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1. JOHDAN-TO

Kokaiinikauppa on erittäin monisyinen asia. Se vaikuttaa ja siihen
vaikuttavat kansainvälinen järjestelmä, talousrakenteet, sosio-
poliittiset olosuhteet ym. tekijät. Monet latinalaisen Amerikan
maat ovat riippuvaisia sen tuomista valuuttatuloista. Kokaiini-
kauppa muuttaa maiden sisäisiä rakenteita ja luo uusia elilttejä.
Valtataistelut kokaiinikauppiaiden välillä ja niiden käymä tais-
telu eri malden hal-lituksia ja sissiliikkeitä vastaan luo suunna-
tonta väkival-taa. Ulkomainen tuki kokaiinituottajamaiden armejoille
ja poliisille, militarisoi näiden maiden yhteiskuntia ja pahentaa
jo ennestään huonoa ihmisoikeustilannetta.

Kaikki kokaiinin tuotanto ei ole laitonta. Ainakin Perussa ja
Bolivlassa toimii valtion "monopoliyhtiöitä", joilla on omia
sopimusvilj elijöitä. iilämä tuottavat kokaiinia lääketieteellisiin
tarkoituksiin ja kokanlehtiä intiaaniväestön perinteiseen käyttöön.
Vasta kokaiinin huumausainekäytön aiheuttama kansainvälisen,
erityisesti Yhdysvaltaino kys;mnän kasvu, Ioi edellytykset laitto-
mien kokaiinikeisarikunti-en nousulle. Vastatoimet kokan viljely11e
ja jalostukselle ovat vain aiheuttaneet näiden toimintojen maan-

tieteellisen leviämisen syvemmälle piiloonr ilffi. Brasilian viidak=
koalueille.



2. KOKAIIT{I TUOTIEtr\TA

2.1 Kokaiini

Andien intiaanit ovat jo tuhansia vuosia viljelleet ja pureskell-eet
kokapensaan (Erythro4ylon eoca) lehtiä. Itävaltalaj-sen tutkimus-
ryhmän mukana 186O-1uvu11a olleet saksalaiset kemistit (mm.

Nieman) onnistuivat eristämään mukanaan tuomistansa kokapensaan
l-ehdistä alkaloidin, jonka he nimesivät kokaiiniksi-. Vuonna 1895
onnistuttiin kokaiinj-n kemiallisen rakenteen C17H21lIOr,. selvittä-
nisessä. Kokaiinia ryhdyttiin käyttämään puudutteena, ja mm.

Sigmund Freud teki siIlä kokeita. Iluumeena Iänsimaiseen tapaan
kokaiini-a alettiin käyttämään pian sen jälkeen kun sen ominai-
suudet puudutteena keksittiin. Se aiheuttaa voimakkaan ja lyhyt-
aikaisen eufoorisen tilan, jossa henkilö tuntee itsensä tyy'tyväi-
seksi- ja sekä henkisesti että fyysisesti vahvaksi. Kokailnia
voidaan käyttää ruiskeena, nuuskaamalla, polttamalla tai suun
kautta nautittuna. (fi-r.ominen & Paasonen 1988r2O7 ja 521-124.)

2.2 Viljely ja jalostus

Kokapensas kasvaa parhaiten 60O-2000 metrin korkeudessa merenpin-
nan yläpuolelIa. Se on antoisa viljelyskasvi kasvattajalle,
koska se antaa 4-5 satoa vuodessa ja se on erinomaisen kestävä
kasvi, joka on Iähes immuuni tuholaisille ja }oisiIle. Iiorjat-
tuaan satonsa viljelijä, joko myy kokapensaan lehdet sell-aisenaan
tai kuten yhä useammin nyiryään, jalostaa sen kokaiinipastaksi.
Tämä on yl<sinicertainen prosessi, jossa neljän päivän ajan,
useita kertoja päivässä, viljelijä uittaa kokan lehtiä miedossa
rikkihappopitoisessa nesteessä ja johon lisätään ammoniakki-ao
bensii-niä ja limettiä. T\rloksena syntyy kokaiini-pastaa, jonka
kokaiinipitoisuus on n. 25 %. Tämä pasta kuljetetaan yleensä
Kolumbiaan, suuriin jalostuslaboratorioihin, joissa se jaloste-
taan edelleen ja siihen lisätään asetonia, eetteriä ja suola-
happoa. fUl-oksena s;mtyy valkoinen, kiteinen pulveri, nimeltään
kokaiinikloridi. Tämä valmis kokaiini pakataan kilon pakkauksiin
ja salakuljetetaan Yhdysvaltoihin tai länsi-Eurooppaan. (trihite
1989, 2-51.)
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2.5 Salal«r1j etus

