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Hyvät jäsenet: 

Assalamualaikum warahmatulLahi wabarakatuh. 

Minulla on kunnia palata takaisin IIIT:n johtokuntaan ja tulla valituksi johtokunnan puheenjohtajaksi. Kuten 

tiedätte, ihailen suuresti IIIT:n tekemiä saavutuksia ja olen pysynyt sitoutuneena palvelemaan tätä 

organisaatiota – hyvinä ja huonoina aikoina. Odotan innolla, että pääsen työskentelemään kanssanne nyt 

kun olemme aloittamassa uutta vaihetta tehtävässämme palvella ummaa tarjoten oivalluksia ja 

näkemyksiä, jotka perustuvat islamilaisen intellektuaalisen perinteen kriittiseen analyysiin. 

Samalla kun katsomme kohti tulevaisuutta, meidän on annettava tunnustus meitä edeltäneiden 

valovoimaisten intellektuaalien perinnölle. Heillä oli rohkeutta ja määrätietoisuutta ryhtyä valtavaan 

tehtävään perustaa maailmanlaajuinen islamin intellektuaalisen ajattelun tutkimiselle ja levittämiselle 

omistautunut instituutti. Dr. Ismail Al-Faruqi, Dr. Taha Al-Alwani ja Dr. Jamal Barzinji (Allah olkoon 

armollinen heidän sieluilleen) sekä ne, jotka ovat vielä keskuudessamme, ovat edelläkävijöitä eikä heidän 

saavutuksiaan umman hyväksi voida korostaa liikaa. 

Voimme sanoa, että on paljolti heidän näkemyksensä ansiota, että IIIT on saavuttanut maineen 

organisaationa, joka on omistautunut kriittiselle ajattelulle ja rakentavalle dialogille, ja joka nykyään 

erottautuu monista muista islamilaisista instituutioista torjuessaan dogmaa, ideologiaa ja ahdasmielisyyttä. 

Osoituksena tästä ovat vahvat ja uraauurtavat julkaisut Maqasid al-Shari´asta samoin kuin julkaisut 

sivilisaatioiden uudistuksesta, islamilaisesta ajattelusta, koulutuksen elävöittämisestä ja edistämisestä sekä 

ajankohtainen ja harkittu siirtyminen ”tiedon islamisaation” paradigmasta ”tiedon integraation” 

paradigmaan. 

Tämä paradigman muutos on todiste siitä, miten päättäväisiä olemme takaamaan sen, että instituutiomme 

pystyy vastaamaan muuttuvien aikojen vaatimuksiin. Nähdäksemme todellisen muutoksen meidän täytyy 

omaksua, hyväksyä ja luoda kestävä digitaalisen teknologian ja sosiaalisen median innovaation kulttuuri. Ei 

pelkästään siksi että tavoittaisimme nuorisomme vaan myös siksi, että pysymme uskollisena omalle 

tarkoituksellemme. Emme voi kahlita organisaatiotamme ja kulkea modernisaation reunamilla, jos 

haluamme olla osapuolia inhimillisen sivistyksen kirkkaan tulevaisuuden luomisessa. 

Tiedon integraation täytyy horjuttaa akateemisten oppiaineiden rajoja. Meidän täytyy asettaa itsemme 

tiedon etulinjaan alueilla, jotka koskettavat muslimiyhteisöjä ja ihmiskuntaa yleisesti ja rakentaa omalle 

rikkaalle traditiollemme muslimeina ja IIIT:n perustajien aikaansaamille perusteille. On monia aiheita, jotka 

tulisi institutionalisoida opinto-ohjelmiksi instituutioihimme: 

a. Hyvä hallinta muslimiyhteisöissä 

b. Eettinen ja sosiaalisesti vastuullinen investointi 

c. Konflikti, stabiliteetti ja kehitys muslimiyhteisöissä 

d. Kehitteillä olevat kansalaisyhteiskunnat 

e. Ei-valtiolliset toimijat epävakaissa olosuhteissa 

f. Muuttoliike ja pakkomuutto 



IIIT:n koulutuksellinen elin Fairfax Instituutti on järjestänyt talvisin ja kesäisin opiskelijaohjelmia 

(Winter/Summer Student Program), joihin on osallistunut kirkkaimpia ajattelijoita ympäri maapalloa. Se on 

tehnyt yhteistyötä johtavien professorien ja intellektuaalien kanssa edistäen ja parantaen opiskelijoiden 

ymmärrystä Koraanista, sunnasta ja islamilaisista tieteistä. Sen lisäksi IIIT on järjestänyt jo vuosikymmenen 

ajan oppineiden kesäinstituutin (Summer Institute for Scholars), joka on yksi suurimmista islamilaiseen 

ajatteluun keskittyvistä akateemisista foorumeista ja tarjoaa alan oppineille arvokkaan tilaisuuden esitellä 

tutkimuksiaan ja keskustella niistä. Vuosittaiset kesä- ja talvikoulut (Summer School, Winter school), joita 

on järjestetty useissa eri maissa, ovat edesauttaneet yliopisto-opiskelijoiden intellektuaalista ja akateemista 

kehitystä. IIIT on työskennellyt myös Postnormaalin politiikan ja tulevaisuusopintojen keskuksen (Centre for 

Postnormal Policy and Future Studies) kanssa edistääkseen tulevaisuustietoutta ja eteenpäin ajattelemista. 

