
Sisekaitseakadeemia 

Justiitskolledž 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadi Roots 

MOSLEMID EESTI VANGLATES 

Lõputöö 

 

 

 

 

Juhendaja: 

Uno Traat 

 

 

 

 

 

Tallinn 2010 



 2 

SISUKORD 

 

 

ANNOTATSIOON................................................................................................................4 

MÕISTETE JA LÜHENDITE SELGITUS...........................................................................5 

TABELITE JA JOONISTE LOETELU ................................................................................7 

SISSEJUHATUS ...................................................................................................................8 

1. KES ON MOSLEM JA MIS ON ISLAM? .....................................................................10 

1.1. Islami tekkimine .......................................................................................................11 

1.2. Islamimaad................................................................................................................13 

1.3. Moslemi elulaad........................................................................................................14 

1.4. Uskumused ja väärtushinnangud ..............................................................................16 

1.5. Araablaste põhiväärtused ja religioossed seisukohad...............................................17 

1.6. Islami seadus.............................................................................................................19 

1.7. Koraan.......................................................................................................................22 

2. MOSLEMI RELIGIOOSSED VAJADUSED.................................................................24 

2.1. Oma usu tunnistamine ..............................................................................................24 

2.2. Palvetamine...............................................................................................................24 

2.3. Almuste jagamine .....................................................................................................26 

2.4. Paastumine ................................................................................................................26 

2.5. Palverännak...............................................................................................................27 

2.6. Islami toitumistavad..................................................................................................28 

3. MOSLEM VANGLAS ....................................................................................................31 

3.1. Kuritegevus ja pöördumine islamisse .......................................................................31 

3.2. Muhameedluse praktiseerimine Ohio vanglas ..........................................................33 

3.3. Moslemite usuvajaduste rahuldamine Inglise, Prantsuse ja Walesi vangla näitel ....33 

4. UURIMUS.......................................................................................................................37 

4.1. Uurimuse metodoloogia............................................................................................37 

4.2.Uurimustulemused .....................................................................................................38 

4.2.1 Moslemid Eesti vanglates arvuliselt ...................................................................38 

4.2.2. Intervjuud ekspertidega......................................................................................39 

4.2.3. Ankeetküsitluse analüüs ja järeldused ...............................................................45 

KOKKUVÕTE ....................................................................................................................52 



 3 

SUMMARY.........................................................................................................................54 

VIIDATUD ALLIKATE LOETELU ..................................................................................56 

LISA 1..................................................................................................................................57 

LISA 2..................................................................................................................................61 

 



 4 

ANNOTATSIOON 

Kolledž: 
Justiitskolledž 

Kuu ja aasta: 
Mai 2010 

Töö pealkiri: 
Moslemid Eesti vanglates 

Töö autor:  
Kadi Roots 

Olen nõus oma lõputöö kättesaadavaks                       
tegemisega elektroonilises keskkonnas.  
 
Allkiri: 

Lõputöö on kokku 64 lehel, millest töö põhiosa moodustab 48 lehekülge. Lõputöö on 
kirjutatud eesti keeles. Lõputöö koosneb sissejuhatusest, neljast peatükist, mis on 
jaotatud alapeatükkideks, kokkuvõttest ja inglisekeelsest resümeest. 
Lõputöö läbivad teemad on moslemid, islami usk ja islamiusuliste kinni peetavate 
isikute usulised vajadused vanglas. 
Töö on aktuaalne, kuna islamiusk on hetkel maailmas kõige kiiremini leviv religioon 
ja ka Eesti vanglates kannab karistust nii mõnigi muhameedlust praktiseeriv kinni 
peetav isik. 
Töö eesmärk on anda ülevaade moslemite vajadustest ja iseärasustest, mis annaks 
vanglaametnikele teadmisi kuidas käituda kokkupuutel islamiusuliste kinni peetavate 
isikutega. Töö praktiliseks pooleks on välja selgitada kui palju kannab karistust/viibib 
vahi all Eesti erinevates vanglates islamiusulisi kinni peetavaid isikuid ja paljud neist 
on muhameedlust igapäevaselt praktiseerivad ning mil määral on Eesti vanglateenistus 
neile taganud nende usuliste vajaduste rahuldamise võimalused. 
Lõputöö aluseks on hüpotees, et Eesti vanglateenistus on taganud islamiusulistele 
kinni peetavatele isikutele nende põhiliste usuliste vajaduste rahuldamise võimalused. 
Hüpoteesi kontrollimiseks viis autor läbi 10 islamiusulise kinnipeetava isikuga 
ankeetküsitluse ja analüüsis ning võrdles vastuseid kahe islamiusu eksperdiga läbi 
viidud intervjuude tulemusega. 
Vanglate kaplanite abiga selgitas autor välja palju moslemitest kinni peetavaid isikuid 
viibib aastal 2010 erinevates Eesti vanglates ja võrdles tulemusi aastal 2009 tehtud 
samalaadse uuringuga, millega autor tuvastas et moslemite arv Eesti vanglates on aasta 
jooksul kasvanud. 
Autor leidis uuringu tulemusena, et hüpotees, Eesti vanglateenistus on taganud 
islamiusulistele kinni peetavatele isikutele nende põhiliste usuliste vajaduste 
rahuldamise võimalused, on leidnud kinnituse. Uurimuses järeldus see, et 
islamiusuliste põhilised vajadused tuginevad islami religiooni viiele alussambale. Ning 
vangla on täielikult või osaliselt võimaldanud nende vajaduste rahuldamise vastavalt 
vajadusele. 
Võtmesõnad: moslemid, islamiusk, usuvajadused  

Keywords: muslims, islam, religious needs 

Säilitamise koht:  

Vastab lõputöö nõuetele 
Juhendaja:  

 
Allkiri: 

Kaitsmisele lubatud 
Kolledži direktor: 

 
Allkiri: 



 5 

MÕISTETE JA LÜHENDITE SELGITUS 

 

 

A'baia - moslemimeeste riietusese 

Beduiin - on araabia rändkarjakasvataja. 

Eid ul-Adha- ehk ohvripüha, märgistab püha palverännaku hadži lõppu. Tähistatakse nende 

poolt, kes palverännakust osa võtsid ja ka teiste moslemite poolt, kes ei sooritanud 

palverändu. 

Eid ul Fitr - ehk väeöö, mis märgistab paastukuu ramadaani lõppu ja on islamimaades 

üldrahvalik püha  

Fatwa - islami seadus 

Fundamentalism - kindlatelt alustelt lähtuv maailmavaade mis väljendub ka tegevuses 

Hadž - palverännak Mekasse  

Halal - moslemitele lubatud toit 

Haram - moslemitele keelatud toit 

Haridžiidid - on vanim islamiusuliste rühmitus. Elavad põhiliselt Omaanis ja Põhja-

Aafrikas  

Hidžra - islami mõiste millega tähistatakse 622. aastal toimunud prohvet Muhamedi 

väljarändu koos 70 moslemi perekonnaga Mekast Mediinasse. Tähistab moslemi 

ajaarvamise ehk islami kalendri algust 

Ihram - kahest valgest kokkuõmblemata riidetükist rituaalselt puhas rõivas 

Imaam - on moslemite kogukonna juht, eespalvetaja ja usuõpetaja 

Ismailiidid - on üks šiiitide hulka kuuluv islamiusuliste kogukond. 

Isžmà’ - ehk koguduse või vaimulikkonna üksmeelne tõekspidamine  

Kaaba -  ehitis Mekas, Suure mošee õuel ja on islami tähtsaim pühamu 

Kaliifi - sunniitide ülemaailmse usujuhi tiitel  

Konfessioon - teatud kindlat usutunnistus tunnistavate kristlaste kogum ehk uskkond 

Koššer - kommete kohaselt valmistatud toit 

Monoteism - usk ainsasse, universaalsesse, kõikvõimsasse jumalasse 

Mošee - islamiusu pühakoda 

Mufti - islami seadusetundja, šariaadi tõlgendaja 

Mujtahids - seaduse järgija/täitja 
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Musalla - palvevaip või lihtsalt piirkond, mis võimaldab moslemitele puhta koha 

palvetamiseks 

Orientalistika - Idamaid uuriv teadusharu 

Ramadaan - islami kalendri üheksas kuu, mil arvatavasti sai alguse Koraan. Nimetus 

pärineb araabiakeelsest sõnast, mis tähendab kuumust, põlenud maad ja toidumoona 

vähesust. Sel ajal on oluline koht palvetamisel, heategevusel ja paastumisel. 

Saum - paast 

Sunna - ehk prohveti tava on tema tegusid kirjeldavate ning tema ütlusi ja arvamusi 

jäädvustavate pärimuste kogumik 

Sunniidid - on ülekaalukalt suurim islami haru. Sunniite on umbes 90% moslemitest. 

Suura - on peatükk Koraanis. Suura koosneb omakorda sektsioonidest. Kokku on koraanis 

114 suurat 

Šahada - islami usutunnistus , üks islami viiest sambast 

Salwar kameez  - traditsioonilise kleidi kandmine nii naistele kui meestele  

Šariaat - islami seaduste süsteem, mis on kasvanud välja Koraanist 

Sažžada - moslemite palvevaip, millele on kootud pilt mošee siseõuest, kust avaneb vaade 

mošee kuplile ja minaretile. Vaiba keskel on kompass, mis osutab Meka poole, nii et 

palvetaja teab alati õiget suunda, kuhu pöörduda 

Šalom - heebreakeelne rahutervitus 

Šiiidid - moodustavad sunniitide järel islami suuruselt teise suuna. Neid on moslemitest 

10–15% 

Tigiya - meessoost moslemitele heegeldatud peakate 

Tsölibaat - teadlik loobumine abielulisest kooseluvormist või seksuaalsest tegevusest. 

Umma - on araabiakeelne sõna, millega tähistatakse religioosset kogukonda 

Urbaniseeruma - linnade arvu ja suuruse kasv, linnaelanikkude osatähtsuse suurenemine 

maa rahvastikus ja linnalise eluviisi levimine 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Käesolev lõputöö on kirjutatud teemal „Moslemid Eesti vanglates“ ja on probleeme 

tõstatav uuring islami religioonist ja islamiusulistest kinni peetavatest isikutest vanglates. 

 

Islam on eelkõige religioon ja selle sõnaga viidatakse neile uskumustele, käitumistele ja 

sotsiaalsetele institutsioonidele, mis seonduvad arutlustega teemadel - universumi algus, 

lõpp ja tähendus, mis juhtub pärast surma, mõjuvõimsate mitteinimolendite olemasolu ja 

soovid ning kuidas see kõik kujundab inimkäitumist. (Partridge 2006:10-11) 

 

Maailmas arvatakse hetkel olevat 1,4 – 1,8 miljardit moslemit ja see arv on kasvamas. 

Eestis on neid umbes 10000. Islami usk on maailmas teisel kohal kristluse järgi ja jõudis 

Eestisse tatarlaste kaudu. Käesoleval ajal on Eesti moslemid peamiselt tatarlased, 

aserbaidžaanlased, kasahhid ja usbekid, kuid üllatavalt jõudsalt kasvab ka moslemite arv, 

kes on hilisemas elus sellesse usku pöördunud, ehk oma usutunnistust muutnud. 

 

Põhjus, miks autor antud teema valis on see, et islamiusuliste arv maailmas kasvab 

igapäevaga ja ka Eesti Vanglates kannab karistust nii mõnigi muhameedlust praktiseeriv 

kinni peetav isik. Seega üritan anda väikese ülevaate islamimaadest, islami usust ja selle 

tekkimisest, muhameedlastest ja nende usutavadest. Kuna Vangistusseadus § 62 ütleb, et 

vangla peab tagama kinni peetavale isikule tema usuliste vajaduste rahuldamise, siis nii 

oleks ka töö üheks eesmärgiks saada rohkem teada moslemitest, et oleks neid lihtsam 

mõista ja nendega toime tulla kinnipidamisasutuses. Anda ülevaade nende vajadustest ja 

iseärasustest, mis annaks vanglaametnikele teadmisi kuidas käituda kokkupuutel 

islamiusuliste kinni peetavate isikutega.  

 

Teoreetilisele poolele on lõputööle lisatud uurimuslik osa, mille eesmärgiks on välja 

selgitada kui palju viibib Eesti vanglates islamiusulisi kinni peetavaid isikuid ja paljud 

neist on muhameedlust igapäevasel praktiseerivad ning mil määral on Eesti vanglateenistus 

neile taganud religioossete vajaduste rahuldamise võimalused. 
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Lõputöö aluseks on hüpotees, et Eesti vanglateenistus on taganud islamiusulistele kinni 

peetavatele isikutele nende põhiliste usuliste vajaduste rahuldamise võimalused. Hüpoteesi 

kontrollimiseks viis autor läbi intervjuud kahe islamiusu eksperdiga Eestis ja 

ankeetküsitluse moslemitest kinni peetavate isikute seas, mille tulemisi autor võrdles ja 

analüüsis. 

 

Uurimuse eesmärkide saavutamiseks pidas autor parimaks lahenduseks vestelda, 

religioossete vajaduste teemal, oma ala spetsialistidega. Ekspertideks valis autor kaks 

moslemite juhtfiguuri Eestis. Esmalt Timur Seifullen’i, kes on Eestimaa Rahvuste 

Ühenduse büroo juhataja ja Eesti moslemite kogukonna üks liidritest. Teiseks spetsialistiks 

valis autor Eesti Islami Koguduse peaimaami Ilgam Muhammedšin’i. Mõlemad eksperdid 

olid nõus vastama autori poolt eelnevalt ette valmistatud küsimustele. Lisaks vestles autor 

islamist islamoloogi Kätlin Hommik – Mrabte’ga. 

 

Lõputöö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis annab autor ülevaate islamist 

üldiselt, selle tekkimisest ja levikust. Moslemite uskumustest, väärtushinnangutest ja 

elulaadist. Teine peatükk kirjeldab ja seletab lahti islamiusu viis alussammast ning 

toitumistavad. Kolmandas peatükis räägib autor üldiselt moslemitest vanglas ja annab 

põgusa ülevaate islamiusuliste kinni peetavate isikute usuliste vajaduste rahuldamisest 

Inglise, Prantsuse ja Walesi vanglates. Lõputöö neljas peatükk kajastab püstitatud 

eesmärkide uurimist Eesti vanglates, saadud andmete analüüsi ja järeldusi. 
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1. KES ON MOSLEM JA MIS ON ISLAM? 

 

 

Sõna islam tähendab allumist ehk alandumist jumalale ning selle kaudu saavutatud rahu 

seisundit ja moslem ehk muhameedlane on see, kes allub ning on selle rahuseisundi 

saavutanud. (Nydell 2002:112, Gabriel 2008:68) 

 

Moslem on inimene, kes tunnistab islami usku ja järgib vastavaid rituaale. Islam on kõige 

kiiremini kasvav religioon maailmas. Selle põhjuseks on tema lihtne sisu ja vorm. 

Araablased ise peavad ennast suuremeelseteks, inimsõbralikeks, viisakateks ja lojaalseteks.  

(Nydell 2002:37, Muslim ehk moslem…, 07.04.2009) 

 

Moslemitel on kaks põhilist ususekti – sunniidid ja šiiidid ehk siiad. Enamik moslemitest 

kuulub siiski sunni sekti, neid on umbes 90%. Šiiidid on ülekaalus Iraanis. Oma kogukonda 

kutsuvad moslemid sõnaga umma. Sellel araabiakeelsel sõnal on nende jaoks eriline 

tähendus, sest see esineb mitmel korral Koraanis. Pühakirjas kasutatakse seda terminit 

religioosse kogukonna tähenduses, nii juudi, kristliku kui ka islamikogukonna puhul. 

Esimene suurem islami kogukond tekkis Eestis 1721. aastal. Ametlik aga 1928. aastal 

Narvas, mis sai nimeks Narva Muhamedi Kogudus. Tallinnas registreeriti esimene 

kogudus 1939. aastal - Tallinna Muhamedi Usuühing. (Muslim ehk moslem…, 07.04.2009, 

Gordon 2001:13) 

 

Islam on monoteistlik religioon nagu judaism ja kristluski, mis on rajatud usule 

ainujumalasse. Sõna „islam“ tõlgitakse sageli „alistumisena“. Kuid sõnale „islam“ on 

aluseks araabiakeelne tüvi slm, mis on seotud heebreakeelse rahutervitusega šalom. Seega 

tähendab islam „rahu leidmist andumuses Jumalale“. Juute ja kristlasi tuntakse 

islamimaailmas kui „pühakirjarahvast“. Moslemid kasutavad oma Jumala poole 

pöördumisel araabiakeelset sõna Allah, kes on nende jaoks kogu universumi isand. 

Araabiakeelne sõna Allah koosneb artiklist Al ja sõnast ilah ehk „jumal“. Kokku annavadki 

need sõna Allah, mis rõhutab Jumala ainulisust. Islam on alates oma sünnist Araabias, üle 

1400 aasta tagasi, jõudsalt levinud ja jätnud läbi ajaloo märke nii kunsti kui ka teadusesse. 

