
KLAUS MAKETA

AA- T I I KE Y H T E I S K U N NA L t I S E NA
TIIKKEENA

VANHAT JA UUDET
Y H TE IS K U N N AL L IS ET t IIKK E ET

On helppo havaita, että pohjoismaiden perin-
teiset kansanliikkeet ovat kasvaneet kiinni val-

tionkoneistoon. Tässä mielessä edessämme on

uusi historian vaihe. Vaikeampaa on päästä sel-

ville siitä, voivatko uudet yhteiskunnalliset
liikkeet milloinkaan saada yhteiskunnassa tai
yksittäisten ihmisten elämässä sellaista sijaa,
joka jollakin tavoin vastaa vanhojen kansan-

liikkeiden roolia, vaikka vastata-sanan yhtey-

dessä otamme huomioon, että laadultaan eri-
laisia historian aikakausia ei voida suoraan

verrata.

Usein on liioiteltu uusien yhteiskunnallisten
liikkeiden uutuutta. Paikallisia ympäristöliik-
keitä, naisjärjestöjä, puoluepoliittisesti sitou-

tumattomia rauhanliikkeitä, oma-apuverkos-

toja sekä uskonnollisia ja muita sisäisen uu-

distumisen liikkeitä on ollut ainakin sadan

vuoden ajan. Uutuus ei ehkä ole niinkään itse

liikkeissä vaan niitä ympäröivässä yhteiskun-

nassa. Tähän saakka erityisliikkeet ovat toimi-
neet yhteiskunnassar jossa luokkasidonnaiset
intressiristiriidat ovat olleet määräävä dynaa-

minen voima. Erityisliikkeillä on siten ollut
taipumus pirstoutua luokkarajojen mukaan,
ja niilläkin liikkeillä, jotka ovat ajaneet sisäistä

uudistumistao on usein ollut vahvoja epäsuo-

ria poliittisia sitoumuksia (klassinen esimerkki

on Oxfordin ryhmien muuttuminen antikom-

munistiseksi taistelujärjestöksi MRA:ksi).
Siis luokkarakenteen muutokset ovat anta-

neet erityisliikkeille uuden mahdollisuuden.

Nähtäväksi jää, missä määrin uudet yhteiskun-

nalliset liikkeet kykenevät luomaan uusia or-
ganisaatiomuotoja, jotka hyödyntävät tämän

mahdollisuuden ja antavat niille uudenlaisen

roolin yhteiskunnallisessa elämässä. Thrkaste-

len perusteellisemmin erityistapausta uusien

yhteiskunnallisten liikkeiden joukosta, nimit-
täin AA:ta oma-apuliikkeenä (Bloomfield

1988; Helmersson 1991).

AA OMA-APULIIKKEENA

Etenkin Saksassa ovat yhteiskuntateoreetikot

olleet kovin kiinnostuneita oma-apujärjestöis-

tä, joita on pidetty protestina asiantuntija-

maailmaa vastaan ja yrityksenä vapautua val-

tiollisesta byrokratiasta. Käytännössä useim-

mat oma-apuliikkeet ovat kuitenkin olleet ko-

vin riippuvaisia ammatti-ihmisten ja valtion

tuesta. Voidaanjopa väittää, että tehokkain ta-

pa mobilisoida oma-apuliikkeitä on kouluttaa
liikaa sosiaalityöntekijöitä. Usein juuri radi-
kaalit työttömät sosiaalityöntekijät ryhtyvät
johtamaan asiakasliikkeitä, jotka puolestaan

asettavat vaatimuksia perinteiselle hoitokoneis-

tolle, saavat valtionapua ja perustavat virkoja
taistelunhaluisille sosiaalityöntekijöille. Ei siis

ole ihme, että amerikkalaiset sosiologit (Katz

196l) ovat luoneet malleja oma-apuliikkeen eri
vaiheille ja että viimeisenä vaiheena on amma-

tillistaminen ja byrokratisointi.
Kaikki oma-apuliikkeet eivät kuitenkaan

noudata mallia, ja juuri poikkeukset ovat mie-

lenkiintoisimpia. Poikkeusten joukossa AA-lii-
ke" nimettömät alkoholistit, on erityisasemas-

sa sekä iältään että laajuudeltaan. Huomau-
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tukseni perustuvat vertailevaan tutkimukseen
AA-liikkeestä Meksikossa, USA:ssa, Islannis-

sao Ruotsissa, Sveitsissäo ltävallassa, Puolassa
ja Suomessa.

