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Egyptin kristit-
ty vähemmistö 
pelkää ääri-isla-
milaisuuden edel-
leen voimistuvan 
maassaan. Koptien 
verinen sunnuntai 
kertoi kristittyjen 
vainon huolestut-
tavasta lisääntymi-
sestä muslimimaa-
ilmassa. 

Merja Eräpolku

Yli 10000 koptikristittyä oli 
kerääntynyt 9. lokakuuta 
Kairoon mielenosoitukseen. 
Koptikristityt olivat järjestä-
neet marssin protestoidak-
seen kirkkoon Assuanissa 
kohdistunutta hyökkäystä 
ja uskonnollista syrjintää 
vastaan. 

Protestoijat vaativat maa-
han yhtenäistä lakia uskon-
nollisten rakennusten ra-
kentamisesta, uskonnollisen 
syrjinnän kriminalisoimista 
käytännössä ja hyökkäyksen 
kohteeksi joutuneen kirkon 
uudelleenrakentamista. 

Egyptin väliaikaishallin-
non vastaus koptien protes-
tiin oli tyrmäävä: armeija 
murskasi mielenosoituksen 
tappamalla 25 mielenosoit-
tajaa ja haavoittamalla yli 
300. Menehtyneistä osa tuli 
sotilasajoneuvojen yliaja-
miksi, toiset ammutuiksi. Al-
Arabiyya satelliittikanavan 
kamera näytti, miten täydel-
lisesti armeija oli unohtanut 
alkuvuodesta korostamansa 
periaatteen, jonka mukaan 
siviilejä ei vahingoiteta. 

Selkkauksen aikana Egyp-
tin valtiollinen televisio suo-

rastaan yllytti väkivaltaan, 
kun ihmisiä kutsuttiin ”suo-
jelemaan armeijaa”. Monet 
niistä muslimeista, jotka 
lähtivät Kairon armeijan tu-
eksi, kokivat tulleensa puo-
lustamaan islamia. 

Siitä, miten kaaos alkoi, 
on kovin erilaisia käsityksiä. 
Koptit ovat täysin vakuuttu-
neita siitä, että kristityt mie-
lenosoittajat eivät missään 
tapauksessa aloittaneet mel-
lakointia. Todennäköisesti 
paikalle oli tullut sekasor-
toa lietsomaan pyrkineitä 
islamisteja. Koptit lähtivät 
Masperoon mediakeskuk-
sen luo osoittamaan miel-
tään, jotta maailma kuulisi 
heidän hätänsä. 

Syyllisiä ei ole viety 
oikeuteen eikä tuomittu

Lokakuun verilöyly on vain 
yksi tapaus tihenevässä sar-
jassa. Uudenvuoden terro-
ristihyökkäyksessä kirkkoon 
Aleksandriassa kuoli 23. 
Sitä ennen joulumessuun 
tehtiin verinen isku Nag 
Hammadissa. 

Kirkkoja ja kristittyjen 
omaisuutta on tuhottu vii-
me vuosien aikana useasti, 
eikä virkavalta ole halunnut 
tai kyennyt uhreja suojele-
maan. Syyllisiä ei ole viety 
oikeuteen eikä tuomittu. 

Koptikristittyihin paikal-
listasolla kohdistuneet ri-
kokset kertautuvat yleensä 
tavalla tai toisella kansal-
lisena kriisinä. Näin kävi 
myös syyskuun lopussa As-
suanin maakunnassa tapah-
tuneen al-Marinabin kirkon 
polttamisen jälkeen.

Seurakunnan johtajat 
olivat jo taipuneet vaati-
muksiin kirkon tornin ly-
hentämiseksi sekä siihen, 
ettei ulkoristiä ja kirkon-
kelloja asenneta. Tämä ei 
riittänyt muslimeille, jotka 

eivät halunneet nähdä kirk-
koa kotikylässään. Kristityt 
jäivät ilman viranomais-
ten suojelua, vaikka heidän 
rakennuslupansa piti olla 
kunnossa. 

Tapausta selvittämään 
nimetty komitea esitti, että 
Assuanin kuvernöörin pitäi-
si erota, tuhopolttajat viedä 
oikeuteen ja valtion kustan-
taa kirkon uudelleen raken-
taminen. Komitean raportti 
tosin jätti kertomatta olen-
naisen seikan: imaami oli 
kehottanut tuhotekoon per-
jantain rukoushetkessä. 

Hallinto ei ryhtynyt esi-
tettyihin toimenpiteisiin ja 
tuhopolttajat vapautettiin 
pian. Koptit kokivat tilan-
teen jälleen kerran turhaut-
tavana ja lähtivät barrika-
deille vaatimaan kansalais-
oikeuksiensa toteutumista.