Islami usk ei nõua mõttepinget või sügavamat mõtisklust, et saada igaühe omandiks. Sõna 

islam tähendab allumist Allahi tahtele. Islami usu kohaselt on Jumal saatnud inimestele 
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aegade jooksul terve rea ilmutusi. Nende hulgas on ilmutusi, mille võtsid vastu Mooses ja 

kristlik prohvet Jeesus. Siiski arvavad moslemid, et ilmutused, mis jõudsid inimkonnani 

enne islami sündi on moonutatud. Moslemid usuvad, et Allah saatis oma sõnumi 

inimkonnale selleks, et juhtida neid, kes on talle ustavad, ning hoiatada patustajaid oma 

viha eest. (Islam on …07.04.2009, Nydell 2002:112, Holma 1994:82, Gordon 2001:13, 

Bowker 2004:176,178) 

 

 

1.1. Islami tekkimine 

 

Islam tekkis Põhja-Araabias VII sajandi alguses Meka linnas. Islami põhitõed rajanevad 

ilmutusel, mida jumal avaldas 22 aasta jooksul oma viimasele prohvetile Muhamed ibn 

Abd Allah’ile, 40-aastasele kaupmehele Mekast. Kes 595 pKr hakkas mõtisklemiseks ja 

mediteerimiseks eemalduma Meka lähedal asuvale Hira mäele, kus aastal 610 tõi ingel 

Gabriel talle esimesed ilmutused Jumalalt. Ilmutused hoiti tallel ja koondati 

muhameedlaste pühasse raamatusse Koraani. Koraan sisaldab põhitõdesid, mis on 

muhameedlastele ühtlasi käitumisjuhisteks, mille järgijad saavad armuandmise osaliseks 

viimsepäevakohtus. Samuti sisaldab Koraan lugusid jumala heldusest ja võimust ning 

ühiskondliku käitumise reegleid islami kogukonnale. Koraan käsitleb kõiki elu valdkondi. 

Jumal, keda islamiusulised kummardavad, on seesama jumal, keda kummardavad ka 

juudid ja kristlased. Aastast 613 hakkas Muhamed ilmutusi jutlustama Meka polüteistidele, 

kuid sai leige vastvõtu osaliseks. (Nydell 2002:111, Gordon 2001:13, Bowker 2004:180) 

 

610. aasta paiku pKr oli Araabia levinum religioon üks muinassemiidi usundi vorme. Selle 

jumalatele ja jumalannadele oli rajatud paljudesse paikadesse pühamuid. Võib arvata, et ka 

usk kõrgemasse jumalasse või peajumalasse, keda araabia keeles nimetati Allahiks, oli 

laialt levinud. Teisi jumalusi peeti mõnel pool ingliteks, kelle poole usklik võis pöörduda 

palves, et nad tema jaoks peajumalale kostaksid. (Partridge 2006:356) 

 

Enamik araablasi olid rändhõimude liikmed ehk beduiinid ja nad pidasid tähtsaks pigem 

inimese õilsust kui mingit jumalikku jõudu. Nad uskusid, et kogu nendega toimuva määrab 

ette ära Saatus või Aeg. Neid ei austatud usuliselt, vaid käsitati lihtsalt kui „asjade 

kulgemist“. Mõned hõimud ja hõimuliikmed olid võtnud omaks ristiusu ning Mediinas ja 



 12 

mujal Lääne – Araabias oli ka juudi kogukondi. Seetõttu olid paljud araablased mõneti 

tuttavad juutide ja kristlaste tõekspidamistega. (Partridge 2006:356) 

 

Ilmutustes nimetatakse Muhamedi mõnikord hoiatajaks, kes üksnes kuulutab, kuidas Jumal 

kavatseb karistada patuseid, mõnikord aga prohvetiks või Jumala sõnatoojaks. Muhamed 

uskus siiralt, et need ilmutused pole tema enda kujutlus, vaid tõelised Jumala sõnad, mis on 

läkitatud ingli vahendusel. Seda usuvad ka moslemid. (Partridge 2006:358) 

 

Pärast Allahilt saadud käsku levitada jumalikku ilmutust, võitis Muhamed sellele 

pooldajaid Mekas ning hiljem ka naaberlinnas Mediinas. See oligi esimene islami 

kogukond, seeme, millest võrsus kogu tänapäevane islamimaailm. (Gordon 2001:13) 

 

Viie esimese aasta jooksul, ehk aastaks 615, oli Muhamed leidnud Mekas vaid 150 

poolehoidjat. Samuti kui Muhamedi kuulutus oleks olnud kaasaegsetele mõistetamatu, ei 

oleks ta üldse leidnud poolehoidjaid ning peagi oleks vajunud unustusse nii tema kui ka 

tema missioon. Muhamed ilmus oma rahvale kui araablaste Saadik, kes kuulutab aegade 

algusest kehtivat muutumatut tõde. 622. aastal võttis tagakiusatud Muhamed vastu Jathribi 

rahva pakkumise ning asus elama põhja poole ja pikkamööda saigi Muhamedist Meka 

moslemite kogukonna tunnustatud juht. Ümberasumine ehk hidžra tähistab islami ajastu 

algus.  (Irmijajeva 2002:32-33 Bowker 2004:180) 

 

Muhamedil oli palju järgijaid, kes temaga sageli koos viibisid ja ühiselt jumalateenistust 

pidasid. Ent tema sõnumeid ei võtnud sugugi mitte kõik hästi vastu. Meka kaupmeestele ei 

meeldinud põrmugi, kuidas Koraan rõhutas, et on ainult üks Jumal – „pole teisi jumalaid 

Jumala kõrval“. Kui vaen kasvas, hakkas Koraan kõnelema muistsetest prohvetitest, keda 

oli samamoodi vaenatud, ja ka sellest, kuidas Jumal oli neid ja nende järgijaid kaitsnud 

ning nende vaenajaid hävitanud. Jutustuste hulgas olid lood Noast ja veeuputusest, Lotist ja 

Soodoma hävitamisest ning Moosesest, kes põgenes vaarao käest. (Partridge 2006:358) 

 

Muhamed kavatses islami levitamist väljapoole Araabiat. Kuid aastal 632. aastal suri ta 62-

aastasena, olles täielikult edastanud kõik Jumala ilmutused. Pärast saadiku surma tekkis 

moslemite kogukonnas lõhe. Need, kes arvasid, et tema järglaseks ehk kaliifiks peaks 

saama kõige võimekam mees, valisid Abu Bakri. Need on sunniidid ehk need, kes järgivad 

sunnat ehk Muhamedi eeskuju. Teised arvasid, et Muhamedi järglaseks peab saama tema 
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lähim sugulane, onupoeg ja väimees Ali. Need on šiiidid. Usus ja praktikas ei ole kaks 

voolu kuigi erinevad, šiiidide seas on aukohal imaamid ehk pärilusjärglased, keda peetakse 

üksteisele järgnevateks inspireeritud õpetajateks. On esinenud ka tõsiseid poliitilisi 

lõhenemisi. (Bowker 2004:177,180) 

 

 

1.2. Islamimaad 

 

Araabia on mitmekesine ja laiaulatuslik. Araabia maailm hõlmab suhteliselt suurt ala. 

Peaaegu kakskümmend araabia riiki hõlmab märkimisväärse territooriumi, millest suur osa 

on kõrb või tühermaa. Näiteks Egiptus oma 65-miljonilise elanikkonnaga on 95% ulatuses 

kõrb. (Islam on üks…, 07.04.2009) 

 

Araabia maad on Aafrikas ja Aasias, eriti aga Lähis-Idas. Islam on juhtivaks usundiks 

paljudes riikides. Moslemid moodustavad suurema osa elanikkonnast Lähis-Ida ja Põhja-

Aafrika maades ja mõnes Kesk-Aasia riigis. On ka vähemuskogukonnad Läänes, näiteks 

Prantsusmaal, Saksamaal, Suurbritannias ja USA-s. Ka Hiinas ja Indias moodustavad 

islamiusulised küllaltki suure osa rahvastikust. Suurimad moslemi kogukonnad elavad 

kolmes Aasia riigis: Indoneesias, Pakistanis ja Bangladeshis. Enamuse elanikkonnast 

moodustavad moslemid Afganistanis, Albaanias, Alžeerias, Egiptuses, Iraanis, Iraagis, 

Jordaanias, Liibüas, Malaisias, Maldiividel, Nigeerias, Palestiina territooriumil, Saudi 

Araabias, Somaalias, Sudaanis, Süürias, Türgis, ja Usbekistanis. (Bowker 2004:177, Islam 

on üks…, 07.04.2009)  

 

Araablastel on palju ühiseid jooni, kuid piirkondlikud erinevused on hämmastavalt suured. 

Omavahel on araablased siiski sarnasemad kui eurooplased, sest neil on sama keel ja kõige 

tähtsam on veendumus, et nad moodustavad kultuuriliselt ühe terviku. (Nydell 2002:146) 
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1.3. Moslemi elulaad 

 

Elu islamimaailmas on niisama mitmekesine kui maailma mis tahes muudes piirkondades. 

Väikestes moslemite külakestes töötavad talupojad põldudel, kasvatavad teravilja, aedvilja 

ja koduloomi. Suuremates linnades sagivad ärirajoonides jalakäijad ning autod. Keskklassi 

ja rikaste elukvartalites on õued ja tänavad puhtad ning majad hooldatud. Vaeste linnaosas 

aga räämas, kõnniteed auklikud ning nälg ja kuritegevus igapäevaseks probleemiks. Neis, 

nagu ka maailma teistes vaesemates paikades, peavad inimesed pingutama, et end ja oma 

peresid üleval pidada. (Gordon 2001:80,82, Nydell 2002:48,77) 

 

Perekond on moslemi elu ja ühiskonna peamisi aluseid, koguduse püsimise ja julgeoleku 

üks nurgakivisid. Koraan ja hadith’id on täis moslemi perekonnaelu ja selle korralduse 

kohta käivaid eeskirju, piiranguid ja hoiatusi ning perekondlikud sidemed on ühiskonlikest 

sidemetest kõige tugevamad. Ustavus ja pühendumine on perekonnale olulisemad kui 

ükski muu sotsiaalne ustavus. Hoolitsus perekonna eest on isegi tähtsam, kui usuline 

heategevus. (Partridge 2006:387,389) 

 

Moslemi perekond luuakse abielludes, abieluväliste suhete peale vaatab islam väga 

halvasti. Lapsed võivad sündida vaid perekonnas ning hooramine ja abielurikkumine on 

patud, mille eest islami seadus näeb ette kõige rangemad karistused. Selliseid üleastumisi 

käsitletakse kaose tekitajatena. Tagasitõmbumus ja mõõdukus on soo jätkamise ja laste 

kasvatamise juures väga tähtsad. Moslemiperekondades on peaaegu alati perekonna 

peamiseks rahateenijaks mees, kuid viimasel ajal hakkab olukord vaikselt muutuma. Aina 

rohkem naisi omandab hariduse ja asub samuti tööle. Araabia naistel on aga perekonnas 

otsuste langetamisel üsna palju võimu. Tavaliselt on neil otsustav hääl selles vallas, mis 

puudutab majapidamise väljaminekuid, laste kasvatamist ja nendele hariduse andmist ning 

mõnikord ka laste abielude korraldamist. Õhtud veedab perekond üldjuhul koos; ühine 

õhtusöök, vaadatakse televiisorit, nagu mujal maailmaski kombeks. Vabal ajal nauditakse 

ka muid erinevaid puhkuseviise, näiteks sport, piknikud jne. Vestlemine on araabia 

maailmas ülekaalukalt kõige populaarsem meelelahutus. Araablased armastavad ühistel 

söömaaegadel või liitrite kaupa kohvi/teed juues pikalt ja laialt aru pidada. Elulaad võib 

olla regiooniti ja riigiti väga erinev, sõltudes kohalikest kommetest ja tavadest, kuid siiski 

leidub moslemite eludes ühiseid jooni. Islami norme ja väärtusi on moslemid kõikjal 
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sobitanud kohalike kommete ja tõekspidamistega. (Gordon 2001:80,82, Nydell 

2002:48,77, Partridge 2006:387) 

 

Moslemeid julgustatakse abielluma ja lapsi saama. Koraan soovitab tungivalt abielu. 

Tsölibaat ei ole väärtus iseeneses, välja arvatud erijuhtudel, näiteks siis, kui mees ei suuda 

naisele kohast ülalpidamist tagada. Paljudes islamimaades on kombeks, et abielu 

korraldavad vanemad või hooldajad. See tava on praeguseks muutumas. Tänapäeval on 

urbaniseerunud ja haritud naisel õigus selles osas kaasa rääkida, kellega ta abiellub. 

Vastupidiselt Lääne väärarusaamadele eeldab abielu nii mees- kui ka naispartneri 

nõusolekut. Islami seadus mitte ainult ei luba tulevasel pruudil ja peigmehel kohtuda, vaid 

seda lausa soovitatakse. Kahe inimese abielu on islami seaduste kohaselt leping, kus mehe 

ja naise õigused ja kohustused on täpselt määratletud ning mõlemad asjaosalised on 

tingimustega nõus. Erinevalt mitmest teisest usundist käsitleb islam abielu kui sotsiaalset ja 

juriidilist lepingut. Siiski sisaldavad nii Koraan kui ka hadithid palju juhiseid ja seadusi, 

mis näitavad, et abielul on Jumala ja prohvetite heakskiit. Paljudes islamimaades nähakse 

abielus siiski rohkem kahe perekonna kui kahe indiviidi liitu. Islam arvestab inimlike 

vajaduste ja nõrkustega ning moslemid on veendunud, et õigeaegne abielu aitab 

„hooramist“ ära hoida. Abiellumisealistel soovitatakse pigem abielluda kui sattuda 

abieluväliste suhete kiusatusse. Sunnitud abiellumise või „aupäästmise“ eest ei näe 

pühakiri ette mingit karistust. (Gordon 2001:89, Partridge 2006:387,388) 

 

Islamimaade isoleeritud piirkondades on ka levinud polügüünia ehk mitme naise pidamine. 

Koraan sätestab, et mees võib abielluda kuni nelja naisega, kuid ainult siis, kui ta suudab 

neid võrdselt ja hästi üleval pidada. Siiski vaieldakse tänapäeval selle käitumisnormi üle 

väga palju. On neid, kes väidavad, et polügüünia tuleks keelustada, sest rohkem kui ühte 

naist pole võimalik võrdselt üleval pidada. (Gordon 2001:90) 

 

Laste eest hoolitsemist peetakse väga tähtsaks. Erilise tähelepanu all on Koraanis vaeslaste 

heaolu. Lapsi tuleb kohelda hoolitsuse, armastuse ja vastutustundega. Vastutasuks 

eeldatakse, et lapsed suhtuvad oma vanematesse armastuse ja austusega ning on 

sõnakuulelikud. Laste eest hoolitsemine ja nende kasvatamine on vanemate esmane 

kohustus, mitmed hadithid kinnitavad ütlust „kõigepealt tuleb hoolitseda omaste eest“. 

Vastupidi Lääne ettekujutlustele hindavad moslemid poisse ja tüdrukuid ühevõrra kõrgelt. 

Lapsed on Jumala and ja Koraanis on käske, mis keelavad lastele halba teha. Esmane 
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vastutus laste heaolu tagamisel lasub isal, kuid lahutuse korral jääb hooldusõigus emale. 

(Partridge 2006:388,389) 

 

Moslemi lapse esimest eluaastat tähistavad mitmed sündmused. Lapsele pannakse moslemi 

nimi. Tavaliselt või vähemalt pühendunud moslemite peredes, valitakse selleks mõne 

islamiajaloo väljapaistva inimese nimi. Sageli antakse poisslastele mõnest Jumala 

nimetusest tuletatud nimi, nagu näiteks Abd Allah (Jumala teener). Peaaegu kõik 

üheksakümmend üheksa omadust, mida moslemid jumalale omistavad on praegu 

kasutusel, nagu näiteks kõigeväeline, kõiketeadja kõige targem jne. Niipea kui 

moslemilapsed rääkima hakkavad, õpetatakse neile levinud religioosseid fraase ja seejärel 

lühemaid Koraani katkendeid. Moslemi poisid peavad üsna noorelt läbima ümberlõikuse. 

Rahva meelest on ümberlõikamine moslemist mehe peamine tunnus ja operatsioon, mida 

tehakse 4 kuni 10 aastastele poistele, on tähtis perekondlikult pühitsetav sündmus. Legendi 

järgi sündis prohvet ümberlõigatuna, järelikult on tema eeskuju matkimine sunna. (Gordon 

2001:88-89, Nydell 2002:73, Schimmel 2001:55) 

 

 

1.4. Uskumused ja väärtushinnangud 

 

Uskumused ja väärtushinnangud on need tegurid, mis määratlevad inimeste vaateid elule ja 

millest juhindutakse sotsiaalses käitumises. Ligikaudu kahekümnes riigis elavate araablaste 

hulgas on palju erinevusi, kuigi nad kõik on jõudmas üleüldise araabia identiteedi 

teadvustamiseni. (Nydell 2002:37) 

 

Islam peab ennast põhimõtteliselt „loomulikuks usundiks“, kuna kogu maailm ja iga olend 

on Jumala loodud ning eksisteerib seetõttu otseses sõltuvuses Temast, kuuletub Tema 

loovale ja hoidvale jõule, ning on loodud selleks, et Temale austust avaldada. Seepärast 

peaksid inimesed teadlikult pühenduma elule, mille sisuks on tänulik ja ülistav alistumine 

Jumalale. (Partridge 2006:376) 

 

Nagu iga teisegi usukogukonna liikmed, peavad ka moslemid täitma teatud rituaale, mille 

sihiks on Jumala kummardamine. Kuid moslemitelt oodatakse enamat kui usukommete 
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täitmist. Rituaalidega peab kaasnema kindel tahtmine. Olgu tegemist palvuse või 

palverännakuga, peab usklik iga riitust sooritama täiesti siiralt. Täita usukombeid nende 

tõelisele tähendusele keskendumata, on praktiliselt sama, kui need üldse täitmata jätta. 