Suurin osa viljelystä tapahtuu Perussa, Boliviassa ja Kolumbiassa.
Jalostus tapahtuu pääasiassa Kolumbiassa, josta valmis kokaiini
salakuljetetaan Yhdysvaltoihin, joko suoraan tai muiden maiden
kautta. Näitä läpikulku maita ovat mm. Guatemalao Belize ja
Panama. §ioin 8O fd Yhdysvaltoihin päätyvästä kokaiinista tulee
Kolumbj-asta. Boliviasta kuljetetaan 5-1A 9l Ja loput pienemmissä
erissä muista maista. Salakuljettajat ovat erittäin kekseliäitä
ja uhkarohkeita, mistä esimerkklnä on s€r että suuren konttikul-
jetukset ovat Iisäänty:reet paljon viime ai.bi&s,.

Kaksi kolmasosaa salakuljetuksesta tapahtuu lentoteitse. lento-
koneena on pienistä propellikoneista lähtien suuriin rahtiko-
neisiin saakka. Pienillä koneilla lennettäessä välilaskupaikat
Keski-Amerikassa ja Karibian merellä ovat välttämättömiä. Arvi-
olta 18 ll salakuljetuksesta tapahtuu meriteitse. Aluksena käyte-.
tään kaikkea mahdoflista pienten pikaveneiden ja suurten kaupal-
listen rahtilaivojen väIiltä. Suurin osa merikulje-buksista suun-
tautuu Floridaarr. Vålvonnan lisäännyttyä siellä, osa lruljetuk-
sista suuntautuu Keski-Attantin ja ],;ier,r ilrgland.in såtamiin.
Ylijäävä osa kuljetuksista tapahtuu maitse, Keski-Åmerikan ja
Meksikon kautta. (Presid.ent's"Commissi-on on Organized, Crime
1986r 71-104.)

,. KOKATTNIBOOIiI

Espanjalaisten vall-oi-tuksesta Iähtien )OO vuotta sitten, And.ien
alueen maiden talous, kuten muidenkin trte1ä-Amerikan maiden,
on ol-l-ut riippuvainen ulkomaisesta kys;mnästä. Kullarr, hopean,
kumin ja tinan ym. perushyödykkeiden maail-manmarkkj-nakysyntä
on määrännyt alueen tal-ouden kehitystä ja miljoonien ihmisten
kohtal-on. Kokaiini on suoraa jatkoa tä}le kehitykselle, vain
sill-ä poikkeuksella, että tällä kertaa tuotanto ja kauppa on
pääasiallisesti näiden maiden omien kansalaisten käsissä. Perun
presid.entti flån Garcfa on sanonut, 'rainoa menestyksellinen
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monikansallinen yritys Latinalaisessa Amerikassa on huumausaine-
kauppa't. (Andreas &.-Youn6ers 1989 r532-5r1.)

1.1 Kaupan kehitys

Kokaiini ol-i alunperin si:osj-ttu huume lähirrnä I{ollywoodin näytte-
lijä- ja tuottajapiireissä. 1960-1uvun yleisen huumekulttuurin
levitessä, myös kokaiinin kysyntä kääntyi jyrkkään nousuun.
Vielä 1960-turun lopulla Yhdysvaltain huumeviranomaiset pitivät
kokaiinia vain marginaalisena huumeena. 197}-Luvu1la kokaiinikauppa
alkoi keskittyä Kolumbialaisille ja sen tuotanto moninkertaistui,
Yhä uusia viljelysaluei-ta otettiin käyttöön ja tuotteen laatu
parani. l,Iuonna 1980 kil-o kokaiinia maksoi i$ eO OOO, mutta vuonna
1988 enään vain $ fO OO0. Eu.roopassa kilosta saa $I +> O00, joten
on ymmämettävää että kokaiinikauppiaat pyrkivät tehostamaan
truroopan markkinoiden haltuunottoa. Tämä tulee tapahtumaan pää-
asiassa Espanjan kautta, koska kokaiinikauppiaat ovat varsin kor4-

luttamatonta väkeä ja Espanjassa he voivat käydä kauppaa omalla
äidinkielellään. (Åndreas & Youngers 1989, 529-5ca2.)