Annetaan vääristynyt kuva

Koptien mukaan niin Egyp-
tin viranomaiset kuin me-
diakin antavat kopteihin 
kohdistuneesta väkivallas-
sa toistuvasti vääristyneen 
kuvan. Milloin tapahtunut 
kielletään, vähemmistö 
demonisoidaan epäisän-
maallisiksi tai syyllisyys 
käännetään päälaelleen. 
Esimerkiksi kirkon tuho-
poltosta viljeltiin käsitystä, 
jonka mukaan muslimikylä-
läiset vain lopettivat laitto-
man rakennustyön. 

Vaarana on, että jatkossa 
laajemminkin yhteiskun-
nallisten ongelmien syy 
löydetään uskonnollisesta 
vähemmistöstä - aivan niin 
kuin se on historiassa kovin 
usein löydetty juutalaisista, 
joiden on uskoteltu aihe-
uttaneen milloin minkäkin 
katastrofin aina keskiajalla 
riehuneesta mustasta sur-
masta alkaen. 

Euroopan parlamentissa 
vierailleita koptien edusta-
jia eivät lupaukset Egyptin 
aikeesta suorittaa tutkinta 
Kairon verilöylystä vakuut-
taneet. He vaativat tapah-
tuneesta kansainvälistä tut-

kintaa. 
- Emme usko, että Egyp-

tin hallitus kykenee suo-
rittamaan puolueetonta 
tutkimusta armeijansa 
toiminnasta, totesi tohto-
ri Ibrahim Habib, joka on 
Englannin koptien puheen-
johtaja.

– EU-maiden tulisi antaa 
kopteille maahanmuutto-
lupia, koska muslimienem-
mistöinen Egypti pyrkii tu-
kahduttamaan alkuperäistä 
kansanosansa, vaati nuori 
koptinainen. 

Viime maaliskuun jälkeen 
kymmenet tuhannet koptit 
ovat tiettävästi lähteneet 
Egyptistä.

Koptien mukaan armeija 
ja siirtymäkauden hallitus 
on suhtautunut islamistien 
hyökkäyksiin kristittyjä koh-
taan joko täysin välinpitä-
mättömästi tai pahentamal-
la tilannetta tukemalla us-
konnollisten salafi-johtajien 
vetämiä välityskomiteoita. 

”Muslimina olen 
häpeissäni”

– Muslimina olen häpeissä-
ni siitä mitä tapahtui, tote-
si Egyptin EU-edustuston 

kakkosmies, tohtori Badr 
Abdelatty. Hänen mukaan-
sa armeija oli ylireagoinut 
tilanteessa eikä osannut toi-
mia oikein. 

–  Vakuutan teille, kukaan 
ei tiedä mitä todella tapah-
tui, mutta asia Egyptissä 
tutkitaan.

Tohtori Ibrihim muistut-
ti, että Egyptin voimassa 
olevan perustuslain 2. ar-
tiklassa todetaan, että islam 
on valtionuskonto ja että is-
lamilaisen lain (Sharia-lain) 
periaatteet ovat lainsäädän-
nön pääasiallinen lähde. 

Koptit eivät ole saaneet 
lupia uusien kirkkojen ra-
kentamiseen ja seurakun-
tien toiminta on siirtynyt 
pitkälti koteihin. Moskei-
joita ja minareetteja maa 
on tiuhaan täynnä. Egypti 
hyväksyy vain kääntymisen 
kristinuskosta islamiin, ei 
päinvastoin. 

Vaikka  perustuslaki tur-
vaa vapausoikeudet ja tasa-
vertaisuuden periaatteessa 
kaikille kansalaisille, mer-
kitsee Sharia-lain noudat-
taminen sitä, että muslimit 
ovat muita kansalaisia pa-
remmassa asemassa. Tämä 
on ollut myös koptien vahva 

Egyptin koptit Lähi-idän suurin kristitty ryhmä

Vainot 
piinaavat 
Egyptin kopti- 
kristittyjä

Koptit eivät 
saa lupia 
uusien kirk-
kojen raken-
tamiseen. 
Seurakuntien 
toiminta on 
siirtynyt ko-
teihin.  
Egypti hy-
väksyy vain 
kääntymisen 
kristinuskosta 
islamiin, ei 
päinvastoin. 

Äskettäin Euroopan parlamentissa vieraili Euroopan koptien lähetystö. He edustivat Euroopan koptien ihmisoikeusjärjestöjen liittoa (EUCOHR). Kuvassa etualalla europarlamentaarikko Peter Van Dalen (Christen Unie) kirjat 
kädessään. Oikealla Englannin koptien puheenjohtaja tohtori Ibrahim Habib salkkunsa kanssa.
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Europarlamentti tuomitsi 
koptien surmaamisen
Euroopan parla-
mentti tuomitsee 
ankarasti mielen-
osoittajien surmaa-
misen Egyptissä.

Euroopan parlamentti tuo-
mitsee ankarasti mielen-
osoittajien surmaamisen 
Egyptissä. 27. lokakuuta 
hyväksymässään kannan-
otossa parlamentti edellyt-
tää, että Masperon tapah-
tumat tutkitaan perusteel-
lisesti ja avoimesti. 

