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Alkoholi näkyy ja tulee vastaan Tanskassa.
Muhkeat pullopyramidit koristavat näyteikku-
noita, huoltoasemien myyntitelineet tarjoavat
valinnanvaraa ranskalaisten viinien ystäville.
Elokuvateattereiden mainospaloissa uiskente-
levat merenneidot ja merenjumala mainosta-
vat Aalborgin akvaviitin soveltuvuutta moder-
niin elämään. Kaduilla juodaan olutta, liiken-
ne soluu pitkin Tuborgintietä, taiteen ystävät
vaeltavat Carlsbergin Glyptoteekkiin. Myös
huumeet ovat läsnä. Hasispiipun makea savu
tunkee nenään viereisestä kapakkapöydästä, ja
ainakin Christianiassa turistikin osaa ryhtyä
kaupantekoon. Kööpenhaminan Vesterbrossa
näkyvät huumeiden väärinkäytön raskaammat
seuraukset.

Pintaa syaemmölle tutkimuksen keinoin

Alkoholi ja huumeet askarruttavat myös
tanskalaisia. Alan keskeinen hallintoelin on Al-
kohol- og Narkotikarädet, jonka toimesta teh-
tiin alkoholi- ja huumetutkimusra koskeva
kiertokysely alkuvuodesta 1986 (Lund & Niel-
sen l986). Sen mukaan l980-luvulla on toteu-
tettu, tekeillä tai suunnitteilla 2l+ projektia.
Projekti on epämääräinen ja venyvä tutkimus-
työn mitta, mutta jotain lienee kyselyn perus-
teella mahdollista päätellä. Kolme neljäsosaa
projekteista oli lääketieteellisiä, loput olivat
yhteiskuntatieteellisiä tai humanistisia. Alko-
holi hallitsi kokonaiskuvaa (62 7o projekteis-
ta), ja vastaajat toivoivatkin tutkimusta suun-
nattavan enemmän lääkeaineisiin ja eri ainei-
den sekakäyttöön. Puolet projekteista kohdis-
tui väärinkäytön aiheuttamiin haittoihin. Vas-

Teksti perustuu Tanskaan tekemääni opintomatkaan
I l. 3.-10. 4. l9BB. Käydyistä keskusteluista kiitän erityi-
sesti Jargen Jepseniä, Thorkil Thorsenia, Jorn Vester-
gaardia jaJacob Hilding Winsloviä. He eivät tietenkään
ole vastuussa esittämistäni näkemvksistä.

taajien mielestä ehkäisy ja päihdepolitiikka
kaipaisivat nykyistä enemmän huomiota.

Tulosten perusteella Alkohol- og Narkotika-
rädet määritteli priorisoitavat tutkimusalueet
vuoteen l99l saakka. Ne ovat alkoholin ja
huumeiden käytön kulttuuriset aspektit, hoito-
tutkimus, psykofarmakat ja kontrollipolitiikka.
Tutkimuspolitiikka tähtää siihen, että korkea-
kouluihin syntyy tutkimusympäristöjä, jotka
turvaavat tutkimuksen jatkuvuuden. Niiden on
huolehdittava tutkijakoulutuksesta ja teoreetti-
sesta perustutkimuksesta ja pyrittävä toteutta-
maan monitieteisiä projekteja. Rahoitus on
tarkoitus saada valtion tieteellisiltä toimikun-
nilta.

Alkoholin käyttö

Kuva tanskalaisten juomatavoista perustuu
tilastojen lisäksi parin viime vuosikymmenen
aikana tehtyihin omnibushaastatteluihin sekä
hyvinvointitutkimukseen vuodelta 1977. Näis-
sä on kartoitettu haastattelua edeltäneen päi-
vän alkoholin käyttö fiuomalajit, juodut mää-
rät, ajankohta, paikka, käyttöyhteys).

Lisäksi on arvioitu vastaajien kokonaiskulu-
tus haastattelua edeltäneen viikon aikana.
Vastausprosentit ovat vaihdelleet B0:n ja 90:n
välillä. Haastatteluissa on saatu esille noin
60 % tilastoidusta kulutuksesta. Vähin resurs-
sein ja yksinkertaisin instrumentein on synty-
nyt melko monipuolinen yleiskuva (Nielsen
1982; Hansen & Andersen l9B5).

Tilastojen mukaan kulutus kasvoi erityisen
nopeasti vuosien 1968 ja 1974 välisenä aikana.
Sittemmin se on asettunut l0 litraksi puhdasta
alkoholia asukasta kohti vuodessa. Kulutus on
lähes kolminkertainen 1950-luvun alkuun ver-
rattuna. Todellisen kulutuksen on arvioitu ole-
van noin l5 % tilastoitua kulutusta suurempi
kotivalmistuksen, turistialkoholin ja rajakau-
pan ansiosta (Nielsen 1982, 2l). Olut hallitsee
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edelleen kokonaiskuvaa; tosin sen osuus on
laskenut 1950-luvun B0 7o:sta 60 %:n paikkeil-
le. Viinin kulutusosuus on kasvanut varsinkin
sen jälkeen, kun Tanska liittyi Euroopan ta-
lousyhteisön j äseneksi.

Alkoholin käyttö on normaali ja asiaankuu-
luva seikka tanskalaisessa elämäntavassa.
Haastattelujen mukaan 90 % vastaajista on

nauttinut alkoholia haastattelua edeltäneen
viikon aikana. Päivittäiskäyttäjiä on noin puo-
let miehistä ja vajaaviidennes naisista. Miehis-
ä 3 o/" ja naisista l0 % pitää itseään täysin
raittiina. Miehet juovat useammin ja enem-
män kuin naiset; kulutus lisääntyy iän, koulu-
tuksen ja tulotason mukana. Suurkuluttajia on
eniten ylimmässä sosiaaliryhmässä.

Alkoholiin liittyvien haittojen kehitystä va-
laisevat tilastot kuolinsyistä ja sairastavuudes-
ta sekä alkoholin osuudesta liikenneonnetto-
muuksissa (Alkohol- og narkotikamisbruget
1986, l987). Alkoholitapausten määrä on kas-

vanut: vuoden 1986 lukujen vertailu vuoden
1970 tasoon osoittaa, että alkoholismi kuolin-
syynä on yli kymmenkertaistunut (122 tapaus-
ta 1986), alkoholimyrkytys kaksinkertaistunut
(46 tapausta l986) ja maksakirroosi lisäänty-
nyt puolella (687 tapausta l986). Muutokset
sairastavuudessa ovat olleet samansuuntaisia,
ja atkoholiongelmien hoitojärjestelmä kokonai-
suudessaan on laajentunut. Liikennekuolemis-
sa rekisteröityjen alkoholitapausten osuus on

noussut vuodesta 1970 vuoteen l986 20 o/":sta

29 "/r:än.
Toistaiseksi tanskalaiset eivät ole suuresti

huolestuneet tämänsuuntaisesta kehityksestä.
Kun vuonna 1977 haastateltavilta tiedustel-
tiin, juovatko tanskalaiset liikaa, melkein

40 "/" oli sitä mieltä, että näin ei ollut laita.
Reilun kolmanneksen mielestä alkoholia käyte-
tään "lidt for meget" ja viidenneksen mielestä
"alt for meget". Vuonna l9B5 luvut olivat sa-

maa luokkaa. Vain 5 7o vuoden 1977 haasta-
telluista oli äskettäin pohtinut oman alkoholin
käyttönsä vähentämistä taloudellisten syiden,
terveyden tai muiden seikkojen vuoksi.

