
Tiivistelmä eversti evp Erkki Nordbergin pitämästä esitelmästä ja käydystä keskustelusta  Kanta-
Helsingin reserviupseerikerhon järjestämässä tilaisuudessa 29.10.2007. Kirjoittaja tuo esille joitain
lisäyksiä  jotka liittyvät esitelmään mutta joita ei otettu esitelmässä tai sen jälkeen pidetyssä
keskustelussa esille. Nämä on pyritty erottamaan Norbergin esitelmästä. Kirjoittaja vastaa näistä
kuten koko tiivistelmästä.

ISLAMISTINEN TERRORISMI

Oikeuttaako Koraani terrorismin

Erkki Nordberg oli kirjoittamaansa kirjaa ’Islamistinen terrorismi ja sen vastainen puolustus’
tehdessään käynyt läpi useita niin suomen- kuin englanninkielisiä Koraanin käännöksiä
tavoitteenaan löytää mitä niistä löytyy terrorismista ja itsemurhaiskuista. Koraani on kirjoitettu
arabiaksi Muhammedin (elänyt 570 - 632) saamista ilmestyksistä. Islamin mukaan vain
arabiankielinen Koraani on Allahin omaa puhetta. Koraania ei ymmärretä kaikilta osin täydellisesti,
sillä osaa sen historiallisista viittauksista ei tunneta. Allahista ja Jumalasta puhuttaessa Nordberg toi
esille näkemyksensä, että islamin Allah ja kristinuskon Jumala ovat eri asioita. Nordberg käyttikin
selvyyden vuoksi Allah nimitystä eikä puhunut islamin Jumalasta. Esitelmän ulkopuolelta kirjoittaja
toteaa, että Raamatussa todetaan myös sama asia eli jos joku ei tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi
niin silloin puhuja tarkoittaa jotain muuta kuin kristinuskon Jumalaa (esim. Joh 1. kirje). Koraanissa
mainitaan Aabraham, Daavid ja Jeesus ja todetaan heidän olleen pienempiä profeettoja kuin
Muhammed. Koraanissa 5:72-75 korostetaan, että Jeesus on vain profeetta ja ne ovat väärässä
(kristityt) jotka tuovat esille Jumaluuden kolme muotoa (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Elleivät he
(kristityt) lakkaa sanomasta näin, lankeaa heidän päällensä tuskallinen kuritys
( http://www.islamopas.com/koraani/005.htm ).  Sama asia on myös 4:171-173.  Suurassa 5:82 on
vielä, että kiivaimmat oikeauskoisten (islamin) vastustajat tapaatte juutalaisista ja monijumalaisista
(kristityistä).

Nordberg kävi lyhyesti läpi islamin eri käsitteitä joista alla.

1. SUNNA
Sunna on profeetta Muhammedin esikuvallinen elämäntapa ja kuinka hän eri tilanteissa menetteli.
Sunnalla on Allahin auktoriteetti.

2. HADITH
Hadithit ovat lyhyitä kertomuksia (perinnäistietoa) Muhammedin elämästä. Tästä esimerkkinä, että
jonkun tiedetään kuullen Muhammedin sanoneen jotakin tärkeää kuten: Teidän (juutalaisten) on
tietäminen, että maa kuuluu Allahille ja hänen apostoleilleen  ja haluan ajaa teidät pois tältä maalta
(Arabian niemimaa).

3. SHARIA
Sharia on islamilainen lainkäyttö (pyhä laki) jonka Allah on antanut ihmiskunnalle. Sharia on
eräitten muslimien mielestä Allahin säätämä ikuinen laki jota ihmiset eivät voi muuttaa. Allah taas
ei muuta mieltään.

4. FATWA
Fatwa on Koraaniin, Sunnaan ja Shariaan perustuva lainopillinen mielipide tai päätös jostakin
asiasta.  Nykyisin niin uskonoppineet kuin itse asiassa vähemmän oppineet kuten Osama Bin Laden
ovat antaneet niitä (amerikkalaisten yleinen tappaminen OBL 1998).
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5. JIHAD
Jihadissa on pieni ja suuri osa. Suuri tarkoittaa kilvoittelua sisäistä pahaa vastaan samoin kuin
islamin yleistä levittämistä maallistuneissa islamilaisissa yhteisöissä.
Pienessä Jihadissa käydään pyhää sotaa puolustettaessa islamia ja yhteisöä sekä vapautettaessa
ihmisiä tyranneista. Pientä Jihadia voidaan käydä myös aseellisesti islamin vihollisia vastaan.

6. FITNA
Fitna on muslimien keskinäistä sisällisotaa eri vaiheissa. Sitä on käyty vuosina 656 – 661, 680 –
692 (Shialaiset uskonnolliseksi liikkeeksi) ja 740 – 752 (Shia omaksi suuntaukseksi).

