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"900 salakapakkaa yksin pääkaupungin ym-

päristössä", otsikoi Namibian johtava sano-

malehti The Namibian maan alkoholiongel-

mia kasitelleet teemasivunsa joulukuussa

1992 (LB.lz.). Alkoholin anniskelu ja myynti

Namibiassa ei rajoitu ainoastaan kaupunkei-
hin ja niiden ympäristöön, vaan sitä on saata-

villa kaikkialta teiden varsilta. Savitiilestä tai
pellistä rakennettujen viinakauppojen seini-
en värikkaät mainostekstit - esim. Seven Seas

Bottle Store, Love Station Bottle Store - erot-

tavat ne näkyvästi muusta rakennuskannasta.

Namibian alkoholipolitiikalle on ollut tun-
nusomaista kahden viime vuosikymmenen ai-
kana väkijuomien helppo saatavuus ja edulli-
suus suhteessa päivittäistavaroihin. Alkoho-

lin väärinkäytöstä on kehkeytynyt vakava yh-

teiskunnallinen ongelma afrikkalaisen väes-

tön keskuudessa niin kaupungeissa kuin
maaseudulla. Miten nykytilanteeseen on sit-
ten jouduttu ja onko siitä ulospääsyä?

VIINAKAUPAN VILTIT VUOSIKYMMENET

Pohjois-Namibiassa lahella Angolan rajaa

asunut Sakarias Hamutenja kuvasi 1930-lu-
vun alussa suomalaiselle lähetystyöntekijalle
Emil Liljebladille juomatapojen muutosta

seuraavaan tapaan: "Ennen: kalja ja omagon'

go. Nykyaikana (entisten lisäksi) kaikenlai-
sista hedelmistä ja viljast a käytetty olambika,

ö

kaytetty palmunmahl a = omalungaja euroop-

palaisilta saatu viina" (ELK, s. 977,HYK).
Tirontialkoholin esiinmarssi kaynnistyi ny-

kyisen Namibian alueella IBOOJuvun puoli-

välissä, jolloin alueen afrikkalaiset yhteisöt

solmivat ensimmäisiä kontakteja eurooppa-

Iaisiin kauppiaisiin ja metsästäjiin. Paloviina

kohosi nopeasti yhdeksi tärkeimmistä kaup-

patavaroista tuliaseiden rinnalla niin silloi-
sessa Saksan Lounais-Afrikassa (nyk. Nami-

bia) kuin monissa muissakin Afrikan siirto-
maissa (ks. esim. Siiskonen 1990; Partanen

199r).
Eurooppalaisten kauppiaiden ja siirtomaa-

viranomaisten edut törmäsivät kuitenkin pian

ensi kosketuksen jälkeen. Kasvava alkoholin
ja aseiden tarjonta oli ensinnäkin filantroop-
pisesti arveluttavaa ja toiseksi hankaloitti af-

rikkalaisten yhteisojen alistamista j a hallitse-

mista. Kysymysta pohdittiin eurooppalaisten

siirtomaavaltojen kesken vuonna 1890 Brys-

selin-konferenssissa, jossa sovittiin alkoholin
myyntikiellosta afrikkalaisille. Kaytannössä

siirtomaaviranomaisten mahdollisuudet laa-
joihin mittoihin paisuneen viinakaupan tu-
kahduttamiseen olivat vähäiset. Esimerkiksi
Namibian pohjoisosiin virtasi koko Saksan

siirtomaakauden (1BB,LI9I5) paloviinaa

Portugalin Angolasta, jossa paloviinan val-

mistusta sokeriruo'osta ja sen kauppaa katsot-

tiin läpi sormien myös siirtomaaviranomais-

ten puolelta.
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KANSAINTIITON MANDAATTIASIAKIRJA

ATKOHOTIPOTITIIKAN PERUSTAKSI

Saksan siirtomaakausi Lounais-Afrikassa
päättyi antautumiseen eteläafrikkalaisille
joukoille heinäkuussa 1915. Vuoden 1920 lo-
pulle saakka, ennen luovuttamista Kansain-
liiton C-mandaattina Etelä-Afrikan liittoval-
tion hallittavaksi, alue oli sotilashallinnon
alainen. Mandaattisopimus oikeutti Etelä-Af-
rikan hallitsemaan nykyistä Namibiaa kiin-
teänä liittovaltion osana sen lakien mukaan.
Toisaalta mandaattiasiakirja edellytti Etelä-
Afrikkaa edistämään alueen väestön aineel-
lista ja henkistä hyvinvointia sekä sosiaalista
kehitystä. Etelä-Afrikka mielsi mandaattinsa
ennemmin ensimmäisen maailmansodan voit-
tajavaltion saamaksi aluepalkinnoksi kuin
luottamustehtäväksi.