AAJiike syntyi l930Juvulla ylemmän kes-

kiluokan keskuudessa Amerikassa. Liike on

viidenkymmenen viime vuoden aikana levin-

nyt kaikille mantereille ja jäsenten lukumää-
rä ylittää 1,5 miljoonaa. Tilla hetkellä AA:lla
on toimintaa käytännöllisesti katsoen kaikis-
sa taloudellisesti kehittyneissä ei-sosialistisis-

sa ei-islamilaisissa maissa (Mäkelä 199I). Le-

viäminen tapahtui aaltoina. S0-luvun lopulla
liike oli levittäytyryt etupäässä anglosaksiseen

maailmaan ja muihin protestanttisiin maihin.
Seuraava aalto kattoi Etelä-Amerikan ja myö-

hemmin myös Euroopan katoliset maat, ja on

merkkejä siitä, että liike on saavuttamassa sel-

laisia uusia teollisuusmaita, joilla ei ole kris-
tillisiä perinteitä. Kannattaa panna merkille,
että AA-liike ei ole pystynyt juurtumaan talou-
dellisesti vähemmän kehittyneisiin maihin.

Toisinaan on toivottu, että oma-apuliikkeet voi-

vat ratkaista kehitysmaiden sosiaaliset ja ter-
veysongelmat. Tosiasia kuitenkin on, että mo-

derneja oma-apumuotoja esiintyy vain suhteel-

lisen rikkaissa maissa, joilla on myös hyvin ke-

hittynyt ammattihoito.
Voidaan helposti ajatella, että AA on liian

omalaatuinen ilmid jotta sillä olisi yleistä kiin-
nostavuutta, mutta tätä luulen erehdykseksi.
AA on vahva kansainvälinen liike, joka on on-

nistunut levittäytymään hyvin erilaisiin kult-
tuureihin samalla, kun se on säilyttänyt saman

ei-byrokraattisen ja ei-hierarkkisen perusra-
kenteen yli viidenkymmenen vuoden ajan, Lii-
ke on myös voinut harjoittaa laajamittaista ra-

tionaalista ja tehokasta kustannustoimintaa il-
man, että tämä olisi uhannut liikkeen solu-

maista rakennetta ja ruohonjuuridemokratiaa.

On myös hämmästyttävää, että AA:ta on tus-

kin koskaan kohdannut järjestö- tai ideologi-
nen hajaannus. AA:ta tutkimalla voi oppia ym-

märtämään, millä edellytyksillä ei-byrokraat-
tiset organisaatiomuodot voivat säilyttää elin-
voimansa moderneissa yhteiskunnissa.

AA:n uskomusjärjestelmä ja toipumisohjel-

ma on ilmaistu 12 askeleessa. Kyse on hyvin
yksilökeskeisestä tavasta lOytaa elamaän miel-
tä. Keskeistä on se, että jäsenet tunnustavat voi-

mattomuutensa alkoholiin nähden ja rnenet-

täneensä elämänsä hallinnan. Tuloksena on

minän (onka tahto ei enää hallitse yksilön elä-

mää) ja ulkomaailman suhteen uudelleen jä-

sentyminen. "Päätimme luovuttaa tahtomme
ja elämämme Jumalan huomaan, sellaisena
kuin Hänet käsitimmel' Kursivoitu lisäys on

tärkeä.
Periaatteessa AA:n maailmankatsomus ei ole

sidoksissa kristinuskoon tai edes monoteis-

miin. Monissa AA-ryhmissä ei puhuta Juma-
lasta vaan käytetään aina ilmausta korkeampi
voima. Jäsenet käyttävät usein ilmaisu a minun
korkeampi voimani, joka voi yhtä hyvin olla
AAryhmä sellaisenaan tai kosminen prinsiippi
kuin persoonallinen Jumala. AA ei edusta mi-
tään teologisia tai ontologisia uskonkappalei-
ta. Eskatologisen sisällön puuttuminen AA-kir-
jallisuudesta ja AA-puheesta on silmiinpistä-
vä. AA puhuu tästä elämästä eikä sillä ole mi-
tään sanottavaa tuonpuoleisesta. AA on kiin-
nostunut ainoastaan yksilön suhteesta omaan

itseensä, toisiin ihmisiin ja johonkin korkeam-
paan voimaan.