Muutama tutkija on kylläkin päätynyt varo-
vaisen kielteiseen arvioon harjoitetusta alkoho-
lipolitiikasta (Petersen l986). Lehdissä näkyy
toisinaan terveydenhuollon ja alkoholistien
hoidon edustajien huolestuneita lausuntoja, ja
poliisi saattaa valittaa putkatilojen riittämättö-

t2

myyttä. Alkoholin käyttö kaduilla ja julkisilla
paikoilla on yleistynyt siinä määrin, että puolet
omnibushaastattelujen vastaajista haluaisi
kieltää sen. Sisäasiainministeriössä on tehty
laskelmia alkoholin käytön taloudellisista hai-
toista. Niiden mukaan alkoholiongelmien eh-

käisy kannattaisi; esimerkiksi | "/o:n pudotus
alkoholin väärinkäyttäjien määrässä tuottaisi
300-400 miljoonan kruunun vuotuisen sääs-

tön (De okonomiske konsekvenser af alkohol-
bruget, l986).

Tällaiset arviot.ja kannanotot eivät ole kui-
tenkaan lyöneet itseään läpi yleisessä mielipi-
teessä. Valtiopäivät (folketinget) ovat käsitel-
leet alkoholioloja ja alkoholipolitiikkaa vuonna
1977 ja uudelleen vuonna l9B4 (Petersen 1986,

200). Molemmilla kerroilla perinteisen libera-
listisen, erityisrajoituksia kaihtavan linjan jat-
kaminen sai laajan kannatuksen. Kriittiset nä-
kemykset ovat jääneet harjoitetun politiikan
reunahuomautuksiksi.

Sitti tällaisia huomautuksia on mielestäni
syytä tehdä. Etenkin alkoholi liikenteessä ja
työelämässä sekä sen merkitys maan taloudes-
sa antavat aihetta keskusteluun.

Alkoholi ja lükenne

Tilastoidut luvut alkoholin osuudesta liiken-
neonnettomuuksissa l980-luvulla - yli 20 %
henkilövahinkoon ja noin 30 % kuolemaan
johtaneista onnettomuuksista - ovat melko
suuria, ja erikoistutkimukset ovat osoittaneet,
että kaikkia alkoholitapauksia ei rekisteröidä
(Alkohol- og narkotikamisbruget 1986, 1987, s.

32). Promilleraja veren alkoholipitoisuudelle
liikenteessä on keskieurooppalaiseen tapaan
0,8, ja vuosittain joutuu hieman yli 20 000
ihmistä syytteeseen tämän rajan ylittämisestä.
Liikenneturvallisuusneuvosto on tehnyt laajan
kenttätutkimuksen rattijuoppouden yleisyy-
destä. Lopulliset tulokset eivät ole vielä tulleet
julkisuuteen, mutta alustavat lehtitiedot osoit-
tavat, että autolla ajaminen alkoholin vaiku-
tuksen alaisena on Tanskassa selvästi yleisem-
pää kuin muissa Pohjoismaissa.

Alkoholi ja työelämä

Alkoholia käytetään Tanskassa yleisesti työ-
paikoilla. Edellä mainittujen haastattelututki-



musten mukaan 15-20 % kaikista arkipärvren
juomistilanteista liittyy työhön. Tanskassa on
tavallisempaa nauttia alkoholia työpaikalla
kuin ravintolassa tai kapakassa! Valtaosa näis-
tä tilanteista on epäilemättä sellaisia, joissa
lounaan kanssa juodaan pullo tai pari olutta.
Mutta tiheämpääkin käyttöä esiintyy. Raportti
40-vuotiaiden tanskalaisten alkoholin käytös-
tä 1976-77 kertoo, että 30 7o miesten kulutta-
masta alkoholista juodaan työaikana (Salan
1eB4).

Työnantajien ja työntekijöiden järjestöissä
työpaikalla juomista ei ole pidetty ongelmana,
ja kanttiineissa on yleisesti tarjolla alkoholijuo-
mia. Kun Sosiaalitutkimuslaitos käynnisti laa-
jaa tutkimusta alkoholin myynnistä ja käytöstä
työpaikoilla, keskusjärjestöt suosittivat jäsenil-
leen, että kyselyyn ei vastattaisi. Tutkimus on
kuitenkin piakkoin valmistumassa ja tarjoaa
pohjan asiaa koskevalle keskustelulle. Hoitoon-
ohjauksen kehittämisestä pohjoismaiseen tai
amerikkalaiseen tapaan ei Tanskassa ole ollut
puhetta.

Alkoholin talous

Alkoholin taloudellinen merkitys on jätetty
lähes tyystin vaille huomiota Tanskan alkoho-
litutkimuksessa. Pohjoismainen vertailu on
osoittanut, että alkoholin tuotannon osuus te-
ollisuustuotannosta ja työllisyydestä on selväs-
ti suurempi kuin muissa Pohjoismaissa ja vien-
ti näyttelee merkittävää osaa (Kosonen 198l).
Ravintoloita ja krouveja on monipuolisesti tar-
jolla, yksi 600:aa tanskalaista kohti. Yksityis-
omistuksesta huolimatta alkoholin tuotanto on
pitkälle keskittynyttä (Meier l98l). De Fore-
nede Bryggerier kuuluu maailman oludättiläi-
siin. Sen 1,5 miljardin olutlitran vuosituotan-
nosta kaksi kolmannesta myydään tai valmis-
tetaan, omissa panimoissa tai lisenssillä, maan
rajojen ulkopuolella (Lybeck 1986). Tanska-
laisten oma viinatehdas, De Danske Spritfab-
rikker, hallitsee edelleen väkevien juomien
markkinoita, vaikka se joutuikin luopumaan
monopolistaan EY:n jäsenyyden myötä.

Hintapolitiikan harjoittamisesta kulutuksen
säätelemiseksi Tanskalla on kokemusta. Väke-
vien juomien verotuksen 34-kertaistaminen
vuonna l9l7 kymmenkertaisti niiden hinnat,
muutti Tanskan yhdellä iskulla viinamaasta

olutmaaksi ja vähensi tuntuvasti alkoholihait-
toja. Tiukkaa hintapolitiikkaa jatkettiin 1920-
ja 1930-luvulla, ja sitä pidetään edelleen, rin-
nan valistuksen ja tiedottamisen kanssa, alko-
holipolitiikan perusvälineenä (Petersen 1986).

Tosiasiassa parinkymmen viime vuoden ai-
kana alkoholijuomien, etenkin viinien, hinnat
ovat suhteessa elintarvikkeisiin selvästi halven-
tuneet. Haastattelututkimuksissa vastaajien
enemmistö ei pidä niitä liian korkeina. Tämä
on epäilemättä yksi syy kulutuksen kasvuun ja
viinin osuuden lisääntymiseen; tosin ekono-
metrisiä tutkimustuloksia alkoholijuomien hin-
ta- ja tulojoustoista ei ole julkaistu. Hinnat
vaikuttavat nykyäänkin alkoholin kulutuksen
tasoon ja jakautumiseen. Henkilökohtainen
kulutus on riippuvainen tulotasosta, ja ravinto-
lakulutuksen pieni osuus selittynee ennen
muuta anniskelu- ja vähittäismyyntihintojen
erolla.

Tehokkaampaan hintapolitiikkaan näyttäisi
siis olevan mahdollisuuksia. Vaikeutena on en-
nen muuta EY:n jäsenyys. Alkoholijuomien
verotus on Tanskassa ankarampaa kuin muis-
sa EY:n jäsenmaissa, ja tämä näkyy raja-kau-
passa. EY:n pyrkimys harmonisoida jäsenmai-
den verotus vuoteen 1992 mennessä tulisi mer-
kitsemään tanskalaisille tuntuvaa alkoholijuo-
mien halpenemista.

Mitä on suaaitseaaisuus?

Ehdotukset, jotka tähtäävät muutoksiin
Tanskan alkoholipolitiikassa, näyttävät aina
kilpistyvän siihen, että tanskalaiset haluavat
pitää kiinni liberalistisesta, mahdollisimman
vähiin rajoituksiin nojautuvasta politiikasta al-
koholiasioissa ja muillakin yhteiskuntaelämän
alueilla. Tanskalaisilla on ilmeinen tarve va-
kuuttaa kuulijalle ja ehkä itselleenkin, että al-
koholin käyttö on yksityisasia, johon ei tule
puuttua, kuten ei kuningattaren tupakointiin-
kaan. Suvaitsevaisuuden merkitystä suhtautu-
misessa yhteiskunnan ongelmiin korostetaan
keskusteluissa ja virallisissa dokumenteissa
miltei pakonomaisella tavalla. Se näyttää ole-
van olennainen osa tanskalaisten itseymmär-
rystä. Sen vuoksi on aihetta puhua suvaitsevai-
suudesta erityisenä tietoisuusmuotona, ideolo-
giana.