(Gordon 2001:69) 

 

Araablane kaldub uskuma, et paljusid asju elus juhib pigem saatus kui inimene; et kõik 

armastavad lapsi, et elatud aastatega tuleb tarkust juurde ning et mehed ja naised on 

üksteisest suuresti erinevad. Need uskumused mängivad väga mõjusat osa araabia kultuuri 

olemuse määratlemisel. Kõigil araablastel on ühed ja samad uskumused, mis ei tunne 

riikide ega klasside piire. Ühiskondlikud hoiakud on jäänud suhteliselt püsivateks, sest 

araabia ühiskond on alalhoidlik ja nõuab oma liikmetelt sõnakuulmist. Araabia 

uskumustele avaldab mõju islam, seda isegi juhul kui tegu pole muhameedlastega. Näiteks 

lastekasvatamise tavad on usklikes ja mitteusklikes peredes sarnased, samuti ka perekonna 

struktuur on enamjaolt sama. Araablased ei ole nii mobiilsed kui Lääne inimesed, nad 

hindavad kõrgelt traditsioone. Kõigi araabia rahvakihtidele omasteks ühisjoonteks võib 

lugeda: perekonna keskne roll, klassistruktuur, religioosne ja poliitiline käitumine, elu 

kindla mustri järgi, võime muutusi omaks võtta, majandusliku arengu samalaadne toime 

elanikkonnale.  (Nydell 2002:37-38) 

 

Araablaste käitumine on suhteliselt mõistetav ja isegi ettearvatav. Kuna enamikel juhtudel 

vastab see teatud mallidele, mis tähendab, et araablased reageerivad teiste inimeste 

tegudele ikka ja alati samamoodi. Kuigi välismaalastele on jäänud vastupidine arusaam, et 

araablasi on raske mõista ja nende käitumismallid ei ole loogilised. Lääne kultuuris on 

näiteks teod palju tähtsamad ja väärtuslikumad kui sõnad. Suulisel lubadusel on omaette 

väärtus, lihtsalt kui reageeringul. Kui tegudeni ei jõuta, ei hakata siiski kogu süüd teise 

inimese kaela veeretama. (Nydell 2002:38-39,45) 

 

 

1.5. Araablaste põhiväärtused ja religioossed seisukohad 

 

Araablaste jaoks on ülimalt tähtis isiku väärikus, au ja maine. Nende kaitsmiseks ja 

säilitamiseks pole ükski jõupingutus liiga suur. Araabia ühiskonnas võetakse au ja häbi 

tihti kollektiivse mõistena, mis hõlmab kogu perekonda või siis inimeste rühma. 
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Käitumisviis peab olema alati selline, mis jätab teistele hea mulje. Samuti peetakse 

tähtsaks ustavust, mis on perekonna jaoks olulisem kui isiklikud vajadused. Isiku staatuse 

määrab eeskätt sotsiaalne ja perekondlik taust, alles seejärel üksikisiku iseloom ja 

saavutused. (Nydell 2002:39) 

 

Islamimaades võib üheks kõige hinnatavamaks loomujooneks pidada jumalakartlikkust. 

Kõik usuvad jumalat ja tema väge ning kuuluvad kindlasse usukogudusse. Inimestel ei ole 

võimu kõige juhtuva üle, mõned asjad sõltuvad jumala tahtest ehk saatusest. Araablased 

peavad lugu igaühest, kes siiralt täidab oma usu kombeid, ükskõik missugune usk see on. 

Usku mittekuulumine ehk ateistiks olemine ei tule araabia maades kõne allagi, samuti 

puudub araablastel ateistide vastu lugupidamine. (Nydell 2002:39-40,109) 

 

Kirikut ei tule eraldada riigist ja usuõpetust tuleb õpetada koolides ning selle eest peab 

valitsus hoolt kandma. Väljakujunenud religioossed uskumused ja tavad on puutumatud ja 

pühad. Araabia keeles on palju usuga seotud väljendeid ja inimesed täidavad usukombeid 

avalikult, isegi pealetükkivalt. (Nydell 2002:39-40, 109) 

 

Islamiseaduse järgi on moslemitel kaks püha: 

Eid ul Fitr (1. Sawwal) - Märgistab paastukuu ramadaani lõppu; on islamimaades 

üldrahvalik püha.  

‘Īd al-Adhā (10. Dhul-Hijja) - Märgistab püha palverännaku hadži lõppu. Tähistatakse 

nende poolt, kes palverännakust osa võtsid ja teiste moslemite poolt, kes ei sooritanud 

palverändu. (Islam on üks…, 07.04.2009) 

  

Mõned moslemid tähistavad veel teisigi päevi nagu näiteks: 

Al-Hijra (1. Muharram) - Mälestab hidžrat (hijra) 622. aastal, mil prohvet Muhamed 

lahkus Mekast Mediinasse.  

Ashura (10. Muharram) - Eriti šiiidid mälestavad sel päeval Husseini, Muhamedi 

lapselapse märtrisurma 680. aastal.  

Milad un Nabi (12. Rabi) - Järelemõtlemisaeg Muhamedi ja tema elusündmuste üle.  

Lailat al Miraj (27. Rajab) - Tähistab Muhamedi legendaarset sõitu tiivulise olendi Buraqi 

seljas Jeruusalemma, kust ta tõusis taevasse ja kohtus varasemate prohvetite ning lõpuks ka 

Allahi endaga.  
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Lailat al Qadr (27. Ramadan) - Mälestatakse ööd, mil Allah saatis Muhamedile esimesed 

ilmutused Koraanist. (Islam on üks…, 07.04.2009) 

 

 

1.6. Islami seadus 

 

Sajandite vältel on moslemite traditsiooniline haridus toetunud kahele alussambale: 

teoloogia õpetab, mida uskuda, ning püha seadus sätestab, kuidas käituda. Neist kahest on 

määravam olnud seadus, sest islam on alati rääkinud üksikasjalikumalt sellest, millise elu 

on Jumal loodud olenditele ette määranud, kui Loojast endast. Kuigi islami seaduse roll on 

viimasel ajal märkimisväärselt muutunud, võib seda endiselt pidada „islami mõtteloo 

kokkuvõtteks, islami elulaadi kõige tüüpilisemaks väljenduseks, islami tuumaks ja 

keskpunktiks“. (Partridge 2006:31) 

 

Islami usulist seadust nimetatakse šariaadiks. Araabia šar’ (suur tee) tähendas algselt teed 

allika juurde, ent seda hakati kasutama Jumala käsu tee tähenduses. Moslemid usuvad, et 

šariaat lähtub otseselt jumalikust ilmutusest ja tal on neli peamist allikat: 

• Koraan, mis vaga moslemi meelest on araabiakeelsel kujul olemas taevas ja mis 

läkitati peaingel Gabrieli vahendusel Muhamedile ositi, nii nagu olud nõudsid. 

• Sunna ehk prohveti tava on tema tegusid kirjeldavate ning tema ütlusi ja arvamusi 

jäädvustavate pärimuste kogumik. Tänapäevani enim kasutatud kogumikud 

sisaldavad kuni 7000 pärimuslikku teksti (hadithi). 

• Isžmà’ ehk koguduse või vaimulikkonna üksmeelne tõekspidamine. 

• Qijàs- esimese kolme allika põhjal tehtud loogilised järeldused.(Partridge 

2006:381) 

 

Orientalistid on siiski tõestanud, et tegelikult on šariaadi aluseks islamieelne pärimuslik 

õigus, mis oli olemas ka ametlikult kodifitseeritud kujul, ning varase islami aja halduslik 

tava, mida õpetlased ja seadusetundjad on süstematiseerinud ja viinud vastavusse islami 

elunormidega. Nad väidavad ka, et seadus oli mitmekümne aasta vältel üsna avatud 

välismõjudele, mis olid vallutatud maades ja islami usku astunute meeles üpris valdavad. 

(Partridge 2006:282) 
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Šariaadi nõudeid on tihti liigitatud viide rühma: 

1. Teod, mida Jumal on käskinud teha ilmtingimata; 

2. Teod, mida Jumal on soovitanud teha, ent mitte rangelt käskinud; 

3. Teod, mille suhtes Jumal on juriidilises mõttes erapooletu 

4. Teod, mida Jumal on tauninud, ent mitte otseselt keelanud 

5. Teod, mida Jumal on ära keelanud (Patridge 2006:382) 

 

Šariaadi haare on palju laiem kui läänemaailma seadusekäsitlustele omane. Sest ta hõlmab 

kõiki eluvaldkondi. On ilmselge, et järelevalve suure osa selle seaduse täitmise üle ei ole 

jõukohane ühelegi maisele kohtule, selle seaduse järgi kohtumõistmine peab jääma igaviku 

läve taha. Kuid šariaat on jumaliku ilmutusega sätestatud nõue, mida kõik moslemid – 

kaliifist orjani – peavad püüdma järgida. (Partridge 2006:382) 

 

Teoreetiliselt võivad inimesed teha oma seadusi ainult valdkonnas, mille suhtes Jumal on 

„juriidiliselt erapooletu“. Tegelikkuses on aga juba varasest ajast peale isegi ametlikus 

kohtupidamises lubatud palju „võtteid“, mis leevendavad šariaadi mõnest sättest 

tulenevaid raskeid tagajärgi. Pealegi on moslemi valitsejad leidnud, et šariaadi nõudmised 

tõendusmaterjali osas on avaliku korra kindlustamiseks liiga ranged. Ka moslemi 

kaupmehed pidas šariaadi keelde turul kaubitsemise jaoks liiga kitsendavateks. Mitme 

piirkonna moslemi kogukonnad leidsid, et šariaadi jäigad sätted on nende ammuste 

tavadega võrreldes liiga võõrapärased. Seepärast rakendati šariaadi kõrval sageli 

kohalikku tavaõigust ning peagi tekkisid ametlike kohtute kõrvale teised, paindlikumad 

kohtud. Kuid siiski jääb faktiks, et vaid pisut rohkem kui sada aastat tagasi oli šariaat 

kõikjal ja kõigis eluvaldkondades põhiline ja mitte muudetav seadus, millele alati alluti 

vähemalt näiliselt kogu islamimaailmas. (Partridge 2006:32) 

 

Šariaat polnud kodifitseeritud ega ühtlustatud õigussüsteem. Kuigi islam väidab, et ta 

põhineb otseselt jumalikul ilmutusel, on tema arendamises ja täpsustamises osalenud palju 

põlvkondi õigusteadlasi Need õpetlased lähtusid oma tõlgendustes Koraani asjaomastest 

salmidest ja sunna pärimustest, mida peeti tõepärasteks, ning kujundasid analoogia põhjal 

suure hulga järeldusi. Pealegi oli igal pädeval juristil õigus idžtihàd’iks – see tähendab, et 

seaduse alustele tuginedes võis ta mis tahes probleemi lahendamiseks tuletada iseseisvalt 

seadusesätte. Kui koolkondlikud ja uskkondlikud õpetused olid välja kujunenud, asendus 

sõltumatute juriidiliste otsuste tuletamise õigus järk-järgult kohustusega järgida möödunud 
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aegade suurte seadusetundjate autoriteeti. Tänapäevalgi peavad ka kõige pädevamad sunni 

juristid oma tegevuses sellest tavast kinni pidama. Ainult šiiitide ismailiitide usukonnas 

tohib nende imaam kasutada oma seadusandlikku võimu täiel määral. (Partridge 2006:382-

383) 

 

19. sajandi keskpaigast alates on islami õiguse seisund enamikus islamimaades oluliselt 

muutunud. Esimene muutus on kõigile selgelt näha. Paljudes eluvaldkondades on šariaat 

asendatud uute koodeksitega, mis on üle võetud Läänest. Näiteks loodi Türgis 1850. Ja 

1860. aastatel Prantsuse eeskujul kaubanduskoodeks, kriminaalkoodeks, 

kaubandusekorralduse koodeks ja ka merekorralduskoodeks. Aga kui Türgi reformaatorid 

jõudsid vastastikuste kohustuste (leping, selle rikkumine) seaduseni, hakkasid nad 

vaidlema, kas matkida taas Euroopa seadust või luua samaväärne, islami alustest lähtuv 

seadus. Peale jäi viimane põhimõte. Seadustekogu, mis on tuntud kui Mecelle’i ahkàm-i 

adliye, koostati lõppkokkuvõttes mitme sunniitliku koolkonna õigusteadlase põhimõtete 

alusel, ehkki kõik selles sisalduvad sätted olid üldjoontes pälvinud hanafiitide koolkonna 

heakskiidu. Mecelle oli seadusandluse seisukohast ülitähtis. Esimest korda ajaloos oli 

riigivõim kehtestanud koodeksi, mis tugines kindlalt šariaadist tulenevatele põhimõtetele. 

Esimest korda valiti erisugustest allikatest pärinevate sätete hulgast välja need, mis sobisid 

üldjoontes kokku ning mitte ainult ühes või teises koolkonnas valdava tavaga, vaid ka 

tolleaegse eluga. Üksnes perekonnaseadust, mida polnud ühtlustatud ega kaasajastatud, 

rakendasid šariaadikohtud endist viisi oma ammustele tavadele tuginedes. (Partridge 

2006:383) 

 

Teine muutus polnud nii silmatorkav, ent sugugi mitte vähemtähtis. 1915. Aastal sundis 

hulk rahulolematuid moslemi abielunaisi, kes olid seni pidanud järgima domineerivat 

hanafiitide seadust, peaaegu väevõimuga sultanit sekkuma ka perekonnaseadustesse. Selle 

tulemusena andis sultan välja kaks dekreeti, mille alusel võisid naised mõne sunniitliku 

koolkonna heakskiidetud tingimustel algatada ametlikult abielulahutuse. 1917. Aastal 

kehtestati Türgi perekonnaõiguse seadus, mis põhines pärimusliku seaduse avardamisest 

tulenevatel alustel. (Partridge 2006:383) 

 

Sarnaselt toimiti aja jooksul ka mitmes teises islamiriigis. Briti Indias hakkasid uued 

ilmalikud seadused põhinema loomulikult Suurbritannia common law’l ja mitte Prantsuse 

tsiviilkoodeksil. Ühed ja samad kohtud mõistsid õigust nii ilmaliku seaduse kui ka eri 
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uskkondade kodifitseerimata perekonnaseaduste järgi. Türgis tühistati šariaat täielikult ja 

selle asemel võeti kasutusele euroopalikud seadused, ehkki pisut muudetud kujul. Saudi 

Araabias valdab šariaat aga endiselt, kuigi ka seal on sugenenud palju uusi seadusakte. 

Suuremas osas islamimaades kehtivad tänapäeval siiski põhiolemuselt ilmalikud seadused, 

väljaarvatud perekonnaõigus, mille valdkonnas peetakse oluliseks islami eripära 

säilitamist. Kuigi isegi seda on osaliselt või täielikult kodifitseeritud nii, et ta sobiks 

paremini tänapäevase eluga. (Partridge 2006:383-384) 

 

Varem ainuvalitsev šariaat kehtib tänapäeval enamasti üksnes perekonnaseaduse 

valdkonnas, püütakse luua selliseid tsiviilkoodekseid, mis ühendavad islami õigusest 

pärinevaid sätteid Lääne õigusega. Viimasel ajal on mõni riik hakanud uuesti kehtestama 

islamipäraseid kriminaalkaristusi ja majandustavasid – see on ilmne islami 

fundamentalismi taassünni märk. Pealegi on enamiku islamimaade seadused, olenemata 

nende päritolust, kinnitatud seadusandlike aktidega. Seega tuleneb seaduse jõud, mis 

vanasti oli iseenesestmõistetav ja üleloomulikku päritolu, nüüd enamikus riikides 

põhiseadusest ja on seostatud rahva tahtega, mis leiab väljenduse täidesaatva ja 

seadusandliku võimu vahel. (Partridge 2006:384) 

 

 

1.7. Koraan 

 

Islami usu tähtsaim alus on Koraan, mis moslemi meelest pole ainult prohvetilt pärinev 

sõnum, vaid kõige ehtsam Jumala sõna, mis muutus kuuldavaks Muhamedi vahendusel 

selges araabia keeles. Raamatu võib kätte võtta üksnes rituaalselt puhas inimene ja selle 

lugemine on kõige ülevam ja vagam tegevus, isegi kui lugeja selle sõnade tähendusest aru 

ei saa. Moslemi meelest on Koraani tõlkimine mõeldamatu. Koraani stiili on islami 

arusaama järgi võimatu matkida. (Schimmel 2001:31-32) 

 

Koraan sisaldab endas Allah ilmutusi Muhamedile ajavahemikul 610-632. Sõna koraan 

täpne tähendus pole teada. Rohkem kaldutakse seda tõlkima kui „(ette)lugema“, kui leidub 

ka allikaid, mis tõlgivad seda „koguma“ või „kokku siduma“.  Koraan pandi kirja 

paarikümne aasta jooksul, peale Muhamedi surma tema, lähedaste poolt. Alates 632. 

aastast.(Koraan on islami…, 7.04.2009) 
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Koraan koosneb 114 peatükist, mida nimetatakse suuradeks, ning igaüks neist koosneb 

omakorda erinevast arvust värssidest, mis kannavad nimetust aaja. Pikim suura sisaldab 

286 värssi, lühim kõigest 3.  (Schimmel 2001:45) 

 

Koraan erineb piiblist struktuuri poolest, kuna pole kronoloogiline. Lood praktiliselt 

puuduvad, peamiselt sisaldab käske ja hoiatusi. Koraan on tavainimesele suhteliselt 

mõistetamatu, selleks et mõista Koraani sisu on vaja tõlgendusi. Eksisteerib mitmeid 

erinevaid tõlgendusi ja neid kõiki loetakse võrdselt õigeteks. Tänapäeval esineb seitse 

erinevat Koraani tõlgendust, millest igat on võimalik lugeda kahte moodi. See aga annab 

moslemile võimaluse Koraani mõista 14 erineval moel. (Koraan on islami…, 07.04.2009) 

 

Koraani pähe õppimine ja peast ettekandmine on islamimaailmas väga auväärne tegevus, 

mis on kujunenud omaette kunstiks. Tavaline asend selleks on istudes lootoseasendis, 

kummardununa üle sülle või spetsiaalsele madalale lauakesele asetatud raamatu. Loetakse 

rütmiliselt, kerega väikesi ringe tehes. Koraani lugemine on moslemitele meditatiivne 

tegevus, mida ei saa teha suvalisel ajal ja suvalises kohas. Enamik moslemitest lapsi õpib 

osa Koraanist pähe ja kasutab seda palvetades ja muudel puhkudel. Mõned moslemid 

õpivad pähe kogu Koraani – see tagab neile kogukonna austuse. Ka Koraani ette kandmine 

on moslemite elus väga tähtsal kohal. Ettelugemine toimub alati araabia keeles. Kuna 

islamimaailmas valitseb seisukoht, et Koraani ei ole võimalik täiesti õigesti tõlkida – ainult 

araabia keelne originaal on õige ning usklikule sobiv. (Gordon 2001:44, Koraan on 

islami…, 7.04.2009) 
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2. MOSLEMI RELIGIOOSSED VAJADUSED 

 

 

Islami usu alustaladeks on viis peamist käsku. Need tugisambad, millele see usk toetub, 

toetavad ja reguleerivad moslemite elu. (Bowker 2004:186) 

 

 

2.1. Oma usu tunnistamine 

 

Esmalt oma usu tunnistamine (Šahada). Selleks, et moslemiks saada, piisab selle 

usutunnistuse siirast ülesütlemisest kahe muhameedlasest meestunnistaja juuresolekul. 