].2 Kokaiinikauppa kapitalistisena yrityksenä

Kokaiinikaupalla on paljon yhteisiä piirteitä monikansallisten
yritysten kanssa. Se on vertikaalisesti integroitunutta teolli-
suutta, jo1la on suuri keskitason byrokratia ja se käyttää halpaa
kolmannen maailman työvoimaa. Kailckia tuotannon tasoja valvoo
pieni ylin johto. Kokaiinikauppiaat tukeutuvat nykyisiin maail-
mantal-ouden rakenteisiin ja rahoitusjärjestelmään. He sijoittavat
pääosan tuloistaan eri puoIilla maailmaa sijaitseviin veropara-
tii-seihin, kuten muutkin suuret yritykset. Vain noin 10 %

kokaiinikaupasta arrsaituista varoista kotiutetaan alkuperäisiin
tuottajamaihi-n. Silti näiIlä "narkodollareilla" on suuri merkitys
Andien alueen taloulcsiIle. Kuten missä tahansa kansainvälisessä
maataloustuoteteollisuudessa, Penrun ja Boliviaan sijoittunut
työvoimavaltainen tuotannon-osa viljely, saa pienimmän osuuden
kotrconaispotista. Hallintoa, jalostusta ja levitystä hallitseva



I(olumbia saa suurirnman hyöd-ya.
(n:e Economist Octobey 8/1988,,
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(Andreas & Youngers 1989 ,529-162.),
^r ^n 

\z)-t1.)

LI. VALKOTI.IM{ IRIAT,TGItr.,I

+.1 Peru

tt.1. '1 }1ua11a6a ua1ley

PERU, BOr,rVIÄ JA I(OLU}4BIA

Pen:. toimii lähinnä tuotannon alimpana portaana, kokapensaan
kasvattajarra. 195o-luvun lopulla Perun hallitus aloitti Itä-And"ien
viidalckoalueen kol-onisaatio -ohjelman, jakamalla maata sinne muut-
tamaan halukkaille perheille. Flallitus pyrki yhdistämään kaupungit
ja Fluallaga ldalleyn alueen. Se aloitti tien rakennukseto jota
ei vieläkään ole saatu val-miiksi. Suurin osa sii-rtol-aisista muutti-
Leoncio Prad-on provinssiin, jonka pääkaupunki llingo I'{aria tunne-.
taan nykyisin "valkoisena kaupunkina'r. Älkuperäisenä tarkoituksena
oli viljellä teetä, kahvia ja tupakkaa. Fiun nämä kasvit eivät
tuo'r;tanee'b hal-uttua tulosta, siirtolaisen ryhtyivät vilj elemään
ltoliapensasta. liykyisin Huallaga !'ia11ey on maailman suurin koka
lehtien tuottaja. (tlorales 1986, 1+t-161.)

Viljelijät myyvät tuotteensa, joko suoraan tai paikallisen välittä-
jän lrautta kolumbialarsille huumelcauppiaid-en ed.ustajitle lilarcoille
(I$arcotraficante), jotka. kulj*tta'rat tuotteen pienlentokoneilla
Kolumbj-aan jatkojalostusta varten. ldarcot pitävät muut yrittäjät
loitolla ja määräävät hinnan, joka viljelijälle maksetaan.

4.1.2 §endero luminoso

lluallaga Wal1ey on myös Perun sissiliikkeiden ja hallitui<sen
joulr.kojen eturintama, Alueella toimii kaksi sissiliikettä,
flrpac Åmarun vallankumoi"rksel-l-inen liike (UnfA) ja §end"ero lumi-
noso. I,tRtÅ piti alunperin hallussaarr osaa laaksosta. Sissiliikkeet
suojelevat kokan viljelijöitä Narcojen ylivaltaa ja halJ-ituksen
huumepoliisia vastaan. Ne laskuttavat näistä palveluksistaan ja
viljelijät maksavat tyytyväisinä. plI?TA:n ja Senderon välillä on
linjaristiriitoja ja ne kamppailevat keskenään l{uallaga t/alleyn
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hallinnasta. Fitkien kahnausten jälkeen vuonna 1987 Narcot ja
Sendero yhteistyössä järjestivät väijytyksen, jossa pääosa

HRTA:n johdosta ja joukoista likvidoitiin. Sen jälkeen Sendero
Luminoso on hallinnut laaksoa.