Genevessä 17. päivänä joulukuuta 1920 al-
lekirjoitettu mandaattiasiakirja sisälsi alko-
holipoliittisestikin mielenkiintoisen nako-
kohdan. Sen kolmas artikla näet vaati man-
daatin haltijaa kieltamaan väkijuomien
myynnin afrikkalaisille (Dore 1985, 177-
179). Vakijuomaksi määriteltiin myöhemmin
kaikki yli kolme painoprosenttia alkoholia si-
säiltävät tuotteet (NAO 102, 501I,25.2.1947,
NAW).

Eteläafrikkalaiset kokivat mandaattiasia-
kirj an alkoholipoliittisista velvoitteista kiinni
pitämisen omien etujensakin mukaiseksi aina
1950-luvun lopulle saakka. Tiukkojen kaup-
paa ja liikkumista koskeneiden lakien avulla
viranomaiset onnistuivat rajoittamaan alko-
holin salakaupan kohtuullisiin mittoihin Na-
mibian keski- ja eteläosissa. Sen sijaan maan

pohjoisosissa rehottanutta paloviinan sala-

kuljetusta Portugalin Angolasta viranomaiset
eivät kyenneet pysäyttämään. Salakuljetuk-
sen vähentämiseksi eteläafrikkalaiset vaati-
vat l93OJuvun alussa Angolan viranomaisia
tehostamaan rajansa valvontaa ja vetosivat
Portugalin jäsenyyteen Kansainliitossa ja yh-
teisesti hyväksyttyihin päätöslauselmiin. Por-

tugalilaiset toki ilmoittivat tehostavansa väki-
juomakaupan valvontaa, mutta käytännössä

heidän toimensa alkoholin salakuljetuksen
tukahduttamiseksi jäivät vaatimattomiksi
(NAO 26, 2012,12.4.1929, N-AW; NAO 70,

3012,5.1.1949, NAW).
Kansainliiton mandaattiasiakirjan väki-

juomakaupan kieltoon liittyi porsaanreikä:
siinä ei kielletty afrikkalaisten perinteisten
kotitekoisten mietojen alkoholijuomien -
oluiden ja viinien - valmistusta. Eteläafrikka-
laiset eivät siihen puuttuneetkaan. Juomien
myynti tulkittiin sitä vastoin laittomaksi
(NAO 71, 3213, 28.t2_t948, NAW).

Väkevien alkoholijuomien valmistus kai-
kissa muodoissaan oli sen sijaan kriminalisoi-
tu. Ensimmäinen varsinainen tehoisku voi-
makkaasti lisääntyneen kotipolton kuriin saa-

miseksi Pohjois-Namibiassa viivästyi aina
toukokuuhun 1947, iolloin Ambomaan alku-
asukaskomissaari antoi kaskyn etsiäja tuhota
kotipolttimoita. Kotipolton yleisyyttä kuvas-
taa hyvin Angolan rajan tuntumassa Oshikan-
gossa toimineen apulaisalkuasukaskomissaa-
rin ilmoitus, että hän oli ehtinyt tuhota hallin-
topiirissään kaikkiaan 352 kotipolttimoa elo-
kuun 1947 loppuun mennessä (N AO71,3213,
29.8.1947, NAW).

APARTHEID JA AIKOHOtI

Rotuerottelua oli harrastettu niin Etelä-Afri-
kan kuin Namibian alueella jo ensimmäisten
eurooppalaisten saapumisesta lähtien. Lain-
säädännöllinen perusta rotuerottelulle valet-
tiin kuitenkin vasta vuonna 1950, jolloin Ete-
la-Afrikassa tuli voimaan väestön rekisteröin-
ti- eli rotuluokituslaki. Sen mukaan kaikki
kansalaiset oli luokiteltava johonkin neljasta
rodullisesta kategoriasta, jotka olivat valkoi-
set, aasialaiset, värilliset ja mustat. Rotuerot-
telu ulotettiin 1950-luvulla monimutkaisen
lainsäädännön kautta yhteiskunnan kaikille
tasoille (Siiskonen 1992).