Nuoria oppineita Iso-Britanniasta, Turkista, Bosniasta ja Etelä-Afrikasta on koulutettu ajattelemaan ja 

tutkimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, ymmärtämään nykyajan monitahoista luonnetta sekä tarttumaan 

kriittisellä otteella ongelmiin ja asioihin, jotka koskettavat muslimiyhteisöjä. 

Elämme parhaillaan erittäin herkkiä, monitahoisia ja epävakaita aikoja, jotka vaativat uusia ajattelun ja 

toiminnan muotoja. Pystyäkseen myötävaikuttamaan tehokkaasti, IIIT:n on uudistettava omia 

menetelmiään ja toimintatapojaan.  Aloittakaamme tuomalla esille seuraavat perusperiaatteet ja 

tavoitteet: 

1) Meidän on pidettävä ensisijaisen tärkeänä sitä, että säilytämme taloudellisen 

läpinäkyvyyden kaikissa liiketoimissamme käyttäen parhaita tilinpitomenetelmiä ja – 

ohjelmia. 

2) Meidän tulee harkita perusteellisesti uudelleen julkaisu- ja käännösohjelmiamme, jotta 

ne vastaavat niihin haasteisiin, joita umma nykyään kohtaa. Meidän tulee ehdottomasti 

välttää liittämästä IIIT:n nimeä sellaisiin sisältöihin, jotka ovat avoimia 

väärinymmärryksille tai negatiivisille tulkinnoille tai jotka ovat itsessään puolueellisia, 

loukkaavia, kiihottavia tai joita voitaisiin mahdollisesti pitää herjaavina, mikä puolestaan 

voisi johtaa laillisiin toimenpiteisiin, ottaen huomioon sen, että nykyiset 

kunnianloukkauslait ovat erittäin tiukat. Toisin sanoen, meidän täytyy pitää huolta siitä, 

että IIIT:n nimissä julkaistaan ainoastaan korkeimman laatuista sisältöä. IIIT on nähnyt 

erittäin paljon vaivaa saavuttaakseen tämän julkaisun tason ja siitä tulee pitää kiinni 

kaikin keinoin.  

3) Meidän tulee vakiinnuttaa IIIT:n toiminnot ympäri maapalloa niin, että organisaatio ja 

sen kaikki osastot eri maissa pitäytyvät samoissa toimintatavoissa ja tavoitteissa. Jos 

emme voi taata korkeimman tasoista laatua haaratoimistoissamme, meidän täytyy olla 

valmiita sulkemaan ne.  

Osa IIIT:n alkuperäistä visiota oli kääntää tärkeää teoreettista tietoa käytännönläheiseksi koulutukselliseksi 

ja yhteiskunnalliseksi reformiksi, joka hyödyttäisi maailmanlaajuista muslimien yhteisöä. Ajat ovat nyt 

erittäin jännittäviä IIIT:lle, koska se on käynyt läpi tarvitun uudistumisen ja päässyt pisteeseen, jossa se voi 

saavuttaa tämän tavoitteen käynnistämällä AEMS (Advancing Education in Muslim Socities) – aloitteen. 

AEMS:n tutkimus tapahtuu niin sanotun ”kolmannen alueen” parissa, joka tarkoittaa, että koulutus on 

enemmän kuin vain tietojen ja taitojen saavuttamista. Sen tulisi toimia välineenä merkitykselliseen ja 

kokonaisvaltaiseen elämään. Perustuen tähän viitekehykseen koulutus toimii välineenä muutokseen ja 

toivoon paremmasta tulevaisuudesta niin muslimiyhteisöille kuin myös ihmisyydelle yleisesti. AEMS on 

keskittynyt viiteen tutkimusalueeseen, jotka ovat: pedagogiikka, opetussuunnitelma, johtajuus ja hallinta, 

koulutuksen politiikka ja konteksti sekä arviointi. Yhteisenä pyrkimyksenämme on tuoda opettamisen 

menetelmiin Koraanin arvoja kuten empatiaa, anteeksiantoa, moraalista järkeilyä ja yhteisömielisyyttä, 

jotka ovat olennaisia terveiden yhteisöjen luomiselle. 