Oppihistoriallisesti AA on kuitenkin selvästi

sidoksissa kristilliseen j a protestanttiseen tra-
ditioon. Kun l2:ta askelta pantiin paperille,
niitä muokattiin niin, että ne eivät olisi lou-
kanneet niiden varhaisjäsenten maailmankat-
somusta, jotka olivat ateisteja tai agnostikko-
ja, ja pidettiin tarkkaan huolta siitä, ettei mi-
kään sanamuoto rikkonut katolista uskoa vas-

taan. Voidaan myös spekuloida, että Bill W.,

12 askeleen pääasiallinen kirjoittaja, olisi lie-
ventänyt kristilliseen ajatteluun selvimmin pe-

rustuvia ilmauksia, jos hän olisi elänyt tämän

päivän maailmassa. AA-kirjallisuus on kuiten-
kin säilynyt muuttumattomana. Vaikka se ei

puhu minkään erityisen uskonnon puolesta,
se on selvästi sidoksissa kristilliseen traditioon.

AA:n pyrkimyksenä ei ole saada aikaan
muutoksia yhteiskunnassa, ja sikäli sen toimin-
taehdot ovat toiset kuin esimerkiksi rauhan-
ja ympäristöliikkeillä. AA suuntautuu sisäi-
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seen uudistumiseen ja vaihtoehtoiseen elämän-

tapaan, mutta samalla se edustaa uudentyyp-
pistä sosiaalista verkostoa, jolla on yleistä so-

siologista kiinnostavuutta.
Historiallisena reunahuomautuksena voi-

daan todeta, että myös vanha raittiusliike aloit-

ti toimintansa yksilön itsekontrolliin tähtäävä-

nä liikkeenä. Vasta myöhemmin asetettiin lain-

säädäntöä ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevia

tavoitteita. On ehkä oireellista, että nyt rait-
tiusliikkeen j oukkovoiman tyrehtyessä on alet-

tu taas osoittaa kiinnostusta itsehallinnan me-

todeihin. Niinpä raittiuslautakunnat ovat Suo-

messa viime aikoina yrittäneet perustaa pau-

kunvartijoiden ryhmiä. Raittiusliikkeen ja
AA:n välillä on myös eräänlainen muodollinen
jatkuvuus sikäli, että Suomen sosialidemok-

raattinen raittiusväki oli mukanao kun AA
aloitti toiminsa Mäkelä 1989a). Riitaisuuksien
jälkeen voitti kuitenkin suuntaus, joka vaati,

että AA:n tulee olla ehdottoman riippumaton
ulkopuolisista organisaatioista.

AA-tIIKKEEN RAKENNE

Sekä aatehistorialtaan että usein henkilöhis-

torialtaan monet uudet yhteiskunnalliset liik-
keet ovat 60- ja 70-luvun antiautoritaarisen
nuorisoliikkeen perillisiä. Antiautoritaarinen
nuorisoliike suhtautui kriittisesti edustuksel-

liseen demokratiaan ja muodollisiin organisaa-

tioihin. Samalla se määritteli järjestöihanteen-

sa ainoastaan kieltämällä keskusjohtoisten
joukko-organisaatioiden periaatteet. Siten an-

tiautoritaarisilla liikkeillä on ollut taipumus-
ta hajota, kuihtua tai muuttua keskusjohtoi-

siksi. Mielenkiintoisinta AA-liikkeessä on eh-

kä juuri se, että siinä on kyetty antamaan toi-
miva positüvinen muotoilu solumaiseen raken-

teeseen ja suoraan demokratiaan perustuvan
liikkeen periaatteille.

Luther Gerlach (1983) on huomauttanut, et-

tä länsimaisessa yhteiskuntatieteellisessä ajat-
telussa on taipumus samastaa järjestön tehok-
kuus ja byrokraattinen rakenne. Organisaatioi-

ta, joilla ei ole keskusjohtoista rakennetta ja

selvää työn- ja vallanjakoa, pidetään muodol-
Iisten organisaatioiden keskeneräisinä alkuas-