Sendero lumi-noso saa jäseniään viljelijöiden joukosta, joita se

suojelee ja auttaa hintaneuvottel-uissa I,larcojen kanssa. Se saa
suojelustaan rO-4O miljoonaa dollaria vuosittain. Yhdysvaltain
Huumevalvontaviraston DtrÅ:n kanssa yhteistyössä olevat Ferun
huumepoliisi ja armeija joutuvat Yhdysvaltai-n pai-nostuksesta
hävit.bär,:ään koka viljelmiä. Yleensä ne keskittyvät vain pienvil-
jelijöihin ja antavat l{arcojen o1la rauhassa. Pienviljelijät
kääntyvät Senderon puoleen. Usein ajatellaan DEA:n ja Perun
armeijan ensisijaisena kohteena ol-evan Ser:.dero luminoso, eikä
koiraiinikauppa. Idarcot, jotka rikastuttuaan ovat omaksuneet anti-
kommunistisia aj atuksia rosallistuvat myös sotaarr Senderoa.:vastaan.
Huallaga l,iafley on yksi rnaailman väkivaltaisimmista paikoista.
Arnerikkalaisten osallistuminen koka vilj elmien hävittämiseen
on nostanut väestön anti-amerikkalaisia tuntoja ia hyödyn tästä
kerää Sendero Luminoso. (Kawell- 1989112:18.)

+.1.] Perun riippurruus kokaiini-kaupasta

I(olca on Perun ehdo"btomasti tärkein vientituote. Siitä saatavat
vuotuiset valuuttatulot ovat 800-12OO miljoonaa dollaria. Tämä

on noi-n ,A !.{ muiden vientituotteiden yhteenlasketusta arvosta.
Koslca lcokai-inin tuotannossa Feru on alkutuottajan asemassar se

on erittäin riippuvainen kokan viljelyn tarjoamista työpaikoista.
Feru, jonka talous on treonkurssin partaalla, tarvitsee klpeästi
kokakaupan tuomaa valuuttaa. lIallitus onkin helpottanut ulkomai-
sen valuutanvaihtoa. Pankit ovat avanneet konttoreita Huallaga
ldalleyssa, ja limas"* ä"orra-kadulla toimii epäviralliset vaihto-
rnarkkinat, joilla noin l[1, ] rnilj. vaih"baa omistajaa päivittäin.
ihnan ilarkodollareita, Perun inflaa-bion ia devalvaatioiden
nalrertarna valuutan intin vaihtokurssi romahtaisi. Vaikka Yhdys-
vallat painostaairin Perun hallrtusta voimakkaisiin toimiin ltokan

liasv"atusta vastaan r se ei voi- eikä halua sitä tehdä, icoska



sitä seuraava työttömyys ja
lopullisesti täysmittaiseen
1989, 529-562.)

4.2 Bol-ivia

+.2.1 Tinasta kokaiiniin
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taloude]linen romahdus veisivät maan

sisällissotaan. (Åndreas & Youngers

Bolivia ei ol-e ainoastaan latlnalaisen Amerikan köyhin valtj-o
vaarl myös kaikkein riippuvaj-sin kokaiinikaupasta. Kokaiiniteol-li-
suus työllistää joka kolmannen tai neljännen bolivialai-sen, elikä
yhteensä noin 5OO OOO. noltonaistyövoima on Bolivj-assa *o:'n 1rl
miljoonaa. BoU-viarr val-uuttatul-ot kokaiinikaupasta ovat $ 600-
BOO mi1j., mikä on enemmän kuin lailliset valuuttatulot yhteensä.

