
KESKUSTELUA

Näinä paivinä on toki valta-
va etuisuus työskennellä va-

kaassa valtion yrityksessä.
Valtion leipa on kapea mutta
pitkä, kuten sanotaan. Ja

mika olisi maassamme va-

kaampaa kuin seuraava yh-
distelmä: viranomaisten tar-
ve kontrolloida kansaa +
kansan tarve päästä kontrol-
lista eroon = valtionyhtiö ni-
melta Alko? - Tai näin us-

koimme, kunnes markkina-
voimat ja brysselinbyro-
kraatit alkoivat ravistaa to-
dellisuuttamme.

Miten itse asiassa tulee

käymään? Onko Alkoa enää

olemassa mahdollisen EY
hyn/EU:hun liittymisen j:il-
keen? Askettäisessä vastauk-

sessaan Ruotsin hallitukselle
EY-komissio otti yllättävän
jy'rkan kannan alkoholimo-
nopoliin. Vaikka Systembo-

lagetin lopettamista ei yksi-
selitteisesti vaadittukaan
(kuten vastausta on virheelli-
sesti tulkittu julkisuudessa),

oli sanoma selvä. Mitkään
viittaukset alkoholipolitiik-
kaan tai kansanterveyteen
eivät ole hyväksyttävissä.
Olisi naiivia luulla, että

Brysselin taholta tultaisiin
osoittamaan suurempaa

ymmärtämystä suomalais-
ten huonoa viinapäätä koh-
taan. Elakotin vapaakaup-

ALCOCAINE LTD.

pa! Elaktitin mannermaiset
ruokatavat! Elaktitin halpa
viini, hanhen- ja rasvamak-
sa!

Mutta ehkä meidan olisi
syytä kääntää keskustelu
päälaelleen? Luulen nimit-
täin, että valtion viinamono-
poli hiukan pitemmälla ai-
kavalilla palautetaan, toisin
kuin tänä päivänä luullaan,
ja jopa laajennetussa muo-
dossa. Tulevaisuuden yh-
teiskunnassa kaikensorttis-
ten paihteiden sekä tuotan-
toa että jakelua hoitaa val-
tiollinen alkoholi- ja huu-
meyhtiö, esim. Oy Alkokaii-
ni Ab -nimisena (tai silloin,
täysin anglisoituneessa
Suomessa, Iuultavammin
Alcocaine Ltd -nimisenä).

Nimi on viittaus - paitsi
tietysti alkoholiin ja kokaii-
niin - ruotsalaisen kirjaili-
jan Karin Boyen dystooppi-
seen romaaniin Kallocain
(1940 suomennos nimella
Kallokaiini, 1943), jossa

kallokaiini on eräänlainen
totuusseerumi, joka näytte-
lee pääosaa hänen totalitaa-
risessa tulevaisuuden pai-
najaisessaan. Onhan huu-
meille annettu keskeinen
osa myös muissa tulevai-
suuden kuvauksissa siitä,
miten ihmisten taju pillerei-
den avulla siirretään politii-

kasta kankaalle. Tunnetuin,
ja samalla yksi parhaimmis-
ta, on Aldous Huxleyn Uusi,
uljas maailma.

Edessäni avautuvilla tu-
levaisuudennakymilla on

suuria yhtäläisyyksiä Hux-
leyn uuden ja uljaan maail-
man kanssa. Vallitseva
markkinahuuma estää mei-
tä näkemästä pinnan alla
olevia tendenssejä -ja niitä
muutoksia, jotka osin ovat
juuri liiallisen li beralisoitu-
misen seurauksia. Eittämat-
tä tärkein on se erittäin vah-
va, puritaaninen kieltolinja,
joka etenee rinta rinnan va-

pautta saarnaavien apostoli-
en kanssa. Suomesta käsin
nähtynähän usein vaikuttaa
siltä, että ainoastaan tässä

tsaristisen perinteen rasitta-
massa maassa kansalaisten
juomatapoja säännellään ja
että ainoastaan liittyminen
Euroopan yhteisöön/unio-
niin toisi mukanaan kansan

aikuistumisen eli kypsymi-
sen vastaanottamaan va-

paiksi väitettyjä manner-
maisia tapoja.