teina. Gerlach korostaa, etlä rakenteeltaan so-

luihin jakautuneet organisaatiot voivat olla hy-

vin tehokkaita myös moderneissa yhteiskun-

nissa, ja AA:n menestyminen tukee vahvasti

hänen väitteitään.
AA:n organisaation pääperiaatteet on ilmais-

tu 12 perinteessä, jotka laadittiin 4OJuvulla

nopean laajentumisen ja monien eripuraisuuk-
sien kaudella. AA:ta oli kehittämässä voimak-
kaita persoonallisuuksia, ja henkilökohtainen
karisma on edelleen tärkeä tekijä liikkeen dy-

namiikassa. Kaksitoista perinnettä ovat mie-
lenkiintoisia juuri siksi, että niissä ilmaistaan

ne organisatoriset periaatteet, joiden ansios-

ta AA on voinut jäädä henkiin karismaattis-
ten perustajiensa kuoltua.

Analyyseissa, jotka rinnastavat AA:n kult-
tiin, kuvataan liikkeen ensimmäisiä jäseniä,

Bill W:tä ja tri Bobia, pyhimyksinä. Varmasti
intomieliset jäsenet käyttävät paljon aikaa Bill
W:n kirjoitusten lukemiseen, mutta myös hän-

tä pidetään tavallisena ihmisenä. Nan Robert-
son (1989) on kirjoittanut AA:sta kirjan, jos-

sa hän mm. paljastaa Bill W:n naisjutut ja
LSD-kokeilut. Kun kirja suomennettiin, AA:n
jäsenet iloitsivat siitä, että jopa Bill W. oli niin
vajavainen. Vain harvat uskonnolliset tai po-

liittiset liikkeet pitäisivät hyvänä asiana sitä,

että niiden suurin idoli oli myös mahtaileva

naistenmetsästäjä.

AA on rakenteeltaan solumainen. Kaikki
ryhmät ovat täysin itsenäisiä ja taloudellisesti

omavaraisia, mutta samalla ne ovat avoinna

kaikille, jotka haluavat lopettaa juomisen.

Ryhmien keskeisenä toimintamuotona on jär-
jestää kokouksia kerran viikossa tai useammin.

Ryhmät syntyvät ja kuolevat, kasvavat ja ku-
tistuvat, hajoavat ja jakautuvat spontaanisti.
AA:ssa on piirejä ja alueita, mutta merkkinä
ryhmien itsenäisyydestä on seo että ne saavat

itse määrätä, mihin piiriin ne kuuluvat, maan-

tieteellisestä jaosta riippumatta. AA:ssa ei ole
jäsenmaksuja tai jäsenlistoja. Koko liike rahoi-
tetaan vapaaehtoisilla avustuksilla, ja ryhmät
määräävät itseo missä määrin ja mihin tarkoi-
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tuksiin ne avustavat kansallisia toimintoia.
AA on myös monikärkinen organisaatio. Sil-

tä puuttuu keskusjohto lähes täysin. Sen sijaan
joukko vaikutusvaltaisia henkilöitä kilpailee
johtopaikasta. Johtajanasema ei riipu ensi si-
jassa henkilön asemasta muodollisessa raken-
teessa. Kaikissa organisaatioissa on epämuo-

dollista vaikutusvaltaa muodollisen rinnalla,
mutta AA:ssa epämuodollisella arvovallalla on

erityisen suuri merkitys. Yksittäisen henkilön
vaikutusvaltaan AA:ssa vaikuttaa huomattavan

vähän hänen sosiaalinen asemansa yhteiskun-
nassa. Jäsenten vaikutusvalta riippuu heidän
viisaudestaan, elämänkokemuksestaan, panok-

sestaan AA:n 12. askeleen työssä, aikaisem-

masta panoksestaan organisaatiossa ja kauno-
puheisuudestaan. Vaikutusvaltaisten veteraa-

nien ympärille syntyy kummitettavien ja tul-
kintaperinteiden verkostoja. Henkilöristiriidat
johtavat usein ryhmien hajoamiseen, nutta tä-

mä ei uhkaa organisaatiota kokonaisuutena,
koska AA kasvaa jakautumalla.

