
Alkobolin kayta ja
Kanadan intiaanit

Intiaarrien ja eskimoiden alkoholin käyttö on

varsin yleinen ongelma Ka,r:adassa' Koros-
tamalla alkoholiongelmaa pyri'tään itise asias-

sa välttämään todellisi,a ongelmia. Alkoholi
on vain yksi osoitus vaikeuksista, jotka ovat
taloudellisia, sosiaalisia ja psykologisia. In-
üiaanien alkoholirikkomukset ovat kuitenkin
nün yleisiä, että ne ovat pääasiallisin syy
v ankeusrang aistuk siin.

Muuttolüke reservaateista kaupunkeihin
on luonut oman intiaaniyhteisön myös kau-
pungin alueelle. Näissä ryhmissä alkoholin
käyttö on varsin keskeinen tapa. Intiaanit
ovat,tavallisesti majoittuneet tiettyihin ta-
vernoihin kaupungin slurnrnialueella. Katu
ja taverna ovatkin usein ainoat julkiset ko-
koo,ntumispaikat, joissa intiaarrit voivat ta-
vata toisiaan.

Kaupunkiin muuttavalle intiaanille katu-
yhteisö (skid row) merkitsee tukikohtaa. Hän
voi paeta sinne keskiluokkaista, valkoista
kaupunkinormistoa ja tu,ntea itsensä hyväk-
sytyksi ilman rotuennakkoluuloja. Tääittä kä-
sin hänellä on myös mahdollisuus käyttää
hyväkseen läheisestä kaupu,nkiyhteisöstä löy-
tyviä tilapäisiä työtilaisuuksia.

Alkoholi on mertkim,nyt intiaanitlle kautta
aikojen iloa, juhlaa ja lomaenieltä. Sellaiset
selitykset, jotka saattavat sopia valkoisen
kulttuurin juo'maselityksiksi tilapäinen
pako tai patologine'n alkoholismi - eivät to-
dennäköisesti sovi intiaanikulttuuriin. Niin-
pä, jos voimakas juopuminen on nonrnaalia
jossakin yhteirsössä tai jopa kokonaisessa

kulttuurissa ja juorniseen liittyy suuri mieli-
hyvä, ilo ja seural,lisuus, kysymys "miksi
juoda" menettää merkityksen. Saattaisikin
olla realistiseonpaa lähestyä skid row -intiaa-
nien alkoholiongelmaa kysymäIlä "rniksi in-
tiaani ei joisi". Alkoholista luopuminen rner-
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kitsisi skid row -intiaanille luopumista rnieli-
hyvästä. Kanadalaisen yhteiskunnan nor-
mien mukaEut sen sijaan on perusteltua üuo-

pua runsaasta alkoholin käytöstä, koska juo-

minen kuluttaa rahaa, estää rahan hankkimi-
sen ja on estee'nä sosiaalisille pyfkimykrsille.
Toiseksi suurimittaine,n juominen on epäter-

veellistä ja kolmanneksi juominen o,n moraa-

lisesti huo,noa. Tähän voidaan selnoa, että sel-

laiset sosiaaliset pyrkimykset kuin itsensä

kehittäminen ja eteneminen sosiaalisessa ar-
voasteikossa eivät'kuulu skid row -intiaanin
sosiaaliseen tietoisuuteen tai toi,rnintaaür -
eivä't ainakaan sünä rnielessä kuin suurin
osa kanadalaisista asian käsittää. Intiaanin
kannalta otisi järjetöntä uhrata palkitseva

elämäntapa jonkin ettüsen, epävarman so-

siaalisen menestymisen vuoksi.
Sosiaaline,n a'nenestyminen ja edistyminen

sisältävät itse asiassa mukaurturnisen ei-in-
tiaanikulttuuriin. Tämä on epärealistin-en ja
epämie1lyttävä vaihtoehto rnonelle intiaanil-
Le. Skid row .intiaanilla ei ole yhteiskunnal-
tistal.oudellista perustaq ei py§yvää roolia
eikä omaisuufta tai perinteisiä taloudellisia
toimeentulomuotoj a. Niinpä ka,nadalaisen yh-
teiskunnan tarjoamat perustelut eivät riitä
intiaanille järkiperusteluiksi alkoholista luo-
pumiselle. Tosiasia on, että skid row -intiaani
voittaa enemrnän kuin häviää juodessaan.

Hän ei kykene [öytämään riittäviä peruste-
luja juomista vastaan, ennen kuin hänen
yhteisktrnnallinen aseryransa on ratkaisevasti
muuttunut.

