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”Olen muslimi
enkä ehkä hetero”
OPAS SEKSUAALI- JA SUKUPUOLI
VÄHEMMISTÖIHIN KUULUVILLE
MUSLIMINUORILLE
Kunnia Jumalalle, maailman Herralle,
Armeliaalle Armahtajalle.
(Avauksen suura 1: 2–3)*
”Olen 20-vuotias queer, muunsukupuolinen,
huivia käyttävä muslimi – identiteettini on
varsin moninainen. Vanhempani sanovat,
että yhteisössämme ei ole sateenkaariihmisiä. Moskeijassa opetetaan, ettei voi
olla samaan aikaan sateenkaari-ihminen ja
muslimi. Valtiovalta antaa ymmärtää, että
minä ja perheeni emme ole alkujaankaan
tervetulleita tähän maahan (USA). Itse
ajattelen, että queereja muslimeita on ollut
olemassa islamin alkuajoista asti. Meitä on.
Ja Jumala teki meistä sitä mitä me olemme.”
– Fatimah, 20
*Koraani, suomennos Jaakko Hämeen-Anttila 2013

VOI OLLA, ETTÄ EN OLE HETERO…
Nuoren muslimin voi olla vaikeaa pohtia omaa
seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan. Tämän oppaan
on tarkoitus tukea näitä pohdintoja ja antaa voimavaroja musliminuorille, jotka miettivät uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-
identiteettiin liittyviä asioita. Opas selventää
seksuaalisuuteen, uskontoon, seksuaaliterveyteen ja
suostumukseen liittyviä kysymyksiä.

Opas perustuu alkuperäiseen
amerikkalaiseen oppaaseen,
jonka Muslim Youth Leadership Council on tehnyt 2018.
MYLC on Advocates for Youth
-nimisen järjestön hanke,
josta voi lukea enemmän
täältä. Suomenkielisen version
on luonut Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n Taakasta
voimavaraksi -hanke.

Oikeiden sanojen
löytäminen…
Sanat voivat toimia voiman lähteenä ja sanojen
avulla voi löytää oman yhteisönsä. Joskus on
kuitenkin vaikeaa löytää sanoja. Maahanmuuttaja
taustaisilla muslimeilla ei aina ole omakielisiä ilmaisuja, joilla kuvailla asioita. Joku voi sanoa sen
johtuvan siitä, että vain länsimaiset ihmiset ovat
”queer”. Tämä ei pidä paikkaansa. Erilaisia seksuaalisia
suuntautumisia tai sukupuoli-identiteettejä kuvaavia
sanoja ovat mm. shath tai mithli arabiassa, qanis/
qanisad somalissa ja hamjensgaran persian kielessä.
Monissa islamilaisissa kulttuureissa on käyttökelpoisia ilmaisuja, jotka ovat syntyneet kuvaamaan
tuhansia vuosia sitten havaittuja ilmiöitä.
Monet luovat itselleen uutta kieltä ja ottavat käyttöön omakielisiä sanoja. Tällä halutaan ilmaista, että
samansukupuoliset suhteet ja sukupuolen moninaisuus eivät ole pelkkä länsimainen ilmiö. Jotkut taas
kokevat luontevaksi länsimaisen, lähinnä englannista
peräisin olevan sanaston käytön.
Sana ”queer” tulee englannin kielestä ja tarkoittaa
outoa tai kummallista. Sitä käytettiin ennen haukkumasanana ihmisistä, jotka oletettiin tai jotka

