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tenkaan ole kysymys, Coldber-
gin nrukaan ongelman luonne
ei edes lirrr itse tämänkaltaistu
keskustelua. Kysymys on pal-
ju. syvällisemmistä oletta-
muksisla ja toimenpiteel nii-
rlen loleullamiseksi orat eli
lahtokohdista kumpuavia. Ei
riiti. että laistelemnre lruumei-
la vaslaan. ol isi kl ettär ä tuiste-
lemaan sitä vastaan, että tar-
vetta huumeitten käyttöön ei

edes synny. Tätä näkökulmaa
Coldberg perustelee lähes

400-sivuisessa kirjassaan mo-

nelta eri kantilta kumolen en-

sin kaikki ne harhakuvitelmi-
na ja väärinkäsityksinä pitü-
nränsä näkökohrlat. joita taiste-
lussa huumeila vaslaan on esi-
tetty. Hän pyrkii osoittamaan
virheelliseksi tai puutteelli-
seksi muiden muassa syy-seu-
raus-suhteeseen ja kernialli-
seen riippuvuuteen perustuvan
selitysmallin huumeiden päi-
vittr.iiskeyttaä sel ittär inä teuri-
oina. Väitteidensä tueksi hän

esittaa valilla enemmän (esi-

merkiksi aikaisemmat tutki-
rnukset vastaavista ilmiöista),
vulillä vähemmän (tapaamien-

sa narkomaanien väittämät
epäsystemaattisesli analysoi-
tuna) tieteelliseen tutkimuk-
seen perustuvia todisteita. Esi-
merkiksi kenttätutkimuksis-
saan hän totesi, että hasiksen
aikaansaama vaikutus on mah-
dollista saada vaikkapa poltta-
malla hasiksena luulemaansa
hennaa. Tama "placebo"-ilmio
katttajien joukossa osoittaa

osaltaan, etta pelkkaa kemial-
lista vaikutusta ei voida pitää
riittävänä selityksenä aineiden
kaytolle. Coldberg toteaa, että
jupa huumeiden suurkulullajal
antavat huiputtaa itseään pla-
cebo-vai k u tuksell a.

Pitkan johdanto-osuuden
jalkeen Coltlberg esiltää teori-
ansa poikkeavuuden urasta.

Tie huumausaineiden päivit-
täiskäyttäjäksi ei ole yksiselit-
teinen. lhmisen psykososiaali-
nen lausta roi olla rt,soinen,

mutta se ei vksinään riitä selit-
tämään, miksi jostakin tulee
narkomaani. Suurkulullajal
rekrytoituvat yleensä niiden
ihmisten joukosta, joilla on

useila seuraavisla tekijöistä
taustallaan:

- koyhyys

- ainakin toinen vanhemmista
kayttaa runsaasti alkoholia

- ollul ruumiillisen pahoinpi-
telyn kohteena

- vakavia konflikteja kotona

- ei ole kasvanul molempien
vanhempiensa luona

- jos isä yleensä on olemassa,

hän ei ole osoittanut kiinnos-
tusta perhettään kohtaan

- ollut "pilalle hemmoteltu"
tai erittäin turhautunut

- ollut epäselvien vaatimusten
kohteena

- vanhemmat käyttäneet ran-
gaistusta epäjohdonmukai-
sesti

- perheessä krooninen fyysi-
nen jaltai psyykkinen sai raus

- seksuaalinen hyvaksikaytto

- puutteelliset asuinolosuhteet

- moniongelmaperhe

- kotona viihtymiseen Iiittyvia
ongelmia

- karannul koloa useita kertoja

- joutunut syrjinnän kohteeksi.

Tulevalla huumausaineiden
suurkululla.jalla on .iokin tai
joitain seuraavista psyko-
somaattisista oireista:

- masennusta

- paansart(ya

- vatsavaivoja

- univaikeuksia

- alhainen stressinsietokyky

- ahdistusta

- hermostuneisuutta

- aggressiivisuutta.

