisen esinahan alle.
2. Ympärileikkaus ei alenna seksuaalista herkkyyttä eikä toimintakykyä. Omakohtaisen kokemukseni mukaan se päinvastoin lisää sekä herkkyyttä että toimintakykyä, sillä esinahan poiston jälkeen
terskan iho vahvistuu ja aktin suorittaminen on
miellyttävämpää. Partnerille ympärileikattu kumppani on vastaansanomattomasti paljon parempi
kuin tuppikullinen, bakteereja kantava kumppani.
3. Vastasyntyneen tai pikkupojan intiimein
asia ei ole pippeli. Sitä se on vasta murrosikää
lähestyttäessä.
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4. Miksi vain ympärileikkaus on pahoinpitelyä?
Eikö sama tuomio pidä antaa napanuoran katkaisulle, keisarileikkaukselle, välilihan leikkaukselle synnytyksen yhteydessä, rokotuksille, liman koneellisesta imemisestä vastasyntyneen nielusta, tärykalvon
puhkaisemisesta, korva-, nenä- ym. lävistyskorujen
reikien tekemiselle, kaavinnalle, abortille jne. jne.?
Ympärileikkaus on ilmeisesti ikivanha juutalainen tapa. Todennäköisesti sitä on harjoitettu jo
kauan ennen Mooseksen syntymää. Tapa on järkevä, sillä se edesauttaa hygienian ylläpitoa lämpimissä maissa, missä bakteerikanta leviää helposti. Kysymyksessä on siis poikien ympärileikkaus.
Tyttöjen ympärileikkaus on eri asia, sillä siinä ymmärtääkseni poistetaan häpykielen pää eli clitoris.
Poikien kohdalla se tarkoittaisi samaa kuin terskan
nylkeminen, mikä on aivan eri asia kuin esinahan
poisto. Esinahassa itsessään on muistaakseni melko
vähän tuntoaistia, joten sen poisto ei ole erityisen
kivuliasta, jos se tehdään kliinisissä sairaalaoloissa ja
jälkihoidosta huolehditaan. Vaiva on ohi muutamassa päivässä. Joillekin saattaa tietysti tulla komplikaatioita kaikesta huolimatta, mutta niitä voi tulla
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mistä tahansa muustakin toimenpiteestä.
Aikuiset miehet voivat teettää ympärileikkauksen, jos haluavat. Aivan oikein. Usein on silloin kyse esinahan ahtaudesta eli phimosiksesta. Aiheesta
voi katsoa lisää esim. internetistä Tohtori.fi ja
Miehen yhdyntäkivut ja esinahkavaivat. Ikävä asia
on se, että monet pojat ja nuorukaiset, joilla on esinahan ahtauma, saavat kokea nöyryyttäviä ja kivuliaita hetkiä opetellessaan sukupuolielämää kumppaninsa kanssa. Tämä voitaisiin välttää suorittamalla
ympärileikkaus jo lapsena.
Kaiken kaikkiaan minua kummastuttaa vapaaajattelijoiden ajojahti muslimeja vastaan. Juutalaisia
on Suomessa ollut jo ties kuinka kauan, eikä heidän
tekemisiinsä ole puututtu. Ajojahti muistuttaa rasismia. Se on kummallista, sillä näyttää aivan siltä,

kuin vapaa-ajattelijat toimisivat kristittyjen edusmiehinä. Onko Vapaa-ajattelijain liitto vedetty ovelasti mukaan ev.lut. kirkon informaatiosotaan islamin leviämistä vastaan? Ympärileikkauksen vastustamista on liiton lehdessä harjoitettu jo pidempään.
Soisi järjen jo antavan sijaa alkukantaiselle vieraan
kulttuurin vihaamiselle. Vai onko tämä ajojahti vain
tuppikullisten miesten kateutta ympärileikattujen
miesten parempia varusteita kohtaan? Valitettavasti
allekirjoittaneita naisia on siinä tapauksessa vedetty
nenästä. Tai jostain muusta paikasta.
Mielestäni Korkeimman oikeuden päätös oli täysin oikea. Olisin vielä lisännyt päätökseen kehotuksen suorittaa ympärileikkaus kaikille poikalapsille
hygieenisistä syistä. Samalla poistuisi kokonaan ympärileikkauksen uskonnollinen merkitys.