Suvaitsevaisuuden hallitseva asema tanska-
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laisessa yhteiskuntadebatissa ei sulje pois sitä,
että myös haukat ovat äänessä, vaatimassa
lakia ja järjestystä, pakkohoitoa ja poliisin voi-
mavarojen lisäämistä. Suvaitsevaisuus merkit-
see moniäänisyyttä. Tämän totesi jo Voltaire.

Suvaitsevaisuuden tekee mielenkiintoiseksi
käsitteeksi se, että sillä voidaan tarkoittaa mo-
nia eri asioita. Leo Tolstoin mukaan kaikki
onnelliset perheet ovat samanlaisia, jokainen
onneton perhe on onneton omalla tavallaan.
Vastaavasti voitaisiin ajatella, että on olemas-
sa vain yksi laji suvaitsevaisuutta, jokin erityi-
nen sosiaalisten suhteiden ominaisuus, joka te-
kee mahdolliseksi yhteiskunnan elää sovussa
itsensä kanssa. Asia taitaa kuitenkin olla moni-
mutkaisempi. Ehkäpä onnellisenkin perheen
on täytynyt löytää oma tapansa hoitaa jännit-
teitään ja kriisejään; yhteiskunnan suvaitsevai-
suus riippuu sen kyr,ystä kohdata ongelmia ja
kehittää ratkaisuja niihin.

Suvaitsevaisuudessa on kysymys sen hyväk-
symisestä, että on mielipiteitä ja tapoja, jotka
poikkeavat omista, erilaisuuden ja ongelmien
sietämisestä. Tällainen asennoituminen voi yh-
distyä erilaisiin elämänkatsomuksiin: nuoruu-
den itsekeskeisyyteen, joka ei piittaa muista
ihmisistä; keski-ikäiseen ja keskiluokkaiseen
omahyväisyyteen; kunnon kapitalistin myönty-
miseen kaikkeen, mikä tuottaa voittoa eikä häi-
ritse mielenrauhaa; tai tyyneen alistumiseen
elämän väistämättömien surkeuksien edessä.
Kääntäen, suvaitsevaisuuden puuttuminen
merkitsee sitä, että asioita ei siedetä. Tämän
taustana voi olla ahdasmielinen, tuomitseva
moralismi tai vakaumus, että vallitseva asian-
tila voidaan muuttaa paremmaksi.

Suvaitsevaisuutta on syytä tarkastella muus-
takin kuin yksilöllisten asenteiden näkökul-
masta. Asenteet ovat sidoksissa olemassa ole-
viin toimintamahdollisuuksiin. Minkä vuoksi
raittiusliike nousi ja laajeni monissa maissa
pitkin 1800-lukua? Miksi alkoholin käyttö, joka
aiemmin oli itsestään selvästi kuulunut sosiaa-
liseen elämään, tuli ongelmaksi ja paheksun-
nan kohteeksi?

Kuten monesti on esitetty, laajeneva kapita-
listinen teollistuminen asetti uusia vaatimuksia
työkurille ja palkkatyöläisten itsekontrollille.
Runsas alkoholin käyttö, joka ilman suurem-
paa haittaa sopeutui maatalousyhteiskunnan
verkkaiseen elämänmenoon, tuli sietämättö-

t4

mäksi tehtaissa ja kaupungeissa. Mutta funkti-
onaalinen yhteys raittiusliikkeen ja teollistumi-
sen välillä ei ollut välitön. Muutos alkoholiin
suhtautumisessa tapahtui ennen kuin teollinen
tuotanto alkoi laajassa mitassa muuttaa yhteis-
kuntaa, ja raittius nähtiin usein tärkeäksi asi-
aksi myös työväenliikkeessä (Porskrr Poulsen
1985; Bundsgaard & Eriksen l9B7).

Suoranaisemmin vaikutti kenties muuttunut
näkemys yksilöllisen ja sosiaalisen toiminnan
mahdollisuuksista. Parantuneet kommunikaa-
tioyhteydet tekivät ensi kertaa historiassa mah-
dolliseksi, että ihmiset saattoivat organisoitua
ajamaan päämääriään. Uudet instituutiot, ku-
ten koulut ja yliopistot sekä valtiolliset laitok-
set, tulivat välineiksi, joiden avulla, niin ajatel-
tiin, yhteiskunnan kehitystä voidaan ohjata ja
suunnata kohti haluttuja tavoitteita. Kehityk-
sen idea ja usko edistykseen hallitsivat 1800-
lukua. Tämä loi näkemyksen, että yhteiskun-
nallisia ongelmia ei tarvitse sietää. Niistä on
mahdollista päästä eroon.

Tällaisten pohdintojen valossa tanskalainen
suvaitsevaisuus alkaa näyttdä perin monivi-
vahteiselta.

Körsiuöllisyys

Tanskan hoitojärjestelmien yleislinjaa vor
luonnehtia kärsivällisyydeksi niitä kohtaan,
jotka saavat hoitoa alkoholi- tai huumeongel-
mien vuoksi. Hoitoon hakeutumisen ja sen jat-
kamisen tulee perustua hoidettavan vapaaeh-
toiseen suostumukseen. Laki mielisairaiden
hoidosta, lastenhuoltolaki ja rikoslain tarjo-
amat mahdollisuudet rangaistuksen korvaami-
seen hoidolla tai yhteensovittamiseen sen kans-
sa antavat riittävät edellytykset turvautua tar-
vittaessa pakkotoimiin.

Hoito on annettava hoidettavan ehdoilla.
Aineiden käytön lopettaminen ei ole hoidon
välttämätön tavoite. Tämä peruslinja korostuu
kaikissa hoitoa koskevissa kannanotoissa ja oh-
jelmissa. Hoitojärjestelmien kehittämistä kos-
keva raportti At mode mennesket hvor det
er... (1984) on ottanut motokseen Kierke-
gaardin sanat:

"Jos todella halutaan auttaa ihmistä eteenpäin, on
katsottava missä hän nyt on ja aloitettava sieltä. Tämä on
kaiken auttamistaidon salaisuus."



Humanitaarinen apu ja erilaiset tukitoimet
ovat keskeinen osa hoidon sisältöä. Sitä täy-
dentää monien vapaaehtoisten, ei-ammattilais-
ten työpanos.

Tämä ei sulje pois sitä, että hoito on myös
sosiaalista kontrollia. Sen tarkoituksena on vä-
hentää rikollisuutta ja ehkäistä päihdyttävien
aineiden käyttöä. Hoidon pitkäaikaisvaikutuk-
siin Tanskassa ei kuitenkaan uskota, eikä eva-
luaatiotutkimuksien tekemisestä ole innostuttu
(Atmade...l9B4):

"Hoito vaikuttaa niin kauan kuin se kestää jajoissain
tapauksissa vähän aikaa sen jälkeen."

Kriminaalihuollossa on todettu, että vanki-
loita on mahdotonta pitää vapaina huumeista
ja laittomista lää,keaineista turvautumatta koh-
tuuttoman kovaan kontrolliin. Ajatellen van-
kien enemmistöä, joka ei käytä huumeita, on
päädytty siihen, että "man mätte leve med
dette problem".

MiksiJeppe juo?

Hoitoasenteiden taustalla vaikuttaa yleisem-
pi näkemys alkoholi- ja huumeongelmien luon-
teesta. Tanskalaiset eivät ole taipuvaisia tulkit-
semaan sosiaalisia ongelmia nimenomaan al-
koholin tai huumeiden väärinkäytön aiheutta-
miksi, vaan korostavat mieluummin taustalla
olevia yhteiskunnallisia tekijöitä. Valtiopäivä-
debatissa vuonna l9B4 sosiaaliministeri Palle
Simonsen ilmaisi asian seuraavasti (Petersen
1986,200):

"Enemmän kuin alkoholin saatavuuteen on syytä kes-
kitryä väärinkäytön syihin.'