Rotuerottelun tiukentuminen lisäsi mustan

enemmistön keskuudessa vaatimuksia ja lii-
kehdintää poliittisten oikeuksien saamiseksi,
mika kulminoitui Sharpevillen verilöylyyn
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Namibian väestön alueellinen jakautuminen

Swakopmund

Lüderltr

kihde: Erkkilä & Siiskonen 1992, 30.

maaliskuussa 1960. Sharpevillen veriltiyly
pakotti myös Etelä-Afrikan hallituksen tar-

kistamaan rotuerottelupolitiikkaansa maan

sisäisen tilan rauhoittamiseksi j a kansainväli-

sen yhteisön kritiikin vähentämiseksi.

Etelä-Afrikan vastaus lisääntyneisiin yh-

teiskunnallisiin muutosvaatimuksiin oli siir-
tyminen klassisesta apartheidista erilliseen
kehitykseen. Etelä-Afrikan silloisen päämi-

nisterin Hendrik Verwoerdin mukaan kutakin
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Mulllo

urbaani väestö

maaseutuväestö

etnistä ryhmää varten perustettavat kotimaat

eli bantustanit voisivat kehittya itsehallinnon
kautta suvereeneiksi valtioiksi ja liittyä lopul-

ta Yhdistyneiden kansakuntien jaseniksi.

Kotimailla oli teoriassa yhdenvertaiset kehi-
tysmahdollisuudet kuin valkoisten Etelä-Af-
rikalla. Hallitus korosti bantujen itsehallinto-
lain merkitsevän huonomaineisen aparthei-

din loppua ja eri etnisten ryhmien erillisen
kehityksen kauden alkua.
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Erillisen kehityksen opin mukaan afrikka-
laiset eivät tulevaisuudessa olisi enää Etelä-
Afrikan vaan heille määriteltyjen kotimaiden
kansalaisia. Samalla heilta oltiin riistämässä

oikeus asettua asumaan valkoisten hallitse-
man Etelä-Afrikan tasavallan alueelle. Heilla
oli ainoastaan väliaikainen oikeus työsken-
nellä valkoisille varatulla alueella.

Etelä-Afrikan apartheid-politiikan kurssin
tarkistus heijastui myös Namibiaan. Etelä-
Afrikan hallitus asetti vuonna 1962 ns. Oden-
daalin komission pohtimaan Namibian talou-
dellista ja yhteiskunnallista kehittamistä eril-
lisen kehityksen opin pohjalta. Komissio esit-
ti Namibian jakamista Etelä-Afrikan esiku-
van mukaan kymmeneen itsehallinnolliseen
kotimaahan eli bantustaniin. Suurin osa

maasta varattiin suunnitelmassa valkoisen
väestön kayttoän (Report of the commission
...,1964, osa D).

Vaikka Etelä-Afrikka oli systemaattisesti
kieltaytynyt tunnustamasta YK:n asemaa Na-
mibian hallinnon valvojana, se katsoi YK:n
painostuksesta parhaimmaksi lykata Oden-

daalin suunnitelman täytäntöönpanoa aina
vuoteen 1968. Tuolloin Etelä-Afrikan parla-
mentti hyväksyi "Lounais-Afrikan alkuasu-
kaskansojen itsehallintoa koskevat lait" (Du
Pisani 1985, IB,[-IB9).

