
"Vi är mänga, ai är hälften,
hälften at: alla som finns är
kairuts!"

Niinhan me lauloimme 70lu-
vun naisliikkeen taisteluvuo-
sina 

- 
me miehetkin. Eikt;

olisi jo korkea aika kaantaa
larrlu tuisinpäin. arala parlui-
nen suunsa? \ousta vuosien

nöyryytyksestä? Muodostam-

m.han mekin puolet. sen toi-
sen puoliskon. Kauanko vielä
kestää. ennen kuin mies tulee
tietoiseksi omisla oikeuksis-
taan? Oikeudestaan lapsiin.
oikeudestaan lapseen itses-
sään? Oikeudestaan välttää
ennenaikaista kuolemaa? Ol-
la ryyppäämättä, rehkimättä
j ne.?

Me, jotka osallistuimme 70-
luvun feministi laulantaan, ha-
lusimme toki kaikesta sy-
dämestämme. että naisetkin
pääsisivät osallisiksi meille
miehille itsestään selvinä pi-
detyistä oikeuksista. Mutta
muistan hyvin 

- 
eikä se ole

uuskonserr ali ivisla jälki\ i i-
sautta 

-, 
että se jo silloin ka-

jahtijotenkin lalskilta. ]lttä me

lauluryhnrän tenorit .ja hassot

kielsimme jotain itsessämme.

Sen jälkeen maailma on mel-
koisesti muuttunut. Naisliike
on tullut (a mennyt?), naisl.ut-
kimus on vakiinnuttanut ase-

mansa jne. Mutta missä piiles-
kelevät miehet'? Miesliike lo-
pahti, ennen kuin se kunnolla
pääsi edes alkuun. Suomalai-
sesta nriestutkimuksesta ei
kehtaa puhuakaan. muutamia
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MISSA VIIPYVAT MIEHET?

alkoholitutkimuksen tiimoilta
(rlypillistä kllll) tehtyja toita
lukuun ottamatta.

Oireellista on myös se, että
miehen ääntä eduslaral niin
usein naiset; niinhän se on

kautta aikojen ollut. Iluotsa-
lainen psykologi Ilarbro
Lenn6er - Axelson on kirj assaan

Männens röster i kris och för-

änclring ottanut tehtäväkseen
loimia miesten lulkkina. Ja to-
ki hanella on siihen mitä par-
haimmat edellytykset, silla han

on jo usean vuoden ajan loimi-
nut "kriisiytyneiden" miesten
maailmassa. aikaisemmin van-
kilassa ja nyl mieslen "kriisi-

päivystyksessä" nimeltä Kris-
cenlrum for M,in. juka l,,imii
Göteborgissa. Se on yksi nel-
jästä miespäivystyksestä Ruot-
sissa (v. 19891. Sieltü r oir at

miehet saada asiantuntevaa
apua muilta miehilta (henkilö-
kunta on pääasiassa miespuo-
lisla). Lennler-Ax.lson siis
tietää, mistä puhuu.

Ja Männens röster onkin
monessa suhteessa sympaat-
tista luettavaa. Ennen kaikkea
siksi, että tekijä niin johdon-

mukaisesti antuu miesten it-
sensä puhua. Tielysli kunsien
väliin mahtuu melkoinen an-

nos miehistä surkeutta eli kai k-
ki tunnetut tiedot ja tilastot
miesten kovasta kohtalosta.
l,enn6er -Axelson valttaa kui-
tenkin mummomaisen mora-
lismin yrittaessään johdon-
mukuisesti nahtla totlellisuu-
den miesten silmin. Enncn
kaikkea han yrittaä palauttaa

miehille heidan kadotetun

1lpe1 lensä. heirlan miehisyy-

tensä. Sen kaiken. minkä mel-
kein,,linrm. katloltaneel parin
r uosikymmenen naispommi-
tuksen takia (ruotsalaiset mju-
kismiehet eritoten). Kirja e-
dustaa toisin sanoen yritystä
tehdä arvokkuustutkimusta
(vrt. naistutkimuksen kehitys
surkeustutkimuksesta arvok-
kuustutkimukseksil). Kirja
kousluu kahdentl yppiseslä ma-

teriaalista: toisaalta melko kat-
tavasta miehen kuvasta tehty-
jen tutkimusten valossa (lähin-
nä psykologian ja sosiaalipsy-
kologian aloilta), toisaalta kon-
kreettisesta elämystiedosta,
silla 87 kriisikeskuksessa käy-
nyttä miestä esittelee kirjalli-
sesti miehenä olemisen tuskaa
ja ilonaiheita.