Tässä asiassa tanskalaiset osuvat alkoholi- ja
huumetutkimuksen arkaan ja teoreettisesti vai-
keaan kohtaan. Väärinkäytön haitat ovat osa
niiden sosiaalista kontekstia. Muita tekijöitä
on aina läsnä, ja väärinkäytöllä on syynsä.
Erimielisyydet ja kiistat siitä, missä määrin
aineiden käyttö ja saanti ovat vastuussa yhteis-
kunnan ongelmista, läpäisevät sekä arkiajatte-
lua että tutkimusta.

Niissä kulttuureissa, j oissa alkoholipolitiikka
on totuttu ottamaan vakavasti, alkoholi näh-
dään vahvana kausaalisena tekijänä. Arkielä-
mässä humalaan voidaan monesti viitata puo-

lusteluna käyttäytymiselle, joka muutoin olisi
tuomittavaa. Usko alkoholin voimaan ilmenee
ns. odotusvaikutuksia koskevista psykologisista
tutkimuksista. Tulosten yleislinja on se, että
kun koehenkilö uskoo nauttineensa alkoholia,
riippumatta siitä onko näin tapahtunut vai ei,
tämä vaikuttaa enemmän hänen käyttäytymi-
seensä kuin alkoholin nauttiminen itsessään.
Useissa maissa alkoholin läsnäolo onnetto-
muuksissa ja rikoksissa rekisteröidään rutiinin-
omaisesti ja läsnäolo kääntyy helposti merkit-
semään samaa kuin alkoholin aiheuttama. Oi-
keuskäytännössä syytetyn juopumus vaikuttaa
olennaisesti arvioihin rikollisen aikomuksen
läsnäolosta. Lääketieteessä monia alkoholin
käytön terveysvaikutuksia pidetään kiistatto-
mina. Tutkimus pystyy sitä paitsi rekisteröi-
mään yhä pienempiä suhteellisten riskien eroja
ja paljastamaan yhä etäisempiä kausaaliyh-
teyksiä ja vuorovaikutuksia. Kuva alkoholin
vaikutuksista laajenee jatkuvasti.

Mutta näihin tulkintoihin liittyy usein epä-
varmuutta ja epäröintiä. Tutkijat, jotka ovat
paneutuneet alkoholin osuuteen onnettomuuk-
sissa ja rikoksissa, ovat tulleet varovaisemmiksi
arvioissaan. Monet ilmiöt, joissa alkoholi on
ollut läsnä, olisivat tapahtuneet myös ilman
sen myötävaikutusta. Monien ongelmien syn-
tyyn alkoholi saattaa olla välttämätön mutta ei
riittävä syy.

Yksi mahdollisuus selvittää tämänkaltaisia
ongelmia ja etsiä niihin vastauksia on kohdis-
taa huomio kausaaliajattelun luonteeseen
yleensä. Monia asiaan liittyviä filosofisia poh-
diskeluja yhdistää näkemys, että kausaliteetin
käsite on peräisin inhimillisestä toiminnasta,
mahdollisuudesta manipuloida asiantiloja ha-
luttujen seurausten aikaansaamiseksi. Tästä
seuraa, että yksilöllisen ja kollektiivisen toi-
minnan tiedostetut mahdollisuudet perimmäl-
tään määräävät sen, millaisiksi näkemykset ja
teoriat syy- ja seuraussuhteista muodostuvat.
Todellisuus on äärettömän monimutkainen ko-
konaisuus, josta vain muutamat aspektit voi-
daan saada edes havainnoinnin kohteeksi.

Välttämättömiksi tai vaikuttaviksi syyteki-
jöiksi nousevat sellaiset seikat, joiden suhteen
on mahdollista tehdä jotakin. Ne voidaan
muuntaa toiminnan välineiksi, niihin nojautu-
en voidaan tehdä kokeita tai niihin voidaan
ainakin varautua. Vain niissä nähdään olevan

l5



kausaalista voimaa. Kaikki muut todellisuu-
den puolet kuuluvat "riittävien" syiden epä-
määräiseen joukkoon, eikä niitä voida koskaan
luetella tyhjentävästi. Näkemykset kausaalisis-
ta suhteista vastaavat todellisuuden käytännöl-
lisen hallinnan astetta. Kuten Marx asian il-
maisi, yhteiskunta asettaa itselleen vain sel-

laisia tehtäviä, joista se pystyy suoriutumaan.
Siten alkoholikin on historiallisesti saanut

kausaalisen merkityksensä sitä mukaa kuin sen
käyttöä on pystytty sääntelemään ja käytön
seurauksia hoitamaan. Siellä, missä yhteiskun-
nallisia edellytyksiä tähän on ilmaantunut, al-
koholin käyttö on lakannut olemasta sosiaali-
sen elämän itsestään selvä, tapojen ja perintei-
den hallitsema osa.

Vastenmielinen oaltio

Usein esiintuotu piirre tanskalaisten suvait-
sevaisuudessa on vastenmielisyys valtion kont-
rollitoimia kohtaan. Viranomaisten holhousta
kaihdetaan, ruotsalaisten tapa hoitaa asioita
on monille tanskalaisille "et skrremmelbillede".
Sen asemesta luotetaan epävirallisen lähikont-
rollin mahdollisuuksiin hallita ja hoitaa ongel-
mia. Tämän asennoitumisen ymmärtämiseksi
olisi tarpeen tuntea Tanskan historiaa, erityi-
sesti valtion ja kansalaisyhteiskunnan välistä
suhdetta. Talonpoikaiset elämänmallit ovat
vieläkin osa lähihistoriaa. Tällaiset asiat kuu-
luvat parhaiten tanskalaisten itsensä selvitettä-
viin.

Alkoholin osalta V. Greve (1982/1984) on
pohtinut, mikä sai tanskalaiset talonpojat luo-
pumaan viinan kotipoltosta lB00-luvun puoli-
välissä. 17O0-luvulla tanskalaiset olivat kaikes-
ta päättäen varsin juoppoa väkeä. Valtiovalta
kävi lähes 150 vuoden ajan taistelua kotipolt-
toa vastaan. Motiivina oli ennen muuta kau-
punkien aseman vahvistaminen, aseena rikos-
laki. Sjallandissa tämä onnistui, Jyllannissa ei.
Greven mukaan muutos sitten tapahtui, "kos-
ka ostoviinasta tuli maultaan parempaa kuin
kotipolttoinen ja koska kävi kannattavammak-
si myydä vilja ja ostaa viina kuin polttaa vilja
viinaksi".

L. Granberg (1986) on laajentanut tätä ana-
llysia ottamalla huomioon kansainvälisessä
kaupassa tapahtuneet muutokset ja niiden vai-
kutukset sekä talonpoikaiseen tuotantotapaan
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että alkoholin teolliseen valmistukseen. Halpa
tuontivilja teki teollisesta viinasta kilpailuky-
kyisen ja siirsi maataloudessa painopisteen vil-
jasta erikoiskasveihin ja kotieläintuotantoon.
Taloudelliset tekijät ovat joka tapauksessa ol-
leet näissä historiallisissa prosesseissa keskei-
sempiä kuin valtion kontrollitoimet.

Mutta lähiyhteisön sosiaalinen kontrolli,
vahva yhdenmukaisuuden paine näyttää kuu-
luneen tanskalaisen yhteiskunnan lähimennei-
syyteen. Tanskalaiselle on ollut ja ehkä on
edelleenkin tärkeää, mitä toinen tanskalainen
hänestä ajattelee.

Tanskalaissyntyinen kirjailija Aksel Sande-
mose on kuvannut Janten nimellä lapsuutensa
kotikaupunkia Jyllannissa. Janten laki kuuluu
koko ankaruudessaan seuraavasti:

l. Alä luule, että sinä olet jotain.
2. Alä luule olevasi yhtä hyvä kuin me.