Odendaalin komissio teki myös alkoholipo-
liittisesti merkittävän ehdotuksen. Laajamit-
taisen alkoholin salakaupan lopettamiseksi
afrikkalaisten keskuudessa komissio suosit-
teli alkoholin kontrolloidun myynnin salli-
mista afrikkalaisille. Komissio perusteli man-

daattiasiakirjassa määritellyn myyntikiellon
kumoamista Etelä-Afrikasta saaduilla hyvilla
kokemuksilla; siella uusi alkoholilaki oli ku-
monnut vastaavan kiellon. Alkoholin myynti-
kiellon kumoamista perusteltiin lisäksi man-

daattihallinnon runsaassa nelj ässä vuosikym-
menessä aikaansaamalla myönteisella talou-
dellisella j a sosiaalisella kehityksella (Report

of the commission ..., 1964,487).
Alkoholipolitiikan linjan tarkistamisen Iäh-

tökohdaksi komissio suositteli Etelä-Afrikan
alkoholilain soveltamista Namibian alueella.

Alkoholin myynti afrikkalaiselle väestölle tuli
säilyttää edelleen luvanvaraisena ja viran-
omaisten tiukasti kontrolloimana. Kotimais-
sa heimohallintoviranomaisten tuli vastata

kauppaluvista ja kaupan valvonnasta. Väki-
juomakaupan vapauttamiseen kytkeytyi li-
säksi läheisesti Odendaalin komission suosit-
telema siirtotyOlaisten rekrytointijärjestön
SWANLA:n (South West Africa Native Labour
Organisation) kauppamonopolin purkaminen
Pohjois-Namibiassa. Tavoitteena oli aktivoi-
da afrikkalaisten yritteliäisyyttä kotimaissa.

Erillisen kehityksen opin mukaiselle alko-
holipolitiikalle loi perustan vuonna 1969 sää-

detty ja edelleen voimassa oleva alkoholilaki.
Se laillisti ensinnäkin väkijuomien myynnin
afrikkalaisille ja toiseksi salli afrikkalaisten
itsensä harjoittaman luvanvaraisen alkoholi-
kaupan. Toisaalta laki tarjosi viranomaisille
Iaajat valtuudet alkoholin myynnin ja annis-
kelun kontrollointiin.

Käytännössä alkoholilakia alettiin tulkita
hyvin väljästi. Viranomaiset eivät juuri piitan-
neet alkoholin myyntiluvista kotimaissa, vaan

katsoivat läpi sormiensa niin valkoisten har-
j oittamaa alkoholin tukkumyyntiä kotimaiden
kauppiaille kuin voimakkaasti kasvavaa koti-
polttoa. Periaatteessa vain aniharvat afrikka-
laiset kauppiaat olisivat täyttäneet alkoholi-
lain edellyttämät kaupan lupaehdot.

Alkoholikaupan vapauttaminen johti esi-
merkiksi Pohjois-Namibiassa tuhansien alko-
holin myyntiin ia anniskeluun erikoistunei-
den "cuca-shoppien" perustamiseen. Nimi
"cuca-shop" on peräisin portugalilaisesta so-

kerilla käytetystä oluesta, jota myytiin Ango-
lan puolella rajan pinnassa sijaitsevissa kau-
poissa (Eirola & al. 1990,66). Namibian kes-
kiosissa vastaavia "laittomia" ravintola-alko-
holimyymaltiita kutsutaan nimellä "she-
been".

Alkoholin kulutuksen voimakkaaseen kas-
vuun ja alkoholin väärinkäytön aiheuttamien
ongelmien lisääntymiseen kiinnitettiin kui-
tenkin vähän huomiota Namibiaa käsittele-
vässä kirjallisuudessa ennen l980-luvun jal-
kipuolta. Namibialaiset, jotka monesti olivat
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eläneet vuosikausia maanpaossa ja olivat

vailla konkreettista maan silloisten yhteis-

kunnallisten olojen tuntemusta, keskittyivät

kirjoituksissaan apartheid-järjestelmän po-

liittisten ja taloudellisten epäoikeudenmu-

kaisuuksien kuvaamiseen yleisella tasolla.

Eurooppalaisten tutkijoiden oli taas vaikeaa

päästä keräämään aineistoa Namibian yhteis-

kunnallisista oloista asiakirj ojen salassapito-

säännösten ja Etelä-Afrikan noudattaman tiu-
kan viisumipolitiikan vuoksi.