„Ma tunnistan, et pole teisi jumalaid Jumala kõrval ja et Muhamed on Jumala prohvet“. 

Need on esimesed sõnad, mis lapsele pärast südi kõrva sosistatakse, ja viimased, mida 

moslem surres peaks lausuma. Nad tuletavad meelde ainsat Jumalat, kes on kõnelenud 

inimestega viimati Koraani kaudu, ning Muhamedi ehk viimast prohvetit, kes läkitati 

inimkonnale Koraani tooma ja tõlgendama. Šahàda sõnad kutsuvad kõikjal maailmas 

moslemeid Jumalat teenima, tema tähendus on palve ja meditatsiooni lähtealus. (Nydell 

2002:115, Gordon 2001:72, Partridge 2006:376) 

 

 

2.2. Palvetamine 

 

Teiseks loetakse viis korda päevas palvetamist (Salat). Palvetatakse koidikul (enne 

päikesetõusu), keskpäeval kui päike on tipus ära käinud (ehk vari on inimesega 

ühepikkune), hilisel pärastlõunal (kui vari on inimesest kaks korda pikem), vahetult peale 

päikeseloojangut ja enne südaööd. Kõigi viie palveaja jooksul korratakse sõnu Allahu 

akbar ehk „Jumal on suurim“ ja Koraani esimest suurat, mis on moslemite olulisim palve. 

Palvetamise aeg on iga päev pisut erinev ja neile eelneb kohustuslik rituaalne pesemine. 

(Nydell 2002:115, Gordon 2001:72) 
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„Teie, kes olete  uskuma jäänud! Kui asute palvetama, siis peske puhtaks oma nägu ja 

käed küünarnukini, siluge (märja käega) pea ja peske jalad kederluuni. Kui olete end 

räpaseks teinud, siis kümmelge üleni“ Koraan, suura 5.6 (Partridge 2006:378) 

 

 Moslem palvetab, seistes näoga Meka suunas. Palverituaali kuulub seismine, ette poole 

kummardumine ja laubaga põranda puudutamine, seejärel istutakse kandadele ja hoitakse 

peopesi peekritaoliselt enese ees. Palvetamisel kasutab moslem palvematti või -vaipa. Koht 

kus palvetada ei oma tähtsust, selleks võib olla mošee, töökoht kui ka avalik koht. Palvus 

on nii koguduse ühistoiming kui ka individuaalne pühendumine. Ühine siht ja taotlus 

ühendavad kogu maailma palvetajad ühtseks inimringiks. Reedeti on palvus koguduse 

ühine tegevus. Pärast imaami ehk palvuse juhi märguannet moodustavad mehed ja naised 

eraldi read, püüdes olla üksteisele võimalikult lähedal. Hoolikalt imaami juhtimist jälgides 

palvetavad nad nagu üks tervik, lugedes vaikselt Koraanist palvesõnu. Samal ajal 

sooritavad nad kehaga rituaalseid kummardusi, alustades püsti seistes, see järel põlvitades, 

Terve kogudus on sel moel otsekui üksainus olend, kes on end seadnud Jumala meelevalla 

alla ja palub Temalt juhatust ja armu. (Nydell 2002:115, Gordon 2001:72, Partridge 

2006:376-378) 

 

Paljudes islamiregioonides on mošeed sel ajal niivõrd ülerahvastatud, et mattidel 

palvetajate ridu jätkub ka väljapoole mošeed. Näiteks on Kairos täiesti tavaline, et reede 

hommikuti on paljud tänavad liikluseks suletud ja maha on laotatud pikad õlgmatid. Siiski 

pole reede islamimaades ametlik puhkepäev, nagu seda on ristiusu maades pühapäev. 

Reedese palvuse teeb eriliseks jutlus, mida peab imaam või keegi teine selleks valitud 

pühakirjatundja. Jutlus koosneb kahest osast, mis algab Koraani värsside ettekandmisest ja 

millele järgneb siis jutlus ise. Jutluse teemaks on põhiliselt lõik Koraanist, mida jutlustaja 

lihtsas keeles selgitab ja siis arutleb selle seoste üle igapäevaeluga. Samuti võib reedesel 

palvusel rääkida ka muudest asjadest. Paljudes islamimaades kantakse reedest jutlust üle ka 

raadios või televisioonis, nii et sellest saavad osa miljonid inimesed. (Gordon 2001:82-83) 

 

Olulisemad moslemite palveesemed on: 

Tigiya - meessoost moslemitele heegeldatud peakate.  

A'baia - moslemimeeste riietusese.  

Musalla - palvevaip või lihtsalt piirkond, mis võimaldab moslemitele puhta koha 

palvetamiseks. (Islam on üks…, 07.04.2009) 
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2.3. Almuste jagamine 

 

Kolmandaks käsuks on almuste jagamine abivajajatele (Zakat). Muhameedlased peavad 

loovutama annetuste näol 2,5 protsenti oma aasta sissetulekust, millest on maha arvutatud 

perekonna põhilised kulud. Tänapäeval nimetavad moslemid annetamist ühistegevuse 

tugisambaks. Kõrvalt vaadates on zakat kohustus jagada osa oma varandusest vaeste, 

puudust kannatavate, võlgnike, vangide ja teekäijatega – kõigi nendega, kes pole olnud nii 

edukad kui nad ise, ent on ometigi osa usklike kogudusest ja Jumala jaoks sama 

väärtuslikud. Tegelikult ei hooli Koraan niivõrd sellest, kui palju almust antakse, kuivõrd 

viisist, kuidas seda tehakse. Ülitähtis on inimese sisemine hoiak: heateost vaikimine on 

parem kui sellega kiitlemine, teise inimese halvustamine muudab teo väärtusetuks. Islami 

usuline kirjandus toob esile ka almuste jagamise sisemise, hinge puhastava tähenduse. 

Andjale on almus sama kasulik kui saajale. Annetamisega saab heastada enesekesksusest 

sugenevaid patte ja vastutustundetut suhtumist oma varandusse. (Nydell 2002:115, Gordon 

2001:72, Partridge 2006:378,379) 

 

 

2.4. Paastumine 

 

Igal moslemil on kohustuslik paastumine ramadaanikuul (Saum). Ramadaan on islami 

kuukalendri üheksas kuu ja arvatavasti sai sel kuul alguse Koraan. Sel perioodil moslemid 

ei söö, joo ega suitseta päikesetõusust kuni -loojanguni. Islami usu tavade seas on just see 

ilmselt kõige ühiskondlikum. Kehaline enesepiiramine muudab terve kuu jooksul koguduse 

käitumist: elurütm aeglustub ja rohkem pühendatakse aega mõtisklemiseks, palvete 

lugemisele ja hingelise tasakaalu otsimisele. Selle kuu vältel taastatakse inimestevahelisi 

soikunud suhteid, otsitakse leppimist ning ilmutatakse üksmeelt kogukonna asjades. 

Sagedamini käiakse mošeedes, iseäranis paastukuu lõpus oleval väeööl, millega moslemid 

tähistavad Koraani tulemist taevast ja Muhamedi kuulutamisaja algust. Samuti üritavad 

mõned moslemid sel kuul ka Koraani otsast lõpuni läbi lugeda. Paastust ei pea osa võtma 

vaid need kellel võib see tervisele mõjuda, samuti rändurid. Aga sel juhul peavad nad 

paastu hiljem järele tegema, kui seda võimaldavad tervis ja asjaolud. Paastust võtavad tihti 
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osa ka need, kes tavaliselt usurituaale eriti usinalt ei täida.  (Nydell 2002:115, Gordon 

2001:72, Partridge 2006:379) 

 

Paastu põhilisim eesmärk on ilmutada tänulikkust. Inimese hing õpib paastu ajal 

kannatlikult sõltuma Jumalast, kes kannab hoolt ja juhib. Niisugune sisemine tähendus on 

väga tähtis. Väidetavasti on Muhamed öelnud, et kõigist usu tavadest armastab Jumal 

paastumist kõige rohkem, sest seda näevad ainult tema silmad. (Partridge 2006:379) 

 

 

2.5. Palverännak 

 

Veel on moslemile kohustuslikuks sooritada palverännak pühasse linna Mekasse ja selle 

ümbrusesse (Hadž), muidugi kui rahaline olukord vähegi lubab. Hadž leiab aset iga aasta 

kaheteistkümnendal kuul ning iga moslem püüab vähemalt kord elus selles osaleda. 

Palverännak on paljudele moslemitele usuline tippkogemus. Mekas asuvad moslemite 

kõige pühamad pühapaigad, kus on säilinud palju märke Jumala ettehoolduse ilminguist 

möödunud aegadel. Palju meenutab seal Muhamedi, kelle elu ja kuulutajategevus algas 

selles linnas, ning ka tema prohvetlikku eelkäijat Aabrahami, kes Koraani sõnade järgi 

ehitas koos oma poja Ismailiga Jumalale alistumise märgiks Kaaba, paludes, et Jumal 

õpetaks neile „meie usu tavasid“. (Nydell 2002:115, Gordon 2001:72, Partridge 2006:379) 

 

Mekas käimine on moslemite jaoks tähtis sündmus igal aastaajal, ent kalendrikuu 

kaheteistkümnenda kuu ajal jõuab kätte hadži ehk suure palverännaku aeg. Teistel 

aastaaegadel Mekas käiku nimetatakse väikseks palverännakuks. Palverändurid saabuvad 

Mekasse, kandes seljas lihtsat valgest riidest palverändurirüüd ihràm, mis tähendab seda, et 

viibitakse rituaalse puhtuse seisundis. Esmalt kogunevad palverändurid suurde mošeesse ja 

sooritavad seal palverännaku esimese riituse – käivad seitse korda ümber Kaaba. Seejärel 

jooksevad nad seitse korda edasi-tagasi Safa ja Marwa künka vahet, et meenutada Haagarit 

ja tema poega Ismaili, kes sealt vett otsisid. Islami, juudi ja ristiusu pärimuse järgi päästis 

neid kindlast surmast allikas, mille Jumal laskis välja voolata kõrbeliivast. Islami 

pärimuses on selle allika nimi zamzam. Palverändurid võivad sellest ammutada pühitsetud 

vett, enne kui lähevad Mekas välja Arafati mäe jalamile, kus jõuab kätte palverännaku 

kõrgpunkt. Seal järgivad palverändurid kommet seista mõtiskledes Jumala ees keskpäevast 
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kuni päikeseloojanguni. Seejärel alustavad nad tagasiteed Mekasse. Öö veedavad nad 

Muzdalifah’s, kus kõik korjavad kivikesi. Järgmisel päeval sooritavad nad naaberkülas 

Minas rituaali, visates kolm korda seitse kivi vastu kolme kivisammast, et meenutada 

Abrahami, kes oli sealpidanud kividega eemale peletama Saatana, kes ahvatles teda mitte 

kuuletuma Jumalale. Jumal oli tema kuulekuse kontrollimiseks käskinud tal ohverdada 

oma poeg Ismail. Koraan jutustab, kuidas poisi asemel toodi lunastuseks „hunnitu ohver“, 

ning selle jumaliku armu rõõmsa meenutusena ohverdavad palverändurid rituaalselt 

lambaid või kaameleid. Kogu maailma moslemid peavad koos Minas viibivate 

palveränduritega hadži lõppu tähistavat ohvripüha, et ülistada veel kord Jumalat ja pidada 

teda meeles. (Partridge 2006:379,380) 

 

„Kuuluta rahvale kohustust käia palverännakul, tulla jalgsi ja saledate kaamelitega kõige 

kaugematest orgudest, et veenduda, mis on neile kasulik, kiita ettemääratud päevadel 

Jumala nime, kui ohverdatakse neile annetuseks toodud kariloomi. Sööge siis nende liha ja 

toitke vaeseid, kes kannatavad puudust. Pärast seda pidagu nad kinni 

(palverännaku)kommetest, järgigu täiel määral oma tõotusi ja ringelgu ümber muistse 

pühakoja.“ Koraan, suura 22.27-29 (Partridge 2006:380) 

 

 

2.6. Islami toitumistavad 

 

Islami õigussüsteem määratleb täpselt, millised toidud on halāl (seaduslik) ja millised 

harām (ebaseaduslik). Need põhinevad islami püha raamatu Koraani reeglitel. Lisareegleid 

lisatakse fatwadesse mujtahidside poolt, aga need pole alati kõigi inimeste poolt järgitud. 

Näiteks on keelatud sealiha tarvitamine, nagu ka mis tahes looma liha, kui see loom on 

surnud loomulikku surma, samuti ka igasugused veretooted. Peale sealiha on keelatud veel 

eesliliha, lihasööva looma liha, röövlinnud ja loomade liha, mis võivad söömisel meile 

endile kahju teha (näiteks rotid jms). Tarvitada tohib ainult tapetud looma liha. Dhabīhah 

on ettekirjutatud meetod, millega võib tappa kõiki loomi, v.a kalad ja enamik mereelukaid. 

Selleks meetodiks peab looma tapma, öeldes Jumala nime (araabia keeles Allah). 

Mõningate seaduste järgi võib tappa ainult moslem. Kuigi mõned seadused diskuteerivad 

selle üle ja järgivad Koraani seisukohta, et kui loom on korralikult hukatud ükskõik kelle 

poolt (kristlased, juudid) on see dhabihah .Kuigi nii mõnigi tähelepanelik moslem 
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aktsepteerib ka koššeri liha kui dhabiha võimalused ei ole saadaval. Söömiseks 

kasutatavaid loomi ei tohi tappa neid keetes või elektrilöögiga ja korjus tuleb riputada pea 

alaspidi niikauaks kuni sellest on veri välja jooksnud. Keelatud on küttida palverännaku 

ajal. Taimetoitlastele ja ka äärmuslikele taimetoitlastele pole seatud mingeid piiranguid, 

sest kogu taimset toitu peetakse seaduslikuks. (Gordon 2001:91, Sõna haram…, 

12.04.2009,) 

 

Vere või selle kõrvalproduktide joomine on keelatud. See hõlmab ka liha, mis pole verest 

kuivatatud. Kuid see siiski ei käi vereülekannete või organi siirdamiste puhul, sest neid ei 

sööda ega seedita. (Islamic dietary laws, 10.02.2010) 

 

Sealiha ja sellest valmistatud toodete tarbimine on islami usus rangelt keelatud. Keelatud 

on absoluutselt süüa kõike, mis võib kas või natukenegi sealiha sisaldada või on sellega 

kokku puutunud. Želatiin, millest 50% valmib sea nahast või kontidest on rangelt keelatud. 