3. Alä luule olevasi viisaampi ku:lrr me.

4. Alä kuvittele olevasi parempi kuin me.

5. Alä luule tietäväsi enemmän kuirr me.

6. Alä luule olevasi merkittävämpi krin me.

7. Alä luule, että sinä kelpaat johonkin.
B. Alä nar:r-:a meille.

9. Alä luule, että kukaan välittää sinusta.

10. Alä luule, että voit opettaa meille jotah.

Tuotannossaan Sandemose on pohtinut laa-
jalti tällaisen kasvuympäristön vaikutusta koko
omaan elämäänsä, samaan tapaan kuin Alice
Miller myöhemmin. Vasta vanhuudenpäivi-
nään, romaaninsa Pakolainen ylittää jälkensä
uuden laitoksen esipuheessa, hän oivalsi, miten
suuressa määrin hän kirjoitti sosiologisen tut-
kimuksen. Janten valtiossa ei tarvita ulkopuo-
lista kontrollia. Sen asukkaat pitävät itsensä ja
toinen toisensa yhteisessä orjuudessa.

En simmäis e s s ö luokas s a
h,ohti kuilun reunaa

Johan Galtung on puolestaan joskus luon-
nehtinut tanskalaista yhteiskuntaa seuraavasti.
Suvaitsevaisuus saattaa merkitä myös sitä, että
ongelmilta ummistetaan silmät silloin, kun
tuntuu, että niiden ratkaisemiseksi ei voida
;tehdä mitään. Jossakin kohdassa on raja, jossa
suvaitsevaisuus muuttuu piittaamattomuudek-
si.

Tanskalaisen alkoholitutkimuksen piirissä
on viime aikoina ryhdytty puhumaan "kulttuu-



risesta immuniteetista" alkoholin suhteen ja
etsimään tanskalaisesta alkoholikulttuurista
piirteitä, jotka ehkäisevät alkoholihaittojen
syntymistä. Ajatus on läheistä sukua yhdysval-
talaisessa alkoholipoliittisessa debatissa pit-
kään vaikuttaneelle ns. sosiokulttuuriselle mal-
lille. Se korostaa alkoholin käytön sosiaalisesti
kiinteyttäviä tehtäviä ja pitää raittiusliikkeen
perintöön sisältyvää ambivalenttia suhtautu-
mista alkoholiin ongelmallisen alkoholin käy-
tön keskeisenä syynä.

Tanskalaisten on ilman muuta syytä olla
hyvillään eräistä alkoholin käyttönsä ja sosiaa-
lisen elämänsä piirteistä. Rajussa humalassa
riehutaan harvoin, juopuneita ei tarvitse usein
viedä putkaan, väkivaltarikollisuutta on vä-
hän. Tanskalaiset osaavat juhlia ja pitää haus-
kaa. Mutta "kulttuurinen immuniteetti" ei tar-
joa suojaa maksakirroosia vastaan, ei estä juo-
punutta toheloimasta liikenteessä eikä näytä
myöskään estävän alkoholihaittojen kasvua.

Sosiokulttuurinen näkemys alkoholin käy-
töstä ei yleensäkään anna perustaa alkoholi-
asioiden suunnitelmalliselle hoitamiselle. Lai-
naanJ. B. Bakalarin ja L. Greenspoonin esittä-
mää arviota sosiokulttuurisesta mallista (1984,
l0l ):

"Malli tavallaan vastaa arkiymmärrystä; eräät etniset
ja sosiaaliset ryhmät tai kulttuurit pystyvät hallitsemaan
juomistaan ja huumeiden käyttöään ilman täyskieltoa.
Mutta tällainen kohtuullisuus on miltei aina tulos pitkäs-
tä historiallisesta kehityksestä, ei nykyisistä säännöistä ja
ohjeista. Ei ole selvää, missä määrin juomista ja huumei-
den käyttöä pystytään manipuloimaan tietoisen politii-
kan keinoin. Ei ole mitään yksinkertaista tapaa selvittää,
miksi jokin ryhmä selviytyy siitä, ja saada toiset noudar-
tamaan esimerkkiä. Tavanomaiset suositukset mainon-
nasta, koulujen huumevalistuksesta, oluenja viinin käy-
tön edistämisestä väkevien juomien kustannuksella jne.
näyttävät hyvin keveiltä aseilta, kun vastassa ovat syvälle
yhteiskunnan elämään juurtuneet tavat. Tosiasiassa nä-
mä keinot yleensä osoittautuvat tehottomiksi."

Käytännössä sosiokulttuurinen näkemys
merkitsee laissez-faire-politiikkaa alkoholiasi-
oissa. Se saattaa merkitä myös sitä, että ongel-
mia kieltäydytään näkemästä.

Suaaitseaaisuus on ollut koetteilla . . .

Huumeongelma ilmaantui tanskalaiseen j ul-
kisuuteen loppukesällä 1965 iltapäivälehdistön

tehtyä ensimmäiset "paljastuksensa" nuorison
hasiksenpoltosta Kööpenhaminassa. J H.
Winslovin (1984) analyysin mukaan tapahtu-
mien kulku seuraavien viiden vuoden aikana
noudatteli tavanomaista kaavaa sosiaalisten
ongelmien määrittelyssä. Paljastusvaiheesta
edetään legitimointivaiheeseen, jossa ongel-
man vakavuus tunnustetaan ja sen luonne hah-
motetaan. Mobilisointivaiheessa viranomaiset
ja kansalaisjärjestöt tarttuvat ongelmaan. Vi-
rallinen toimintaohjelma muotoillaan ja pan-
naan käytäntöön. Hallinnolliset rutiinit alka-
vat pyöriä, kontrollikoneistot pyrkivät lisää-
mään resurssejaan ja laajentamaa\ toimin-
taansa.

Tanskassa poliisi omaksui nopeasti lehdis-
tön esittämät näkemykset huumeongelman
laajuudesta. Lääkintöhallitus oli pakotettu ot-
tamaan vastuu siitä, koska vain sillä oli asian-
tuntemusta, johon huumelainsäädäntö perus-
tuu. Hasis ja nuorison protestiliikkeet kytket-
tiin yhteen, ja huumeongelma määriteltiin en-
nen muuta nuoriso-ongelmaksi, jossa kyse on
"avoimesta uhasta keskeisiä arvoja kuten ahke-
ruutta, kuria, aineellista hyvinvointia, valtiota
ja sen edustajien kunnioittamista vastaan"
(Winslov 1984, 40).

Huumeet saivat yleisessä tietoisuudessa vah-
van symbolisen latauksen, ja hasiksenpoltto
laajeni seuraavina vuosina "sosiaalisen tartun-
nan" välityksellä. Poliisin voimavarat olivat
täysin riittämättömät sen pysähdyttämiseen.
Tämä johti vuonna 1969 oikeusasiamiehen
kiertokirjeeseen, jossa oikeusistuimille annet-
tiin huumelainsäädännön soveltamisohjeet.
Kannabikseen ryhdyttiin soveltamaan olennai-
sesti lievempiä seuraamuksia kuin muihin huu-
meisiin. Sen sijaan suhtautumisessa muihin
huumeisiin, etenkin opiaatteihin, omaksuttiin
tiukka linja. Poliisin toimivaltaa ja resursseja
lisättiin tuntuvasti.

Psykiatrinen hoitojärjestelmä oli huonosti
valmistautunut ottamaan vastaan nuoria huu-
meiden käyttäjiä, jotka erosivat selvästi perin-
teisestä potilas.joukosta. Samanaikaisesti sosi-
aalisektori oli muuttumassa koko yhteiskunnan
palveluorganisaatioksi, joka otti tehtäväkseen
ratkaista muuttuvan yhteiskunnan sopeutu-
misongelmat. Elettiin hyvinvointiyhteiskun-
nan kultaisia vuosia. Terveydenhoitojärjestel-
mä käänsi selkänsä nuorille huumeiden väärin-
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käyttäjille, mutta sosiaalihuolto avasi heille sy-
linsä. Sen piirissä luotiin, 1960-luvun amerik-
kalaisten virikkeiden pohjalta, erityisistä nuo-
risokeskuksista koostuva hoito-organisaatio ja
sosiaalipedagoginen hoitoideologia, jonka ta-
voitteena oli sopeuttaa yhteiskunnasta vieraan-
tuneet nuoret perheeseen, kouluun ja työelä-
mään.

