
Toimittaja Katriina Kontuniemi: Sateenkaarimuslimit ovat Suomessa vähemmistö 
vähemmistön sisällä. Monesti kun muslimi kertoo kuuluvansa seksuaali- tai 
sukupuolivähemmistöön, se herättää kummastusta muslimiyhteisöissä. Ja toisaalta 
myös se, että on islaminuskossa, herättää ihmetystä sateenkaariyhteisöissä.   

Tänään me keskustellaan siitä, millaista on olla seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöön kuuluva muslimi Suomessa.   

Mä olen journalistiikan opiskelija Katriina Kontuniemi. Ajan hengen mukaisesti 
keskustelua käydään etänä. Vieraana ruudun toisella puolella on muslimitaustainen 
queer-aktivisti ja Islamia Queeristi -hankkeen perustaja Mire Mroué, tervetuloa.  

Queer-aktivisti Mire Mroué: Kiitos.  

Toimittaja Katriina Kontuniemi: Mire, mitä hyvää usko on tuonut sun elämään?  

Queer-aktivisti Mire Mroué: Ah, okei aloitetaan heti isoilla kysymyksillä, suoraan 
syvään päätyyn. Ensinnäkin haluaisin, tai mulle on tosi tärkeää erottaa uskonto ja 
hengellisyys. Ja mä määrittelen muutenkin enemmän itseni hengelliseksi, kuin 
uskovaiseksi siinä mielessä, että sellanen lakikeskeinen ja rituaalikeskeinen usko ei 
ole osa mun arkipäivää. Hengellisyys itsessään on jotenkin irrottamaton osa mua. 
Usko antaa lähtökohtaisesti voimaa ja tulokulmaa, ja se inspiroi. Hengellisyyden 
keskiössä on sellainen itsetutkiskelu ja jatkuva etsiminen, mikä inspiroi ja auttaa 
jaksamaan. Silloin kun ympäristö haluaa esittää asia tosi mustavalkoisina, niin 
pystyy mahdollisuuksien mukaan katsomaan asioita laajemmin.  

Toimittaja Katriina Kontuniemi: Joo. Sä määrittelet itsesi myös queeriksi, mikä on 
tällanen kattotermi, jonka avulla voidaan ehkä välttää tarkemman identiteetin 
määrittely. Koetko sä, että sä voit olla muslimiyhteisössä avoimesti sitä, mitä sä 
oot?  

Queer-aktivisti Mire Mroué: Joo, no siis ensinnäkin joo, siis olen queer. Tosta 
määritelmästä ensinnäkin, jos se pitää jollain tavalla määritellä, koska 
lähtökohtaisesti queer on, tai se kuvastaa mulle jotain sellaista, jonka syvintä 
olemusta ei pysty määrittämään millään tavalla, ja kuten sanoit, se haluaa rikkoa 
niitä määritelmiä. Mutta samaan aikaan se on mulle jotain hyvin ei-
heteroseksuaalista, en ole hetero. Identifioidun naiseksi, mutta samaan aikaan olen 
myös jokseenkin genderqueer. Mutta se nyt on pitkä keskustelu.  

Voinko mä olla sitä mitä oon muslimiyhteisöissä? Mä esittäisin ton kysymyksen 
uudestaan, tai en ehkä uudestaan mutta mä koen, että jos ajattelen 
muslimiyhteisöä Suomessa, ensinnäkin niitä on monia, ei ole yhtä muslimiyhteisöä. 
Ja yhtälailla kun on haastavaa olla oma itsensä, tai queer-itsensä 
heteronormatiivisessa yhteisössä, on myös hyvin haastavaa olla muslimitaustainen 
hyvin, jokseenkin jopa aika islamofobisessa yhteiskunnassa. Mä koen, että ihan 
sama, että mihin sitä menee, oli se tällain kärjistetysti muslimiyhteisö tai joku jopa 



progressiivinen queer-yhteisö, niin molemmissa puuttuu ymmärrystä 
monitaustaisuudesta ja niistä ihmisen identiteetin kerrostumista.   

 Yksinkertainen vastaus tohon, voinko olla oma itseni muslimiyhteisössä, niin en, en 
mä oo koskaan ollut enkä mä oo koskaan voinut olla. Mutta sama pätee myös 
queer-yhteisöön, hyvin tällein yleistäen. Yhä kohtaan sitä, että mun queeriys on 
tietyssä mielessä tervetullutta, mutta se mikä tulee muslimitaustaisuuteen, se on 
usein asia, mistä hiljennytään. Ihmisillä ei riitä työkaluja tai kiinnostusta puhua siitä, 
ja kohdata sellaisena, kun on. Puolin ja toisin sitä on joutunut vuosien mittaan 
riisumaan oman identiteetin kerrostumista. Ei tietenkään omassa lähipiirissä, ja 
sellaisissa yhteisöissä, joissa oikeasti osataan kohdata moninaisuus ja arvostaa 
sitä. Mutta koen, että ymmärtämättömyyttä ja hyväksymättömyyttä on kaikkialla.  