Želatiin, mis on valmistatud muudest loomadest näiteks kalast on lubatud. Koššer želatiin 

vastavalt karmimatest asutustest põhinevate teadmiste kohaselt pärineb teatud kaladest, et 

vältida kashrutit (juudi k.) ehk räpaste loomade söömise keeld, mis hõlmab sigu. Kuigi 

kõik koššeri toidud USA-s järgivad seda, siis Iisraelis on natukene vabamad seisukohad, 

mis lubavad ka sea želatiini, vaieldes, et see on deformeeritud ja ei ole enam siga. Seega 

želatiin toiduainetes, mida USAs peetakse koššeriks on halal, sest see pärineb kalast, 

olgugi, et Iisraelis sõltub see toidule lisatud sertifikaadist. Siiski on tüüpiline kasutada 

vetikaid kui paksendajate allikaid, kas kodus või kommertstoodetes, et tagada nende 

seaduslikkus. (Gordon 2001:91, Sõna haram…, 12.04.2009, Islamic dietary laws, 

10.02.2010) 

 

Tervislikku dieeti peetakse Islami usus tähtsaks, kuigi tihti ei sobi see kokku Lääne riikide 

ettekujutusega tervislikkusest. Mõned moslemi teadlased peavad seda siiski liialduseks, et 

söömine on patt just järgneva tõlgenduse tõttu Koraanist: (Islamic dietary laws 10.02.2010) 

„See on Tema, kes viljastab aiad, koos toetustega või ilma, datlid, ja maaharimine, mis 

toodab kõike, ja oliivid ning granaatõunad, sarnased (natuuras) ent erinevad (sordi 

poolest): sööge vilju nende hooaegadel, kuid andke lõivu vast neil päevadel mil saak on 

kogutud. Kuid ärge raisake midagi liialt: sest Allah ei armasta raiskajaid.“ Koraan, suura 

6.141 (Islamic dietary laws, 10.02.2010) 
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Islami usus on alkohoolsed joogid (kõik joovastavad joogid) üldiselt keelatud. Lubatud on 

küll vein, kuid siiski usutakse, et keelatud on kõik alkohoolsed joogid. Alkohoolseid jooke 

on keelatud ka kasutada toidu valmistamisel ja samuti pole lubatud kasutada ravimeid, 

mille koostises on alkoholi.  Joovastavad joogid on keelatud Koraanis mitmetes erinevates 

värssides, mis paljastuvad erinevais paigus aastate jooksul. Kõige esimesena oli keelatud 

moslemitel osaleda joobes olekus palvetamisel. Siis veidi hiljem paljastab üks värss, mis 

ütleb: (Islamic dietary laws, 10.02.2010) 

„Kui nad küsivad Sinult alkoholi ja hasartmängude kohta, siis vasta: Neis on suur patt ja 

natukene kasu; kuid patt on võimsam kui kasu.“ Surah Al-Baqarah:219 (Islamic dietary 

laws, 10.02.2010) 

 

Ja see oli ühtlasi järgmine samm, et inimesed sellest pöördusid. Viimasena nimetati 

joovastavaid jooke ja hasartmänge „Saatana kätetööks“, mille kavatsuseks oli inimeste 

pöördumine Jumalast ja palvete unustamine. Moslemitel kästi keelduda-hoiduda. Lisaks 

sellele soovitavad tähelepanelikumad moslemid hoiduda ka toitudest, mis sisaldavad 

puhast vanilje ekstrakti või soja kastet kui need toidud sisaldavad alkoholi. Siiski pole 

mingeid reegleid, mis keelaksid kasutada alkoholi teaduslikel, tööstuslikel või 

mootorsõiduki jaoks vajalikel eesmärkidel (näiteks biokütuse lahustina või 

jahutusvedelikuna). Paljudes islamimaades alkoholi siiski müüakse ja tarvitatakse, kuid 

seda ainult turistide ja mittemoslemite tarbeks. Kuid selle kõige juures on ka erand – kõik 

keelatu muutub lubatuks, kui tegemist peaks olema ekstreemse olukorraga. Näiteks kui 

moslem on olukorras, kus midagi muud süüa pole kui sealiha ja joogiks ainult alkohol ning 

nendest keeldumisel ähvardab teda surm, siis sel juhul peab ta neid tarbima, kuid ainult 

minimaalsel kujul. (Gordon 2001:91, Sõna haram…, 12.04.2009, Islamic dietary laws, 

10.02.2010) 
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3. MOSLEM VANGLAS  

 

 

Paljud kirjutavad ja räägivad elust vanglas. Kuigi suur hulk neid autoreid ei ole elanud 

kunagi üheski neist asutustest, või isegi näinud neid seest poolt. Tegelikult teavad väga 

vähesed, mis elu on vangla müüride vahel ja ka väga vähesed vangid räägivad sellest, mida 

nad seal nägid. Selleks, et mõista, mis tähendab olla moslem sel hetkel, või mida tähendab, 

kui vang pöördub islamiusku, me peame mõistma mis toimub vanglates. (Dawud Burgess, 

15.04.2009) 

 

Vanglatest võib leida mõned kõige tugevamatest ja teadlikest moslemitest. Paljud 

kommenteerivad, et see on uskumatu, et moslemid, kes on vangistatud, kulutavad seda 

aega mõne uue keele või Koraani pähe õppimiseks. Iseenesest ei olegi see nii hämmastav, 

kui  see et paljud vabaduses viibivad moslemid teevad seda sama. Vanglas viibivate 

moslemite jaoks on teadmised islamist prioriteediks. (Dawud Burgess, 15.04.2009) 

 

Moslemitel on kohustus, mis moodustab ühise umma. Nad ei saaks ennast kutsuda 

moslemiteks ja öelda, et nad armastavad üksteist, kui nad eristavad ühtesid teistest, näiteks 

vahistatuid mittevahistatutest. Mitte ainult see pole oluline, et kogukonnad külastavad 

moslemeid vanglas, vaid nad peavad ka toetama uusi moslemeid, mis aitab neil peale 

vabanemist taas ühiskonda naasta. (Dawud Burgess, 15.04.2009) 

 

 

3.1. Kuritegevus ja pöördumine islamisse 

 

Võib oletada, et need, kes seovad ennast islamiusuga vangis veedetud aja jooksul, teevad 

seda ühe võimalusena et kahetseda pattu, mis on olnud väga häbiväärne ja põlgav. Samas 

on kontrollitud teooria, mille kohaselt võib järeldada, et need kes on rahvusliku pärinevuse 

järgi islamiusulised, kannavad harvemini karistust vääritu kuriteo eest, vaid istuvad vangis 

mõne muu kuriteo eest.  Väidetavalt on varavastased kuriteod pigem väiksema karistusega 

kui isiksusevastased. Ja narkokuriteod  nagu ei olekski kuriteod, kuna puudub kannatanu. 

Vastupidiselt isiksusevastased kuriteod ja seksuaalkuriteod kahjustavad inimest, teevad 
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tihti parandamatut kahju ja seejuures kannavad endaga kaasas suuremat häbi ja põlgust. 

(Ammar jt. 2004:422-424) 

 

Islami õiguse kohaselt karistatakse pedofiile ja vägistajaid surmanuhtlusega. Islami 

ühiskond teeb kõikvõimaliku üldpreventsiooniks: lapsest saati tegeleb ühiskond 

kõlblusnormide sisendamisega, lastele järelevalve tagamisega, takistab meeste ja naiste 

füüsilist kontakti enne abiellumist, keelab alkoholi müügi ja tarvitamise, kirjutab naisele 

ette tagasihoidiku riietuse jne. Islami õigus ei tegele eripreventsiooni raames 

seksuaalkurjategijatega ning vägistaja ega pedofiil ei tule vanglast ühe aasta pärast välja, et 

taas kellelegi kannatusi põhjustada.  (Ravil Khair Al-Din, 26.10.2007) 

 

Ka abielurikkujaid karistatakse surmanuhtlusega, kuna arvestades ülaltoodud meetmeid ja 

seda, et tänavatel pole ühtegi poolalasti naist, siis on suhteliselt raske leida võimalust, et 

seadust rikkuda. Kui islami ühiskonnas keegi näeb, et laps jalutab üksi, siis ei möödu keegi 

ükskõikselt, kohe antakse alarm ja otsitakse vanemad üles. (Ravil Khair Al-Din, 

26.10.2007) 

 

Seega on naise ja lapse väärikus islamiühiskonnas kõrgel tasandil ja selle rikkumine nõuab 

vastavat karistust. On inimesi, kes eelistavad elada islami reeglite järgi ning olla kindlad, et 

seksuaalkuritegude tase on nulliga võrdne ja nende lapsed ei osutu pedofiilide või 

vägistajate ohvriks. (Ravil Khair Al-Din, 26.10.2007) 

 

Islamiriik peab karistama just sellel määral, mis tasemel tagab kuriteo mittetoimumist. Pole 

vaja mõelda, et islamis pole proportsionaalsust. Seda tõendab ka see fakt, et kaliif Omari 

valitsemise ajal ei karistatud riigis valitseva nälja tõttu inimesi varguse eest käe maha 

lõikamisega, hoolimata selgest Koraanilisest normist. (Ravil Khair Al-Din, 26.10.2007) 

 

Aastal 2004 USA Justiitsministeeriumi tehtud uuring näitab, et 6% 150 000 föderaal- 

vangidest on religioosse päritolu järgi moslemid. Enamus neist, umbes 85%, vahetavad 

usku, vanglas viibides. USA vanglaametnike väitel on moslemid vanglates rahulikud, hea 

käitumisega,  nad soovivad rohkem teada saada islamist ja on seotud suurte moslemite 

kogukondadega. Paljudele usuvahetajatele on islamiusk kui pääsemine välismaailma. 

(Shahed Amanullah, 31.08.2005) 
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3.2. Muhameedluse praktiseerimine Ohio vanglas 

 

2004 aastal Ohio Vanglas tehtud uurimus ütleb, et viis korda päevas palvetavad, sageli või 

mõni kord, üle 90% islamiusulistest kinni peetavatest isikutest, nii enne vangistust kui selle 

ajal.  Samuti peetakse suurte häälte enamusega kinni paastu tavadest Ramadaani kuul. 

Väiksemad tulemused on Koraani lugemises - leidub ka neid, kes vangistuses veedetud aja 

jooksul pole kordagi Koraani lugenud.  Reedestel palvustel osalemine on teistest erinevalt 

kasvanud, 15 % võrra, vangistuses viibimise jooksul. (Ammar jt. 2004:422) 

 

 

3.3. Moslemite usuvajaduste rahuldamine Inglise, Prantsuse ja Walesi vangla 

näitel 

 

Uurimiseks valiti moslemite kohtlemine Inglismaa, Prantsusmaa ja Walesi vanglas, selleks 

et  leida võrdlusi mis aitaks meil mõista erinevusi ja sarnasusierinevates vanglates.  20 

sajandi teisel poolel on vanglates kinnipeetavate arv tõusnud ühtlaselt väga paljudes 

arengumaades. Korduvkuritegude reitingud tõusid vanglates sama tempoga. Sellised 

näitajad nagu ülerahvastatus, haigused, enesetapud, enesevigastamine, tüdimus, haigused 

ja rassism - see kõik juhtis tähelepanu selle poole, et vanglastes on probleemid. (Beckford 

jt. 2005:3) 

 

Ei vajatud mingit vabandust oma valikus uurida vanglaid. Osaline põhjus miks see uurimus 

tehti, olid teemad mis puudutavad laiemalt rahvuseid, rassi ja religiooni kuna need on 

mõjutanud järjestikuste põlvkondade rahvusvaheliste sisserändajate ja asunike elu 

Prantsusmaal ja Inglismaal. Selles perspektiivis olid kõige tähtsamad moslemid. Seda 

sellepärast et moslemid moodustasid teise suurima usulise ühenduse igas riigis nagu ka 

Lääne-Euroopas, seda osaliselt sellepärast et nad olid vanglates üleesindatud. Fakt et nii 

öelda Islami äärmuslus, terrorism ja palju muud mis on seotud moslemite ja 

islamiusulistega on hakanud domineerima ajalehe pealkirjades pärast 2001 aasta 

septembrit on ainult kinnitanud varasemat arvamust et edasine uurimus oli vajalik 

moslemitele vanglas. Lisaks otsusega keskenduda uurimisele moslemitest vanglas ajendiks 

oli arusaam, et vanglates on see eriti oluline - kuigi suuresti ignoreeritakse uuringuid 
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sisserännanute kohta. Miks? Sest vanglates, eriti suletud asutustes elavad erinevate 

taustade ja religioossete kalduvustega inimesed lähestikku. Tõsi küll, sest see on üldine et  

vangid õppivad, kuidas teostada teatav valik sellest mida teevad ja tahavad kaasvangid, 

kellega nad suhtlevad kõige sagedamini. Kuid tõsi, et vähemalt formaalselt 

vanglaametnikud ja teised töötajad kontrollivad nende vastasmõju. Seetõttu on võime luua 

ebatavalisi ja soovimatuid ja segamini kambreid, tiibasid, töökohti, õppeklasse ning samuti 

segada erinevaid rahvusi ka puhketegevustel. Lühidalt, vanglad ehk eraldatud 

institutsioonid on avalikus sfääris selles mõttes, et vange eriti neid, kes kannavad lühikest 

karistust, ei saa sundida, et nad oleks päevas mõned tunnid koos kaaskinnipeetavate, 

vanglaametnike ja teiste töötajatega, kellega nad ei jaga kultuuri ega religiooni. Seevastu 

uuringud et  koolides, vabatahtlike organisatsioonides ja elamupiirkondades on esitanud 

tõendid selle kohta, et kiirus, millega rahvusvähemused ja usulised kogukonnad on 

püüdnud end eraldada teistest on märgatav. Vanglates on seda märgatavalt keerulisem 

teha, kui isegi mitte võimatu. (Beckford jt. 2005:3-4) 

 

Intervjuud moslemitest vangidega on paljastanud erinevaid arvamusi oludest missugustes 

nad on praktiseerinud oma usku. Moslemitest vangid on teadvustanud, et nendes kolmes  

meeste vanglas mida uuriti on muutunud asjad paremuse poole. Kõrge turvalisusega 

vanglas kuhu imaam täielikult integreeriti kaplanite meeskonda, saavutas see kõige 

suurema rahulolu vangide seas. Nad tundsid et nad võiksid saada enamiku võimalustest 

oma usu rahuldamiseks. Neist ühes vanglas pakkusid moslemitest vangid raamatut 

kaebustega minevikust, kaasaarvatud lähiminevikust, aga see olukord tundus oluliselt  

muutuvat  seoses välitöödega. Kolmas vangla oli rohkem ambitsioonikas kuivõrd selle 

juhtimine ja poliitika olid soodsamad rahuldamaks islami usku, kuid arvestades seda et 

kuue kuu jooksul kui imaam puudus siis tuli kinnipeetavate poolt korduvalt kaebusi. 

Imaami puudumine oli ilmselgelt seotud kaebustega puuduvate vahendite ja ruumide 

kohta. Vahepeal aga osalise ajaga külastanud minister tegi korraldused Ramadaaniks ja 

Eid’i pidustuseks. (Beckford jt. 2005:111) 

 

Moslemitest vangid tõstsid arvukalt küsimusi seoses vajadustega oma  usu 

praktiseerimiseks, kõige enam küsitud küsimus oli et kuidas on lood halal toidu ja 

Ramadaaniga? Mitte igal vanglal ei ole võimalusi halal liha ja Ramadaani ruumide jaoks. 

Walesi vanglas uurides halal toitu jäi vastuoluliseks, vaatamata toitlustajate ja mõnede 

imaamide kinnitusele, et tegu on halal toiduga. Siiski oli selle ümber veel palju kahtlusi. 
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Tundus olema omane usaldamatus ükskõik mida töötajad väitsid halal toidu kvaliteedi 

kohta. Kinnipeetavad tahtsid et seda tõestaks neile moslem et tegu on õige toiduga, kuna 

seda toitu serveerisid  mittemoslemid. Sealt tekkisid ka sellised kaebused nagu „Ma ei ole 

selle toiduga rahul; Ma kahtlen et see on halal, kuna mittemoslem serveerib seda“. Vere 

olemasolu lihas võeti kui kindlat märki et looma ei ole tapetud nii nagu halal lihale omane 

ning ka kanas on väga palju verd. Kinnipeetav kaebab Walesi vanglas: „ Ma ei usalda neid 

inimesi. Ma ei saa olla kindel et see on halal. Ma tellin kana, ning sageli ma näen et sellel 

kanal on marrastused ja selles on verd. Ma ei usalda seda!“ Kõige hullem kaebus siiani on 

olnud, et mitte moslemitest töötajad on meelega rikkunud nende toitu näiteks sellele 

sülitades. Ühe kinnipeetava kaebus sellele et tegu ei ole olnud halal toiduga on viinud 

töötajate poolse vabanduseni. (Beckford jt. 2005:111) 

 

Ka Prantsusmaa vanglas on aset leidnud sarnane intsident - Ramadaan oli alles alanud ja 

seal pakuti Kiievi kotletti mis pidi olema kanalihast kotlet kuid seal sees oli viil sealiha 

kana asemel. Ei tea kuidas aga ei olnud ainult üks eksitus, vaid ka teistest tiibadest 

moslemitest vangidele anti seda kui kanakotletti. Mitmekordsele küsimisele kinnitati alati, 

et see on kanalihast, kuid kanaliha on valge ja sealiha on roosa. Hiljem vabandati 

kinnipeetavate ees. Sama vang oli kindel et see ei juhtunud kogemata ning et see oli 

tahtlikult tehtud moslemite pilkamiseks. See sündmus oli tajutav pilkamine kuna halal toit 

on väga tähtis Ramadaani ajal. Ning see pani  vangid veel rohkem kahtlema selles et halal 

toit on kvaliteetne. (Beckford jt 2005:112) 

 

Ramadaan omab suurt sümboolset tähtsust vanglas. Fakt on see, et rohkem kinnipeetavaid 

liitub ramadaaniga kui igapäevase palvetamisega või muude kohustustega. Rahulolematus 

Ramadaani ja Eidiga on enamasti seotud sellega kuidas seda vanasti organiseeriti. Meeste 

vanglas uuritud probleemidest enamused on hakanud kaduma, kuid seal on endiselt 

kaebusi toidu kohta - see on serveeritud külmalt, mittesobivates nõudes ja et kinnipeetavad 

on väljajäetud toidu nimekirjast vea tõttu. Eidi mainimine oli üldjoontes soodsate 

kommentaaridega -  toit on maitsev ja halal. Kinnipeetavad  tundsid ennast kindlalt selles 

osas, sest vähemalt kahes vanglas pooldati moslemeid. Vaid mõne erandiga jälgiti 

kommentaare ja rahuldati neid. Eid eeldab erilist tähtsust kuna see on moslemite põhiline 

festival, see märgib ramadaani lõppu ja võimaldab moslemitest kinnipeetavatel tunda 

rõõmu kogunemisest ja eri sorti toidust. Kuigi ühes vanglatest on kinnipeetavatel kahju et 



 36 

neile ei ole võimaldatud piisavalt aega sotsiaalseks tegevuseks pärast Eidi. (Beckford jt 

2005:113) 

 

Moslemitest vangid olid mures ka teiste praktiliste punktide pärast. Usuliste esemete 

valesti käitlemine tekitas palju probleeme. Kuigi  ainult osasid intsidente häbiväärsest 

käitumisest usuliste esemetega pandi tähele. Näiteks Inglise vanglas tehti kambris 

läbiotsimist ja kinnipeetaval kästi oodata väljaspool kambrit. Kambrisse naastes avastas 

vang oma Koraani põrandalt. Selle kohta küsides löödi ta lihtsalt oimetuks. Seal oli ka 

tundlikust sellepärast et narkokoer puutub kokku usuliste esemetega läbiotsimise käigus. 

See kõik on rohkem tähtis, sest valdav osa kinnipeetavaid on teatanud et vanglaametnikud 

on kohelnud usulisi esemeid asjakohaselt. Kinnipeetavad  rõhutavad ka et on oluline 

pidada head  hügieeni. Nad ütlesid et ka ruumid rituaalideks ja pesemiseks olid paranenud; 

ja ühes kindlas vanglas, olid nad rahul sellega et igasse kambrisse paigaldati kraanikauss. 