Nordberg toi esille eräitä Koraanin kohtia, joissa on ainakin mahdollisuuksia ymmärtää niin
terrorismin kuin itsemurhan olevan tietyissä tilanteissa oikeutettua. Kohdassa 3:156-158 mainitaan
kaatuminen tai kuoleminen Allahin sotaretkellä tai sodassa. Kuoleminen voidaan ymmärtää siis
itsemurhanakin. Allahin sotaretkellä kaaduttaesa tai kuollessa Allah armahtaa ja vastaavasti taas
sodassa kuoleman jälkeen kokoonnutaan Allahin luo. Kohdassa 2:190-193 mainitaan oikeutus
tappaa vääräuskoisia, jotka käyvät islaminuskoisia vastaan. Erityisesti kohta 2:191 on
mielenkiintoisen, koska siinä oikeutetaan tappamaan vastustajia missä vain heitä tavataankin ja
ajamaan heidät (esim. juutalaiset) pois alueelta, josta islamin uskoiset ovat joutuneet lähtemään tai
ajettu pois. Kohdassa 2:193 taas käsketään taistelemaan niitä vastaan, jotka palvovat epäjumalia
(esim. kristityt Poikaa ja Pyhää Henkeä). Tätä on tehtävä niin kauan kuin palvotaan pelkästään
Allahia. Taistelu ja viha voidaan kohdistaa kaikkiin ei islamilaisiin mutta jo edellisissä kohdissa
juutalaiset ja kristityt eli Koraanin mukaan ’Kirjan kansat’ ovat etuoikeutettuja vihattavaiksi. Samaa
voidaan löytää vielä eräistä muista Koraanin kohdista. Kohdassa  5:51-82 tämä tulee erityisen hyvin
esille.

Itsemurhapommittajan teon oikeutuksesta Nordberg kävi läpi useita Koraanin käännöksiä. Eri
käännöksissä on eri tyyppisiä näkemyksiä asiasta. Ehkä tärkein kohta itsemurhapommittajan
oikeuteen räjäyttää itsensä terroritekoa tekiessään on jo edellä mainitun 3:156-158 lisäksi samassa
suurassa oleva kohta 3:167-172. Esitelmän ulkopuolelta, Nordbergin kirjassa sivulla 70 on käsitelty
itsemurhaa. Koraanin eri käännöksiä tulkitsemalla islamistit voivat löytää sotaisimmista kohdista
oikeutuksen itsemurhaan. Arabian kielinen Koraani ei myöskään ole yksiselitteinen eli lopullista
totuutta ei löydy sieltäkään ainakaan niin selkeästi, että itsemurha olisi kielletty sharian tulkinnoissa.
Nordbergin toi esille, että eri henkilöt ovat täsmentäneet omaksi parhaakseen Shahidin
saamaa ’suurta palkkaa’. Esimerkkinä on palestiinalaislääkärin lausunto 17.8.2001 Shahidin
(itsemurhapommittajan) ja Mestarinsa kohtaamisesta. Shahidin synnit on anteeksiannettu, kun
hänen ensimmäinen veripisara ilmestyy. Shahid ei kohtaa tuskaa ja pääsee paratiisiin, jossa menee
naimisiin 72 tummasilmäisen neitsyen kanssa. Samalla hän on esitaistelija 70:lle perheenjäsenelleen.

Uskonnollinen hierarkia islamissa

Kristinuskon eri haaroissa on varsin selkeä hierarkia ja tarkoin määritellyt oikeat opit, joitten
mukaan uskotaan ja toimitaan. Islamissa on tässä erittäin suuri ero. Kukin imaami saa tulkita
Koraania ja saarnata kuten asiansa kannalta parhaaksi näkee. Koraanin lisäksi kertomukset eli
hadithit Muhamedin elämästä ovat tärkeitä. Hadithien tulkinta on myös kiinni imaamista.

Nordberg totesi, että islamin oppineet eivät ole yleisesti ja yhtenevästi tuominneet islamistista
terrorismia. Kirjoittajan näkemys on, että eräänä syynä asiaan lienee uskonnollisen hierarkian
puuttuminen, jolloin yhtenäistä terroritekojen tuomitsemista on vaikea tehdäkään. Islamin



oppineitten yhteisestä esiintymisestä kirjoittaja toteaa, että muutama viikko ennen
esitelmätilaisuutta islamin oppineet esittivät eri kristittyjen kirkkojen johtajille vetoomuksen
rauhasta islamin ja kristinuskon välillä ja että pitäisi uskoa yhteiseen Jumalaan. Vetoomuksessa ei
tuomittu terrorismia. Linkkistä http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7038992.stm
löytyy vetoomus.