Mustien asuma-alueilla ja maaseudulla

liikkuneelta alkoholin helppo saatavuus,

edullinen hinta ja mnsas kulutus eivät voi-

neet jäädä huomaamatta. Tohtori Christine

von Garnierin toimittama kirjanen Katutura

revisited (1986) oli ensimmäisiä esityksiä,

jossa namibialaiset itse toivat selkeästi esiin

alkoholin aiheuttamat taloudelliset ja sosiaa-

liset ongelmat. v. Garnierin kokoama selvitys

pohjautui pääkaupunki Windhoekin laidalla

sijaitsevalla mustien asuma-alueella koot-

tuun haastatteluaineistoon. "Elämä Katutu-

rassa on ainaista helvettia. Lapset kuolevat

aliravitsemukseen, aikuiset alkoholismiin",
luonnehti Namibian Naisten Aani -jarjesttin

pääsihteeri Nashilongo Elango Katuturan elä-

mää.

Pohjois-Namibiassa alkoholiongelmaa kär-

jisti Etelä-Afrikan armeijan yksiköiden aset-

tuminen sinne 1970-luvulla. Sotakoneiston

siimon myötä alueelle virtasi aiempaa enem-

män käteistä rahaa, jota paikallinen väestö ja

sotilaat kuluttivat alkoholiin. Kun viranomai-

set eivätjuuri piitanneet siitä, ketkä alkoholia

myivät, tai siitä, oliko myyjillä myyntilupia,

seurauksena oli valtaisa "cuca-shoppien" pe-

rustamisboomi. Liikkeitä perustivat niin
maanvilj elij at, opettaj at kuin virkamiehetkin

sivutulojen hankkimiseksi.
Pohjois-Namibiassa alkoholin kysyntä kas-

voi rajusti juuri itsenäistymisen kynnyksellä,
jolloin alueella parveili Etelä-Afrikan armei-

jan sotilaiden ohella myös Namibian itsenäis-

tymistä valvomaan saapuneita YK:n UNTAG-
joukkoja. Helmikuussa 1990 kootun aineis-

ton mukaan Owambon alueen keskiosissa si-

ALKOHOLIPOLITI KKA
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jaitsevien Ondangwan ja Oshakatin keskuk-

sissa oli yhteensä 240 laillistettua kauppiasta,
joista noin 20 prosenttia keskittyi ensisijai-

sesti alkoholin myyntiin. Keskuksissa toimi

lisäksi yli B00laitonta alkoholin myyntiin eri-

koistunutta "cuca-shoppia" (Pendleton & al.

L992,7).
Etelä-Afrikan sotakoneiston poistuminen

Namibiasta ja eritoten sen pohjoisosista mer-

kitsi paikallisille "cuca-shoppien" omistajil-

le suurta tulojen menetystä. Nämä mustan

pörssin kauppiaat selviytyivät tosin laillistet-
tuja kauppiaita paremmin kysynnän romahta-

misesta, sillä ensinnäkin vain harvojen liike-
toiminta oli päätoimista ja toiseksi he eivät ole

maksaneet myynnistään tulo- eivätkä arvon-

lisäveroa.

ATKOHOTI YHIEISKUNNAI.TISENA

ONGETMANA

"Onneksi kestää t:uo omogongon saantiaika

verrattain lyhyen ajan, ehkä noin puolitoista

kuukautta joka vuosi. Omogongoa ei myös-

kään osata säilyttää, vaan se nautitaan heti

käymisen jälkeen. Omukon gopuun vuoksi on

Ambomaallakin oma pieni ja kuitenkin pul-

mallinen alkoholikysymyksensä, jota ei ole

helppo täysin tyydyttävästi ratkaista" (Koivu

1925,37).
Lähetyssaarnaaja Kalle Koivun näkemys

1920-luvun alkupuolelta kuvastaa hyvin al-

koholin kayttin rajoittumista Pohjois-Namibi-

assa lähinnä kotitekoisiin vakijuomiin. Kun

kysymyksessa oli alkoholiin hyvin kielteisesti

suhtautuvan lähetyssaarnaajan näkemys, vä-

kijuomia kaytettiin varsin kohtuullisessa

määrin. Alkoholiongelma kosketti vielä tuol-

loin lähinnä yhteistijen eliittia, mutta ulottuu

nykyään yhteiskunnan kaikille tasoille.