AA ei kuitenkaan ole pelkästäänjoukko so-

luja, vaan ryhmät sidotaan yhteen monimut-
kaiseksi uerkostoksi. Yksittäiset jäsenet käy-

vät eri ryhmissä omalla paikkakunnallaan tai
muualla, ryhmät järjestävät yhteistä toimintaa,
ja etevät puhujat kiertävät maata ja saavat liik-
keelle enemmän osanottajia kuin tavalliset ryh-
mäpalaverit. Paikalliset ja kansalliset AA-päi-
vät tarjoavat foorumin tunnetuille veteraa-

neille ja vahvistavat sosiaalisia verkostoja.
Koska AA julkaisee ja myy kirjallisuutta, sen

pitää sopeuttaa organisaationsa kunkin maan

lainsäädäntöön. Kustannustoimintaa hoitava

yksikkö on AA:n lenkki juridiseen yhteiskun-
taan säädöksineen, hallituksineen, tileineen ja
tilintarkastajineen. Epäilemättä kustannustoi-

minnasta päättävät jäsenet ovat vaikutusvaltai-
sia, mutta hämmästyttävää kyllä kustannustoi-

minnasta ei ole tullut riippumatonta valtakes-

kusta eikä se ole vaikuttanut liikkeen sisäiseen

rakenteeseen. Suomessa AA-Kustannuksen jä-
senet, joita on kuusi, ovat samalla ainoat jäse-

net siinä yhdistyksessä, joka hoitaa liikkeen
muodollista taloutta (Mäkelä 1989a). Vuosit-
tain valitaan kaksi uutta jäsentä kolmivuotis-

kaudeksi ja valitut allekirjoittavat paperin, jos-

sa he sitoutuvat eroamaan yhdistyksestä heti
toimikautensa päätyttyä.

Tällaisella monikärkisellä solu- ja verkko-or-
ganisaatiolla on monia etuja. Solumainen ra-
kenne takaa sen, ettei vallanpitäjien ole help-
po tukahduttaa liikettä käymällä sen johdon
kimppuun. AA:han ei ole kohdistunut poliit-
tista sortoa, mutta vaara, ettäjoku jäsen aloit-
taa juomisen, on aina olemassa ja saa aikaan
sen, ettei organisaatiota voida rakentaa yksit-
täisten henkilöiden valta-aseman varaan. So-

lumaisuus helpottaa myös eri väestöryhmien
tavoittamisessa. Suuremmilla paikkakunnilla
tulokkaalla on suuri määrä ryhmiä valittava-
na, niin että hän voi liittyä sellaiseen ryhmään,
joka vastaa hänen sosiaalista taustaansa, maa-

ilmankatsomustaan ja luonnettaan. Samalla

solumainen rakenne edistää liikkeen mukau-
tumiskykyä ja eri toimintamuotojen kokeilu-
ja. Epäonnistuneet yritykset yksinkertaisesti
kuolevat pois uhkaamatta liikettä kokonaisuu-
tena. Jos ryhmä hajoaa tai kuihtuu, jäsenet

muuttavat muihin ryhmiin, mutta onnistuneet
yritykset voivat saada seuraa muista ryhmis-
tä. Kaikki tämä johtaa siihen, että AA-ryhmät
ovat varsin monimuotoisia, vaikka liike usein

vaikuttaa ulkopuolisten mielestä yhdenmukai-
selta tai jopa lahkomaiselta.

Ryhmien väestöllinen koostumus vaihtelee,
ja työtön vapautunut vanki ei ehlcä tunne

oloaan kovin kotoiseksi ryhmässä, jonka
useimmat jäsenet ovat lähtöisin korkeimmis-
ta yhteiskuntakerroksista. Kaikki ryhmät ovat

kuitenkin avoinna kaikille jäsenille, ja eri ryh-
missä vieraillaan tuhkatiheään. AA:n verkos-

to haarautuu kaikkiin yhteiskuntakerroksiin.
Eräs jäsen ilmaisi asian näin: Vierailu Helsin-
gin eri ryhmissä on opintomatka suomalaiseen

yhteiskuntaano tosin viinan avulla nähtynä. Tä-

mä merkitsee sitä, että jäsen voi valita sekä

hammaslääkärinsä että putkimiehensä AA:n
jäsenten keskuudesta. Yhteiskunnassa tuskin
on montakaan epävirallista verkostoa, joka
pystyisi samaan.