Toimittaja Katriina Kontuniemi: Miten sä koet, että muslimiyhteisössä otetaan 
vastaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat Suomessa, noin niinku 

yleisemmin?  

Queer-aktivisti Mire Mroué: Okei. Sanotaanko näin, että jos se vastaanotto olis 
hyvä, niin sellainen hanke, kuin meidän hanke, Islamia Queeristi, ei olis esillä, tai 
sen teemat ei olisi näinkin suoraan esillä ensimmäistä kertaa Suomessa. Näistä 
asioistahan ei ole puhuttu, lähtökohtaisesti. Kuten itse tiedät, ei mediassa eikä 
muutenkaan. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, sori: seksuaalisen 
suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus on asia, josta aika paljon hiljennytään 
muslimiyhteisöissä, koska traditionaalisesti ehkä koetaan, että, sanotaanko nyt 
tälleen, queeriys tai muunsukupuolisuus ei ole yhteensovitettavissa islaminuskon 
kanssa. Mikä taas johtuu siitä, että vallalla on äärimmäisen konservatiiviset 
tulkinnat islamista. Mutta syy siihen, mistä me ollaan usein puhuttu, Suomessa ei 
ole toistaiseksi yhtäkään aidosti inklusiivista moskeijaa tai rukoushuonetta. Ne ei 
ole inklusiivisia. Se jo kertoo paljon. Mä uskon, että jokainen, vaikka puhun vain 
omista kokemuksistani, mutta sen verran kun itse tiedän, ja voin siteerata ystäviäni 
ja heidän kokemuksiaan, niin tiedän, että kukaan ei ole kokenut tulleensa täysin 
tervetulleena yhteenkään yhteisöön. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niiden 
yhteisöjen sisällä olisi muunlaista ajattelua. Miten se näkyy virallisesti ulospäin, niin 
kanta on aika todellakin konservatiivinen. Esimerkiksi moskeijat ja rukoushuoneet 
eivät ole niin sanotusti sateenkaarikansalle avoimia. Ei ne vain oo. Jos ne olis, me 
tiedettäis se, ja se näkyisi. Moni ajattelee, että jos et tee identiteetistäsi hirveän 
suurta juttua, tai pystyt tavalla tai toisella mukautumaan normeihin, oli ne sitten 
sukupuolinormeja tai seksuaalisuuteen liittyviä normeja, niin kyllähän sä voit olla 
siellä osana. Mutta ei se oo inklusiivisuutta, kun et voi olla avoimesti ja vapaasti olla 
oma itsesi. Ne tilat ei tue, jos otetaan joku moskeija esimerkkinä siitä, millaista, tai 
niin sori, mä oon epäselvä. Mutta moskeija pyhänä tilana, kuvastaa pyhyyttä, se 
tilana jo itsessään ilmentää hyvin niitä ajattelumalleja, mitä siellä ihmiset ajattelevat. 
Jos se tila on poissulkeva ja rajaava, ja moninaisuudesta hiljentyvä tai jopa 
tuomitseva, se jo itsessään kertoo siitä, missä mennään. Moni seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö tietää sen erittäin hyvin, miltä tuntuu jäädä 
yhteisön ulkopuolelle. Ja se, että näitä asioita on joutunut tosi pitkään 
käsittelemään yksin. Ja että on joutunut joko valita, että joko sä meet harjoittamaan 



uskoa, ja hiljennyt sun identiteetistä muuten, tai sitten sä käsittelet sitä yksin. 
Ihmisten kanssa, jotka ymmärtää, muttei osana suurempaa yhteisöä.  

Toimittaja Katriina Kontuniemi: Esimerkiksi homoseksuaalisuutta ei ole 
kuitenkaan suoraan kielletty Koraanissa eikä Shariassa, eli islamilaisessa laissa. 

Mistä se heteronormatiivisuus oikein kumpuaa?  