Vuonna 1980 Bolivia joutui suuren laman kouriin. Vuosina 19BO-
1985 työttöm;rys }<aksinkertaistrri, kokonaistuotanto väheni 20 gi

ja BKI per capita romahti 10 21. §uurin sJry, romahdukseen oli
tinan maailman rse-ekkåsahinnan romahtami-nen. Ti-na oli Bolivian
tärkein vientituote. Kokailniteollisuudesta tuli varaventtiili,
johon ihmiset turvautuivat. Kuten Perussakin, Boliviassa valuu-
tanvaihtokurssi romahtaisi, jos narkod"ollareita ei tulisi.
(Ånclreas 8. Youngers 1989, 529-562.)

+.2,2 Viljely ;a kauppa

Bolivian suurin kokanviljelys alue on nimeltään Chapare. ,f,r.:.hannet
ihmiset Iähtivät etsima-än sieltä maata ja toimeentuloa. Bolivian
kokan viljelijät olivat järjestäytyneitä, ja he ovat usein pysty-
neet estämään hallituksen toimenpiteitä . 1g/O-luvulla Bolivian
kokaiinikaupan hall-inta siirtyi Santa Cruzin suurmaanomistajille,
osalle sotilaseliittiä ja kauppiaille. Vai-kkakaan Bolivian huume-
eliitti ei ole vemattavi-ssa Kolumbialaiseen, muutamat kuten
kokaiiniliuningas itoberto §uärez ovat hankkineet valtavan omaisuud"en
ja p;rstyvät vaikuttar,raan ratkaisevasti maan poliittiseen eIämään.
Bolivian hallitus on helpot bar:.ut valuutanvaihto rnahdollisuuicsia,
saadakseen muuten ulkornaille jäävät valuuttatulot kotiutettua.
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Bolivian hallitus on ollut vas-bahakoinen toteuitamaan huumekaupan
vastaisia toimia. F"omuptio on lamauttanut nelcin toimet mihin
on ryhd-;rtty. ],/uonna 1986 Yhdysvaltain armeijan joukot toteuttivat
operaatio blast furnacen tuhotakseen viljelmiä ja kokaiinipasta-
laboratorj-oita. Tulos ei ollut eri-koinen, mutta väestön anti-
amerikkalaisuus ja presidentti Siles Zuazon siviilihallituksen
vastainen oppositio kasvoi. Vaikka Bolivia on maailman väkivaltai-
simpia maita , siel1ä ei o1e ollut mitään merkittäviä sissiliil<kei-
tä. Yhdysvaltain tukemlen hävitysoperaatioid"en aiheuttama suuttu-
mus saattaa kuitenkin aiheuttaa inperialismin vastaisten liikkei-
den syntynisen. (tlorales 1989, 157.)

4.5 Kolumbj-a

4.1.'1 Kolumbian riippuvuus kokaiinista

Kolumbj-an talous on melko suuri ja monipuolinen, joten se ei ole.
yhtä riippuvainen kokaiinikaupan tuloista, kuin Peru ja Bolivia.
Kolumbia on pääasiassa kokaiinin jalostus ja salakuljetus keskus,
kokapensaan viljelystä sie1lä on suhteellisen vähän, joten
kokaiiniteollisuus ei sj-do nj-in paljon työvoimaa. Joka tapauksessa
kokaj-initeollisuus työIlistää noin 5oo ooo ihmistä. vuotui-set
kokaiinitulot Kolumbialle ovat noin 1 r5-2 mrd d"ollaria.

I(olumbialaiset kokaiiniruhtinaat ovat poliittisesti erittäin
\-, vaikutusvaltaisia ja joko rahalla tai väkivaI1alla he pystyvät

vaikuttamaan kaikkeen mitä maassa tapahtuu. TäIle kuoleman ja
korn:.ption selioitui<selle ]iolumbialaisilla on oma nimensä, plomo
o plata eli hopeaa tai luoti. (Rosenberg 1989r21-r+.)

4.1.2 !]he Col-onbian Connection

I(uuban vall-ankumouksen jälkeen Floridaan muuttaneiden }<uubal-aisten
perustarna ]<uubalainen mafia hallitsi irokaiinin tuontia Yhdysval-
ioihin. Vuoteen 196, mennessä lähes sata prosenttj-a kuubalai sen
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mafian levittämästä l<okaiinista tuli kolumbialaisten välityksell-ä.
Systeemi toimi jonkin aikaa näin, mutta kolumbialaiset hatusivat
hallita lcoko organisaatiota. 197o-Luvun alusta he turivat yhä
enemrnän mukaan kokaiinin levitykseen, ja rruoteen 19?S mennessä
he kailcaisivat ltaikki suhteensa iru-ubalaisiin ja hankkivat hallit-
sevar roolin u§Å:n markkinoil-la. (Presid.entts commission on
Organized Crirne 1986, 77-78.)