Tanskan huumeongelma sai muotonsa 1970-
luvun alkuun mennessä ja sen yleiset piirteet
ovat sittemmin pysyneet samoina. Amfetamii-
ni on tullut kuvaan l98O-luvun puolivälin jäl-
keen. Kuten muissakin länsimaissa, on joukko-
tiedotusvälineiden ja viranomaisten osuus
huumeongelman määrittelyssä ja painopistei-
den asettamisessa ollut keskeinen.

Psykofarmakoiden käyttö ei herätä julkista
huomiota eikä viranomaisten tai edes tutkijoi-
den kiinnostusta. Tanskassa niiden kulutus on
kuitenkin selvästi suurinta Pohjoismaissa
(Bruun l9B2; Hansen 1986). Usein ne halu-
taan kokonaan rajata huumeongelman ulko-
puolelle. Myös hasiksen polttaminen on jossain
määrin normalisoitunut. Se on menettänyt
kulttuurista protestiarvoaan ja käytön laajene-
minen on hidastunut tai suorastaan pysähty-
nyt. Arviot säännöllisesti (vähintään 2 kertaa
kuukaudessa) käyttävien lukumäärästä l9B0-
luvulla vaihtelevat 100 000:sta 150 000:een.
Eräissä väestöryhmissä hasiksesta on tullut
Tanskassa, kuten muutamissa muissakin mais-
sa, sosiaalinen nautintoaine alkoholin rinnalle.
Tanskalaiset näyttävät sopeutuneen ajatuk-
seen, että kannabis ja psykofarmakat ovat asi-
oita, joiden kanssa täytyy elää.

Toisin kuin on usein arveltu, hasiksen käyttö
ei ole jatkuvasti laajentunut epidemian tavoin,
vaikka sitä on helposti saatavilla. "Porttite-
oria", jonka mukaan hasiksen käyttö ennen
pitkää johtaa kovien huumeiden käytön laaje-
nemiseen, ei myöskään saa tukea Tanskan ke-
hityksestä.

. . ja kohdannut rajansa

Kovien huumeiden, ennen muuta opiaattien
käyttö on keskittynyt pieneen väestöryhmään.
Arviot sen suuruudesta vaihtelevat 6 000:sta
l0 000:een (Narkotikasituationen i Norden,
l9B4). Opiaatit eivät mahdu tanskalaisen su-
vaitsevaisuuden piiriin. Niiden saantiin ja nii-
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den väärinkäyttäjiin on kohdistunut voimakas
ja määrätietoinen kontrolli. Kun hasiksen polt-
taja vain poikkeustapauksissa joutuu tekemi-
siin poliisin tai hoitojärjestelmän kanssa, opi-
aattien väärinkäyttö johtaa väistämättä tähän
ennemmin tai myöhemmin.

Winslsvin analyysi opiaattien käytöstä ja
kontrollista (1984) osoittaa, miten kiinteä yh-
teys vallitsee harjoitetun kontrollipolitiikan ja
väärinkäytön muotojen ja seurausten välillä.
Kontrollin yleisenä tarkoituksena on maksi-
moida opiaattien "efektiivinen hinta"; rahan
lisäksi on kysymys hankkimisen vaikeudesta,
epätietoisuudesta laadun j a myrkyllisten lisäai-
neiden suhteen sekä pidätysriskistä. Kontrollin
vaikutukset väärinkäyttäjien elämään ja tans-
kalaiseen yhteiskuntaan ovat olleet tuntuvat.

On todettu, että 1960-luvun.jälkeen huume-
kysymys on Pohjolassa ollut voimakkain oi-
keuslaitokseen vaikuttanut yksittäinen tekijä
(Heckscher 1985, 64). Lainsäädännöllisen pe-
rustan Tanskan huumekontrollille antavat
vuoden 1955 laki huumaavista aineista, johon
on myöhemmin tehty pieniä muutoksia, sekä
rikoslakiin vuosina 1969, 1975 ja l9B2 liitetyt
"ammattilaispykälät" (§:t 191, 19lA). Ne ovat
nostaneet maksimirangaistuksen törkeistä
huumerikoksista l0 vuoteen vankeutta, kun on
kyse suurten määrien myynnistä tai välittämi-
sestä ansiotarkoituksessa.

Vuonna l9B4 tehdyn tiedustelun mukaan
rikospoliisin kokonaisvahvuudesta, I 900:sta,
200-250 työskentelee kokoaikaisesti huume-
asioiden parissa. Tähän on lisättävä järjestys-
poliisin ja syyttäjälaitoksen panos. Poliisin tek-
ninen välineistö on monipuolistunut. Keskus-
telua poliisin toiminnasta ovat nostattaneet
pitkät pidätysajat ja poliisin soluttautuminen
huumekauppaan. Niitä on arvosteltu laajalti
perinteisen oikeuskäytännön vastaisiksi ja oi-
keusturvaa heikentäviksi.

Poliisin tietoon tulleiden huumerikosten
määrä on 1960-luvun.lälkipuolen lukuihin ver-
rattuna kymmenkertaistunut, noin 9 000 ta-
paukseen vuodessa 1980-luvun alkupuolella.
Kaksi kolmannesta näistä johtaa pelkästään
suulliseen tai kirjalliseen varoitukseen, yksi
seitsemästä ehdottomaan vankeusrangaistuk-
seen (lukuihin sisältyy usein muitakin kuin
huumerikoksia). Vankiluvusta lienee noin nel-
jännes rekisteröityjä huumeiden väärinkäyttä-



jiä. Pyrkimys ehkäistä huumeiden käyttöä van-
kiloissa on vaikeuttanut kriminaalihuollon ke-
hittämistä.

Opiaattien väärinkäyttäjien lukumäärän on
arvioitu pysytelleen samansuuruisena 1970-lu-
vun alusta lähtien. Kyseessä on urbaani, Köö-
penhaminan ja Arhusin liepeille keskittyvä il-
miö. Väärinkäyttäjiin kuuluu kaikista yhteis-
kuntaluokista olevia ihmisiä, vaikka työläis-
tausta on yliedustettuna. Yhteistä ovat huonot
lähtöedellytykset normaalielämässä selviyty-
miselle: rikkinäinen lapsuudenkoti tai laitos-
tausta, huono koulutustaso. Käyttö on tyypilli-
sesti alkanut ennen 20 vuoden ikää. Vain kym-
menesosa on säännöllisessä työssä.

Kontrollin kiristyminen on vaikuttanut olen-
naisella tavalla opiaattien markkinoihin ja vää-
rinkäyttäjien elinehtoihin. Kun opiaattien
saanti on vaikeutunut ja niiden hinta noussut,
niistä on siirrytty pääasiassa sekakäyttöön, jos-
sa erilaiset kipu-ja rauhoittavat lääkkeet näyt-
televät suurta osaa alkoholin ja hasiksen ohel-
la. Winslovin arvion mukaan opiaattiannoksen
hinta nousi yli 2O-kertaiseksi 1970-luvun alun
ja l980-luvun alun välillä. Samana aikana opi-
aattien käyttö putosi kymmenenteen osaan
aiemmasta. Tämä merkitsee, että laittoman
myynnin arvo kaksinkertaistui. Voitot salakul-
jetuksesta ja laittomasta myynnistä kasvoivat.