Queer-aktivisti Mire Mroué: No siis, islamilainen laki, joka on sitten niin monen 
asian tuote, muun muassa islamilainen laki perustuu, nyt tälleen hyvin nöyrästi 
lähden tätä avaamaan. Mutta islamilainen laki Sharia, pohjaa muun muassa 
Koraaniin ja Sunnaan, eli profeetan elämän ja asettamiin esimerkkeihin, ja ajan 
uskonoppineiden tulkintoihin siitä Sunnasta ja Koraanista. Ja sit myös Shariaan on 
myös hyvin paljon vaikuttanut eri koulukunnat ja myös paikallinen tapakulttuuri. 
Laissa, jos me mietitään sellaista vallitsevaa homofobiaa ja niitä jäätäviä tuomioita, 
jotka liittyvät homoseksuaalisuuteen, nehän perustellaan nimenomaan islamilaisella 
lailla. Mut sit se, kuinka paljon se islamilainen laki, mä itse koen sen hyvin vahvasti, 
että se on nimenomaan tulkintaa. Koska jos mietitään, että Koraani on se ainut 
lähde, joka islamin mukaan kuvastaa Jumalan sanaa, niin siellä, on ainoastaan yksi 
ja ainoa kertomus, joka on Sodoman ja Gomorran tarina, jota on vuosisatoja tulkittu 
esimerkkinä siitä, että Jumala ei hyväksy homoseksuaalisuutta. Mutta kun tarinaa 
lähtee tulkitsemaan kriittisemmin, niin näkee, ettei se kerro mistään tasapuolisesta 
ja vastavuoroisesta rakkaudesta, vaan se kertoo raiskauksesta, petollisuudesta ja 
ryöstöstä. Että jos siinä jotain tuomitaan, niin siinä tuomitaan noi, ei niinkään 
homoseksuaalisuus. Sit sitä on lähdetty ajan saatossa tulkitsemaan, että Koraani 
on homovastainen ja siellä tuomitaan homoseksuaalisuus. Mutta kun sä lähdet 
tulkitsemaan sitä kriittisesti ja lukee uudelleen, ja ehkä poisoppimaan niistä kaikista 
vallalla olevista tulkinnoista, niin sä näät, ettei siinä puhuta homoseksuaalisuudesta 
ollenkaan.   

 Islamilaisessa laissa on, siellä on kirjattu kaikenlaista. Islamilaiseen lakiin voi 
vedota, että homous ei ole islamin mukaista. Mutta se, että kuinka paljon 
islamilainen laki kuvastaa Jumalan viestiä, se ei mun näkemyksen mukaan tule 

Jumalasta ollenkaan.  

 Mutta se, mistä se heteronormatiivisuus kumpuaa, varmasti siitä, että esimerkiksi 
pyhiä tekstejä, jos ajatellaan Raamattu, Vanha testamentti, Koraani, esimerkiksi, 
niin ne on useimmiten ja pääosin cissukupuolisten heteromiesten kirjoittamia, siis 
cissukupuolisille heteromiehille. Ja ne on syntyneet hyvin patriarkaalisessa 
kontekstissa. Ja heteronormatiivisuus ja patriarkaalisuus kulkee hyvin käsi 
kädessä. Sit voi tietenkin miettiä, mistä patriarkaalisuus on saanut alkunsa ja miten 
se on syntynyt. Miks meillä on patriarkaalinen valtajärjestelmä, miks me halutaan 
ylläpitää sitä ja mistä se on saanut alkunsa? Ja sit, palatakseni tohon islamilaiseen 
lakiin, pitää myös muistaa se, että monessa islamilaisessa maassa on vallalla 
Sharia-laki, mutta, miten sen sanoisi, siellä on vallalla kaksi lakia. Sekulaarimpi laki 
ja islamilainen laki kulkee käsi kädessä. Moni islamilainen maa, niin sanotussa 
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, monet on, tai kaikki vanhoja siirtomaita. Pitää 
muistaa myös se, kuinka paljon brittihallinto, siirtomaaisännät, myös ranskalaiset 



ovat omalla toiminnallaan toimeenpanneet näitä homoseksuaalisuuden vastaisia 
lakeja. Ne ovat ennen kaikkea puhuneet sen puolesta, että homoseksuaalisuus 
pitää kieltää. Jos lähdetään miettimään paikallisia lakeja, meidän pitää avata sitä 
keskustelua ja kontekstia, miten ne on oikeesti tullut sellaisiksi laeiksi kuin tänä 
päivänä. Mitkä kaikki asiat on vaikuttaneet. Jos me vain puhutaan Koraanista ja 
muslimeista, se keskustelu on aivan liian suppea. Meidän pitää ottaa kolonialismi 
mukaan keskusteluun, ja sen pitkäaikaiset vaikutukset, jotka on edelleen 
voimassa.  