Itävallassa AA:n jäsenillä on tapana sanoa,

että heidän liikkeelleen on luonteenomaista
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hyväntahtoinen anarkia (Eisenbach-Stangl

1991). Muodollisen päätöksentekokoneiston

puuttuminen ei kuitenkaan johda kaaokseen,

vaan solumainen rakenne johtaa päallekkai-

seen vastuunjakoon. AA:ssa työnjako on sekä

ylimalkaista että joustavaa. Byrokraattisiin or-

ganisaatioihin tottuneesta ulkopuolisesta on lä-

hes ihme, että AA pystyy järjestämään suuria

kansallisia konferensseja tai että AA:n puhe-

Iinpalvelussa miehitys toimii. Monet AA:n jä-

senistä ansaitsevat elatuksensa yrityksissä,

kunnallishallinnossa tai muissa rationaalisis-

sa byrokratioissa ja tiedostavat hyvin organi-

saatioiden periaatteiden erot, Eräs suomalai-

nen jäsen vertasi AA:ta muurahaispesään, jos-

sa kaikki tuntuvat vilistävän eri suuntaan mut-

ta kuitenkin oikeaan suuntaan, niin että kaikki
tulee kuitenkin tehdyksi.

A A: N J A R J E STÖ P E R I A ATT E E T

AA:n rakenne ei kuitenkaan riitä selittämään,

miksi liike vain poikkeustapauksissa on hajon-

nut kilpaileviksi ryhmittymiksi. Monenkin te-

kijän voidaan ajatella vaikuttavan tähän. En-

sinnäkin AA perustaa päätöksentekokäytan-

tönsä pikemminkin yhteisymmärrykseen kuin
enemmistödemokratiaan. Konsensus-periaate
johtaa siihen, että kaikki muutokset tapahtu-

vat hitaasti, mutta samalla se suojaa ryhmit-
tymien muodostumiselta. Ruotsinsuomalaisten

mukaan konsensus-periaate on yksi selitys sii-

hen, että AA ei ole ollut erityisen elinvoimai-

nen Ruotsissa. Ruotsalaiset ovat kansanlükkei-

den enemmistödemokratian läpitunkemia. Vä-

hemmistö joko asettuu kuuliaisesti enemmis-

töpäätöksen kannalle tai saa luvan perustaa

oman yhdistyksen. Mutta AA ei siis toimi
enemmistöperiaatteen mukaisesti.

Sisäiseen uudistumiseen tähtäävät liikkeet
hajoavat usein kiivaiden oppiriitojen takia.

AA:n jäsenet eivät ole poikkeus, sillä he suh-

tautuvat liikkeen ohjelmaan erittäin vakavas-

ti. Kun Suomessa 60Juvun lopulla haluttiin
tarkastaa puhtaasti kielellisesti vähemmän on-

nistunut käännös 12 askeleesta, tämä johti rai-

lakkaaseen ja osin repivään keskusteluun (Mä-

kelä 1989b). Koska 12 askelta olivat osoitta-

neet tien uuteen elämään, olijokaisessa sana-

muodossa suuri tunnelataus. AA:ssa uskomus-
järjestelmä kuitenkin painottaa yksilöllistä ja
subjektiivista, mikä auttaa tuhoavien oppirii-
tojen torjunnassa. AA:n kielenkäytön säännöt

vaativat, että aina tuodaan esiin seo että esi-

tettävät tulkinnat ovat subjektiivisiaja että yh-

den juopon mielipide ei ole arvokkaampi kuin
jonkun toisen. AA:n jäsen voi puhua subjek-

tiivisista uskonnollisista elämyksistään, mut-

ta hänen ei pidä saarnata uskoaan. Tämä ai-

heuttaa usein ongelmia niille jäsenille, jotka

ovat kokeneet hengellisen herätyksen. Koska

heidän uskonsa vaatii heitä levittämään evan-

keliumia, he joutuvat ristiriitaan AA:n kielen-

käytön sääntöjen kanssa. Ristiriita ratkeaa

usein siten, että vastakäännltetty lähtee AA:sta
joksikin ajaksi tai kokonaan. AA:ssa hän voi

tuntea olonsa täysin kotoiseksi vasta sitteno kun

hänen kutsumuksensa evankeliumin levittämi-

seen ei enää ole yhtä pakottava.

Vuorotteluperiaate on toinen ryhmittymien
muodostumista ehkäisevä tekijä. Sama henki-

lö voidaan valita erilaisiin kansallisiin tehtä-

viin yhdeksi kaudeksi, ja tämän ansiosta kon-

fliktit eivät tavallisesti käy yksiin henkilöris-
tiriitojen kanssa.