Mikään ei voisi olla enem-
män väärin. Raittiin ela-
mäntavan ja kontrollin vaa-

timuksel ovat päinvasloin
erittäin vahvat vapaull.a eni-
ten vaalivissa maissa, var-
sinkin USA:ssa. Pohjois-
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maissa kyseisia tendessejä

voidaan nahda erityisesti
Ruotsissa ja Norjassa. jois-

sa hysteria kaikenlaisen

riippuvuuden ympärillä on

saavuttanut lähes parodiset

mittasuhteet. Puhutaanhan

siella jo täysin vakavaan sä-

vyyn sekä tupakan että kah-

vin kieltämisestä! Ilman
naita valtiollisen hoivan yli-
Iyöntejäkin tendenssi on

selvä: suhtautuminen kaik-
kiin riippuvuutta aiheutta-

viin aineisiin on kirkkaan
kielteinen. Tämä kuvastuu

osin myös uusista kulutusti-
lastoista. Suomi taitaa tätä

nykyä olla harvoja (lan-

si)maita, joissa alkoholi po-

litiikassa ollaan menossa li-
beraalimpaan suuntaan ja

kulutus edelleen on kasvu-

suuntainen.
Kehitystä toisin sanoen

leimaa kaksi täysin vastak-

kaista tendenssiä: täydelli-
nen vapaus ja taydellinen
kontrolli. Eihän niitä saa

millaan yhtaikaa mahtu-

maan samaan yhteiskunnal-
liseen todellisuuteen. Miten
tätä sisäistä ristiriitaa tul-
Iaan tulevaisuudessa ratko-

maan? Esitän oman visioni
kahdesta, hieman karrikoi-
dusta yhteiskuntamallista,
jotka heilurin tavoin tulevat

seuraamaan toinen toistaan:
ensin "huumepoliitlinen
duaaliyhteiskunta" eli
"droogien dualismi", joka

on sekoitus japanilaisuutta
ja amerikkalaisuutta, sitten

eräänlainen "amfetamiini-
en apteekkiyhteiskunta",
joka on muinaisen Rooman

moderni muoto, eli "rohto-
jen Rooma".

KAKSINAINEN
HUUMEYHTEISKUNTA

Ensimmäisessä vaiheessa

(a sita me jo osittain eläm-

me) yhteiskunnan pyrki-
mykset kontrolloida ihmis-
ten riippuvuuksia - oli ky-
seessä sitten viina. huu-

meet. uhkapeli" ruoka tai

seksi - siirtyvät julkiselta
sektorilta yksityiselle. Vas-

tuu eri aineiden liikakäytös-
tä johtuvista ongelmista lan-
keaa täysin riippuvuuteen
retkahtaneille itselleen

sanktioiden siinyessä yk-
sinomaan yksityisen elin-
keinoelämän huoleksi.

Tämä prosessi onjo edennyt

melko pitkalle; sita mukaa

kuin valtiollisia ja kunnalli-
sia hoito- ja kontrolliviran-
omaisia riisutaan aseista

(ellei kokonaan lakkauteta),

yritykset ottavat hoidon ja

kontrollin haltuunsa.

Talltiin ajaudumme tilan-
teeseen, jossa totaalista va-

pautta kuluttaa erilaisia
riippuvuutta aiheuttavia ai-
neita'Julkisesti" vastaa to-

taalinen pakko "yksityisel-
lä" puolella tai jossa'Julki-
sen" totaalisen vapauden

vastakohtana on "yksityi-
nen" totaalinen pakko. Mo-

net yritykset vaativat jo tänä
päivänä täydellistä pidätty-
väisyyttä - vapaa-aikanakin

- samalla, kun mahdolli-
suudet kontrolloida tätä tu-
levat koko ajan sekä parem-

miksi että pirullisemmiksi.
Tata kehitystä ovat vauhdit-
taneet erityisesti suurilla
riskeilla pelaavat yritykset
(kuten tiljy-yhtitit ja ydin-
voimateollisuus), mutta tau-

ti leviaa vuorenvarmasti va-

kuutusyhtiöiden Iogiikalla
muuallekin.

Tiesitkti esimerkiksi, että

pakolliset huumekontrollit
jo ovat rutiinia monissa yri-
tyksissä - meillakin. (Ja etta

ay-liikkeella ei ole ollut sii-
hen juuri mitään sanotta-

vaa, ei Ruotsissa eikä Suo-

messa. Syy lienee selvä: on

ay-liikkeen omassa intres-
sissä karsia kaikki riippu-
vuuteen retkahtavat rentut

työelämästä lunnollisten
työntekijöitten työpaikkoja
vaarantamasta.) Yhtenä sy-

säyksenä tähän oli nimen-

omaan - osittain alkoholis-
ta johtuva - Exxonin eli Es-

son tankkilaivaonnettomuus

Alaskan rannikolla muuta-

ma vuosi sitten.
Lähitulevaisuudessa kai-

kenkarvaiset kontrollime-
netelmät tulevat epäilemät-

tä lisääntymään. Eri puolil-
la maailmaa kehitetään

esim. erilaisia seulonta- eli
screeningmenetelmiä, joi-
den perusteella alkoholia
runsaasti kuluttavat" jopa

potentiaaliset alkoholistit-
kin, voidaan erottaa esim.

verikokeen avulla. Eikä sii-
hen välttämättä edes tarvita
asianomaisten suostumusta.