määrittelivät itseään homoiksi tai biseksuaaleiksi.
Nykyään sitä käytetään ilmentämään kriittistä
suhtautumista normeja kohtaan. Itsensä määrittely
queeriksi voi olla tapa ilmaista, että yhteiskunnassa
tarvitaan muitakin normeja kuin heteroseksuaalisuuteen perustuvat, ja että sukupuolen ei tarvitse
määritellä ihmisen käyttäytymistä tai haluja.
Jokaisella on oikeus itse määritellä itsensä. Queer
voi kuitenkin viitata hyvinkin moneen asiaan ja
merkitä eri asioita eri ihmisille. Siksi sitä on vaikeaa
yksiselitteisesti määritellä.
Tässä oppaassa termiä käytetään sekä joidenkin
HLBTQ+ muslimien itse itsestään käyttämänä
terminä että terminä, joka tarkoittaa juuri normikriittisyyttä ja tietynlaista joustavuutta siinä,
miten sukupuolemme ja seksuaalisuutemme
”elää” elämämme aikana. Queer on myös lyhyt ja
ytimekäs vaihtoehtoinen ilmaisu ”sateenkaarevalle”,
”sateenkaari-ihmiselle”, ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvalle”.
Monille ovat tuttuja myös sellaiset termit kuin
lesbo, homo, bi, trans, sukupuolijoustava,
ei-binääri, muunsukupuolinen, aseksuaali jne.
Mitään termejä ei kuitenkaan ole mikään pakko
käyttää. Seksuaalinen suuntautuminen ja
sukupuoli-identiteetti voivat myös muuttua, eikä

ketään vaadita ottamaan itselleen jotakin nimilappua
ja pitämään siitä sen jälkeen tiukasti kiinni. Seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin löytäminen ja
ymmärtäminen on useimmille ihmisille pitempi kehitysprosessi. Jokainen saa päättää itse, kuinka itsensä
määrittelee.

Kuinka tiedän
olevani queer?
”Ei ole mitään yksittäistä hetkeä, jolloin olisin
tajunnut pitäväni naisista. Ymmärsin asian
vähitellen, eikä minulla aluksi ollut edes
sanoja sille. Aikani kamppailin kielen kanssa,
sillä halusin löytää jotakin, millä olisi juuret
arabikulttuurissa. Nykyään käytän kuitenkin
nimitystä lesbo tai queer.”
– Mina, 22

”Rakastuin hulluna yhteen tyttöön lukiossa
ja se oli siinä… En juurikaan miettinyt
seurauksia tai mitä tämä juttu kertoi
minusta, mutta jossain vaiheessa olin ihan
että hei, minähän olen biseksuaali.”
– Leila, 20
”Jotenkin olin ehkä aina tiennyt olevani
homo, mutta asia tuli aika selväksi
yläasteella, kun aloin ihastua poikiin.
Iranilaisen muslimiperheen lapsena minua
kuitenkin pelotti pelkkä ajatus, että avoimesti
hyväksyisin ja kohtaisin seksuaalisuuteni,
joten se pysyi tukahdutettuna ja salattuna
viimeiseen lukiovuoteen saakka.”
– Mirza, 18
Ei ole yhtä ja ainutta tapaa tajuta, että kuuluu
seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Jotkut
tietävät sen jo hyvin varhain, jotkut vasta myöhemmällä iällä. Nuorena omat tuntemukset voivat
helposti hämmentää. Varsinkin teini-iässä voi
tuntua yksinäiseltä ja irralliselta. Tällaisten
tunteiden kanssa ei kukaan kuitenkaan ole yksin.
On monia nuoria ja aikuisiakin, joilla on samanlaisia
tunteita. Jotkut pohtivat, onko muita muslimeita,
jotka tuntevat näin. Totuus on, että maailmassa on
miljoonia sateenkaari-ihmisiä, ja monet heistä ovat
muslimeita.

Voinko edelleen olla
muslimi vaikka
olen queer?
OLENKO HARAM?

Totta kai voit olla muslimi! Monet ovat molempia!
Etkä varmasti ole haram.
”Queer ja muslimi-identiteetti eivät sulje
toisiaan pois. Ei tarvitse luopua yhdestä
ollakseen toista, vaan voi olla ylpeästi
molempia.”
– Mirza, 18
”Ainoa, jonka kanssa lopulta joudut asian
selvittämään, on Jumala. Älä kuuntele
ympärilläsi olevia yhteisöjä. Jumalakin on
sukupuolen määrittelyjen ulkopuolella –
mikset siis sinä?”
– Dalia, 19