Toinen kolumbialaisten asemaa vahvistanut tapahtuma o1i Pinochetin
val-lankaappaus Chilessä, jol<a lopetti chi-leläisten osuuden kokaii-
nimarkkinoill-a. I{allitserrat kolumbialaiset ryhmät Med"ellini-ssa ja
Calissa ovat vahvistaneet asemaansa nij-nrettä niitä on ryhd.Srtty
ln-rtsumaaa lcarbel-l-iksl. Kartellin johtavia miehiä ovat mm. Pablo
Escobar ja Jorge Ochoa.

Rikastuttuaan kolcaiinikauppiaat ovat ryhfimeet ostamaan oikeus-
laitoksen ja poliisin ohella myös kansansuosiota. Pablo trscobar
on mm. rakennuttanut 20OO asukkaan asuinalueen slummeissa asuneille
perheille. se on onnistunut niin hyvin, että vuonna 19g? pablo
Escobar vallittiin Kolumbian parlamenttiin. IIe ovat myös samais-
taneet itsensä hal-litsevaan luokkaan ja ajattelevat anti-kommunis-
tisesti. Vasemmiston vastaisuus on huumekuninkaita ja Kolumbiarr
armeijan upseeri stoa yhdistävä tekijä.. lluumekuni-nkaid.en rahoitta-
mat ja armeijarr miehittämät lcuolemanpartiot tappoivat r,"uonna lgSB
,O0O ihraistä, pääasiassa vasemmj-stopoliitikkoja ja ihmisoikeus-
a]rtivisteja. Huumekuni nkaat omistavat 12 fJ Kolumbian tuottavasta
maaperästä ja ovat murhauttaneet useita maatyöläisten etujen
ajajia. Yksi tärkei-mmistä kuolemanpartioid.en kohteista on ollut
Kolumbian vallankumoulcsellisen armeijan (fanC) kanssa Iäheinen,
lai]linen poliittinen vasemmistopuolue llni6n Patri6tica. Vuonna
1985 ltun korkein oikeus oli pohtimassa huumekuni-nkaid"en USA:harr
luovuttamisen laiIlisuutta, kartellin tuella toiminut sissijär-
jestö Ii-19 hyöhkäsi lcorkeimman oikeud.en palatslin, surmaten 95
ih-mistä, mukaan lukien 11 korkeimman oikeud.en tuomaria. uusi
korkein oikeus ymmäruettävästi totesi luov-utuksen laittomaksi.
Iiun suosittu presid.enttiehd.ol<as luj-s Carlos Galån murhattiin
tänä vuonna eloliuun 18 päivä, Ko}:nbian hallitus uudisti luovutus-
sopitttuksen' Luovutussopi-mu-s on erittäin epäsuosittu kansan kes-
kuudessa. (Rosenberg 1 988, 2A-14, )
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5. YHDYSVÄLTAIN }IUUM},?OLITIIKKA

5.1 Huumesota

19oO-1uvu11a Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikan pohjana on
o1lut anti-kommunismi. 1980-1uvu11a sen pelotevoima on kuitenkin
selvästi vähentynyt. I'Teuvostoliiton uud"istuspolitiikka ja kehitys
Itä-Ermoopassa on pakottanut USA:n politiikan suunnittelijat
su-i;r:taamaan katseensa muualle . 197}-luvul1a anti-kommunistiseen
doktriiniin lisättiin sivuhaaroja. Kolmarrnen maailman vaIlan-
kumoukset ja uhka sekä kansainvälinen terrorismi. Huumesotaan
p eru.stuvas sa turvallj- suuspo 1ii ttj- s e s s a doktri inj- s sa nämä kaikki
kolme on mukavasti pystytty yhdistämään. 0n luotu kuva vasemmisto-
sissj-en ja huumekauppi-aiden liitosta (narcoguerillas), jotka
toimivat kuin kansainväliset terroristit ja pyrkivät korcuptoi-
maan Yhdysvallat. (Morales 1989 ,11t7-169 .)