Eihan se mikaän uutinen ole,
että me miehet olemme yli-
eduslettuina terve; teen liitll-
villä muuttujilla (ilmaistakseni

asian miehisen mutkikkaasti).
Voimme yksinkertaisesti huo-
nosti .ia olemme sita paitsi
huonoja tekemään asialle mi-
tään. Mielenkiintoisempaa on-
kin tekijan tapa osoittaa niitä
uusia ristiriitoja, joita 

- 
para-

doksaalista kyllä- syntyy, kun
miehel tuler at tietoisiksi omis-
ta oikeuksistaan. Tai yksinker-
taistaen: kun mies viimein ta-
juaa. että han kaipaa lapsiaan.
jaolisi valmis uhrautumaan hei-

dän hyväkseen, lasten äiti onkin
jo saanut tarpeekseen ja muut-

tanut tipotiehensä- lapset mu-
kanaan.
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Tämän seuraukset näkyvät
satl,rissal uhansissa kotl"issa
ympliri Pohjoismrrita joku rii-
k,,nloppu: s1 ,lLimiä särkerJ
laistelu lapsistu. Trimrirrtyl ppi-
set jännitteet tuIevat väistämät-
tä olemaan olennainen osa las-

ten maailmaa tulevaisuu<lessa.

Ja nrika tärkeintä tässä yhtey-

dessä: mitä tietoisemmiksi
miehet tulevat. sitä lihavarn-
rniksi tulevat riidatkin. Mita
siitä opimme'i En tietlä. Mutta

omista ajatuksistani sen ver-
rar). ellä turrsirr nrielihyväli
Iorletessani I]arbro Lenn6er
-{relsonin kirjoittararr eräärr

maahan muuttaneen rniehen

kokemuksista ruotsalaisesta
suhdekulttuurista näin: "Liik-
kuvammat 

- 
vai pitaisikti

sanoa sekavammat - 
suhde-

muodot, esirn. avoliitot, täällä
meillä ovat kylla hirvittaneet
eräitä siiftolaismiehiä."

Kansainvälisen päihdetutki-
muslautakunnan (Intemational
Council on Alcohol and Addic-
tions, ICAA) toiminnanjohtaja
vaihrui 1.7.1990. Lakitieteen
tohtori Eva Tongue, joka vuo-
tlesta l9bB lähtien r,n lt,imi-
nut lC {A:n apulaisjohtajana.
siirtyi toiminnanjohtajaksi. Eva
'l'onguen edeltaja Arthur Ton-
gue. Evan puoliso. toimi

"Miesten ääniä" kannattaa

siis kuunnella rnonella taroin.
Samalla on kuitenkin myönnel-

tävä, että kirja on hieman ärsyt-

tävää luettavaa. Onhan meillä
kaikilla omat oppisuuntaamme
sidotut ennakkoluulonune.
mutta ainakin minun on vaikea
sulallau I i irrll ista psykt logijur-
gongia (miksi sanoa, että jolla-
kulla on "huono impulssikorrt-
rolli", kun häntä vituttaaja hen

tärnän selvästi osoittaa?). Mur
ta enemmän minua kyllä ärsyt-
tijokirr rnuu. Jokin, milla oli te-
kernistä tekijän sukupuolen
kanssa.

Yhtakkia tajuan syyn. Muis-
tan aikaisernmin lrämmästel-
Ireni silri, ellä nuisel niin usein

suhtautuivat epäilevästi 
- 

el-
leirät suorastaan irallisesti 

-siihen, että meikälaiset peh-

momiehet naiiviudessarnme
yritimme olla miesfeministeja.

UUTISIA ICAA:STA

ICAA:n toiminnanjohtajana
lahes nelja vuosikymmentä.

ICAA ,,n kansuinvrilinen, ei-
vul t it,ll i nen jarjestö. jol la on jä-
senia yli 40 maassa. Se pyrkii
tarjoamaan alkoholialan am-
mattilaisille ja päätöksenteki-
jtlille foorumin tiedon ja koke-
musten vaihtoa vanen. ICAA
järjestää kansainvälisiä ko-
kouksia ja julkaisee uutis-

Barbrr Lenn6er-Axelsonin kir-
jar-r luettuani ymmärrän parem-
min. Eihln sitä yksinkrflai'es-
ti voi tekeytyä toiseksi suku-

l,uoleksi. r uikka silä miten
hartaasti ja vilpitttimasti halu-

aisikin. Itse meidän on edus-
tettava sukupuoltamme, löydet-
tävä karlonnut miehisyytemme.

Onhan meitä sentään puolet.

]ttoMAS ltosltNltuR(;

lehtea (ICAA NEWS). ICAA:lla
on konsulttiasema ECOSOC:s-

sa, ja se tekee yhteistyötä
WHO:n. lL():n. UNFDAC:n ju

mu iden kansainväl islen jarjes-
töjen kanssir. Pohjoismaissa
ICAA:lla on 30 jäsentä ja tällä
hetkella presirlenltinä toimii
Norjan paihdehallituksen joh-

taja Stein Berg.

ICAA ia CAN (Centralfor-
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