
Kuka pelkää shariaa? 

Islamilainen oikeus eli Shari’a on teema, joka herättää tunteita ja pelkoja. Suomen presidentinvaalissa 2018 

ehdokas Laura Huhtasaari otti shari’anvastaisuuden vaaliteemakseen. Mutta mitä shari’a oikeastaan on ja 

voiko sen kanssa elää? Kuka shari’aa haluaa ja ovatko muslimit yksimielisiä shari’an merkityksestä tai sen 

tarpeellisuudesta? Maailman johtavat shari’an tutkijat kokoontuvat kesäkuun alussa Helsinkiin ja Tampereelle 

yhdeksänteen kansainväliseen konferenssiin http://www.isils.net/conferences . 

Journalistiliitto järjestää yhdessä Suomen Lähi-idäninstituutin kanssa keskustelutilaisuuden kesäkuun 6. päivä 

klo 10-12, jossa on mahdollista kuulla kahta kansainvälisesti johtavaa islamilaisen oikeuden asiantuntijaa ja 

esittää kysymyksiä shari’asta ja viime vuosien shari’akiistoista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Alla puhujien 

esittelyt. Tilaisuus on englanninkielinen mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.  

Tilaisuus pidetään Wihurin säätiön Salus-talossa osoitteessa Kalliolinnantie 4, P-kerros, 00140 Helsinki. Tarjolla 

kahvia ja pientä purtavaa. Ilmoittaudu Anu Leinoselle anu.leinonen@fime.fi viimeistään ma 4.6. niin osaamme 

mitoittaa tarjoilut oikein.  

Konferenssista lisätietoja ja lehdistöakkredoinnit  https://events.uta.fi/ilsconference2018/ ja Susanne 

Dahlgren susanne.dahlgren@uta.fi 050 318 7663. 

 

Tilaisuuden puhujat 

Prof. Asifa Quraishi-Landes 

Asifa Quraishi-Landes on University of Wisconsin oikeustieteen professori ja 

amerikkalaisessa mediassa usein esiintyvä islamilaisen oikeuden asiantuntija. Hän 

opettaa Yhdysvaltain perustuslakioikeutta ja islamilaista oikeutta vertailevasta 

näkökulmasta. Quraishi-Landes valmistui 2006 Harvardin yliopistosta ja hän on 

yliopistouransa lisäksi toiminut mm. vierailevana tutkijana John Simon Guggenheim 

Memorial Foundation –tutkimusinsituutissa, Yhdysvaltain liittovaltion vetoomustuomioistuimessa sekä USA:n 

delegaatiossa YK:n naisten oikeuksien komissiossa vuonna 2010, jota johti ulkoministeri Hillary Clinton.  

Quraishi-Landes on julkaissut mm. islamilaisen oikeuden ja naisten oikeuksien yhteensovittamisesta. Hänen  

uusimpia julkaisujaan ovat mm. “How to create and Islamic government – not an Islamic state,” 

http://www.middleeasteye.net/columns/how-create-islamic-government-not-islamic-state-981734133 ; sekä 

Washington Postissa julkaistu kolumni “ 5 Myths about sharia,” 

https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-sharia/2016/06/24/7e3efb7a-31ef-11e6-8758-

58e76e11b12_story.html?noredirect=on&postshare=7951466789011807&utm_term=.0d5c03ed2a38  

 

Prof. Robert Gleave  

Rob Gleave on Exeterin yliopiston (Iso-Britannia) arabiantutkimuksen professori ja 

yliopiston islamintutkimuksen keskuksen johtaja. Hänen erikoisalaansa ovat mm. 

islamilainen oikeus ja väkivalta sekä shiialainen oikeus- ja poliittinen teoria. Gleave on 

toiminut vierailevana tutkijana mm. Institute for Advanced Study – 

tutkimuslaitoksessa Jerusalemissa. Tällä hetkellä hän johtaa kahta kansainvälistä tutkimushanketta, joista 

ensimmäisessä Understanding Shari’a: Past Present Imperfect Present (www.usppip.eu) aiheena on tutkia, 

miten islamilaisessa oikeudessa idealisoitu menneisyys ohjailee epätyydyttäväksi koettua nykyaikaa sekä 

shiialaiseen auktoriteettiin pureutuvaa hanketta Law, Authority and Learning in Imami Shi’ite Islam 

(www.lawalisi.eu). 
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