Huumesod.an käsite on myös poliittisesti hlrvä. t{i-elipid.emittausten
mukaan y1i puole-b ameri-kkalaisista pitää huumekauppaa pahimpana
kansallista turvallisuutta uhkaavana tekijänä. IIudelleen valintaa
toivovat senaattorit ja kansanedustajat eivät uskalla vastustaa
U§A:n nykyistä huumesotapolitii-kkaa, vaiklca monet heistä tietävät,
että se on tuomittu epäonnistumaan. (l{orales 1989 1147-159. )

Yhdysvaltain huurnepolitiikka on kohdistunut pääasiassa kokaiinin
tarjontaan. Foliitikot pitävät huumeongelmaa erillisenä kysymyk-
senä, joka häviää. triun kokaiinin tarjonta tukahdutetaan kirurgl-
sel1a operaatiolla. i1e kieltäytyvät nä.kemästä, että latinalaisen
Årnerilran yleinen ta.loudell-inen tila, ve1}<aongelma, köyhyys ja
sosiaalinen e::iarvoisuus ovat olennaisia tekijöitä huumekaupassa.
Yhdysval tain ulkomini s teri ön kansainväli sten huumeasiainviraston
(fNl,l) 1O1 miljoonan d"ollarin bud.jetista vuonna 19S9rvain 116 ,j,l

$tfj8tfg*dsvien substituutioon ja kehitystukeen , Lähes koko
loppusumma on budjetoj-tu trcotrrapensas viljelmien tuhoamisohjelmiin
ja paikallisen huumepoliisin koul-utukseen ja sotilasapuun.
Samalla koko huumepolitiikka on militarisoitu-nut.

Tarjontaan perustuva politiikka on epäonnistunut. Vaikka hävitys-
ohjelmia on toteutettu, kokaiinin tarjonta on vain lisääntynyt.
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Yhdysvaltain kysyntä on vain 14 % kokaiinin kokonaistuotannosta.
Ollakseen tehokasta hävityksen tulisi kattaa }ähes koko kokapensaan
tuotanto. Tdmä on epätodennäköistä. Yhdysvalloissa on myös uskottu,
että tuhoamalla viljelyksiä kokaiinin hinta nousisi niin paljon,
että sen ostajakunta katoaisi. Koska viljelijöiden tulot ovat
vain pieni osa kokaiinikaupassa liikkuvista rahoista, on laskettu,
että 50 fi hinnan nousu viljelijäportaassa nostaisi kokaiinin katu-
hintaa vain 5 ,",'u.

Huumesodan militarisoituminen, Yhdysvaltain neuvonartajien ja
sotilashenlcilökunrran läsnäolo'buottaj amaissa, setrcä sotilasapu
paikalliselIe armeijalle vaarantaa Åndien maid-en yhteiskunta-
ra.kenteita. Sotilaiden vai kutusvalta kasvaa siviilihallinnon kus-
tannuksel-}a. Yhd;,svsltain ]äsnäolo lisää siviilihallituiesen vastai-
suutta ja vahvistaa sissiliikkeiden asemaa, sekä lisää. alueen
yleistä väkivaltaisuutta. i'Iew Yorkin entisen pormestarin trd

Kochin lausunto, rtl,lendellinin kaupunki pitäisi pommittaa maan-

tasalle" kuvaa hJ,vin amerikkalaisten Vietnam-henkisiä asenteita.
(Andreas 8c Younger 1959 r529-162. ) , (Rosenberg 1989; 25-11v.1

Thdysvaltain suhtautuminen kokaiinikauppaan on mlrös poliittisesti
valikoivaa. Idicaragl;an Contrien sekaantumisesta huumekauppaan
vai-etaan, sarnalla kun vasemmistolaisten vallankumousliikkeiden
osalli suudesta piirretään kauhukuvi-a.