Ateismi, evoluutio
ja elämän tarkoitus
Jan Nummensalo kampanjoi jälleen. Hänen kirjoituksensa raflaava otsikko leimaa ateistit potentiaalisiksi tappajiksi, ja kirjoittaja markkinoi
linkkiviittauksissaan kreationistisia kyhäelmiä
kouluopetukseen.
Mikä yhdistää juutalais-, islam-, katolis- ja protestanttistaustaisia terroristeja? Nummensalon logiikalla vastaus olisi teismi, eli usko jumalaan. Teismi
tai ateismi ei ole kuitenkaan riittävä syy tekemään
kenestäkään murhaajaa. Väkivaltaiskuissa kyse on
fanatismista, jota ääriyhteisöt lietsovat keskuudessaan ja joka ilmenee toimijan asettumisena jumalan
tai yli-ihmisen asemaan.
Nummensalo vääntää subjektiivisin päätelmin
ateistisen maailmankuvan toivottomaksi. Yksilön
kokemus elämänsä tarkoituksellisuudesta ei kuitenkaan ole sidoksissa uskontokuntaan eikä siihen, uskooko hän kuolemanjälkeiseen elämään vai ei.
Kampanjan keskeisin maalitaulu on evoluutioteoria. FT Jari Ahtiaisen kommentti vastaavassa keskustelussa vuodelta 2005 on edelleen ajankohtainen: ”Evoluutio on edelleen yksi väärinymmärretyimmistä luonnonlaeista maailmassa.
Luonnonlaeille on ominaista, etteivät ne ole mieli-
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Hannu Tiensuu

piteitä eivätkä uskon asioita. Ne toimivat luonnossa riippumatta siitä, uskooko niiden olemassaoloon
vai ei. Luonnonlaeille onkin ominaista, että ne ovat
moraalista vapaita: ei ole olemassa hyvää eikä pahaa
evoluutiota, kuten ei ole olemassa hyvää eikä pahaa
painovoimaakaan.”
Jos Nummensalolla on kompetenssia väittää, että
arvostettu evoluutiobiologi Richard Dawkins ”suhtautuu avoimen kyynisesti ja halveksuen suurimpaan osaan ihmiskuntaa”, siihen tarvitaan vankat perustelut. Nyt heitto jää väärän todistuksen asteelle.
Arvokasvatuksen tärkeyttä kouluissa tuskin kukaan kiistää. Olen entistä vakuuttuneempi siitä, että jos kouluissa halutaan edelleen opettaa uskontoa, sitä on kehitettävä analyyttisempaan suuntaan.
Aineen opetussuunnitelmassa olisi syytä huomioida kognitiivisen uskontotieteen tuoreet näkemykset
siitä, mitkä tekijät ovat edistäneet ihmisen uskomista yliluonnollisiin toimijoihin, ja miksi uskonnoilla
on niin vahva osuus ihmismielessä ja inhimillisissä
kulttuureissa.
Kirjoitus on julkaistu aiemmin Opettaja-lehdessä
42/08.
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Toiminnanjohtaja Paula Vasama kiinnittää
Urho Alhon rintaan liiton kultaisen kunniamerkin
Kuva: Jussi K. Niemelä