Myötävaikuttavana tekijänä on se, että AA
ei ota vastaan minkäänlaista taloudellista apua

ulkopuolisilta. Periaatetta noudatetaan niin
tiukasti, että yksittäisten jäsenten I'uosittaisille

avustuksille on määrätty ylärajat. Samalla ta-

valla on asetettu yläraja testamenttilahjoituk-
sille. Ulkopuolisesta avusta luopuminen yllä-
pitää AA:n riippumatonta asemaa, mutta se

myös estää yksittäisiä jäseniä hyödyntämästä

taloudellisia suhteitaan valta-aseman luomi-
seksi.

On myös tärkeää, että AA järjestönä ei ota

kantaa mihinkään ulkopuolisiin kiistakysy-

myksiin, ei edes silloin, kun kyseessä on alko-

holistihuolto tai jokin muu asia, joka liittyy
suoranaisesti liikkeen toimintakenttään. AA on

kuitenkin pikemmin poliittisesti neuraali kuin
epäpoliittinen. Ainakin Suomessa monet AA:n
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jäsenet toimivat aktiivisesti poliittisissa puo-
lueissa ja muissa joukkoliikkeissä, mutta tä-
mä ei vaikuta heidän toimintaansa AA-liik-
keessä. Itse asiassa AA saattaa olla Suomessa

ensimmäisiä järjestöjä, jossa luokkajaolla ja
poliittisilla ryhmittymillä ei ole ollut ratkai-
sevaa merkitystä.

AA JA MUUT ATKOHOLISTIEN
OMA-APUIIIKKEET

AA ei ole ainoa alkoholistien oma-apuliike.
Saksassa perinteisen raittiusliikkeen yhteydes-
sä toimivat ryhmät ovat yhä merkittävässä ase-

massa (Appel 1988). Toisin kuin AA:ssa nii-
den sisäinen rakenne on hierarkkinenja vali-
tut johtajat ovat yleensä saaneet muodollisen
koulutuksen alkoholistien auttamiseksi itsehal-
lintaan. Euroopan monissa entisissä sosialis-
timaissa on myös oma-apuryhmiä alkoholipo-
tilaille. Kaikissa näissä tapauksissa ryhmät
ovat ammattilaisen vetämiä ja enemmän tai vä-

hemmän hierarkkisia.
Jännittävin AA:n vastine on lenkkiläiset-liike

(Länkarna) Ruotsissa (Kurube l99la & b). Se

perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, ja
vaikutteet tulivat sekä alkuperäisestä Oxfor-
din ryhmäliikkeestä että AA:sta. Liikkeen aat-

teellinen ohjelma on osin lyhennetty ja osin
uudelleen muokattu versio 12 askeleesta. Tär-
kein ero on se, että lenkkiläisten ohjelmaan ei
sisälly minkäänlaisia viittauksia uskonnolli-
seen tai hengelliseen puoleen. Ohjelmassa mai-
nitaan sivumennen korkeampi voima, jonka
jäsenet yleensä tulkitsevat viittaukseksi ryh-
män solidaariseen voimaan. Voidaan sanoa, et-

tä lenkkiläiset ovat korvanneet AA:n yksilöl-
lisen hengellisyyden ruotsalaisella kansanliik-
keen solidaarisuudella. Lenkkiläisten orgaa-
nisaatiomuodot ovat myös saaneet selvästi vai-
kutteita ruotsalaisesta kansanliikeperinteestä
ja enemmistödemokratiasta. Ruotsalaiselle se-

kä demokraattista päätöksentekoa että muo-
dollisia sääntöjä korostavalle yhdistyselämäl-
le tunnusomaiseen tapaan lenkkiläiset-liike on
hajonnut kuudeksi eri organisaatioksi, jotka

kaikki ovat säilyttäneet elinvoimansa.

On tuskin sattuma, että Ruotsissa ainoana
maana maailmassa on luotu alkoholisteille sel-

lainen oma-apuliike, joka ei sovella AA:n oh-
jelmaa mutta ei myöskään ole ammattilaisten
johtama. Perinteiset joukkoliikkeet ovat Ruot-
sissa voimakkaampia kuin missään muussa
maassa, ja lenkkilaiset ulottavat yhteiskunnal-
lisen solidaarisuusperiaatteen koskemaan ryh-
mää, johon kuuluminen ei määräydy sosiaali-
sesta asemasta vaan henkilökohtaisista elämän-
kokemuksista.