Kõrge turvalisusega vanglasse paigutati kraanikauss palvetamistuppa kuna vangid tegid 

selgeks, et ei ole mõtet pesta kambris käsi enne palvetama minekut kuna teel 

palvetamistuppa nakatuvad käed jällegi pisikutega. Ka mainiti mitmeid kordi 

palvetamismattide puudumist. Ühel puhul  võimaldati neile matid kuid ikkagi jäid mitmed 

kinnipeetavad nendest ilma. Aga mattide küsimus ei olnud kõige tähtsamate seas. 

Kinnipeetavad  palusid ka võimalust kanda palve mütsi ja Shalwar  kameezi ning kui neile 

anti selleks luba siis teema „ moslemite“ rõivad  ei äratanud neis sellist kirge nagu seda 

tegi halali toidu ja Ramadaani teema. Siiski oli tundlikust vangide seas mõnitamise ja 

lugupidamatuse suhtes mida näitasid vanglaametnikud ja mitte-moslemid nende suhtes. Ka  

palvetamisriiete kohta on öelnud vanglaametnikud et see ei ole siin mingi uhke kleidi pidu.  

Lõppkokkuvõttes juhivad  moslemitest vangid meid  faktini et enamus kuid mitte kõik 

vanglaametnikud segavad neid kui nad tegelevad palvetamisega: „Kui ma palvetan  

kambris, siis mõned ametnikud lihtsalt tõstavad asjad ülesse ja ei sega mind, teised jällegi 

lasevad mul seda teha ja segavad sellega mu palvetamist“ selgus Inglismaa vanglast. 

(Beckford jt 2005:114) 
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4. UURIMUS  

 

 

Olukorra selgitamiseks viis autor läbi uurimuse Eesti Vanglates ankeetküsitluse näol 

islamiusuliste kinnipeetavate seas ja selgitas kaplanite abiga välja, palju kannab karistust ja 

on vahi all Eesti erinevates vanglates islamiusulisi kinnipeetavaid ja paljud neist 

praktiseerivad muhameedlust igapäevaselt. 

 

Täiendavalt viis autor läbi intervjuu kahe islamiusu eksperdiga Eestis. Autor ei näinud teist 

võimalust eesmärgi saavutamiseks, kui konsulteerida religioossete vajaduste teemal oma 

ala spetsialistidega. Ekspertideks valis autor Timur Seifullen’i, kes on Eestimaa Rahvuste 

Ühenduse büroo juhataja ja Eesti moslemite kogukonna üks liidritest ning Ilgam 

Muhammedšin’i, kes on Eesti Islami Koguduse peaimaam. Täiendavalt vestles autor islami 

alastel teemadel araabia filoloogi ja islamoloogi Kätlin Hommik - Mrabte’ga. 

 

 

4.1. Uurimuse metodoloogia 

 

Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada kui palju kannab Eesti vanglates karistust ja on 

vahi all islamiusulisi kinnipeetavaid ja paljud neist on muhameedlust igapäevasel 

praktiseerivad ning kuivõrd on Eesti vanglateenistus neile taganud võimalused nende 

usuliste vajaduste rahuldamiseks. 

 

Saavutamaks uurimuse eesmärki, valis autor uurimuse teostamiseks kaks meetodit. Esmalt 

viis autor läbi intervjuu kahe islamiusu eksperdi ja juhtfiguuriga Eestis. Intervjuu käigus 

palus autor ekspertidel vastata eelnevalt ettevalmistatud küsimustele. Esmaste küsimuste 

vastamine toimus e-posti teel. Küsimuste ja vastuste täpsustamiseks ning täiendamiseks 

suheldi mitmetel kordadel telefoni teel. Ekspertidega vestles autor eelkõige eesmärgiga 

välja selgitada vanglas viibivate moslemite aktsepteeritavad nõudmised usuvajaduste 

rahuldamiseks. 
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Teiseks meetodiks jagas autor moslemitest kinnipeetavatele täitmiseks ankeedid. Valimi 

moodustamine oli raskendatud, kuna autoril puudusid nimekirjad kinni peetavate isikute 

religioossest kuuluvusest. Algselt oli plaanis viia läbi ankeetküsitlus ka teistes vanglates, 

kuid Tartu Vangla ja Viru Vangla keeldusid sellest, kuna pidasid religioosset teemat liiga 

tundlikuks.  Seega täitsid ankeedi valikuliselt vaid Tallinna Vanglas olevad islamiusulised 

kinni peetavad isikud. Välja jagatud üheteistkümnest ankeedist tagastati täidetult kümme – 

kolm eestikeelset (lisa 1) ja seitse venekeelset (lisa 2).  

 

 

4.2.Uurimustulemused 

 

4.2.1 Moslemid Eesti vanglates arvuliselt 
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Joonis 1.  Islamiusuliste kinni peetavate isikute arv Eesti vanglates 2009. aasta aprilli ja 

2010. aasta märtsi seisuga. 

 

Aastal 2009 aprillis oli Eesti vanglates kokku 34 islamiusulist kinni peetavat isikut. Neist 

14 oli igapäevaselt muhameedlust praktiseerivad kinni peetavad isikud. Neist üks inguss 

kes valdas täielikult ka Koraani araabia keelt. Levinumad olid siiski aserbaidžaanlased ja 

tatarlased, kuid leidus ka mõni kasahh, usbekk ja somaallanegi. 

 

Aastal 2010 märtsis on Eesti vanglates kokku 36 kinni peetavat isikut, kes tunnistavad 

ennast moslemi olevat. Neist 15  praktiseerivad islamiusku igapäevaselt. Nüüdseks 
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toimuvad ka teadaolevalt vaid Viru vanglas igal reedel moslemitele palvused, millest 

võtavad osa neli kinni peetavat isikut.  

 

Aasta jooksul on moslemite arv vanglas kasvanud kahe kinni peetava isiku võrra. See 

kinnitab väidet, et islamiusuliste arv maailmas kasvab iga päevaga. 

 

 

4.2.2. Intervjuud ekspertidega 

 

1).Millisena näete ideaalset islamiusu järgijat? 

Ekspert 1 (T. Seifullen): Usklikku inimest (vaatamata konfessioonile) näeme eelkõige 

seaduskuuleka inimesena! Niisiis korraliku inimesena nii omal maal kui ka väljaspool 

seda! Mitte oma usu häbistajana! 

Ekspert 2 (I. Muhammedšin): Ideaalset ei ole olemas, kuna eksimine on inimlik. Iga 

moslem peaks oma võimete piires andma endast parima, et täita võimalikult paljusid 

Jumala seadusi. 

 

2). Kas kuritegelikule teele läinud moslem võib ideaalse usujärgija pilti mingil määral 

kahjustada? Kui jah siis mil määral? 

Ekspert 1: Kurjategijad on eelkõige kurjategijad, neile pole austust selle vastu, mis 

ühiskonnale püha. Korralikule inimesele saab ta teha vaid kurja ja tekitada kahju. Kes neist 

eeskuju võtavad või nende tegevusi õigustavad, pole tegelikult enam usklike sekka 

kuuluvad. 

Ekspert 2: Kindlasti ja väga suurel määral, kuna kõik negatiivne paistab palju enam silma; 

seega samastatakse igat gruppi just selle grupi kõige halvemate esindajatega, kui grupp ise 

antud piirkonnas väga esindatud ei ole. Selsamal põhjusel pannakse moslemite ja 

terroristide vahele võrdusmärk. 

 

3). Kui suur patt on üldse kuritegevus islami religioonis? 

Ekspert 1: Kuritegevus on religioonides keeletud. Inimeste või koguni  inimhulkade sellele 

innustamine saab olla vaid halbade inimeste - ka poliitikute või vaimulikkonna töö. 

Ekspert 2: Kuna Islami seadused on tuletatud Koraanist siis võrdsustatakse seaduste vastu 

eksimist usu teotamisega. Kuritegevus on väga suur patt. Islam on väga konkreetne usk ja 
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pea igale kuriteole on siin ka oma kindel karistus. Mida suuremaks peetakse islami moraali 

järgi kuritegu, seda suurem on ka karistus. Igasugune seadusevastane käitumine on 

äärmiselt taunitav, kuna see tekitab ühiskonnas korralagedust, mida islam absoluutselt ei 

salli. 

 

 4). Kui oluliseks peetakse riigi poolt kehtestatud seadusi? 

Ekspert 1: Riigi seadused on riigi poolt seatud kriteeriumid, mille järgi tuleb riigis elada, 

seda ei tohtinud endale lubada Hitleri Saksamaal, Nõukogude Venemaal või teiste taolise 

riigikorraldusega paikades. Meil kõigil Eesti Vabariigis on tänapäeval võimalus leida 

enesele vastuvõetava korraga riik, kui meid praegune elu siin ükskõik mis põhjusel ei 

rahulda. 

Ekspert 2:  Islami seaduse järgi on iga moslemi kohustuseks täita selle riigi seadusi, kus ta 

elab, välja arvatud juhul, kui need on otseselt vastuolus islami seadustega (näiteks keelatud 

palvetamine vms). Juhul kui selle riigi seadused islamiseadustega vastuolus on ja seega 

riigi seadustest kinni pidamiseks moslem islami seadusi rikkuma peab, on tema 

kohustuseks kolida mujale, kus teda puudutavad riigi seadused islami seadustega vastuolus 

ei ole. 

 

5). Millised on moslemi põhilised usuvajadused? 

Ekspert 1: Need on usklikele täpselt lahti kirjutatud - nende järgimine ja võimaluste 

leidmine selleks on igaühe enese probleem. 

Ekspert 2: Põhilisemad usuvajadused tulenevad kõik Islamiusu viiest alussambast. Vajadus 

palvetamiseks, almuste jagamiseks, paastumiseks ja palverännakuks. Esimene sammas mis 

näeb ette oma usu tunnistamist, on kõigile islamiusulistele enesestmõistetav ja erilisi 

tingimusi selleks pole. Kõik oleneb usklikkuse astmest: need, kes on vähem usklikud, 

piirduvad ehk vaid palvetamisega; need kes on rohkem usklikud, keelduvad söömast 

sealiha; need, kes veelgi enam usklikud, ei söö üldse liha, mis pole moslemi, kristlase või 

juudi poolt õigel viisil tapetud, soovivad kindlasti päikesetõusul end rituaalselt pesta ja 

palvetada, keelduvad alasti koos teistega end pesemast jne. Olulised on ka: pesemine, eriti 

palvetamiseks, puhastamine nagu küünte lõikamine ja vuntside trimmimine vähemalt iga 

40 päeva tagant, samuti kaenla ja intiimpiirkonna karvade raseerimine; üleni pesemine 

märja unenäo korral; puhta aluspesu ja riiete võimaldamine, kui need on määrdunud uriini, 

väljaheite, verega; paastumine ramadaanikuul koidikust päikeseloojanguni; Koraani 
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lugemise võimaldamine; töötamise puhul ei tohi töö olla seotud intressiga ega tegeleda 

millegi keelatuga, nagu nt sealiha ja alkohol. 

 

6). Kui islami usu viit alussammast tähtsuse järjekorda panna, siis kuidas need jaguneksid? 

Ekspert 1: Viis sammast on kirja pandud küll numbrilises järjekorras, kuid nende tähtsus 

tõsiusklikule moslemile ei ole kahanev ega suurenev. Need on "mõeldud" moslemite elu 

reguleerimiseks! 

Ekspert 2: Kõige olulisem on kindlasti usutunnistus, sest ilma selleta ei oldagi moslem. 

Seejärel on palve ja paast, kuna iga moslem on nendeks kohustatud; seejärel almus ja 

palverännak, kuna need on määratud neile, kellel selleks on võimalus 

 

7). Milliseid tingimusi peaks vangla kindlasti võimaldama usuvajaduste rahuldamiseks? 

Millised vajadused on olulisemad, millised mitte? 

Ekspert 1: Reeglina on kinnipeetud ja vangistatud inimene seaduserikkuja. Seega on ta 

kahjustanud kõige selle mainet kuhu ta kuulub (oma pere, rahvus, usukonfessioon). Kui 

süüdimõistetul on erilised oma usutavadele toetuvad ranged nõudmised, peaks kohaldama 

karistust samades ususätetes kehtestatu alusel (näiteks Islamis vargal käsi maha, 

surmanuhtlus selle tinginud kuritegude juhul jne.)! Kui kõik need religiooni eripärast 

tulenevad kriteeriumid on veendunud moslemi suhtes täidetud, siis võiks hakata pöörama 

tähelepanu ka muude tema usu ja veendumustega seotud küsimustele. 

Ekspert 2: Kindlasti peaks võimaldama palvetamist. Palvetama peaks moslem rituaalselt 

puhtas kohas, st näiteks ei tohiks ta palvetada ruumis, kus on ilma vaheseinata WC, kuna 

seda kohta ei peeta siis puhtaks. Ka peaks moslem enne palvetamist teostama rituaalse 

puhastumise, milleks tal on vaja vett. Puhtus on pool usust, seega puhtust ja hügieeni 

tuleks kindlasti võimaldada. Oluline on ka toit – moslemid ei söö sealiha, verest 

valmistatud toitu, želatiini, lihasööjaid loomi. Moslem võib keelduda ka söömast muud 

liha, mis ei ole tapetud vastavalt õigetele reeglitele. Moslemist naisvangile peaks 

võimaldama mööndusi üldisele vormiriietusele, kuna mosleminaine peab võõraste meeste 

(st kes ei ole ei abikaasa ega lähisugulased) juuresolekul katma oma pea. 

 

8). Kui mitte täita perfektselt kõiki viite sammast, kas see mõjutab religioosset kuuluvust 

Islamisse? 
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Ekspert 1: Siinmail on usklike seas suhteliselt haruldane kõigi usunõuete täitmine üldse. 

Enamus eestlasi tunnistab end ristiinimesteks ega käi kirikus. Sama kehtib ka teiste 

konfessioonide esindajate kohta. Moslemi vaimuliku silmis on see usuline lodevus 

muidugi surmapatt, iseasi, kas ta ise või kõik tema lähedased sellega eluaeg laitmatult 

hakkama saavad! 

Ekspert 2: Mis on perfektsus? Kui järgid usku, pead olema suuteline ka sellega toime 

tulema ja järgima kõiki ettekirjutusi. Muidugi võib teha mööndusi, kuid need peavad olema 

väga selgesti põhjendatud. See, kes ei palveta, ei ole ka moslem. Paast on samuti igale 

moslemile kohustuslik. Almus ja palverännak sõltuvad võimalustest. 

 

9). Kui kinnipeetav väidab ennast olevat moslem, kuid siiski tarbib toiduna loomset liha, 

kas see paneb kahtluse alla tema usulise kuuluvuse? Kuidas sellesse suhtuda? 

Ekspert 1: Kui inimene on seaduserikkumistega seadnud end ise olukorda, kus ta ei saa 

toituda vastavalt ühtedele või teistele omaksvõetud toitumisnormidele (näit. 

taimetoitlased), võib ta temale vastuvõetamatud söögikorrad vahele jätta! Vägisi toitu suhu 

ju ei topi kinnipeetule keegi. Minu kauge sugulane (tatarlanna) tegi läbi Leningradi 

blokaadi, rikkumata islami poolt toitumises ettenähtud norme. Samas - kui inimene on 

suremas nälga, lubatakse temale oma elu päästmiseks, süüa ka seda mis muidu usu 

järgijale rangelt keelatud! 

Ekspert 2: Liha koha pealt selgituseks nii palju, et siga ei ole kindlasti lubatud süüa. Mis 

puutub aga veise- või kanalihasse, siis moslemitel on õigus süüa peale moslemite endi 

tapetud loomade liha ka juutide ja kristlaste tapetud loomade liha. Kui aga on teada, et end 

moslemiks nimetav kinnipeetav sööb sealiha ja seda omast vabast tahtest ja heal meelel 

ning mitte seetõttu, et tal lihtsalt midagi muud süüa pole, siis võivad vangla ametnikud 

skeptiliselt suhtuda ka tema muudesse religiooni puudutavatesse nõuetesse, nagu näiteks 

palverännakule mineku soov või paastu ajal töökohustustest vabastamine jne. Iga vähegi 

kompetentne moslem teab, et Jumal on sea moslemitele Koraanis keelanud. 

 

10).Kui oluliseks peate palverännakut Mekasse? Kas vangla peaks seda võimaldama ja mis 

tingimustel? (Ka eluaegsete puhul) 

Ekspert 1: Palverännak Mekasse (Hadž) tsiteerin Koraani:  ja Jumal käsib inimesel minna 

palverännakule maja juurde , kuid vaid neil, kellel on selleks võimalus - seega Hadž ei ole 

kohustuslik, selle sooritamata jätmine pole "patt"!  



 43 

Ekspert 2: Palverännak on üks islami usu alustaladest ja pean palverännakul kas või korra 

käimist kohustuslikuks. Muidugi kui see mingil tingimusel võimatuks ei osutu. 

Kinnipeetavate puhul arvan, et vangla ei pea seda võimaldama, kuna kinnipeetavad saavad 

selle sooritada ka peale vanglast vabanemist. Kahtluse all on muidugi ka see, kas Saudi 

Araabia kurjategijale palverännaku jaoks viisa väljastab. 

 

11). Kas palvetamiseks on vaja erilisi tingimusi? Kas arvate, et graafikujärgsed tegevused 

(jalutuskäik; sportimine) võivad mõjutada/takistada religioosseid tegevusi? Kas peaks 

sellisteks tegevusteks võimaldama muud aega? (ehk eraldi graafikut või mööndusi selles, 

kui kattub mõne usulise toiminguga) 

Ekspert 1: : Kinnipidamiskoht ei ole Sakraalkompleks ega selle filiaal. Kinnipeetud 

seaduserikkuja ei ole reeglina enne kinnipidamist olnud palvuste regulaarne külastaja 

selleks ettenähtud paikades. Kinnipidamispaik peab eelkõige tagama kinnipeetava allumise 

seal kehtivale korrale, see annab lootuse, et ta hakkab korda austama ka tulevikus - olles 

taas vabaduses. Erinevusi esineb ka erinevate konfesioonide endi sees. Erinevaid uske on 

arvukalt ja nendes kehtestatu järgimine kõikides osades tavatutes tingimustes ei ole 

jõukohane. Pühad päevad on moslemitel reede, juutidel laupäev, kristlastel pühapäev. 