Kannanotossa koroste-
taan, että Egyptin hallitus 
ja viranomaiset ovat vas-
tuussa maan kaikkien kan-

salaisten turvallisuudesta 
ja siitä, että väkivaltaan 
syyllistyneet on tuotava oi-
keuden eteen.

Egyptin viranomaisten 
tulee turvata koptikristitty-
jen kaikki perusoikeudet ja 
suojella kirkkoja, jotta ää-
ri-islamistien harjoittamat 
jatkuvat väkivaltaisuudet 
ja kirkkojen tuhoamiset 
saadaan loppumaan. Par-
lamentti katsoo, että maan 
uudessa perustuslaissa oli-
si nimenomaisesti määrät-
tävä kaikkien perusoikeuk-
sien turvaamisesta. 

KD:n europarlamen-
taarikko Sari Essayah oli 
mukana esittämässä luon-
nosta parlamentin kan-
nanotoksi.

kokemus heidän oikeuk-
sistaan ja asemastaan mm. 
lainkäytön kohdalla. 

Koptit toivovat sekulaaria 
demokraattista yhteiskun-
taa, joka turvaa yhtäläiset 
oikeudet jokaiselle kansalai-
selleen.

Kristittyjen vai-
not ovat lisään-
tyneet Egyptissä 
kansannousun 
jälkeen.
Kristittyjen vainon lisään-
tyminen Egyptissä ei anna 
viitteitä siitä, että maassa 
olisi tammikuun kansan-
nousun jäljiltä menossa hy-
vään suuntaan. 

Maata hallinnoiva soti-
lasneuvosto on ollut joko 
haluton tai kyvytön puut-
tumaan ääri-islamilaisten 
ainesten toimintaan. Jo 
pitkään jatkunut maan isla-
milaistumiskehitys ei turvaa 
demokratian eikä ihmis-
oikeuksien toteutumista. 
Edesmenneen Gaddafin 
armeijan aseita pelätään 
kulkeutuvan radikaalimus-
limien käsiin Egyptiin.

– Missä nyt ovat ne nuo-
ret demokratiaa ajaneet val-
lankumouksen tekijät, jotka 
olivat keväällä kaduilla? ky-
seli Belgiassa työskentelevä 

koptiprofessori. 
– Egyptin hallituksen 

täytyy kunnioittaa ihmisoi-
keuksia, vaati kuulemisti-
laisuuden EU-parlament-
tiin järjestänyt Hollannin 
Kristillisen liiton (Christen 
Unie) meppi Peter Van Da-
len. 

Hän muistutti, että EU:n 
ja Egyptin välisen assosiaa-
tiosopimuksen kautta Egyp-
ti saa 450 miljoonaa euroa 
vuosina 2011-2013. Lisäksi 
EU on myöntänyt 100 mil-
joonaa euroa avustaakseen 
kansannousun jälkeistä uut-
ta Egyptiä.

Kuun lopulla pidettä-
vät parlamenttivaalit ovat 
Egyptin tulevaisuuden kan-
nalta hyvin ratkaisevat. Ne 
ovat näytön paikka Egyptille 
osoittaa, onko se vapaa maa, 
jossa vähemmistöjenkin oi-
keuksia kunnioitetaan. 

Maan kehityksellä on 
erittäin keskeinen vaikutus 
koko Lähi-Itään ja sen myö-
tä koko maailman tilantee-
seen.

Merja Eräpolku

Vaalit Egyptin näytön paikka
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Kopteja 15 miljoonaa
•  Koptikristillisyys on Egyp-

tissä vanhempaa perua 
kuin sitä vainoava islam. 

•  Nykyisin Egyptissä heitä 
on noin 10% väestöstä 80 
miljoonaisesta väestöstä. 

•  He eivät ole maahanmuut-
tajia, eivätkä käännynnäisiä 
vaan maan alkuperäis-
väestöä, jonka asema on 
islamilaistumisen myötä 
koko ajan heikentynyt. 

•  Sana ”kopti” on peräisin 
kreikan sanasta ”egyptiläi-
nen”. 

•  Viime vuodet koptien 
elämä on ollut jo jatkuvaa 
epätasa-arvoisuutta ja 
vainoa. 

•  Koptit ovat Lähi-idän suurin 
kristittyjen ryhmä ja heitä 
on maailmassa arvioiden 
mukaan noin 15 miljoonaa.

Äskettäin Euroopan parlamentissa vieraili Euroopan koptien lähetystö. He edustivat Euroopan koptien ihmisoikeusjärjestöjen liittoa (EUCOHR). Kuvassa etualalla europarlamentaarikko Peter Van Dalen (Christen Unie) kirjat 
kädessään. Oikealla Englannin koptien puheenjohtaja tohtori Ibrahim Habib salkkunsa kanssa.

KD:n europarlamentaarikko Sari Essayah oli  mukana esittä-
mässä luonnosta parlamentin kannanotoksi.

Kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa lokakuussa.


