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New Yorkin, Madridin ja Lontoon pommi-iskujen jälkeen

konservatiivinen muslimikuvasto on hallinnut länsimaista

mediaa. Muslimeista puhutaan useimmiten terrorismin

kautta, televisio ja lehdet kuvitetaan parrakkailla mie-

hillä, jotka heiluttavat asetta tai koraania vihaisina. 

”Tällainen kuvasto ei kuvaa minun sukupolveni mus-

limeita”, sanoo yhdysvaltalainen muslimiaktivisti Na-

eem Mohaiemen, 36.

Hän kutsuu nuorta ja edistyksellistä muslimisukupol-

vea M-sukupolveksi.

”Nuori muslimisukupolvi on tiedostava, kriittinen, ajan

hermolla, jopa muotitietoinen, mutta tätä kuvastoa ei

näy missään. Kun televisiossa sanotaan islam, näytetään

ruudussa parrakas vanha imaami, jonka kanssa nuorella

sukupolvella ei ole enää paljoa yhteistä.”

New Yorkissa asuva Mohaiemen ohjaa muslimeista ker-

tovia dokumenttielokuvia ja kirjoittaa shobak.org- ja alt-

muslim.com-nimisille vaihtoehtoisille muslimiuutissi-

vustoille Internetissä. Sivuilla uutisoidaan muslimei-

hin liityvistä asioista nuoren sukupolven näkökulmista. 

Aiheet vaihtelevat amerikkalaisen vapaapainin mus-

limihahmoista Saudi-Arabian vallanvaihdokseen ja Lon-

toon pommi-iskuihin. Edistykselliset muslimit tuomit-

sevat terrorismin ja kaikenlaisen fundamentalismin se-

kä ajavat ihmis- ja kansalaisoikeuksia niin muslimimais-

sa kuin terrori-iskujen jälkeisessä länsimaailmassakin. 

Naisille halutaan täydet oikeudet islamin sisällä, niin-

pä uuden polven muslimit  ovat  esimerkiksi järjestäneet

naisten johtamia rukouksia Yhdysvalloissa ja Kanadas-

sa. Rukouksiin ovat osallistuneet miehet ja naiset poik-

keuksellisesti yhtä aikaa. Poliittisesti Mohaiemenin edus-

tama vaihtoehtoinen muslimiliike on vasemmalla.

”Meidän toisinajattelevien muslimien oli pakko pe-

rustaa omat mediamme, koska CNN, BBC, Fox tai muut

valtavirran mediat eivät nosta meitä esille. Valtamedia

on takertunut kielteiseen muslimikuvastoon. Me ha-

luamme kertoa, että kaikki muslimit eivät ole itsemur-

hapommittajia”, Mohaiemen sanoo.

Internet muuttaa islamin
Mohaiemen vieraili Suomessa viime keväänä vaihtoeh-

toisen elektronisen kulttuurin Pixelache-tapahtumassa.

Mohaiemen piti esitelmän valtamedian muslimikuvas-

tosta ja muslimien kansalaisoikeuskamppailusta nyky-

päivän Yhdysvalloissa. Hän piti esitelmänsä myös No-

kian työntekijöille. Nokiaa kiinnosti erityisesti Mo-

haeimenin laskelmat muslimimaiden kasvavasta Inter-

netin käytöstä. 

”Monet muslimimaat ovat juuri nyt Internet-yhteyk-

sien räjähdysmäisen kasvun kynnyksellä. Tällä hetkellä

netin käyttäjiä on muslimimaissa noin 50–60 miljoonaa.” 

Mohaiemenin mukaan Internetillä on suuri rooli isla-

min ja muslimiyhteisöjen muutoksessa. Esimerkiksi mus-

liminaisilla ja -homoseksuaaleilla on omia sivustojaan,

joilla keskustellaan seksuaalisuudesta ja naisten asemasta

islamin sisällä. 

”Tietotekniikka levisi 1980-luvulla lännessä opiskel-

leiden insinöörien kautta muslimimaihin. 1990-luvulla

Internetistä tuli tärkeä yhteydenpitokanava muslimiyh-

teisöjen vähemmistöille ja vaihtoehtoiselle muslimiliik-

keelle. 2000-luvulla Internetin suuri merkitys on ollut

muslimien ihmisoikeuksien puolustamisessa ja median

luoman väärän muslimikuvan korjaamisessa.” 

Mohaiemenin mukaan terrori-iskujen jälkeen yhdys-

valtalaismedia on rakentanut muslimikuvastonsa kolmen

uhkan varaan. Ensinnäkin, islamin pelätään valtaavan ko-

Parrakas imaami ei 
riitä M-sukupolvelle
Nuori ja vaihtoehtoinen muslimiliike taistelee
Internetissä islamin fundamentalisteja ja 
länsimaiden ennakkoluuloja vastaan. 

Moderni muslimi. Naeem Mohaiemen on New Yorkissa asuva muslimi ja media-aktivisti. Ennen terroriaaltoa vaihtoehtoinen muslimiliike puolusti tasa-arvoa islamin sisällä. Nyt kaikki aika kuluu
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