5.2 Ttrottaj amai-den suhtautuminen

Kol<aiinin tuottajamaissa korostetaan sitä, että koko ongelmaa
ei olisi slmt;rnyf,kään ilman trrysyntää Yhdysvalloista. Yhdysvallat
pyrkii vaj-n vaikuttamaan seurauksiin eikä syihin. Syyttämällä
tuottaji-a voidaan unohtaa kotimaan ongelmat, jotka aiheuttavat
huumeiden käyttöä. ltie korostavat kokalinikaupan kaksisuuntai-
suutta. 95 96 kokaiinj-n valmistukseen tarvittavista kemikaaleista
tulee Yhdysvalloista. Voimakkaasti vastustetaan myös Yhdysvaltojen
halua käyttää kasvimyrkkyjä kokavilj elmiä vastaan, sarnanaikaisesti
kun USA:n korkein oikeus kielsi nj-iden käytön USA:ssa sijaitsevia
marihuana vilj elmiä vastaan yrepäristöhaittoj en vuoksi. Latinalaisen
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Amerikan ympäri s töaktivi sti t koro stavat kasvimyrkkyj en negatiivi-
sia vaikutuksia koko Airiazon-joen alueelle.

Suurin osa kokaiinirahoista jää tuottajamaiden ulkopuolisiin
rahoituslaitoksiin ja niitä sijoitetaan Yhdysvaltoihin, mutta
USA:n hallitus ei purutu niihin.Yhdysvaltain uhhaulcsia talousavun
katkaisemisesta, jos trrokaiinin vastaista taistelua ei tehosteta,
pidetään vaarallisena, koska se vain lisäisi näid-en maiden riippu-
vuutta kokaiinituloista. Amerikkalaisten sotilasavun ja osallis-
tumisen huumesotaan paikanpäällä nähdään suurel-ta osin haluna
taistella vasemmistosissejä vastaan. Se nähdään imperialistisena
haluna osoittaa sotilaallista voimaa, etteivät latinalaisen Ame-
yi kan maat tekisi- Yhdysvalloille epämieluisia ratlcai-suja.
Iluu$leliauppiaat syyttävä-b Yhdysvaltoja siitä, että se haluaa tuhota
tuottoisa:r elinkeinon ja siirtää sen Yhclysvaltoihin, kuten kävi
ail<aisemmin marihuanan lianssa. (And-reas 8. Younger 1989.,529-562.),
(Renssel aer 1985-1986, 1t+"2-159,)

Tronista kTr1lä,hyväks}naällä huumedollarit tal-ouksiinsa, Andien
maat vain noudattavat USA:n kontrol-loimien IMI\{ ja I'laaihnanpan}cin
ohjeita. i'Te l-isäävät ulkomaisen valuutan maahantuontia, liberali-
soimalla talouselämää ja lisätimäIlä vientiä. IMF-.:n ohjeita
seura'ben ne ovat myös harjoittaneet v;vönkiristys politiikkaa,
mikä lisää työttömyyttä, joka puolestaan luo työvoimaa kokaii-ni-
teolli-suudelle,

5,3 YILbä. pitäisi tehdä ?

&rsinnäir:i-r-r. U§A:n prtäisi lopettaa Latinalaisen Amerikan talouksien
sabotoiminen. Yhdysvallat ei hyväksynyt kansainvälistä kahvi-
sopimusta, mikä romahdutti kahvin maailman markkj-nahinnan.
Yhdysvallat kannustaa näitä maita viennin lisäämiseen, mutta toi-
saalta asettaa niid.en viennille tuontirajoituksia. (Rosenberg

1989 126-14.)

Toiseksi Andien maiden laillisen talouden yleinen tukeminen
samanaikaj- s esti kokal ini teol-li suuden edellytysten heikentämi s en

kanssa. Jonkinlainen uusi Marshallapu-ohjelma o11si paikallaan.
Kolma:lneksi kokalle vaihtoehtoisten vilj elyskasvien 1isääntymisen
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voimakas tukeminen. Täunä voisi hyvinkin onnistuar nyt kun koka
lehtien hinta on matala. Poliisivoimien, soti laallisen voiman
ja kokapensaiden hävitysohjelmien osuus tulisi pitää minimi tasolla,
koslsa ne ovat erittäin epäsuosittuja ja vain lisäärrät våi.kivaltaa
ja yhteiskunnallista levottomuutta. Yhdysvaltojen tulisi pyrkiä
vähentämään kysyntää ja pyrkiä poistamaaa olosuhteet, jotl<a
luovat edellytyksiä huumeid.en käytölle. (Gorritti 1989, Lt9-r1.)
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