Paine rikollisen elämäntavan omaksumiseen
väärinkäyttäjien keskuudessa on voimistunut.
Vaikka poliisilla onkin taipumus liioitella arvi-
oita väärinkäyttäjien rahantarpeesta, seuraus-
rikollisuus on joka tapauksessa väistämätön
osa opiaattien käyttöä (Balvig l9B5). On arvi-
oitu, että poliisille vuosittain ilmoitetuista
700 000 rikoksesta noin seitsemäsosa, lähinnä
erilaisia omaisuusrikoksia, on opiaattien vää-
rinkäyttäjien tekemiä. Kyse on yhtäältä siitä,
että opiaattien väärinkäyttö yhdistyy alun pe-
rin rikolliseen elämäntapaan, toisaalta siitä,
että väärinkäyttäjien keskuudessa tapahtuu
jatkuvaa valikoitumista. Väärinkäyttöä voivat
jatkaa vain ne, jotka pystyvät ja suostuvat
tekemään rikoksia rahan saamiseksi.

Toinen seuraus harjoitetusta kontrollipolitii-
kasta on suuri kuolleisuusja sairastavuus vää-
rinkäyttäjien keskuudessa. Kuolinriski on ollut
noin 2S-kertainen samanikäiseen normaalivä-
estöön verrattuna. Kuolinsyynä ovat ennen
muuta myrkytykset (89 %). Myrkytysriskiä

lisäävät markkinoilla olevien aineiden laatu-
vaihtelu ja epäpuhtaudet sekä turvautuminen
lääkeaineisiin. Useissa laillisessa myynnissä
olevissa lääkkeissä ero normaaliannoksen ja
tappavan annoksen välillä on pieni. Itsemur-
hia on arvioitu olevan 13-28 7o kuolemanta-
pauksista.

V apaakaupunki C hristiania

Tanskalaisen yhteiskunnan hyvä ja paha il-
menevät kaikkein pelkistetyimmin Christiani-
assa, josta on tullut tanskalaisen suvaitsevai-
suuden näkyvin ja kiistellyin symboli. Vuodes-
ta 1971 lähtien vapaakaupungiksi julistautu-
nut Christiania on asukkaidensa ponnistuksin,
poliittisen vasemmiston vastahakoisella ja hor-
juvalla tuella, uhmannut oikeistohallitusten,
väestön enemmistön ja ulkomaiden hallitusten
pyrkimyksiä karkottaa asukkaat ja repiä kau-
punki maan tasalle.

Poliittis-ekonominen analyysi (Madsen
l98l) tuo esiin, että Christianiassa kaksi maa-
ilmaa kohtaa toisensa. Sinne ovat lähteneet
keskiluokasta lähtöisin olevat liberaalit, jotka
ovat ottaneet Gorzinsa ja Habermasinsa tosis-
saan, etsimään ja kehittämään vaihtoehtoista
elämäntapaa, parempaa maailmaa. Sinne on
jeutunut hyvinvointiyhteiskunnan alempi pro-
letariaatti, nykykapitalismin syrjäyttämät ja
sen vauhdista pudonneet.

Edellisten ongelma on se, että he ovat me-
nestyneet liiankin hyvin, kaupallisesti. Laajalti
tiedetään, että Christianiassa saa kuulla kun-
non rockia ja syödä hyvää ruokaa. Siellä ei
tarvitse maksaa liikevaihtoveroa, mikä paran-
taa christianialaisten kilpailukykyä. Sosiaali-
huolto toimii taloudellisena suojaverkkona.
Christianiasta on tullut menestyvä turistikoh-
de, joka vetää puoleensa sekä maksukykyistä
väkeä että kesäturisteja kaikkialta maailmasta.
Uuden elämäntavan etsijöistä tulee pikkupor-
vareita, liikemiehiä.

Jälkimmäisille huumekauppa on helppo ta-
pa pysyä hengissä, ainoa tapa saada stereot.
Huumekaupan avulla he säästävät valtion so-

siaalimenoja arviolta 100 milj. kruunua vuo-
dessa. He ovat kansainvälisen huumekaupan
viimeinen lenkki ja sen avuttomin uhri. Tämän
ketjun päässä, kaukana Christianiasta, operoi-
vat huumekaupan suurliikemiehet poliisin ja
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omien armeüoiden suojaamina. Heihin rikos-
lain "ammattilaispykälät" eivät tehoa.

Christianian kaksi maailmaa eivät elä sovus-
sa keskenään. Ristiriita kärjistyi vuonna 1979
sisällissodaksi, jossa edelliset, poliisin kanssa
liittoutuen, karkottivat kovat huumeet Christi-
aniasta. Christianian ja koko yhteiskunnan pe-
rusristiriitaa he eivät pystyneet karkottamaan.

Huumeongelman hoitoa uai yllöpitoa?

Hoitoa opiaattien väärinkäyttäjille on tarjol-
la. Kuntien ja läänien sekä kirkon ja poliisin
hoitamia tai itsenäisiä nuorisokeskuksia on 2l
eri puolilla maata) kaikkiaan hoitopaikkoja on
I 300. Hoidon tavoitteena on auttaa nuoria
löytämään elämäntapa, jossa huumeiden
osuus ei ole keskeinen ja joka tyydyttää heitä
itseään eikä koidu rasitukseksi yhteiskunnalle.
Hoitojärjestelmän ei ole kuitenkaan katsottu
täyttäneen siihen asetettuja toiveita. Syitä on
etsitty ensin liian radikaaleista hoitomalleista
ja hoitajien ammattitaidottomuudesta, sitten
hoidon byrokratisoitumisesta ja hierarkisoitu-
misesta ja lopuksi hoidettavien puuttuvasta
motivaatiosta.

On itse asiassa hieman paradoksaalista, että
kaikkiaan varsin humaani tanskalainen sosiaa-
lipedagogia ei tavoita ihmisiä, joiden elämä on
kaikin puolin kurjaa ja turvatonta. Sen täyttä-
vät jatkuva huoli rahasta ja aineiden saannista,
terveydestä ja hengissä pysymisestä, pelko
kiinni joutumisesta, ulkopuolisten epäluulo ja
halveksunta.

Voidaan tietenkin sanoa, että kun maassa on
300 000 työtöntä, huumeiden väärinkäyttäjien
kuntoutus ei voi onnistua. Heillä on alun perin
huonot edellytykset kilpailla työmarkkinoilla ja
selviytyä elämässä. Mutta tämän ohella voi-
daan ajatella, että terapian perusideologia ei
toimi. Sellainen näkemys, että täysi-ikäisen ih-
misen elämä voitaisiin jotenkin kelata uudel-
leen alkuun, että resosialisaatio voisi onnistua
siinä, missä primaari sosialisaatio on epäonnis-
tunut, on tarkemmin ajatellen aika outo. Wins-
lav toteaa, että "väärinsosiaalistamismalli" an-
taa kyllä oikean kuvan huumeongelman yhteis-
kunnallisista syistä, mutta siitä ei ole apua,
kun olisi tultava toimeen huumeiden väärin-
käyttäjän kanssa (1984, 192):

"Vaikka väärinsosiaalistamismalli on kuva yksityisestä
toimivasta ihmisestä, se auttaa minua vain yhteiskunnan
ymmärtämiseen - ei päätökseeni siitä, miten minun
pitäisi suhtautua Periin, Pouliin taiJensiin."

Hoitoideologiassa on aukko. Monissa muls-
sa maissa tätä aukkoa ovat täyttämässä uskon-
nolliset ja kvasiuskonnolliset ideologiat. Tans-
ka on niin maallistunut maa, ettei tämä toimi.
Sen sijaan lukuisat sosiaaliset kokeilut ovat
pyrkineet saamaan aikaan vaihtoehtoisia mil-
jöitä ja elämäntapoja, turvapaikkoja niille, joil-
le valtakulttuurissa ei ole tilaa. Tällaiset aja-
tukset olivat vahvasti läsnä, kun sosiaalipeda-
gogiaa suunniteltiin 1970-luvun alussa. Talou-
dellisten vaikeuksien ja poliittisen vastustuksen
paineessa ne ovat vähitellen murentuneet.