Koulutuksen uudistus on näkemyksemme mukaan keskeinen edellytys uudistukselle, jota kaivataan kaikissa 

muslimiyhteisöissä. Se on sukupolvet ylittävä pyrkimys, jolle meidän on annettava jatkuvasti 

resurssejamme. Itse asiassa tämä on ollut IIIT:n intellektuaalisen diskurssin keskeinen sisältö jo yli kolmen 

vuosikymmenen ajan. Nykyään viittaamme siihen ”tiedon integraation” paradigmana. Tiedon integraatio, 

jonka juuret ovat islamilaisessa epistemologiassa, joka puolestaan uskoo Koraaniin ja sunnaan tiedon 

perustavanlaatuisina, menetelmällisinä ja selittävinä lähteinä sekä inhimilliseen tietoon sen kaikissa 

aspekteissa ja ilmenemismuodoissa, on muovannut IIIT:n julkaisujen diskurssia, akateemista ja 

intellektuaalista diskurssia sekä sen toimintaa. 

Meillä on nyt mahdollisuus muotoilla uusi IIIT erityisellä ja innovatiivisella tavalla omaksuen kaiken sisältävä 

ja postnormaali AEMS, jonka juuret ja filosofinen perusta ovat tiedon integraatiossa. Tämä antaa meille 

mahdollisuuden rakentaa menneisyyden saavutuksille ja kirjallisuudelle uudella merkityksellisellä ja 

strategisella tavalla, joka tulee muokkaamaan nykyisiä ja tulevia aloitteitamme. Käyttämällä tiedon 

integraatiota AEMS:n teoreettisena viitekehyksenä pystymme luomaan johtajuuden ja hallinnan diskurssin 

sekä menettelytavat koulutuspolitiikan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Sen lisäksi luomme uutta 

kärkitutkimusta saadaksemme uutta tietoa ja ideoita, jotka rikastuttavat islamilaista ajattelua ja tietoutta. 

Samalla kun Maqasid on yksi tiedon integraation paradigmoista, olemme parhaillaan ottamassa käyttöön 

”universaalit Koraanin arvot” toiseksi paradigmaksi. Akateemisen rehellisyyden ja intellektuaalisen 

keskustelun nimissä jatkamme edelleen uusien paradigmojen tutkimista ja löytämistä täsmällisessä ja 

eteenpäin katsovassa diskurssissa. 

Tämän vision saavuttaminen vaatii myötätuntoista johtajuutta ja yhteistyötä koko organisaation kesken. 

Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, erityisesti näinä epävarmoina ja vaikeaselkoisina aikoina, että 

keskittyäkseen tärkeimpiin tavoitteisiinsa ja toteuttaakseen tehokkaasti näkemystänsä IIIT:n toiminnat ja 

aktiviteetit on järjestelmällisesti päivitettävä niin, että toimistoja ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat 

lukuisissa eri paikoissa, ei jätetä toimimaan yksittäisinä saarekkeina. Pitäen kiinni yhteyksistä ja voimistaen 

kommunikaatiota sekä varmistaen kaikkien osallistuminen tärkeimpiin projekteihin suoralla ja tehokkaalla 

tavalla on elintärkeää, jotta pystytään näkemään yleiskuva koko organisaatiosta ja pitämään kaikki perillä 

siitä ja sitoutuneina siihen. Tämä auttaa meitä pitämään yllä yhtenäisen kuvan ja rakenteen ja vapauttaa 

meidät turhasta vaivannäöstä ja energian tuhlaamisesta. 

Puheenjohtajana olen sitoutunut työskentelemään yhdessä johtokunnan kanssa saavuttaakseni IIIT:n 

tavoitteet, jotka eivät palvele vain ummaa vaan koko ihmisyyttä yleisesti. Samoin kuin Koraanin ja sunnan 

viesti on tarkoitettu siunaukseksi, josta koko ihmiskunta voi nauttia riippumatta siitä ovatko he muslimeita 

tai ei, samalla tavalla koko maailma voi hyötyä projekteista, joita tämä viesti on inspiroinut. Tämä viesti, 

joka voidaan määritellä sydämen puhdistamiseksi niin, että se voi antaa anteeksi ja olla todella 

empaattinen, käyttää päätä muodostaakseen tervettä moraalista järkeilyä ja käyttää käsiä palvellakseen 

erilaisia paikallisia ja maailmanlaajuisia yhteisöjä, jotka muodostavat ihmisyyden. Vaikka tämän tehtävän 

suorittaminen on ikuisesti jatkuva prosessi, toivomme saavuttavamme seuraavat asiat vuoden 2019 aikana: 

läpinäkyvyys, taloudellisten ja laillisten määräysten mukaisuus, tehokkuus ja vastuullisuus, julkaisujen laatu 

ja sensitiivisyyden tiedostaminen.  

 

Anwar Ibrahim 

IIIT:n johtokunnan puheenjohtaja 

 

 



 

 

  