”En suostu luopumaan mistään osasta
itseäni. Olen sekä queer että muslimi, enkä
todellakaan aio luopua toisesta voidakseni
olla toista. Ainakaan enää. Tie on ollut
pitkä, mutta lopulta opin nauttimaan
kokonaisuudesta joka olen, anteeksi
pyytelemättä. Islam on menneisyyttäni,
historiaani, kulttuuriani. Se on aina osa
minua ihan kuin queer. Olen molempia. Olen
ehjä. Enkä anna kenenkään rikkoa itseäni.”
– Mais, 26
On hyvä pitää mielessä, että Jumala loi kaiken
kauneus ja rakkaus mielessään. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen ei tee kenestäkään vähemmän muslimia tai vähemmän uskovaa.
Kenenkään ei tarvitse tehdä valintaa uskonnon
ja seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin
välillä. Voi olla queer ja siitä huolimatta juuri sen
tyyppinen muslimi kuin haluaa. Jumala loi ihmisille laajan kirjon sukupuolia ja seksuaalisuuksia,
ja hän tuntee luotunsa parhaiten. Muslimi, joka
kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön,
voi elää hyvän elämän. Meitä on jokaisessa yhteisössä ja moskeijassa. Jos tuntuu ristiriitaiselta tai
tulee kyseenalaistetuksi, kannattaa muistaa tämä
Koraanin lause:

Hän on luonut seitsemän taivasta
toistensa päälle, etkä voi nähdä Armollisen
luomistyössä virhettä. Katso vielä uudestaan,
ja taas katseesi palaa väsyneenä ja vikaa
löytämättä.
(Valtiuden suura 67: 3–4)*
Jumalalla on 99 nimeä ja yksi niistä on Armelias.
Jumala on Al-Rahman… Al-Rahim.

Englanninkielistä
infoa ja tukea löytyy
täältä: #MuslimAnd
-hashtagin sosiaalisessa mediassa ja
I Am Not Haraam
tumblrissa.

*Koraani, suomennos Jaakko Hämeen-Anttila 2013

Millaista on olla
queer ja muslimi?
”Välillä tuntuu, etten ole yhteisön silmissä
riittävän queer… ehkä minut hyväksyttäisiin
paremmin huivia käyttävänä queerinä, jos
kaikki tietäisivät että minulla on lyhyt tukka
ja jos hylkäisin kaiken, mikä liittyy siihen, että
olen arabi tai muslimi.
Olen kuitenkin päättänyt mennä
sateenkaaripaikkoihin ilman että peittelen
muslimiuttani. Näin pakotan ihmiset
tajuamaan, että queerejä muslimeita on
olemassa.”
– Mina, 22

”Queerinä muslimina eläminen tuntuu siltä,
että on välillä näkyvä ja välillä näkymätön.
Joutuu taistelemaan löytääkseen oman tiensä
ja tapansa ilmentää omaa queeriyttään
ja muslimiuttaan – ja se voi oikeasti olla
rankkaa. Olen kuitenkin löytänyt ihmisiä,
jotka rakastavat ja tukevat minua. Niin
löydät sinäkin.”
– Saadia, 28

“Queeriys ei välttämättä ole olennainen
identiteettiäni määrittelevä tekijä. En miellä
sitä samanlaiseksi asiaksi kuin sitä, että olen
musta tai edes muslimi. Se on ennemminkin
lisä. Miellän itseni olennoksi, jossa on monia
juttuja, ja yksi niistä on se, että pidän
naisista.”
– Halima, 21
Ei ole olemassa mitään oikeaa tai väärää tapaa olla
queer, aivan kuin ei ole vain yhtä tapaa olla muslimi. Monilla on vahvoja mielikuvia siitä, miltä
queerin pitäisi näyttää, mutta itse asiassa voimme
näyttää ihan miltä vain.