Nordberg käsitteli koulutusta mainiten Koraanikoulut ja islamilaiset yliopistot. Koraanikoulut
tarjoavat köyhille lapsille sisäoppilaitosopiskelun, mikä lisää koulujen vaikutusta (elämäntapa).
Koraani opitaan ulkoa lukemalla sitä äänen. Ulkoaopettelu kestää noin 4 vuotta. Opetuksessa
tuodaan esille, että muslimien yhteisö on rauhan talo ja muu maailma sodan talo.  Islamilaisissa
opistoissa ja yliopistoissa opiskellaan islamilaisia oppiaineita kuten lakia ja islamia ja  kunkin
opettajan näkemys vaikuttaa huomattavasti. Terrori-iskun 11.9.2001 tekijät olivat opiskelleet vain
islamilaista lakia ja/tai muita islamilaisia oppiaineita. Tekninen ja muu länsimainen koulutus
haetaan lännestä. Nordberg esitti niin tässä kohden kuin myöhemminkin, kuinka paljon lännen
elämä poikkeaa islamilaisesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että koulutuksella on erittäin suuri
vaikutus islamilaiseen terrorismiin. Pahimmissa tapauksissa koulutus lisää selkeästi
todennäköisyyttä, että oppilaasta tulee itsemurhaterroristi. Kirjoittaja viittaa tässä Jokelan
koulusurmaan, jossa eräs tärkeä vaikutin tekoon oli sen tekijän mielessä kehittynyt erittäin
voimakas viha länsimaista demokratiaa vastaan. Islamistisella terroristilla on myös voimakas viha
länttä vastaan. Kirjoittaja viittaa vielä koulutuksen merkitykseen, jonka tärkeyden totesi CSIS:in
Lähi-idän tutkimuksen johtaja Jon Alterman esitelmässään 30.8.2007. Altermanin mukaan Lähi-
idän nuorissa oleva potentiaali voitaisiin saada käyttöön paremmalla koulutuksella ja muuttaa
nykyistä tilannetta.

Islamilainen kalifaatti ja johtopäätöksiä

Islamistien pitkän aikajänteen tavoitteena on muodostaa Atlantilta Indonesiaan ulottuva kalifaatti tai
kalifaattien ketju. Iranin islamilainen tasavalta on ensimmäinen nykyisistä kalifaateista. Talibanit
ehtivät muodostaa Afganistaniin oman kalifaatin joskin USAn johtama liittoutuma valtasi suuren
osan Afganistania vuoden 2001 lopussa.

Kalifaateissa muut kuin muslimit hyväksytään dhimmeinä, kunhan he alistuvat islamin ns.
suojelusopimuksen määräyksiin eli tärkeinpänä islamin poliittiseen valtaan. Eräänä yksityiskohtana
voidaan mainita määräys, että dhimmien on leikattava otsatukka ilmaistaakseen olevansa muita kuin
muslimeja. Nordberg viittasi tässä natsien määräykseen juutalaisille merkitä itsensä Daavidin
tähdellä, jotta heidät voidaan tunnistaa. Koulutuksen ohella Kalifaatti muutenkin poikkeaa lähes
täysin länsimaisesta demokraatttiseesta ajattelusta. Nordberg toikin esille, että islamistisen
terroristin ja länsimaalaisen ihmisen arvo- ja ajatusmaailma törmäävät totaalisesti. Koraanin
mukaan Allah on isäntä ja ihminen orja, jonka tulee täyttää Koraanissa asetetut velvollisuudet sekä
lisäksi myös perimätiedon (hadithit) määrittämät tehtävät.  Islamistisessa yhteisössä ei jää tilaa
länsimaalaiselle sananvapaudelle, tasa-arvolle ja demokratialle. Mikäli islamin arvorakennelmia ja
niitten perusteella toteutettuja yhteiskunnan toimintamalleja kyseenalaistetaan, se koetaan
hyökkäyksenä Allahia, islamia ja Muhammedia vastaan. Länsimaisesta ajattelusta lähtevä
arvokeskustelu on osoittautunut näissä oloissa mahdottomaksi. Tämän kirjoittaja pohtii, että mikäli
arvokeskustelu sallittaisiin vapaana kaikkialla islamin uskonnon vaikutusalueella useita vuosia
kuten Neuvostoliitossa 1980 luvun lopulla Gorbatsovin aikana, niin olisiko lopputulos sama.