 Esimerkiksi Kecia Ali, tutkija Bostonin yliopistosta on sanonut myös hyvin. Silloin 
siirtomaa-aikoina siirtomaaisännillä oli ongelma muslimien kanssa oli se, että he 
olivat liian avarakatseisia homoutta kohtaan. Tänä päivänä se on toisin päin: 
halutaan halventaa islamia sen takia, että he ovat niin kapeakatseisia 
homoseksuaalisuuden suhteen, esimerkiksi. Se kysymys, kun miettii, mistä 
heteronormatiivisuus kristittyjen parissa johtuu ja kumpuaa, ne samat ongelmat on 

siellä, yhtälailla, kuin vanhoillisen islamin kanssa.   

 En tiedä vastasinko kysymykseen, tää on niin iso kysymys.  

Toimittaja Katriina Kontuniemi: Niinpä. Mire Mroué, näetkö sä, että 
muslimiyhteisöissä suhtautuminen sateenkaariväkeen olis muuttunut yhtään 
avoimempaan suuntaan Suomessa? Millaisia esimerkkejä oot huomannut siitä, että 

olis muuttunut avoimemmaksi?  

Queer-aktivisti Mire Mroué: No siis, musta tuntuu ylipäätään, että asioista 
puhutaan enemmän. Että sillain jos ajatellaan institutionaalisella tasolla, niin ei. 
Puhuin esimerkiksi virallisista tasoista, niin siellä en näe suurta kannanottoa 
inklusiivisuuden puolesta millään tavalla. Puhutaan ehkä tasa-arvosta ja jopa 
feminismistä, mutta se on tavallaan toinen keskustelu, mitä se heidän feminismi 
tarkalleen tarkoittaa. Yksilötasolla mä huomaan sen, että ihmiset puhuu asioista 
enemmän, ja yhteisöjen sisällä. Yhteisötkin on niin moninaisia. Se, miten viralliset 
tasot ja valtarakenteet muuttuu, se vie enemmän aikaa. Mutta yksilötasolla on tosi 

paljon keskustelua ja vuoropuhelua.  

 Konkreettisia esimerkkejä… Ihan yhtälailla jos ajattelee että me omalla 
olemassaolollaan ja ulkonäöllä, tai no ulkonäöllä, viittaan ehkä enemmän 
pukeutumiseen, rikotaan sitä hyvin normatiivista ja perinteistä ajatusta siitä, miltä 
muslimi näyttää, mut yhtälailla, me ollaan osa sitä yhteisöä. Ehkä mä näen sen 
niinku merkittävänä muutoksena, että se osa sitä yhteisöä, joka pitkään on ollut 
hiljaa ja hiljennettynä, puhuu. Ja se, mikä kaikki siihen vaikuttaa, että ihmiset voi 
puhua, ennen kaikkea se vaatii rohkeutta heiltä, että he puhuu, sit mä myös uskon, 
että sille on annettu enemmän ja enemmän tilaa. Se on konkreettinen, mutta hyvin 
abstrakti esimerkki. Sille keskustelulle on enemmän ja enemmän tilaa. Ja sitten se, 
että musta on ollut, tästä on muutama kuukausi takaperin, sain tutustua sellaiseen 
ihanaan valokuvaajaan, joka kertoi, että hän on ollut äärimmäisen 
muslimitaustainen valokuvaaja, ja hyvin vanhoillinen muslimi ennen, kunnes hän ei 
enää ollut. Me ollaan käyty tosi paljon mielenkiintoisia keskusteluita siitä, kuinka 



hän on tosi queer- ja transpositiivinen tänä päivänä. Keskustellaan paljosta. Hän on 
edustanut ihan totaalista äärilaitaa Suomessa, ja tänä päivää hän on ihan muuta. 

Se on vaan jotenkin, ajattelee eri tavalla.  

Toimittaja Katriina Kontuniemi: Muutos lähtee siis yksilötasolta.  

Queer-aktivisti Mire Mroué: Kyllä, näin mä sen näen. Niiden konservatiivisten 
äänien rinnalle tulee myös muuta. Ja sille muulle annetaan tilaa. Ja se on tosi 

kaunista.   

Toimittaja Katriina Kontuniemi: Tänään siis keskusteltiin siitä, millaista on olla 
sateenkaarimuslimi Suomessa. Sateenkaarimuslimit joutuvat edelleen olemaan 
melko ahtaalla, ja monet kokee, että pitää olla tietynlainen ollakseen oikea 
uskovainen. Onneksi kuitenkin toivoa avarakatseisemmasta tulevaisuudesta on, ja 
esimerkiksi Islamia Queeristi -hanke tekee töitä sen eteen, että 
sateenkaarimuslimien ääni tulee kuulluksi. Hienoa, että sä, Mire Mroué, tulit 
puhumaan näinkin tärkeästä aiheesta. Kiitos haastattelusta.  

 Queer-aktivisti Mire Mroué: Kiitos.  

 