”Käytän huivia, ja minua luullaan usein
konservatiiviksi. Oletuksena on, etten olisi
lainkaan seksuaalinen. Kenellekään ei tule
mieleen, että seksuaalisuuteni olisikin queer.”
– Adeelah, 22
Ihmisellä voi siis olla pitkä tukka, lyhyt tukka, ei
tukkaa, ja hän voi käyttää huivia ja olla queer.
Queerinä olemiseen ei tarvita myöskään parisuhdetta tai seksiä. Itseään ei tarvitse todistaa kenellekään. Meitä queer-muslimeita on kaikkialla,
olemme varsin erilaisia, elämänkulkumme ja kokemuksemme eroavat toisistaan. Eikä queer-identiteetin kanssa sinuiksi tuleminen tarkoita, että
pitäisi olla jotenkin
vähemmän muslimi tai
vähemmän uskova.
Muistamisen arvoista:
seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-
identiteetti ovat vain yksi
osa sinua. Olet monisyinen ihmisolento, jolla
on lukuisia identiteettejä,
mieltymyksiä ja kiinnostuksen kohteita.

Suostumus ja valmius
Moni muslimi on saattanut kuulla ristiriitaisia ja
pelottaviakin asioita seksuaalisista haluistaan ja
kehostaan. Seksiin kannattaa valmistautua niin, että
ajattelee ensin omaa itseään ja kehoaan lämmöllä ja
rakkaudella. Häpeän työstäminen ja häpeästä eroon
pääseminen voi olla hankala prosessi. Tässä prosessissa on tärkeää kommunikoida oman kumppanin
kanssa ja etsiä voimavaroja. Profeetta (RH) kannusti
muslimeita keskustelemaan avoimesti seksistä ja
halusta.
Kehomme ovat täällä meidän tukenamme, ja on
tärkeää hoitaa ja tukea niitä. Kannattaa tiedostaa
omat rajoituksensa, halunsa ja tarpeensa ennen
kuin alkaa harrastaa seksiä. Hellyyden osoittaminen
keholle ja sielulle on osa profeetan menettelytapaa.
Ennen kuin sitoutuu kumppaniin – ja myös sen
jälkeen – on syytä käsitellä omia tunteitaan. Keskity
olemaan yhteydessä omiin toiveisiisi ja rajoihisi!
Seksin harrastaminen on tervettä ja luonnollista,
kunhan se perustuu suostumukseen ja turvallisuuteen. Suostumukseen kuuluu se, että kertoo
kumppanilleen rehellisesti, mitä haluaa ja mitä ei
halua tehdä. Siihen kuuluu myös sen kysyminen,
mitä kumppani haluaa tai ei halua. Suostumuksessa

olennaista on selkeä kommunikointi: omien
rajojen asettaminen ja toisten rajojen kunnioittaminen. Suostumus on jatkumo – asioita on hyvä
käydä läpi useamminkin, sillä jokaisella on oikeus
muuttaa mieltään.
Kaikki eivät halua harrastaa seksiä. Monet
muslimit odottavat avioliittoon asti, jotkut ovat
aseksuaaleja ja jotkut eivät halua ollenkaan
parisuhdetta. Minkään vaihtoehdon näistä ei
kuuluisi tuottaa häpeää tai nolostuttaa. Seksuaalisuudesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta monilla muslimeilla kuitenkin on seksiä.
Jos seksiä on – oli sitä sitten avioliitossa tai sen
ulkopuolella – on tärkeää huolehtia siitä, että se
on turvallista.

Seksistä, turvaseksistä
ja e hkäisystä löytyy
tietoa täältä ja täältä.

Kenelle voi puhua?

PITÄÄKÖ TULLA KAAPISTA?

”Mielestäni kaapista tuleminen on tosi
länsimainen käsite… ihmisistä tuntuu välillä
siltä, etteivät heidän identiteettinsä ole
totta ilman kaapista tulemista. On paljon
ihmisiä, jotka eivät voi tulla kaapista, eikä
kaapista tulo ole heille oikea ratkaisu. On
niin paljon kaikkea, mitä täytyy miettiä…
oma hyvinvointi ja turvallisuus pitää laittaa
etusijalle.”
– Dalia, 19
”Kun oma queeriys ei seuraa länsimaista
tarinaa, jossa tullaan kaapista, saadaan
hyväksyntää ja liitytään yhteisöön, sitä ei
tajuta queeriksi. Totuus on kuitenkin se, että
jos minusta tuntuu queeriltä, olen queer, eikä
minun tarvitse todistella sitä kenellekään.”
–Lama, 24