Pragmaattisen vaihtoehdon opiaattien vää-
rinkäyttäjien hoitoon on tarjonnut miedon
huumeen (metadon) linja. Antamalla väärin-
käyttäjille laillista lievästi euforisoivaa huu-
metta heidät pyritään vieroittamaan kovista
huumeista ja vähitellen kaikista aineista. Me-
nettelyn puolestapuhujien mielestä sen edut
ovat ilmeiset. Aine on halpa ja turvallinen.
Kontrolloitu metadonin jakelu rekisteröidyille
väärinkäyttäjille vie pohjan laittomilta markki-
noilta, vähentää omaisuusrikollisuutta, estää
aidsin leviämistä ja eliminoi laittomien ainei-
den käytöstä aiheutuvat myrkytysriskit. Vas-
tustajien mielestä metadonhoito merkitsee vää-
rinkäytön rohkaisemista.ja sitä, että lääkäreis-
tä tehdään laillisia huumevälittäjiä.

Tutkimus metadonhoidon soveltamisesta
l980-luvun alussa ei antanut kovin myönteistä
kuvaa sen vaikutuksista (Winslzv & Eg.
l9B4). Väärinkäyttäjien ei ollut helppoa irtau-
tua elämäntavastaan, laittomien huumeiden
käyttö ei lakannut, kontaktit lääkärien ja hoi-
dettavien välillä jäivät pinnallisiksi. Rikolli-
suus tosin väheni kolmanneksen. Silti meta-
donhoito on yleistynyt Tanskassa: vuonna
198l sitä käytettiin 400 hoidettavaar5 vuonna
l9B7 1 400:aan. Menetelmän epäkohtia pyri-
tään korjaamaan tehostamalla kontrollia ja tu-
kitoimia, ennen muuta siirtämällä hoito yksi-
tyislääkäreiltä julkisen terveydenhoidon vas-
tuulle (Metadon . . . l9BB).

Tanskan huumepolitiikasta ei puutu jännit-
teitä ja ristiriitoja. Suvaitsevaisuus on joutunut
koetteille .ja osin murtunut. Kontrollihaitat
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ovat tuntuvia, ja hoito ei ole osoittautunut
tulokselliseksi. Tanska ei ole myöskään saanut
kovin paljon ulkomaista ymmärtämystä, eten-
kään muista Pohjoismaista. Tanskan kontrolli-
poliittinen linja on viimeksi määritelty YK:n
huumeidenvastaisessa ministerikokouksessa
kesällä 1987. Huumeista vapaa maailma on
epärealistinen tavoite, sen asemesta on pyrittä-
vä minimoimaan kustannukset. Hoidon tavoit-
teet on asetettava realistisesti. Kontrollista ja
rankaisemisesta aiheutuvat haitat ja kustan-
nukset eivät saa nousta väärinkäytön kustan-
nuksia suuremmiksi.

Kokemus ja tieto

Tanska on helppo kokea viihtyisäksi maaksi.
Siellä on mainio liikennemiljöö kävelykaduista
moottoriteihin, hienoja kaupunkinäkymiä, kor-
keatasoinen puutarhakulttuuri, hyvä ruoka,
erinomaisia leivoksia. Jos on kävelyllä koiran
kanssa, voi poiketa kapakkaan iltaoluelle. Tu-
risteihin on jo totuttu eikä heidän anneta häiri-
tä. Tämä taas saa turistin tuntemaan olonsa
mukavan rentoutuneeksi, vapaaksi ja ulkopuo-
liseksi.

Göran Schildt, paljon matkustanut mies, on
kirjassaan Aurinkolaiva vuodelta 1957 sanonut
seuraavasti:

"(. . .) ." usko, että voimme ymmärtää mitään muuta
kulttuuria kuin omaamme. Tai pikemminkin: siitä,
mikä on liian vierasta, voimme hankkia vain tietoja,
emme elämyksiä, ja siten se jää arvottomaksi. Näin on
ainakin minun laitani. Elämys on yksilön reaktio siihen,
mitä hän kohtaa, tiedot sitävastoin sellaista, mikä liittyy
vain objektiin. Vai onkohan tietoja yleensä olemassa?

Joskus kuvittelen, että tiedot ovat elämyksien erityismuo-
to, että ne ovat kuolleimpia, mielenkiinnottomimpia ja
tehottomimpia elämyksiä."

Ammattinsa takia tutkija ei voi yhtyä
Schildtin näkemykseen. Tutkijan tavoitteena
on käsitteiden avulla artikuloitunut kokemus.
Mutta Schildtin tekemä erottelu on tärkeä. Se

muistuttaa siitä, miten tiukasti meihin itseem-
me sidottua on kokemuksemme ja miten tiu-
kasti kulttuuriin sidottua on se, mitä koemme.
Voimmeko ylipäänsä oppia jotain Tanskasta?
Ehkä hieman kärsivällisyyttä.
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English Summary

Juha P artanen : T anskalainen suu aits euaisuus (D an-
ish tolcrance)

Denmark stands apart from the rest of the Nordic
countries regarding alcohol and drugs, yet the problem
keeps the Danes occupied, too. Research is of a high
standard, despite sparse resources, although economic
research is altogether non-existent. This is strange lor
several reasons: the economic importace of alcohol in
Denmark is considerable; pricing policy has long been
considered the most important means of implementing
alcohol policy; and EC integration moves are leading
towards substantial reductions in the cost ofalcohol.

The consumption of alcohol in Denmark increased
with marked rapidity in the years 1968-1974. Since
then, annual consumption ofalcohol has stabilized at l0
litres of pure alcohol per person. Consumption of wine
continues to increase. About 90% ofinterviewees over l4
years ol age had had a drink in the week preceding the
interview; of the men interviewed 3o/o were teetotallers
and of the women, 107o. Consumption of alcohol at
places of employment is commonplace.

According to statistics all alcohol-related problems
have clearly escalated since 1970, but the Danes are
largely unconcerned about this, at least for the present.
The Danes almost compulsively emphasize the impor-
tance of tolerance, both private and public.

On closer observation, it becomes apparent that there
are many sides to Danish tolerance. Patience and "taking
a person for what they are" seem to be the guiding
principles in drug rehabilitation. This reflects how the
Danes perceive the nature ofalcoholism and drug abuse.
They are loath to interpret social problems as the direct
result of alcohol and drug abuse, but rather stress the
influence of social background factors. The Danes shun
the idea of olficial paternalism and opt f,or non-o{ficial
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means in controlling and dealing with the problem. How-
ever, tolerance may also mean that the Danes are shut-
ting their eyes to the problem, travelling "first class
towards the edge of an abyss" (Johan Galtung). At some
point, tolerance becomes indifference.

The arrival of the drug problem.in the mid sixties put
Danish tolerance to the test. The Danes got used to the
fact that cannabis and psychopharmaceutical drugs u'ere
something they had to learn to live with. Contrary to
what was initially predicted, the use of hashish has not
spread like an epidemic, even though it is readily avail-
able. Opiates, however, and more recently ampheta-
mines, have overstepped the boundaries ofDanish toler-
ance. Decisive and ironhanded controls have been set up
to curtail the availability and abuse of these drugs. The
number of abusers of opiates has been estimated at
6 000-10 000 and this figure has remained stable since
the beginning of the seventies.

The changes these controls have brought about in the
Danish legal system and in the lives ofdrug abusers have
been considerable. Police investigation techniques have
been widely criticized for conflicting with traditional legal
praxis and for diminishing legal safety. The pressure for
drug abusers to adopt a criminal lifestyle has intensified,
and the death risk for drug users is about 25 times greater
than for the normal population of the same age.

The Danish drug policy does not lack internal tension
and paradoxes. The policy seeks to ensure that the dam-
age and costs arising from controls and punitive measures
do not exceed the present cost ofdrug abuse to society.
However, Danish tolerance has been put to the test and
not passed with full marks. The drug control problems
are substantial, and rehabilitation has not succeeded.
Nor has Denmark received much international support,
particularly not from the Nordic countries.
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