Reedese suure palvuse läbiviimiseks peab olema 10 inimest, sama peaks kehtima 

laupäevasel palvusel judaismis. Mis teha - kas kutsute vanglaigavuses vaevlevale 

tõsimoslemiks hakanule igal reedepalvusel vajaliku arvu palvekaaslasi? Kui usklik oma 

tegevusega valis vabaduse asemel kinnipidamiskoha, siis langetas ta positiivse otsuse 

kõige sellega kaasneva osas! 

Ekspert 2: Palvega on reeglina nii, et seda on võimalik sooritada palveaja algusest kuni 

järgmise palveaja alguseni (välja arvatud koidupalve, mille peaks sooritama enne 

päikesetõusu ja viimane õhtune palve, mille peaks sooritama paari tunni jooksul peale 

palveaja algust). Seega, kui jalutuskäigud või sportimine võtavad nii kaua aega, et terve 

palveaeg sinna sisse jääb, oleks hea vangile vahepeal 5 minutit palvetamiseks võimaldada. 

See võib juhtuda talvel, kui meil Eesti tingimustes on palveajad väga kokku surutud, kuna 

päevad on lühikesed ja palveajad käivad päikese järgi. Suvel seevastu on palveajad nii 

pikad, et siis vaevalt probleemi tekkima peaks. Probleemseks võib osutuda esimene ja 

viimane palve suvisel ajal, kuna esimene palve (koidupalve) on siis näiteks umbes kell 3 

hommikul, millal vanglates arvatavasti öörahu veel kestab ja viimane palve on umbes 00 

öösel, millal vanglates on arvatavasti juba öörahu. 

 



 44 

12). Millised oleks paastumiseks Ramadaani kuul vajalikud tingimused? Kas oleks näiteks 

vajalik teistest eraldamist? (kinnipeetavad istuvad üldjuhul kuuekesi kambris!!) 

Ekspert 1: Pole midagi lihtsamat kui paast (Saum). Päikesetõusust päikeseloojanguni tuleb 

olla söömata ja joomata (samuti ei või olla seksuaalsuhetes). Vaja nõuetekohase roaga 

tagada söömise ja joomise võimalus enne päikeasetõusu ja peale loojangut.  

Ekspert 2: Paastuja eraldamist ei vaja, välja arvatud juhul, kui kaaslased teda seetõttu 

kuidagi ahistavad. Küll oleks hea, kui vanglaametnikud oleksid teadlikud kellaajast, mil 

moslemist vang peaks oma paastu katkestama ja võimaldaksid talle söömaaja just sel ajal. 

Paast kestab päikesetõusust päikeseloojanguni. Sel ajavahemikul moslem ei söö ega joo, 

aga muu elu toimib nagu tavaliselt. Esimestel paastupäevadel võib paastuja olla veidi nõrk, 

kuid hiljem harjub ta paastuga ja see ei tekita enam probleemi, välja arvatud kui tehakse 

väga rasket füüsilist tööd. Kuna paastujad ei söö ega joo päikesetõusust kuni 

päikeseloojanguni, siis võiks neile peale päikeseloojangu ajaks võimaldatava söögikorra 

veel võimaldada toitu ja vett oma kambris hoida, et ta saaks ka öösel või enne päikesetõusu 

veel keha kinnitada ja janu kustutada. 

 

13). Kuidas järgida vanglas ettekirjutust almuste jagamise kohta? 

Ekspert 1: Almus (Zakat - anna seda mis sulle armas ja tee seda südamest). Minu teada on 

kinnipeetaval nimekirja alusel asjad, mis ette nähtud ja midagi isiklikku veel, mis ta tohib 

ka peale ettenähtu vanglas omada. Saan aru, et võib ära jagada nö. oma isiklikke asju, 

milliseid on kinnipidamiskohas lubatud tal omada ja samas pole need keelatud ka teistele 

kaasvangidele. 

Ekspert 2: Kohustuslikku almust peavad andma vaid isikud, kellel jääb aastase sissetuleku 

kohta peale maksude tasumist, pere toitmist ja katmist, üüri maksmist jne teatud summa 

raha järele (alates 85g kulla hind; hetkel umbes 30 000 krooni nö vaba raha). Selle raha 

pealt peaksid nad maksma 2,5%. Kuna vangidel tõenäoliselt sellist sissetulekut pole, siis 

puudub neil ka kohustus annetada. Vastupidisel juhul saaksid nad seda teha ka 

lähisugulaste kaudu. 

 

14). Kui oluliseks peate Koraani omamist? Kas vangla peaks võimaldama igale ühele 

isikliku? 

Ekspert 1:  Koraani ei saa teistesse keeltesse tõlkida, ta on arabiakeelne! Nii kinnitatakse 

islamis! Selle hoidmisel on oma kindlad reeglid ja tuleb vältida Püha Raamatu sattumist 
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juhuslikesse kätesse. Teistesse keeltesse tõlgitu on eelnimetatu "ümberjutustus". 

Venekeelseid Koraani tõlkeid oli hiljaaegu 5 erinevat ja eri aegadest, soomekeelseid samuti 

5. Hiljaaegu tõlkis Koraani tähendused eesti keelde hr. Haljand Udam. Nii on see 

häbiväärne vajakajäämine kirjastuse "Avita" poolt ka Eestist kadunud. Hinnanguliselt 

peetakse eelnimetatud tõlget paremaks saksa ja ka mitmest ingliskeelsest tõlkest. Koraani 

omamise lubamist võiks vangla administratsioon eraldi kaaluda, juhul kui 

kinnipidamisasutusse satub tõesti araabi keelt valdav inimene. Mõne vene- ja eestikeelse 

Koraani olemasolu huviliste tarvis vangla raamatukogus ei tohiks olla ületamatu probleem.  

Ekspert 2: Vangla ei saa võimaldada igale oma Koraani, kuna ilmtingimata peab vältima 

püha raamatu sattumist võõrastesse kätesse. Kuid eesti ja vene keelseid Koraani tõlkeid 

võiks vangla küll võimaldada. 

 

 

4.2.3. Ankeetküsitluse analüüs ja järeldused 

 

Eesti vanglates viibib 2010 aasta märtsi seisuga kokku 36 islamiusulist kinni peetavat 

isikut. Ankeetküsitluse täitmisel osales kümme kinnipidamisasutuses viibivat moslemit. 

Seega hõlmab valim 27,7% üldkogumist ja tulemused on aktsepteeritavad. 
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Joonis 2. Islamiusuliste kinni peetavate isikute arvamus, mil määral on vangla 

võimaldanud neile tingimusi religioossete vajaduste rahuldamiseks. 
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Kümnest küsimustiku täitnud kinni peetavast isikust kaks väitsid, et vangla on taganud 

neile täielikult tingimused, mis võimaldavad neil rahuldada oma usulisi vajadusi 

kinnipidamisasutuses. Kaheksa kinni peetavat isikut väitsid, et neile on see tagatud 

osaliselt. Ükski islamiusulisest kinni peetavast isikust ei väitnud, et vangla pole üldse 

taganud neile võimalusi religioosseks tegevuseks. Põhilisemad puudjäägid vangide arvates 

ilmnevad toitlustamises ja võimaluses kohtuda muftiga. 

 

Autor palus küsimustiku täitnud islamiusulistel kinni peetavatel isikutel panna islami usu 

viis tugisammast enda jaoks tähtsuse järjekorda. Arvesse palus võtta ka hetke olukorda, mil 

nad viibivad kinnipidamisasutuses. Kümnest vastajast seitse lõid enda nägemuse järgi 

järjestuse, milles enamus juhtudel (viiel korral) toodi esimesena välja esimene tugisammas, 

milleks on usu tunnistamine. Üle jäänud vastused olid kõigile varieeruvad. Kolm kinni 

peetavat isikut väitsid, et tugisambaid ei ole võimalik oma vahel võrrelda, kuna need on 

usu alusteks ja kõik on võrdselt tähtsad.  

 

Ekspertide arvamus: Esmatähtis on oma usu tunnistamine, ilma selleta ei saagi olla 

moslem. Kuid alussambad on siiski mõeldud moslemite elu reguleerimiseks ja nende 

tähtsus tõsiusklikule moslemile ei ole kahanev ega suurenev.  

 

Autor järeldab, et kõik viis alussammast on islami religioonis tähtsal kohal. Kuna usk 

toetubki neile, tuleks usuliste vajaduste tagamisel neist lähtuda. 

 

Tabel 1. Palvetamise sagedus 

 

Kordade arv arv % 

1 kuni 2 2 20% 

3 kuni 4 2 20% 

5 ja enam 4 40% 

üldse mitte 0 0% 

oleneb 2 20% 

kokku 10 100% 

 

Kümnest vastajast 40% palvetavad igapäevaselt viis ja enam korda. Võrdselt oli vastanute 

seas neid, kes väitsid end palvetavat kuni kaks korda (20%) ja neid kes kolm kuni neli 

korda päevas (20%). Samuti vastas 20% küsitletutest, et palvetamise kordade arv oleneb, 
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kas iseendast või siis olukorrast. Küsimusele aga, kas graafikujärgsed tegevused vanglas 

võivad segada palvetamisi või muid usulisi toiminguid, vastas vaid üks küsitletu jaatavalt. 

(Autor pidas selle küsimusega silmas graafikuid, mis hõlmavad näiteks sportimist, 

jalutamist vms.) Põhjenduseks tõi kinni peetav isik välja, et tuleb ette juhuseid mil mõni 

tegevus toimub samal ajal kui on ette nähtud palvetamine. Samuti märkis ta ära, et selliseid 

olukord ei tule siiski ette tihti. Teised küsitletud ei väitnud, et graafikujärgsed tegevused 

neid usulistes toimingutes segaksid, pigem aitavad neil oma aega planeerida.  

 

Ekspertide arvamus: Kinnipidamisasutustes olevad moslemid ei vaja erilisi tingimusi 

palvetamiseks. Islamiusus on pühaks päevaks reede, mil toimuvad ka selle kohased 

palvused, ei näe siiski vajadust korraldada vanglas vastavaid palvusi. Juhul kui palvusest 

aktiivseid osavõtjaid on alla kümne. Palvet on võimalik sooritada palveaja algusest kuni 

uue palveaja alguseni, välja arvatud esimene ja viimane palve.  

 

Kuna moslemitel on palvetamise ajad varieeruvad ja palvuse pidamise võimalus ulatub 

tihti mitme tunnini, kuigi palve kestab ise umbkaudselt viis minutit. Ja lähtudes kinni 

peetavate isikute enamuse arvamusest palvetamise tingimuste kohta ja võttes arvesse ka 

ekspertide arvamust tingimuste kohta järeldab autor, et vangla on taganud moslemitele 

vajalikud tingimused palvetamiseks. 

 

6 respondenti väitsid, et üritavad ka vanglas täita islamiusu kolmandat tugisammast, 

milleks on almuste jagamine. Neli neist teevad seda sugulaste ja/või perekonna kaudu. 

Kaks kinni peetavat isikut üritavad seda teha ka vanglas – andes kaaskinnipeetavatele 

vajadusel näiteks suitsetamistarbeid, teed, kohvi ja muud taolist. Neli respondenti jäävad 

arvamuse juurde, et vanglas on seda punkti võimatu täita, kuna puudub vastav sissetulek. 

 

Ekspertide arvamus: Arvamused erinevad üksteisest. Ühe arvamus piirdub võimalusega 

seda teha lähisugulaste kaudu juhul kui sissetulek ka vangla viibides on vastav, mis 

kohustab moslemit almust jagama. Teine ekspert pakub aga võimalust anda kinni peetaval 

isikul teistele talle kuuluvaid esemeid, mis vanglas on lubatud.  

 

Autor võtab seisukoha lähtudes Tallinna vangla kodukorra punkt 14.3.1.11, mis keelab 

kinni peetud isikul kehtestatud korda rikkudes võõrandada või teiste kasutusse anda 

isiklikuks tarbimiseks olevaid esemeid, tooteid, asju või aineid, samuti neid teistelt 
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omandada või laenata. Seega on sel moel vangla sisene „annetamine“ keelatud tegevus. 

Kuna töötavate islamiusuliste kinni peetavate isikute protsent on kaduvväike, puudub 

enamusel kinnipidamisasutuses viibivatel moslemitel igakuine kindel sissetulek. Järelikult 

puudub autori arvates neil ka kohustus loovutada annetuste näol 2,5 % oma aasta 

sissetulekust, kuna ka töötavate kinni peetavate isikute palk ei ulatu nii kõrgele, et neil 

jääks aastas üle 35 000 krooni vaba raha, mille piirilt hakkab kohustus annetusteks. Samas 

on kinni peetavatele isikutele jäetud võimalus teha annetusi lähisugulaste näol, kui neil 

peaks siiski olema kohustus almuseid jagada (näiteks muud sissetulekud väljaspool 

vanglat). 

 

0

1
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3

4

5

ei pea oluliseks üsna oluline kohustuslik

k/p arvamus

 

Joonis 3. Islamiusuliste kinni peetavate isikute arvamus Meka palverännaku tähtsusest 

 

5 respondenti kümnest peavad palverännakut Mekasse üsna oluliseks. Neli küsitletut 

arvavad, et see on kohustuslik islami religioonis. Ühe kinni peetava isiku arvates pole 

palverännak üldse oluline. Küsimusele, kas ja mis tingimustel peaks vangla seda 

võimaldama jäid küsitletud erapooletuks ja piirdusid arvamusega, et vangla ei saa seda 

võimaldada.  

 

Ekspertide arvamus: Vangla ei pea seda võimaldama. Kuna küsitluses selgus, et 

palverännak Mekasse on ühekordne toiming ja seda saab sooritada ka peale karistuse 

kandmist. Välja toodi tsitaat Koraanist, mis käsib inimesel palverännakule minna juhul, 

kui see on võimalik. Selle sooritamata jätmine pole patt. 
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Lähtudes ekspertide arvamusest, et palverännak on põhimõtteliselt ühekordne toiming ja 

selle saab sooritada ka peale karistuse kandmist järeldab autor, et vangla ei pea 

võimaldama islami usulistele palverännakut Mekasse, nende karistuse kandmise ajal. 

Eluaegsete kinnipeetavate puhul, pole see lihtsalt võimalik ja lähtudes Koraanis öeldust 

pole selle sooritamata jätmine võimaluse puudumisel patt. Autor on arvamusel, et vanglas 

viibimine on kui võimaluse puudumine. 
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Joonis 4. Usulise kirjanduse kättesaadavus vanglas 

 

6 küsitletut väidab, et vangla on võimaldanud osaliselt usulise kirjanduse kättesaadavuse. 

Osaliselt see tõttu, et vanglas puudub vastav kirjandus. Kolm respondenti arvavad aga, et 

vangla pole üldse seda võimaldanud vastupidiselt ühele küsitletule, kes peab seda täielikult 

võimaldatuks. Kinni peetavad isikud, kes väidavad et vangla pole üldse taganud vastava 

kirjanduse kätte saadavust tunneb puudust koraanist. Küsitletutest omavad isiklikku 

koraani vaid üks. Teised tahaksid seda omada.  

 

Ekspertide arvamus: Kuna õige Koraan on ainult araabiakeelne ja selle lubamist võiks 

vangla administratsioon eraldi kaaluda vaid juhul, kui vanglasse peaks sattuma  mõni 

araabia keelt kõnelev moslem. Teistesse keeltesse tõlgitud Koraani ehk „ümberjutustust“ 

võiks vangla aga kinnipeetavatele siiski võimaldada.  

 

Usulise kirjanduse kättesaadavus ei puuduta otseselt ühtegi islamiusu viiest alussambast ja 

Euroopa Vanglareeglistiku punkt 46. ütleb, et võimalust mööda lubatakse vangidel 

rahuldada religioosseid, vaimseid ja moraalseid vajadusi, kinnipidamiskohtades toimuvatel 
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teenistustel ja muudel usulistel kokkusaamistel osaleda ning saada endale selle sisulist 

kirjandust. Lähtudes sellest ei näe autor vajadust, et vangla peaks hankima olemasolevale 

usulisele kirjandusele kiiremas korras täiendust. Muidugi võib seda võimalusel teha, 

Koraani „ümberjutustuste“ näol, nagu seda soovitasid eksperdid. 

 

Tabel 2. Toitumine lähtuvalt islamiusu ettekirjutustest 

 

 

 

 

 

 

 

70% Küsitletutest väitsid, et toituvad vastavalt ettekirjutustele. 30% väitsid aga 

vastupidiselt, et ei tee seda täielikult. Kõik kümme küsimustikule vastanut väidavad, et 

vangla võimaldab osaliselt toituda lähtuvalt usulistest vajadustest. Autori küsimusele, 

millest vajaka jääb vastasid enamused, et vangla võiks võimaldada sealiha asemel vahepeal 

ka  loomaliha ja puuvilju, mis on neile lubatud.  

 

Ekspertide arvamus: Taimetoitlustamisest piisab täiesti. Samuti selgitatakse, et ka 

moslemitel on lubatud süüa sealiha juhul kui neid vastasel juhul ähvardab nälga suremine. 

 

Uurimusest selgub, kui moslemitel pole võimalik tarvitada spetsiaalset toitu (halal liha 

vms.), siis ta ei tarbi üldse loomset toitu, sest taimetoitlastele pole seatud mingeid 

piiranguid, kuna kogu taimset toitu peetakse seaduslikuks. Autori arvates on lähtuvalt 

usulistest vajadustest vanglad taganud islamiusulistele vajaliku toitlustamise taimetoidu 

näol. Samuti on vangla taganud võimaluse muretseda puuduv vangla kauplusest. 