Kuva: Jussi K. Niemelä

Urho Alholle kultainen ansiomerkki
Raision Vapaa-ajattelijoiden Urho Alholle (s.
13.11.1931) myönnettiin liiton kultainen ansiomerkki liittohallituksen kokouksessa 1.11.2008.
Alho liittyi Raision yhdistykseen 5.12.1982 ja on toiminut aktiivisesti vapaa-ajattelun edistämiseksi yli
25 vuotta. Aikaisemmin, Turussa asuessaan, hänelle tuli Vapaa Ajattelija useita vuosia. Seuraavassa
Vapaa Ajattelijassa (1/09) ilmestyy Urho Alhon
juhlahaastattelu.
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Huuhaa- ja Sokrates-palkinto 2008
myönnetty
Skepsis ry antoi vuoden 2008 Huuhaa-palkinnon
Kustannus Oy Uusi tielle näennäistieteen levittämisestä julkaisemalla Tapio Puolimatkan kirjat ”Usko,
tiede ja Raamattu” sekä ”Usko, tiede ja evoluutio”.
Skepsis ry katsoo kirjan ”Usko, tiede ja evoluutio”
sekoittaneen uskonnon ja tieteen tavalla, joka tuo
Suomeen varsin taidokkaasti Yhdysvaltain kreationistien niin sanotun kiilastrategian.
Skepsis ry näkeekin kirjan perimmäisenä tarkoituksena fundamentalistisen uskonnon ja luomisopin
tuomisen tiedon vaihtoehdoksi kouluopetukseen,
tarjoamalla kaiken selitykseksi yliluonnollisia voimia.
Tämä päämäärä naamioidaan huolellisesti puheeseen “kriittisestä avoimuudesta” kouluopetuksessa.
Tällainen argumentointi kuulostaa paljon paremmalta kuin vaatimus, että lapsille tulisi tieteen hyvin perusteltujen teorioiden vaihtoehtona opettaa:
“Jumala sen teki”.
Kirjan tavoitteena on kaiken opetuksen ja tieteen
tekemisen lähtökohtien heittäminen roskakoriin,
vain jotta saataisiin fundamentalistien Jumala ansaitsemalleen paikalle.
Skepsis ry on vakavasti huolissaan, kun kasvatustieteen professori esittää arvovallallaan kirjassaan tällaista; ei tosin evoluutioteorian ja yleisesti luonnontieteen puolesta, vaan kasvatustieteen puolesta.
Sokrates-palkinto myönnettiin toimittaja Kirsi
Virtaselle rationaalisen ajattelun edistämisestä
radio-ohjelmissaan.
Skepsis ry:n mielestä Kirsi Virtanen on mielenkiintoisilla ja ajatuksia herättävillä, raikkailla radiopakinoillaan rohkaissut suurta yleisöä kriittiseen ajatteluun. Tästä on osoituksena ohjelmista tullut runsas
palaute ja vilkas keskustelu yleisön keskuudessa.
Skepsis ry katsoo, että Kirsi Virtasen radiopakina
YLE Radio 1:ssä herättää kuulijan ajattelemaan, saaden hänet jopa hetkeksi luopumaan tavanomaisesta
näkökulmastaan. Kirsi Virtanen esittää sanottavansa
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yllättävästi ja ennakkoluulottomalla tavalla, taidokasta satiiria unohtamatta. Kirsi Virtanen osaa hätkähdyttää, herättää hauskasti kuulijansa erilaisilla aiheillaan pakinoissaan, joista kuvastuu vankka taustatyö
ja faktoihin perehtyminen.
Erityisesti Skepsis ry on ilahtunut omaperäisestä
tavasta, jolla hän on käsitellyt ohjelmissaan näennäistieteitä, tarttuen aiheisiinsa selkeäsanaisen terävästi,
samalla kuulijoitaan vakuuttaen. Skepsis ry on pannut
myös merkille, että Kirsi Virtanen on tuonut yhdistystämme myönteisellä tavalla esille ohjelmissaan.
Palkinnollaan Skepsis ry haluaa muistuttaa, että
Yleisradio Oy:n tehtävä julkisen palvelun laitoksena
on edistää ohjelmistossaan sivistystä, eikä sitä tarvitse tehdä pelkästään kuivalla tavalla, nuorekkaat ohjelmat sopivat myös YLE Radio 1:n ohjelmistoon.