Voimme näin ollen havaita, että alkoholistien
oma-apuliikkeitä on kolmea päätyyppiä. En-
simmäiseen tyyppiin kuuluvat potilasryhmät,
joita ammattilaiset johtavat ja valvovat. Lenk-
kiläiset edustavat klassisten kansanliikkeiden
solidaarisuusperiaatteen laajentumista yksiltil-
liseen poikkeavuuteen. AA perustuu samassa

eksistentiaalisessa tilanteessa olevien yksilöl-
listen atomien yhteenkuuluvuuteen.

AA JA SEN JASENTEN
E KS ISI E NTTAAL IN E N T ILAN N E

Yleiset organisaatioperiaatteet auttavat selit-
tämään, miksi AA ei ole hajonnut, mutta on
olemassa vielä yksi tärkeä tekijä, joka on omi-
nainen AA:lle, ja se on jäsenten eksistentiaa-
linen tilanne. AA:n jäsenet kokevat voimatto-
muutensa alkoholiin nähden niin totaaliseksi,
ettäjäsenyys on aivan konkreettisesti elämän
ja kuoleman kysymys.

Kaikissa ei-byrokraattisissa lükkeissä tärkeä-
nä tehtävänä on ylläpitää perustavan saman-

kaltaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa,
tunnetta että yhtäläisyydet meidän välillämme
painavat enemmän kuin kaikki se, mikä erot-
taa meitä. Tehtavä on sekä retorinen että to-
dellinen.

Moderni feminismi korostaa sitä, mikä on
yhteistä kaikkien naisten elämäntilanteelle, j a

T0Juvulla pyrittiin monella taholla aktiivisesti
saattamaan yhteen naisia eri yhteiskuntaluo-
kista. Usein kävi ilmi, että naiset, joilla on eri-
lainen koulutus ja erilaiset taloudelliset edel-
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lytykset, eivät kovin helposti saavuttaneet nai-

sena olon yhteisyyttä.
AA:n retoriikka viittaa kerta toisensa jäl-

keen alkoholismin yhdenmukaiseen luontee-

seen ja torjuu kaiken uskon siihen, että joku
olisi erilainen kuin muuto oireena alkoholis-

tin itsetyytyväisyydestä. Aina tämä ei auta ylä-

luokkaista naista täysin samastumaan kurjien
irtolaisten elämänkohtaloihin ja kielenkäyt-

töön, mutta juomisen aloittaminen ja sen ka-

tastrofaaliset seuraukset ovat konkreettinen
uhka, joka yhdistää jäseniä. Lisäksi eri ryh-
mien vaihteleva väestöllinen koostumus pitää
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ENGLISH SUMMARY

Klaus Mäkelä: AA as a social movement (L -lii-
ke yhteiskunnallisena liikkeenä)

AA is the oldest and largest self-help movement
in the world. It has spread to a number ofvery dif-
ferent cultures and. at the same time. retained its
non-bureaucratic and non-hierarchic structure for
more than fifty years. It also has been operating
a rational and effective publishing business without
forming a threat to the cell structure and grass-roots

democracy of the movement.
The sociological interest of the Twelve Traditions

of AA lies in the fact that they provide a positive
formulation of principles for a movement based on
cell structure and direct democracy.

AA is a polycephalous structure of independent
cells bound together to a complex network. The cell
structure facilitates the task of reaching different
population groups. The informal prestige struc-
ture is particularly important in AA. Networks of
sponsees and schools of thought grow around in-
fluential oldtimers. An individual's standing in AA
has surprisingly little to do with his position in out-
side society.

Division of labour within AA is both vague and
flexible, and overlapping responsibilities give ro-
bustness. Decision making is based on consensus
rather than on the majority principle of traditional
democratic mass movements.

In contrast to many other movements striving for
inner reform, AA's emphasis of the individual and
subjective has provided a safeguard against doc-
trinal disputes. AA's rules of discourse also help to
neutralize doctrinal disagreements. The principle
of rotation is another factor preventing cleavages.

The principle of economic independence prevents
individual members from achieving power through
their economic contacts.

One last factor is that the members of AA are con-

vinced that the unity of the mnvement is a precon-
dition for their welfare. The threat of the conse-
quences of starting to drink bonds the members
together. Thus fundamental existential unity is a

feature which cannot easily be transferred to other
movements, Nevertheless, those interested in new

organization forms can learn a great deal from AA.
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