Namibian alkoholiongelmista alettiin kui-
tenkin keskustella vakavammin vasta maan

itsenäistyttyä. Namibian taloudellisiin ja so-

siaalisiin kysymyksiin erikoistunut tutkimus-

laitos NISER (Namibian Institute for Social

and Economic Research) julkaisi kesäkuussa
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1990 alkoholin väärinkäyttöön pureutuvan
haastattelututkimuksen, jonka kohdealue si-
jaitsi Etelä-Namibiassa.

A. Pomuti ja G. Eiseb (1990, l-10) tarkas-
televat raportissaan ensinnäkin alkoholin tar-
jontaa ja juomatapoja sekä toiseksi alkoholin
väärinkäytön sosiaalisia vaikutuksia. Tütkijat
olivat erityisen huolestuneita vanhempien
juomisen vaikutuksista lapsiin. Lapsikuollei-
suus ja lasten aliravitsemus olivat selvästi
yleisempiä alkoholistiperheissä, minkä lisak-
si alkoholistien lapset joutuivat normaalia
useammin pahoinpitelyn, insestin ja raiska-
uksien uhreiksi. Teini-ikäisten raskaudet ja
koulun keskeyttäminen liittyivät niin ikaan
kiinteästi alkoholisoituneiden kylien arkipäi-
vään. "Aidit ovat joskus niin nuoria, että he
eivät tiedä, kuinka imettää vauvojaan", ki-
teytti eräs haastateltu sairaanhoitaj a alkoholi-
soituneiden etelänamibialaisten kylien sosi-
aalisen tilan vuonna 1990.

Alkoholi kytkeytyy tämän päivän Namibi-
assa läheisesti myös rikollisuuteen. Pomutin
ja Eisebin (1990, 12) poliisilta keräämän ai-
neiston perusteella viidestä rikoksesta neljas-
sä alkoholi oli mukana kuvassa Etela-Nami-
biassa. Tyypillisia alkoholin vaikutuksen
alaisena tehtyjä rikoksia olivat raiskaukset,
pahoinpitelyt, murtovarkaudet ja rattijuopu-
mukset.

Pomutin ja Eisebin (I990) tutkimustulokset
kuvastanevat varsin hyvin alkoholin väärin-
kayton aiheuttamia yhteiskunnallisia ongel-
mia kaikkialla Namibiassa, jos vertailuai-
neistona käytetään paikallista sanomalehdis-
töä. Kuten oheinen toteamus paljastaa, alko-
holipoliittisen tutkimuksen suurin ongelma
tämän päivän Namibiassa on kirjallisen lah-
deaineiston saatavuus ja sen suoranainen
puute, minkä johdosta tutkimus on vielä lap-
senkengissä.

Alkoholin kulutuksen kasvun haitat eivät
ole rajoittuneet pelkästään henkisiin ja talou-
dellisiin, vaan teollisesti valmistettujen alko-
holijuomien ja muiden virvoitusjuomien kau-
pan räjähdysmäinen kasvu 1970-luvulta läh-
tien on synnyttänyt Namibiassa näkyvän ym-

päristöongelman. Namibian maaseudulla ei
ole järjestettya jatehuoltoa eikä toimivaa pa-
lautuspullojärjestelmää, mistä on ollut seu-
rauksena ympäristön roskaantuminen. Teiden
varsilla lojuvat pullokasat aiheuttavat lisäksi
suoranaisia taloudellisia menetyksiä kotitalo-
uksille, silla esim. autojen renkaita puhkeaa
ja elaimia kuolee niiden syötyä pakkausmuo-
vejaja lasia. Pakkausjätteet ovat vielä varsin
vähän tiedostettu, mutta nopeasti paisuva
ympäristöongelma.

NAMIBIAN HALIITUS JA AI.KOHOtI

Erikoinen piirre itsenäisessä Namibiassa
kaydylle alkoholipoliittiselle keskustelulle
on ollut maan hallituksen välttelevä asenne
tiedostettua ongelmaa kohtaan. Jo Pomutin ja
Eisebin (1990, 17-lB) haastattelemat nami-
bialaiset toivoivat, että viranomaiset aloittai-
sivat ponnistelun alkoholin aiheuttamien so-
siaalisten ongelmien vähentämiseksi. He vaa-
tivat erityisesti alkoholin luvattoman myynnin
kuriin saamista, salakapakoiden sulkemista,
alkoholilainsäädännön kiristämistä ja erilais-
ten harrastusmahdollisuuksien luomista juo-
pottelun tilalle.