Hanella saattaa olla myös r.rn-

gelmia onra-aloi I teisuudessa ja

koulunkäynnissä, hän on mah-
dollisesti jo nuorena käyttänyt
runsaasli lupakkaluotteila.
kä)llänyl puljon alkoholia ja
osoittanut rikollisia taipumuk-
sia. Monien alemmuurlentun-
loisuulla kur aavi.n arljekt iir i-
en joukosta Coldberg nostaa

tärkeimmäksi tekijäksi nega-

tiivisen minäkuvan, jonka ke-
hittymistä hän kuvuir eritl isen

poikkeavuusuran muodostu-
misena.

Goldbergin ajatukset poh-

.jaulur al leimaulumisleoriaan.
joka kehittyi nykyiseen muo-

toonsa USA:ssa 1960-luvulla.
Teoria on sor ellus s1 mbol ises-

ta interaktionismista, jonka
pioneerina voidaan pitaa
1900-luvun alun teoreetikkoa
Charles Cooley'a. Cooley teki
jo tuolloin merkittävän kysy-
myksen: kuinka ihmiseslä on

tullut se. mika han tänään on?

Cooleyn mukaan ihmistä ei ole

olemassa ilman yhteisöään, eli
käsite "epäsosiaalinen" on

näin ollen mahdoton. Tarril-
semme toisiltamme jatkuvasti

vahvistusta olemassaolostam-

me. Jopa ajattelu tarvitsee koh-
teekseen toisen - vaikkakin
kuvitellun - ihmisen. G. H.

Mead on myös vaikuttanut
merkittäväst i Coldbergin ajat-
teluun - "we must be others to
be ourselves".

Goldberg kutsuu malliaan
prosessimal I iksi erol uksena si-

multaanimallista. Kun simul-
taaniajattelu "pysähdyttää" tai

ottaa huomioon vain lyhyen

ajan ihmisen elämässä, koros-

taa prosessimalli ihmisen his-
toriaa "uran" käsitteellä. Uran

kehittymisessä meadi laisitlain
tarkeita ovat ne henkilot, joilla
on kyseisen ihmisen kannalta
merkittävä rooli (signifikanta
antlra). Nämä ihrniset voival

vaihtua elämän eri vaiheissa.

Eri ihmisill; on m1ös eriluitren

merkitys yksilon minäkuvan

kannalta Iapsuudessa, nuontu-

dessa ja aikuisialla.
Golclbergin kasitys poikkea-

r uurlen k"hittymiseslä ura- lai

prosessimallin kautta sisältää

neljü raihelta: I ) vanhempien

leimaaminen, 2) yhteiskunnal-

linen leimaaminen, 3) sekun-

daari poikkeavuus ja 4) poik-
keavuuden ura. Hänen lunte-

mansa narkomaanit olivat käy-

neet lapi jo vaiheet 1 ja 2 ja oli-
vat tapaamishetkellä vaiheessa

3lai 4. Näilä vaiheita kirjassa

kayduan läpi lukeutuen niin

aikaisempaan tutkimustietoon
kuin Goldbergin osallistuvan

havainnuinnin kautta lekemiin

kenttätutkimuksiin.
Miten sitten vähentää kYsYn-

lää. ehkäistä negaliivisen mi-

näkuvan syntymistä ja Poik-
kear uuden uran muodoslumis-

ta sekä lisätä yhteiskunnassa

ei-leimaavia menellelylaPoja
ja toimenpiteitä? Goldberg

m1önlää. ettei lksinkerlaista
vastausta ole annettavissa. Toi-

menpiteet ja resurssit olisi

kohdennettava oikealla tavalla

ennalta ehkäisevään työhön.

Hänen ehdotuksensa sisältää

satsauksia perheiden tukemi-

seksi, lasl*n auttamiseksi ja

mielekkaan työn järjestämi-

seksi kaikille. Tämä vaatii dia-

logia poliittisten päätöksente-

kijoiden, ammattiliittojen, so-

siaalityontekijöiden. poliisien
jne. valillä. On valittava,
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