Nordberg piti tärkeänä, että länsimaissa oleva korrektius, suvaitsevuus ja hienotunteisuus eivät saa
estää ihmisiä puolustautumasta ääri-islamistien hyökkäyksiä vastaan. Englannissa sallittiin kauan,
että ääri-islamistiset imaamit kiihottivat seurakunnissaan vihaa länttä vastaan. Vasta 2005 terrori-
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iskujen jälkeen kiihottajia alettiin enemmän tarkkailla ja karkottaa tai vangita. Käydyssä
keskustelussa tuotiin myös esille ollaanko Suomessa nyt Neuvostoliiton sijasta suomettumassa
islamia kohtaan. Nodberg vastasi, että merkkejä tästä on näkyvissä esim. televisio-ohjelmien osalta.
Kirjoittaja perehtyi tähän asiaan tutkimalla eri viranomaisten, hallinnonalojen ja kirkon virallisia
internet-sivuja. Yhteenvetona voidaan todeta, että sivuilta löytyi erittäin vähän islamismista.
Selkeimmät sivut löytyivät joiltakin kirkosta riippumattomista kristinuskoa edustavien järjestöjen
tai yksittäisten henkilöitten sivuilta. Alla niistä esimerkkinä neljä nettiosoitetta.

http://www.helluntai.net/html/islam_ero.htm  ,
http://www.answering-islam.org/suomi/html/kr_valossa.html   täällä myös terrorismista
http://www.kotimaa.fi/kotimaa/index.php?option=com_content&task=view&id=1290&Itemid=44
http://lindell.netmission.fi/islamajatus.html

Esitelmän lopuksi Nordberg esitti tutkimuksia islamistisesta terroristista (terroristin muotokuva).
Tarkemmin esitetiin ns. MMPI:tä (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, mm.
puolistrukturoitu  haastattelu) käyttäen tehty tutkimus. Kaikilla haastatelluilla terroristeilla oli
havaittu psykopaattista poikkeavuutta, vainoharhaisuutta ja masentuneisuutta. Erityisesti
fundamentalistisilla ryhmillä oli havaittu skitsofreniaa. Tärkeä havainto oli, että heillä oli
patologinen VIHA. Tässä on yhtymäkohta Jokelan tapaukseen josta jo oli edellä. Muita havaintoja
on ollut alistuminen tiukkoihin uskonnollisiin lakeihin, auktoriteetteihin ja yhdenmukaisuuteen.
Terroristeilla on lisäksi ollut me vastaan – ne ajattelu. Jo aiemmin on tuotu esille kuinka totaalisesti
länsimainen ajattelu poikkeaa ääri-islamismista. Ei ole siten yllättävää, että terroristeilla on
vapauden, demokratian, vapaan seksuaalisuuden pelko ja sen sijaan VOIMAN JA VÄKIVALLAN
ihannointi kuten myös Jokelan tapauksessa.

Nordberg toi selkeästi esille, että hänellä ei ole mitään islamia vastaan. Sen keskuudesta vain on
viime vuosina tullut suurin osa eri puolella maailmaa esiintyneistä terroristeista. Kysyttäessä
tilannetta Suomessa Nordberg ei nähnyt erityistä vaaraa. Hän arvioi Suomessa olevan muutamasta
kymmenestä muutamaan sataan muslimia, joilla on tai voi helposti tulla terrorismin tyyppistä ääri-
islamistista ajattelua. Nordbergin arvion mukaan suojelupoliisi seuraa n. 30 islamistista henkilöä.
Kirjoittajan mukaan Supon tilannetta on vaikea arvioida liittyykö sen seuranta enemmän
kansainväliseen terrorismiin vai Suomen sisäiseen tilanteeseen. Nordberg on kirjassaan maininnut,
että terroristeihin kohdistuva pilkka voisi olla hyvä lääke sen vähentämisessä. Kirjoittajan mielestä
vielä parempi olisi jos terrorismi ja terroristit joutuisivat uskonoppineittensa ja islamilaisen yhteisön
pilkan ja säälittelyn  kohteeksi.

Islamistinen terrorismi on pitkäaikainen ilmiö, joka on tullut kaikkien tietoisuuteen viimeistään
11.9.2001 iskuissa. Kirjoittajan näkemyksen mukaan sotaa islamismin ja lännen välillä on käyty
syyskuun lopusta 2000 alkaen, jolloin toinen Intifada alkoi Israelissa. Kuolleita on sen jälkeen ollut
yli 1000 vuodessa, mikä on tietyllä kriteerillä sodan määritelmä (Intifada, 11.9.2001, Afganistan,
Irak, Libanon 2006 ja Madridin ja Lontoon terrori-iskut). Kysyttäessä Nordbergiltä islamistisen
terrorismin kestosta hän totesi, että Saudia-Arabian kuningas Abdullah oli samana päivänä arvioinut
terrorismin jatkuvan 20-30 vuotta.

Kanta-Helsingin reserviupseerikerhon puolesta lämpimät kiitokset Erkki Nordbergille ajatuksia
herättävästä ja mielenkiintoisesta esitelmästä.
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