Karkkilan yhdistys täytti 60 vuotta
Karkkilan Vapaa-ajattelijat täytti 60-vuotta. Juhlat
pidettiin sunnuntaina 23.11.2008 Tuorilan työväentalolla. Puheenjohtaja Jorma Snellman hauskutti yleisöä kertomalla, että oli unohtanut kirjoittamansa Karkkilan vapaa-ajattelijain historian kotiinsa. Snellman muisti kuitenkin juttuja ja juhlatunnelma oli katossa. Liiton pääsihteeri Eino Huotari piti
juhlapuheen, jossa totesi, että 3 prosenttia karkkilalaisista kuuluu vapaa-ajattelijoihin. Juhlaan osallistui myös liiton karkkilalainen kunniapuheenjohtaja
Timo I. Vasama perheineen. Karkkilan Eläkeläiset ry
esitti tilaisuudessa tanhuja ja kuorolauluja.
Kuvat: Erkki Hohenthal
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Jäsenyhdistykset
Forssan Vapaa-ajattelijat ry
Juha Toivonen • Tölönkaari 4 A 8, 30420 FORSSA
puhelin: • (044) 592 0210 • fovap@hotmail.com
Tilinro: 432720-242580

Nokian Vapaa-ajattelijat ry
Sirkka Salonen • Hoppulankatu 5, 37120 NOKIA
nokia@vapaa-ajattelijat.fi
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/nokia

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry
Neljäs linja 1, 00530 HELSINKI
puhelin: 040 704 7258 • helsinki@vapaa-ajattelijat.fi
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/helsinki

Oulun seudun Vapaa-ajattelijat ry
Jouko Saksio • Jalohaukantie 1 E 41, 90250 OULU
puhelin: (040) 536 0345 • jsaksio@netti.fi
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/oulu
Tilinro: 800014-70106015

Helsingin yliopiston
vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry
Janne Vainio • Vedenottamontie 12 E 38,
00980 HELSINKI
puhelin: 050 365 6808 • qsj04@yahoo.com
Tilinro: 101135-305130
Joensuun seudun Vapaa-ajattelijat ry
Ari Sulopuisto • Karhuntie 27, 80230 JOENSUU
email: ari.sulopuisto@pp.inet.fi
Tilinro: 478530-220795
Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijat ry
Veikko Laine • Kartanontie 39, 04400 JÄRVENPÄÄ
puhelin: (09) 287 236 • v.laine.kiuru@kolumbus.fi
Tilino: 157860-5428
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry
Aki Räisänen • Sudenpolku 11 B 24, 87350 KAJAANI
puhelin: (08) 637 280 • aki.k.raisanen@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/aki.k.raisanen
Tilinro: 800017-01763139
Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry
Ulla Kindstedt • Korvenkatu 8, 03600 KARKKILA
puhelin: (09) 225 5930 • karkkila@vapaa-ajattelijat.fi
Kemin Vapaa-ajattelijat ry
Pertti Periniva • Leppälinnuntie 5, 94700 KEMI
puhelin: (016) 232 585
http://kemi.vapaa-ajattelijat.fi
Tilinro: 800018-810070
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry
Paula Kauppila • Airokuja 5, 40520 JYVÄSKYLÄ
ks@vapaa-ajattelijat.fi
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/ks
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry
Karjalantie 2-4, 48600 KOTKA • puhelin: (05) 2186047,
(040) 585 6066 • vapaa.ajattelijat@kymp.net
Lahden Vapaa-ajattelijat ry
Saimaankatu 3-5 B34, 15140 LAHTI
puhelin: (03) 782 7408
Lappeenrannan ja ympäristön
Vapaa-ajattelijat ry
Olavi Korhonen • Korkearannantie 3 F,
54530 LUUMÄKI
olavi.korhonen@pp.inet.fi • Tilinro: 410810-2135498
Länsi-Uudenmaan ateistit ry
Marjaliisa Wallenius • Kottaraisentie 7, 08500 LOHJA
Tilinro: Nordea 174535-9081
Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry
Reijo Raappana • Raappanantie 7,
95830 VAATTOJÄRVI • puhelin: (016) 547 702
Tilinro: 131930-101491
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Pohjois-Kymen Vapaa-ajattelijat ry
Heljä Pekkalin • Kuntalantie 5 A 7,
45700 KUUSANKOSKI
puhelin: (040) 704 4638 • helja.pekkalin@pp.inet.fi
http://pohjois-kymi.vapaa-ajattelijat.fi/
Tilinro: 108330-8831
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Puheenjohtaja
Jussi K. Niemelä
041 528 6713
jussi.k.niemela@vapaa-ajattelijat.fi
http://jussikniemela.blogspot.com/