”Itse en usko koskaan tulevani kaapista
vanhemmilleni. Mielestäni tämä ei
kuitenkaan tarkoita jostakin paitsi jäämistä
tai sitä, että en ole vapaa tai että elän
valheessa. Koko ajatus “kaapissa olemisesta”
voi hämmentää ihmisiä, joiden tausta ei ole
valkoinen ja länsimainen. Minusta on hienoa,
että jotkut haluavat ja voivat tulla kaapista
vanhemmilleen, mutta ei ole olemassa yhtä
ja ainoaa reittiä, jota pitkin sateenkaariihmisten pitää kulkea, eikä kaapista
tulemisen ole pakko olla osa elämää!”
– Farah, 20
Kaikkien ei tarvitse tulla kaapista! Jotkut sateenkaari-ihmiset päättävät tulla ulos ja jotkut päättävät olla tulematta. Eri ihmiset vapautuvat ja
tulevat sinuiksi itsensä kanssa eri tavoin. On monia
syitä, miksi joku ei halua tulla kaapista. Joku ei
tunne oloaan riittävän turvalliseksi. Toinen ei
pidä seksuaalisuutta asiana, josta täytyisi kertoa
kenellekään. Omana, aitona itsenään oleminen
ei edellytä sitä, että kertoo kenellekään mitään
seksuaalisuudestaan.

Mistä löytää toisia
HLBTQ+ muslimeja?
Monet kokevat saavansa tukea ja voimaa toisilta
queer-muslimeilta. Seuraavassa järjestöjä, joiden
avulla voit löytää kansainvälisiä queer-muslimien
verkostoja.
HLBTQ+ muslimi järjestöjä
Secret Garden (Alankomaat)
www.stichtingsecretgarden.nl
Maruf (Alankomaat)
www.maruf.eu
Sabaah (Tanska)
sabaah.dk
Muslim Alliance for Sexual
and Gender Diversity (USA)
www.muslimalliance.org
Imaan UK
imaanlondon.wordpress.com

Safra Project (UK)
facebook.com/SafraProject-116664066494
El Tawhid Juma Circle
facebook.com/eltawhidunitymosques
CALEM
(France based but for all of Europe)
www.calem.eu/english2
LGBT Muslim Retreat (Kansainvälinen)
www.lgbtmuslimretreat.com
DESI LGBTQ Helpline for South Asians
www.deqh.org

Linkkejä (englanniksi)
masjidalrabia.org/lgbtq-muslim-resource-list-national
masjidalrabia.org/queertrans-tumblr-masterpost

Tukipalveluja Suomessa
SINUIKSI
Valtakunnallinen tuki- ja
neuvontapalvelu, kysy seksuaalisesta
suuntautumisesta, seksistä ja
sukupuoli-identiteetistä
www.sinuiksi.fi
Setan Sukupuolen moninaisuuden
osaamiskeskus
(entinen Transtukipiste)
Tuottaa psykososiaalisia tukipalveluja
intersukupuolisille, transihmisille
ja heidän läheisilleen sekä toimii
sukupuolen monimuotoisuuden
asiantuntijana
sukupuolenosaamiskeskus.fi
Trasek
Järjestö transsukupuolisille ja
intersukupuolisille ja heidän
läheisilleen
trasek.fi
Setan tuki ja neuvontapalvelut
seta.fi/palvelut/tuki-janeuvontapalvelut

Taakasta voimavaraksi -hanke
Uskonnollistaustaisten ja hengellisten
sateenkaari-ihmisten valtakunnallinen
tukihanke
www.voimavaraksi.fi
Sateenkaariyhdistys Malkus ry
Uskonnollistaustaisten ja
hengellisten sateenkaari-ihmisten
vertaistukijärjestö
malkus.fi
Sopu
SOPU-työn tavoitteena on
ennaltaehkäistä kunniakäsityksiin
liittyviä konflikteja ja väkivaltaa
perheissä ja yhteisöissä
soputila.fi
TOGETHER
Together-toiminta koostuu seksuaalija sukupuolivähemmistöön
kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja
pakolaistaustaisten vertaistuellisesta
ryhmätoiminnasta sekä asiakastyöstä
www.heseta.fi/together
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