Suurirnmalle osalle skid row -intiaaneja juo-
minen merkitsee yhteisön jäsenenä olernista
ja yhteisän jäsenenä oleminen alkoholin käyt-
töä. Kuitenkin alkoholismilla on pieni sija.
Tutkimuksissa on künnitetty huomiota rnyös
reseruaattijtro'misen sosiaalisesr ulottuvuu-
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teen. Skid row -intiaailin suhde reservaattiin
on tärkeä, mutta kaupunkiympäristö ja skid
row antavat elämälle uuden sisäI1ön. Alkoho-
lin käyttö on tulkittu myös korvaukseksi eri-
laisille tapatoiminnoille ja ryhmäsiteille, jot-
ka on menetetty satavuotiserr kulttuurisulau-
tumisen aikana. Skid row -intiaanien keskuu-
dessa tapahtuvaa jengijuomista voidaan pi-
tää sl.rurempana ongelmana rikollisuuden
esiintyrnistiheyden ja yhteisön sosiaalisen
rappeutumisen kuin alkoholismin kehittymi-
sen kannalta.

Säännöllinen työ ja skid row -elämä eivät
sovi yhteen. Rahaa joudutaan hankkimaan
rnonin tavoin, joista sosiaaliapu, kerjäärni-
{nen ja varastaminen ovat tavalüisirnpia.
Skid now -yhteirsö on varsin tietoinen lait-
tomasta toiminnastaan. Se on yhteinen salai-
suus, joka lisää yhteenkuuluvuuden tunnstta
ja molemminpuolista luottamusta. Kaikki
skid row -elämään osallistuvat katsotaan kuu-
luvaksi ryhmään, joka elää lain ulkopuolella
ja muodostaa kollektiivin; laittomuuksiin
osallistumattomat eivät kuulu ryhmääin.

Kanadalainen laki on vieras laki intiaa-
neille ja eskimoille.

Se ei perustu heidän kulttuuriinsa, histo-
riaansa eikä heijasta heidän asenteitaan. He
eivät useinkaan ymmärrä sen rnerkitystä ja
siksi he rikkovat sitä. Lain ymmärtämistä
vaikeuttaa edelleen se, että sarnasta teosta
saattaa aiheutua erilainen seuraa,mus intiaa-
nille kuin valkoiselle rniehelle. Intiaani voi-
daan nimittäin tuomita intiaanilain tai pro-
vinssin train mukaan. Esimerkiksi edellisen
lain mukaan intiaani syyllistyy rikokseen, jos
hänellä on reservaatin alueella hallussaan aI-
koholia tai hän esiintyy päihtyneenä ornassa
kodissaan.

Intiaanit eivät useinkaan ymmärrä laillisia
oikeuksiaan, kuten oikeus,avun rnahdollisuut-
ta. On myäs ilmeistä, että useat intiaanit saa-
vat tuomion, koska he eivät tajua juridisen
syyllisyyden ja syyttömyyden merkitystä ja
koska he lisäksi pelkäävät puolustautua. Nä-
mä seikat selittänevät osittain sen, etki 50-?b
/o Karradan vankiloiden asukkaista on intiaa-
neja. Useat intiaanit ovat vankilassa rnytis
sen takia, että he eivät kykene maksamaan
sakkoja alkoholirikkomuksistaan. Ruoka,

asuato ja rrr-ukavuudet ovat myäs monelle
intiaanille paremmat vankilassa kuin vapau-
dessa. Merkirttävintä on kuitenrkin, että eräille
intiaaneille vankila on ainoa paikka, missä
he voivat tuntea itsensä yhdenvertaisiksi val-
koisen miehen kanssa. Sopeutuminen vanki-
laelämään onnistuu toisinaan niin hyvin, että
intiaani on kykenemätön tulemaan toimeen
vankilan uükopuolella. Toisaalta intiaanit ei-
vät aina osallistu sellaisiin ohjelmiin, joiden
tarkoituksena on lisätä sopeutuvuutta vanki-
lan ulkopuolella. Harvassa vankila.ssa on eri-
koisohjelmia intiaaneja varten, vaikka suu-
rin osa vangeista olisi intiaaneja. Intiaanit
eivät paljonkaan hyödy ammattikursseista,
koska heillä usein on heikko koulupohja, huo.
not työ;tottumukset ja vain vähän nrielen-
kiintoa kurss.eihin. Monissa vankiiloissa in-
tiaanit osoitetaan maatöihin, koska he.pitävät
tästä työstä (tai ainakin niin luullaan) ja
suoriutuvat siinä hyvin, eivätkä he yleisesti
ottaen ole vaarallisia. Sisätöinä heiile rnäärä-
tään nahka- tai puutöitä, koska wkotaan hei-
dän olevan erityisen taitavia näillä aloilla ja
pitävän näistä töistä. Alhainen koulutustaso
estää osallistumisen muille kursseille. Hetmi-
työt ovat usein ainoa luovan toiminnan muo-
to, jota naiset harrastavat vankilassa. British
Columbiassa on suunnitteilla uudenlainen
ohjelma. Sen mukaan vangit voisivat käydä
kaupunkien tavallisissa iltakouluissa. Eräissä
vankiloissa intiaaneja on yritetty myös saada
osaillistumaan sellaiseen toimintaan, josta
heille olisi hyötyä vankilasta päästyäänkin.
Intiaani on kuitenkin useimmissa tapauksissa
toistuva uusija.
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