Porvoon seudun Vapaa-ajattelijat ry
Aimo Törmänen • Tarmolankatu 24 C 23,
06100 PORVOO
puhelin: 040 748 1022 • aimo.tormanen@pp1.inet.fi
Tilinro: 112450-479830

Varapuheenjohtaja
Aki Räisänen
050 594 8501
aki.k.raisanen@kolumbus.fi

Raision Vapaa-ajattelijat ry
Niko Saarinen • Ankkurikylänkatu 2 D 40,
20240 TURKU
puhelin: (040) 538 4820 • saarinen.niko@hotmail.com
Tilinro: 430921-297460

Pääsihteeri
Eino Huotari
044 081 6543
eino.huotari@kolumbus.fi

Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry
Irene Saarinen • Viikkalantie 74, 29250 NAKKILA
puhelin: (041) 444 2947
irene.saarinen@dnainternet.net
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/satakunta
Tilinro: 126930-624815
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry
Juhani Mäkelä • Soukanjoentie 41, 60200 SEINÄJOKI
puhelin: (040) 774 8312 • juhani.makela@nic.fi
Tilinro: 129230-101328
Tampereen Vapaa-ajattelijat ry
Yliopistonkatu 58 B, 33100 TAMPERE
puhelin: (045) 130 3837
yhdistys@tampere.vapaa-ajattelijat.fi
http://www.tampere.vapaa-ajattelijat.fi
Turun Vapaa-ajattelijat ry
Tauno Lehtonen • Vesitornintie 4 C 14,
21530 PAIMIO
puhelin: (050) 325 0891
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/turku/
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Vapaa Ajattelija 6/2008 sisällysluettelo:
Jussi K. Niemelä: Pääkirjoitus – Onko hyvän joulun toivottaminen poliittisesti epäkorrektia?
Tapani Hietaniemi: Kommentti – Onko Suomi jo sekulaarinen valtio?
Sam Harris: Menetämmekö selkärankamme, kun suojaudumme muslimien pahastumiselta?
Erkki Haapaniemi: Sata vuotta suoraa
Väinö Voipio -palkinto Erkki Tuomiojalle
Robert Brotherus: Maailman menoa – Joulun skitso sarvipää
Avoin kirje poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista
Iivi Anna Masso: YK:n ihmisoikeusjulistuksen unohdettu juhlapäivä
Teutori: Henkilökohtaisesti
Jeesus & Mo
Veli Taskinen: Miksi kuluttajansuoja ei toimi uskontojen suhteen?
Esa Ylikoski: Vanhemmille tarkempaa tietoa
Tapani Hietaniemi: Kuinka paljon uskonnottomia maailmassa on?
Keskustelua:
- Vesa Multala: Ympärileikkauksesta
- Hannu Tiensuu: Ateismi, evoluutio ja elämän tarkoitus
Uskomatonta mutta totta!