Valitettavasti alkoholiongelmien keskella
elävien vaatimukset eivät ole vielä toteutu-
neet. Alkoholipolitiikka rakentuu edelleen-
kin Etelä-Afrikan siirtomaakaudella vuonna
1969 säädetyn alkoholilain varaan. Vaikka
maan sanomalehdissä on ilmestynyt lukuisia
alkoholiongelmia syvälle luotaavia artikkelei-
ta, viranomaiset eivät ole juuri reagoineet nii-
hin kertomalla valmisteilla olevista toimenpi-
teista alkoholin liikakaytön vähentämiseksi.
Talla hetkellä vaikuttaakin siltä, ettäjulkises-
sa keskustelussa tiedotusvälineet kantavat
huomattavasti suurempaa huolta alkoholin
väärinkäytöstä ja sen aiheuttamista sosiaali-
sista ongelmista kuin hallitus.

Namibian taloudellisten ja sosiaalisten ra-
kenteiden uudistamisen merkittäväksi jar-
ruksi on kohonnut lainsäädäntötyön hitaus.
Maata hallitaan edelleen suurimmaksi osaksi
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Etelä-Afrikan siirtomaakaudella säädettyjen

lakien mukaan, vaikka itsenäistymisestä on

kulunut jo kolme vuotta. Toisaalta monien
valmisteilla olevien lakien - esim. uuden al-
koholilain - toimeenpano saattaisi osoittau-

tua jokseenkin mahdottomaksi talla hetkella
käytettävissä olevin voimavaroin. Toisaalta on

myös selvästi havaittavissa, että hallitus on
jamrtellut monien ongelmallisten lakien -
kuten maanomistuslainsäädännön - valmis-

telua pelätessään radikaalien muutosten joh-

tavan yhteiskunnallisen levottomuuden kas-

vuun.
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ENGLISH SUMMARY
Harri Säskonen: The heita.ge of colonial al-
cohol policy in Namibia (Kolonialßtßen al-
koholip olitäkan p erintö N arübio,lle )

Some form of control and regulation of alcohol
production and consumption was already known to
the peoples of southwestern Africa even before the
arrival of European explorers, traders and mission-
aries in the early l9th century. At first, the Euro-
peans made no effort to impose limits on alcohol
consumption; on the contrary they strove to in-
crease it. Aside from the weapons trade, alcohol
was one of the most lucrative businesses for the
Europeans in the latter half of the 19th century in
southwestern Africa and elsewhere on thc conti-
nent.

European alcohol imports caused an upheaval of
the traditional drinking culture of many African
communities. At first, alcohol abuse was mainly an
affliction of the local elite. Cobnial administrators
consirlered the rapid growth in the alcohol trade
problematic. In Namibia, the lirst laws forbidding
the sale ofalcohol to Africans were set down during
the German colonial period (lBB4-1915).

The introduction of a systematic alcohol policy
dates back to the 1920s, after the League of Na-
tions mandated Namibia, South West Africa at the

KEY WORDS:
A{rica., alcohol policy, hißtory, Namibia, prohibition

time, to South Africa. Article 3 of the mandate for-
bad the sale of alcohol to the African population,
and the South Africans kept this rule in force until
the 1960s.

The transition from'classical apartheid' to the
period of 'separate development'in South Africa in
the '60s had an impact on all sectors of society,
alcohol policy included. The ban on the sale of al-
cohol to Africans was overturned, and the African
population of Namibia was allowed to begin serrr-

ing and selling alcohol - as in South Africa. The
alcohol policy of the late South African colonial
period was characterized by the high availability
and low prices of alcoholic beverages relative to
the prices ofother basic consumer goods.

The govemment of independent Namibia (since
1990) is now expected to redefine the alcohol poli-
cy that it inherited from the colonial period. During
the past twenty years, alcohol abuse has become a

serious social problem. Moving beyond the old
approach to alcohol policy will not be an easy task
for a country afflicted by high unemployment and
exl reme povedy. In lhe presenl situation. restrict-
ing the supply of alcohol and raising prices could
further weaken the position of the poorest section
ofthe populace.
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