 

8 kinni peetavat isikut väidavad, et vajavad paastumiseks erilisi tingimusi. Enamus 

kordadest on välja toodud vajadust teistest eraldamiseks, samuti on mitmel korral mainitud 

küsimustikus vajadust Ramadaani kuul kohtuda rohkem muftiga.  

 

Vastuse 

variandid arv % 

 Jah 7 70% 

Ei 3 30% 

Kokku 10 100% 
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Ekspertide arvamus: Otseselt erilisi tingimusi vajalikuks ei pea, kuna paast on lihtne ja see 

peab tulema hingest. Küll aga võiks tagada Ramadaani ajal nõuetekohase roaga söömise 

ja joomise võimaluse enne päikesetõusu ja peale loojangut. 

 

Autor arvab, et Ramadaani kuu paastu ajal, moslemite eraldamine teistest kinni peetavatest 

isikutest pole vangla jaoks ületamatu ja teeb ettepaneku, seda võimaluse korral teha. Kuigi 

ka ümberpaigutuste mitte tegemise korral on võimalik efektiivselt paastuda. Kuna 

Ramadaan on liikuv püha, siis võib juhtuda, et paast satub sellisele aastaajale mil periood 

kui moslem ei söö ja joo võib ulatuda kuni 17 tunnini. Seega võiks vangla kaaluda ka sellel 

perioodil moslemite toitlustamist hilisemal kellaajal. 

 

Ükski küsitletud islamiusulisest kinnipeetavast pole täheldanud teiste kinni peetavate 

isikute ega ametnike poolset halvustamist nende usulisele suundumisele. Küll aga on palju 

huvi tuntud ja avaldatud soovi saada rohkem teada nende religioonist. 

 

Uurimuse järelduseks kokkuvõtvalt julgeb autor väita, et hüpotees leidis kinnitust. Autor 

on seisukohal, et lähtudes islami religiooni viiest alussambast on Eesti vanglateenistus, 

vastavalt Vangistusseaduse § 62le, taganud islamiusulistele kinni peetavatele isikutele 

nende usuliste vajaduste rahuldamise. 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade islamimaadest, islami usust ja selle tekkimisest, 

muhameedlastest ja nende usutavadest. Anda vanglaametnikele rohkem teadmisi 

moslemitest, nende vajadustest ja iseärasustest, et neid oleks lihtsam mõista ja nendega 

toime tulla kinnipidamisasutustes. 

 

Teoreetilise poole eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju kannab karistust ja viibib vahi 

all islamiusulisi kinni peetavaid isikuid Eesti erinevates vanglates ja paljud neist on 

muhameedlust igapäevaselt praktiseerivad ning mil määral on Eesti vanglateenistus neile 

taganud religioossete vajaduste rahuldamise võimalused. 

 

Lõputöö aluseks oli hüpotees, et Eesti vanglateenistus on taganud islamiusulistele kinni 

peetavatele isikutele nende põhiliste usuliste vajaduste rahuldamise võimalused 

 

Eesmärkide saavutamiseks ja hüpoteesi tõestamiseks viis autor läbi 10 islamiusulise 

kinnipeetava isikuga ankeetküsitluse ja analüüsis ning võrdles vastuseid kahe islamiusu 

eksperdiga läbi viidud intervjuude tulemustega. 

 

Autor on arvamusel, et lõputöö koostamisega saavutas ta töö alguses püstitatud eesmärgid. 

Töö koostamisega omandas autor teadmisi nii islamimaailma tekkimise, selle usu levimise 

kui ka selle religiooni viljelejate kohta.  Mille tulemusel on autor kindel, et käesoleva 

lõputöö kirjutamine aitab tal tulevikus ära tunda islamiusulised kinnipeetavad ja 

omandatud teadmised lihtsustavad toime tulemist nendega kokkupuutel 

kinnipidamisasutuses. Autor selgitas välja palju kannab 2010. aastal Eesti erinevates 

vanglates islamiusulisi kinni peetavaid isikuid ja paljud neist on muhameedlust 

igapäevaselt praktiseerivad. Neid andmeid eelmise aasta tulemustega võrreldes võib 

täheldada moslemite arvulist kasvu Eesti kinnipidamisasutustes, mis aga oma korda 

kinnitab väidet, et islamiusuliste arv maailmas kasvab igapäevaga.  

 

Uurimuse järeldusena väidab autor, et hüpotees, Eesti vanglateenistus on taganud 

islamiusulistele kinni peetavatele isikutele nende põhiliste usuliste vajaduste rahuldamise 
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võimalused, leidis kinnitust. Lähtudes islamiusu viiest alussambast, millele see religioon 

tugineb on autori arvates Eesti vanglateenistus taganud moslemitest kinni peetavatele 

isikutele nende usuliste vajaduste rahuldamise võimalused. 

 

Islamimaailmas peetakse kõige olulisemaks viite alussammast – usu tunnistamine, viis 

korda päevas palvetamine, annetamine vaestele, üheksandal kuul paastumine ja 

kohustuslik palverännak Mekasse. Ühesõnaga on moslemi peamiseks Jumala ehk Allahi 

kummardamine. 

 

Ühe uurimustulemusena tooks autor välja ekspertide arvamuse palverännaku kohta 

Mekasse. Mis on islamiusu viies alussammas. Analüüsi tulemusel jõudis autor järeldusele, 

et vangla ei pea võimaldama moslemitest kinni peetavatele isikutele palverännakut, kuna 

see toiming on ühekordne ja seda saab sooritada ka peale vanglast vabanemist. Eluaegsete 

puhul ei pea samuti vangla seda võimaldama, kuna Koraan näeb ette, et palverännak tuleb 

sooritada kui see on võimalik. Autor järeldab, et  võimalus puudumine vanglas viibimisega 

on piisavalt põhjendatud. 

 

Autor toob ettepanekutena välja võimaldada moslemitest kinni peetavatele isikutele 

Ramadaani kuu paastu ajal eraldatust teistest kinni peetavatest isikutest ja võimaluse korral 

hilisemat või varajasemat toitlustamist lähtudes paastu perioodist, mis suvekuudel võib 

ulatuda 17 tunnini. Kaaluda võiks, ka islamiusu alase kirjanduse juurde hankimist vangla 

raamatukokku. Samuti teeb autor ettepaneku jätkata uurimust islamiusuliste kinnipeetavate 

isikutega, seoses nende kasvu/kahanemisega ka tulevikus. 
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SUMMARY 

 

 

The purpose of this thesis was to provide an overview of Islam, it’s creation and countries 

as well as Muslims and their religious practices. To provide more knowledge of Muslims, 

their needs and peculiarities for the prison officers so it would be easier to understand and 

deal wit them in custody. 

 

The aim on the theoretical part was to find out how many Muslims are currently detained 

in different Estonian prisons and how many of them are practicing Islam, also how the 

Estonian prison system has ensured the detained Muslims the opportunities for their 

religious needs.  

Thesis was based on the hypothesis that the Estonian prison system has ensured Muslims 

detained the basic opportunities of their religious needs. 

 

To achieve its objectives and to demonstrate the hypothesis, the author conducted a survey 

with 10 Muslims currently in custody and analyzed and compared these with two 

interviews that she had with Islam experts. 

 

The author is of the opinion that it reached the preparation of the thesis work that she set at 

the beginning. Completing this paper the author acquired knowledge about emergence of 

Islamic countries, it’s religion and it’s followers. As a result the author is confident that 

writing this thesis and acquiring the knowledge she can recognize Muslim detainees and to 

faciliate their everyday lives in prison. The author identified how many Muslims are at the 

moment in the year 2010 held in different Estonian prisons and how many of them are 

practicing Islam. Comparing these results with previous year’s we can see the growth of 

Muslims in estonian prisons which also confirms the thesis that the number of Muslims in 

the world is growing daily. 

 

As a conclusion of this research the author claims that the hypothesis set, Estonian prison 

system has ensured Muslims detained the basic opportunities of their religious needs, was 

confirmed. 

 



 55 

There are five most important bases in Islam - declaration of faith, praying five times a 

day, donations to the poor, the ninth month of fasting and the obligatory pilgrimage to 

Mecca. In short the main for Muslims is the worship of their God Allah. 

 

One study result that the author would like to bring out is the experts opinion on a 

pilgrimage to Mecca. Which is the fifth basic pillar in Islam. As a cocnlusion of the 

analysis the author came to the conclusion that the prison does not have to allow the 

detained Muslims pilgrimage, because it is a single act and it can also be carried out after 

release from prison. Also prison doesn’t have to allow it for the prisoners who have been 

sentenced for life, because the Quaran equires that a pilgrimage should be performed when 

possible.  Author concludes that the absence of a possibility of incarceration is well 

founded. 

 

Author proposes for the Muslims detained enable a time of separation from the other 

detainees at the fasting time of Ramadan and if possible an earlier or later catering 

originating from the period of fasting which during the summer months may extend up to 

17 hours. Also could be considered adding and getting  more Islamic literature to the 

library. Finally the author proposes to continue the study of Muslim prisoners parties in 

connection with the increase / decrease in the future. 
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LISA 1 

LÕPUTÖÖ KÜSIMUSTIK 
„Moslemid Eesti vanglates“ 

 
 
Küsimustik on anonüümne! Vastuseid kajastatakse kokkuvõtvalt vaid lõputöös. Lõputöö 
eesmärgiks on ametnikele anda parem ülevaade islamusuliste kinnipeetavate usulistest  vajadustest, 
seega aitab see edaspidi kaasa teineteise paremale mõistmisele ja võimalike konfliktide vältimisele. 
Seega eeldan, et küsimustiku täitja vastab küsimustele ausalt ja kohusetundlikult.  
 
Iga küsimuse lõppu on jäetud vaba ruumi oma mõtete, arvamuse või põhjenduse jaoks. Palun teha 
Teie jaoks sobiliku vastusevariandi ees olevasse kasti ristike!  
 
 
1.Mil määral Teie arvates on vangla võimaldanud tingimusi, mis lubavad rahuldada Teil oma 
religioosseid vajadusi? 
 
      □ 1. Jah, täielikult (põhjendust ei vaja) 
     □ 2. Osaliselt (põhjenda) 
     □ 3. Mitte üldse (põhjenda) 
 
Mis on jäänud puudu? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........ 
 
 
1.1.Mida peaks vangla veel võimaldama, Teie usuliste vajaduste rahuldamise lihtsustamiseks? 
Milliseid tingimusi? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2.Mida pead islamiusu viiest alussambast olulisemaks? Nummerda enda jaoks tähtsuse järjekorras! 
 

□ 1. usu tunnistamine 
     □ 2. palvetamine 
     □ 3. almuste jagamine 
    □ 4. palverännak Mekasse 
   □ 5. paastumine ramadaani kuul 
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2.1.Mitu korda päevas palvetate?  
□ 1.  1 – 2    
□ 2.  3 - 4 
□ 3.  5 ja enam 
□ 4.  üldse mitte 
□ 5.  oleneb (põhjenda) 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2.2. Kas graafikujärgsed tegevused vanglas (näiteks jalutamine, sportimine vms) segab Teid 
palvetamisel või muudel usulistel toimingutel? Põhjenda! 
 

□ 1. Jah 
□ 2. Ei 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2.3.Kas ja kuidas järgid islamiusu ettekirjutust almuste jagamise kohta? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2.4.Kui oluliseks pead palverännakut Mekasse? Kas ja mis tingimustel peaks vangla seda 
võimaldama? 
 

□ 1. ei pea üldse oluliseks 
□ 2. üsna oluliseks 
□ 3. kohustuslikuks 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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3.Kas vangla on võimaldanud usulise kirjanduse kättesaadavuse? 
 

□ 1. on võimaldanud  
□ 2. osaliselt  
□ 3. üldse mitte  

 
 
Millistest teostest jääb puudu? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
3.1.Kas Teil on Koraan? 
 

□ 1. Jah, oman isiklikku 
□ 2. Jah, vangla on mulle selle muretsenud 
□ 3. Ei, kuid sooviksin seda omada 
□ 4. Ei vaja seda 

 
 
4.Kas toitud lähtuvalt islamiusu ettekirjutustele? 
 

□ 1. Jah 
□ 2. Ei  (Juhul, kui vastasite eitavalt, siis 4.1.küsimusele vastama ei pea) 

 
 
4.1.Kas vangla võimaldab toituda lähtuvalt teie usulistest vajadustest? 
 

□ 1. Jah (põhjendust ei vaja) 
□ 2. Enam-vähem (põhjenda) 
□ 3. Üldse mitte (põhjenda) 

 
Mis jääb puudu? Mida peaks muutma/asendama? Mida peaks veel võimaldama? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
5.Kas paastumiseks oleks vaja erilisi tingimusi (näiteks teistest eraldamist)? Kui „jah“ siis 
milliseid? 
 

□ 1. Jah 
□ 2. Ei 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….... 
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6.Kas on ette tulnud teiste kinni peetavate isikute viltu vaatamist/pilkamist Teie usulisele 
suundumisele? Kui „jah“ siis palun kirjelda olukorda! Milles see väljendus? 
 

□ 1. Jah, ühe korra    
□ 2. Jah, mõned korrad    
□ 3. Jah, tihti      
□ 4. Ei, mitte kunagi     

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
6.1. .Kas olete tundnud ametnike viltu vaatamist/pilkamist Teie usulisele suundumisele? Kui „jah“ 
siis palun kirjelda olukorda! 
 

□ 1. Jah, ühe korra    
□ 2. Jah, mõned korrad    
□ 3. Jah, tihti      
□ 4. Ei, mitte kunagi     

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
6.2.Kuidas, seda Teie arvates takistada saaks? (Vasta 6. ja/või 6.1. küsimuse „jah“ vastuse puhul) 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
7.Arvamused, ettepanekud, tähelepanekud!! 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

TÄNAN! 
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 LISA 2 

ОПРОСНИК ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
„Мусульмане в эстонских тюрьмах“ 

 
 
Опросник анонимный! Ответы будут отображены только в дипломной работе. Цель 
дипломной работы- дать чиновникам обзор о потребностях мусульманской веры. Это 
поможет лучше понимать друг-друга и избежать конфликтов. Поэтому, полагаю, что 
опрашиваемый ответит на вопросы честно. 
 
В конце каждого вопроса оставлено свободное место для выражения своих мыслей и 
мнения. Прошу поставить крестик рядом с вариантом, который по Вашему мнению Вам 
подходит: 
 
 
1.В какой мере, по вашему мнению, тюрьма создала условия, для того, чтобы Вы могли 
удовлетворить свои религиозные потребности 
 
      □ 1. Да, полность (объяснения не требуются) 
     □ 2. Частично (обосновать) 
     □ 3. Совсем нет (обосновать) 
 
Чего не хватает: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........ 
 
 
1.1.Что тюрьма должна еще сделать возможным, для упрощения Ваших религиозных 
потребностей? 
Какие условия? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2.Какой из 5 вариантов Вы считаете самым важным? Пронумеруйте для себя в порядке 
значимости. 

□ 1. признание веры 
     □ 2. молиться 
     □ 3. милостыня 
    □ 4. паломничеству в Мекку 
   □ 5. месяц поста Рамадан 
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2.1.Сколько раз в день молитесь? 
 

□ 1.  1 – 2    
□ 2.  3 - 4 
□ 3.  5 и более 
□ 4.  вообще не молюсь 
□ 5.  зависит от (обосновать) 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2.2. Мешает ли Вам тюремный график (прогулка, спорт и т.д.)  молиться или при других 
религиозных действиях? Обосновать 
 

□ 1. Да 
□ 2. Нет 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2.3.Следите ли Вы и как за предписаниями раздачи милостыни ? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2.4.Насколько важным считаете паломничество в Мекку? Должна ли тюрьма, и при каких 
обстоятельсвах, предоставлять эту возможность? 
 

□ 1. Вообще не считаю важным 
□ 2. Довольно важным 
□ 3. Обязательным 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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3.Предоставила ли тюрьма возможность преобрести религиозная литературу? 
 

□ 1. предоставила  
□ 2. частично 
□ 3. вообще нет 

 
 
Каких произведений Вам не хватает? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
3.1.Есть лиу  Вас Коран? 
 

□ 1. Да, свой собственный 
□ 2. Да, тюрьма обэтом позаботилась 
□ 3. Нет, но хотел бы иметь 
□ 4. Не нуждаюсь 

 
 
4.Питаетесь ли Вы по предписанию исламской веры? 
 

□ 1. Да 
□ 2. Нет(если Вы отвечатаете отрицательно на вопрос 4.1,отвечать не надо) 

 
 
4.1.Предоставляет ли тюрьма возможность, питаться в соответствии с религиозными 
потребностями? 
 

□ 1. Да 
□ 2. Более или менее (обосновать) 
□ 3. Нет (обосновать) 

 
Чего не хватает? Что нужно изменить? Что еще надо предоставить? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
5.Нужны ля для поста особые условия(уединения)?Если да, то какие? 
 

□ 1. Да 
□ 2. Нет 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….... 
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6.Смотрят ли на Вас иначе другие заключенные в связи с Вашей верой? Если да, то опишите 
ситуацию, в чем проявлялось 
 

□ 1. Да,1 раз   
□ 2. Да, несколько раз   
□ 3. Да, часто    
□ 4. Нет, никогда   

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
6.1. .Смотрят ли на Вас иначе тюремные работники в связи с Вашей верой? Если да, то 
опишите ситуацию 
 

□ 1. Да,1 раз   
□ 2. Да, несколько раз   
□ 3. Да, часто    
□ 4. Нет, никогда     
    

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
6.2.Как это можно предотвратить по Вашему мнению?(Ответье в том случае, если на 
вопросы 6. и 6.1 Вы ответили «да») 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
7.Мнения, предложения, замечания 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Благодарю! 
 