Tutkimus alalla on intensii-
vistä, joten odotettavissa on

taatusti mitä sofistikoitu-
neimpia seulonnan muoto-
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ja. Seuraa siis alan tieteelli-
sia julkaisuja: rivien välistä
uuden maailman uljaus nä-

kvv...

ROHTOJEN ROOMA

Seuraavassa vaiheessa

enkä usko sen olevan kau-
kana - näen edessäni yh-

teiskunnan, joka on jakau-

tunut täysin kahtia: yhtaalta
täysraittiiseen työelämään,
joka on sekoitus pahkahul-
lua japanilaista työtahtia ja
fanaattista amerikkalaista
raittiusfilosofiaa, ja toisaal-
ta työttömyyden surkeu-
teen, jota leimaavat apatia
ja pako todellisuudesta.
Pian kay ilmeiseksi, ettei
naita holtittomia massoja

saa pysymään tyyninä muu-
toin kuin rauhoittavien roh-
tojen avulla, ongelma joka

ennemmin tai myöhemmin
värstämättä synnyttää tar-
peen panostaa valtiollisesti
sanktioituun päihdetuotan-
toon ja -jakeluun. Mikäli
siihen lisäämme vielä tie-
teen ja teknologian kehityk-
sen, voimme nähdä tulevan
luokkayhteiskunnan ääri-
viivat, yhteiskunnan joka

saisi Huxleyn ja Orwellin
kauhukuvat tuntumaan tui-
ki arkipaivaisilta.

Merkkeja tästä on jo nä-

kyvissä. Yksi - ehka yllatta-
väkin - oli erään Carl Bild-
tin neuvonantajan äskettäin
antama lausunto, jonka mu-
kaan jotkut kevyemmät
huumeet (kuten kannabis)

olisi vapautettava. Var-

maankin melko tuulesta
temmattu heitto (iosta Bildt
itse kuuleman mukaan myö-

hemmin on koko hallituk-
sen nimissä sanoutunut
irti), mutta silti oireellinen.
Edesmennyt Kettil Bruun
sekä hänen kollegansa Nils
Christie saavat toisin sa-

noen myöhäistä tukea, ol-
koonkin että melko yllatta-
vältä taholta.

Vapauttamisajatuksen ta-
kana on luultavasti sama oi-
vallus, jonka edella maini-
tul tutkijat saivat jo vuosia

sitten, eli se, että kriminali-
soinnista aiheutuvat kont-
rollihaitat ovat terveyshait-
toja suuremmat. Heidän
mielestäänhän kannabik-
sen kieltäminen sosiaalises-

ta näkökulmasta katsottuna
on epäterveellisempää (po-

liisit, kontrolli, rikollisuus
jne.) kuin kulutus on tervey-
delle haitallista yksiltille it-
selleen. Parempi siis myyda
hasista kontrolloidusti ap-

teekeista. Kun Bruun ja
Christie tämän ajatuksen ai-
kanaan esittivät, heidat
melkein ristiinnaulittiin.
Nyt se kohta osoittautuukin
porvarilliseksi hallituspoli-
tiikaksi...

Tämä Bruunin ja Chris-
tien sinänsä tervetullut re-
habilitointi tapahtuu ikävä
kylla pervertoidussa muo-

dossa. Tarkoituksena ei ole

eliminoida "hyvää vihollis-
ta" fiota huumeet heidan
mielestään edustivat), vaan

yhteiskunta (lue: tyoteliaat
ja raittiit kansalaiset) halu-
aa tehokkaalla tavalla hoi-

taa sitä levottomuutta, jota

työttömyys ja muut raken-
teelliset ongelmat tulevat
aiheuttamaan. The War on

Drugs - tämä Reaganin al-
kuunpanema ristiretki - on,

Iuonnollisesti, osoittautunut
mahdottomaksi voittaa. Vi-
hollista ei voi pommittaa
kartalta, kuten ei voitu viet-
kongin sissejäkään: ei tuot-
tajia medel Ii n i nkartellien ja
ktiyhien viljelijtiiden muo-
dossa eikä kuluttajia rik-
kaan maailman epätoivois-
ten marginalisoitujen muo-
dossa. Parempi siis vaihtaa
strategiaa ja lukea huolelli-
sesti Huxleynsa. Ellemme
pysty totaalisesti tuhoa-
maan vihollistamme, ei kai
ole muuta vaihtoehtoa kuin
huumata hanet? Leipää ja
sirkushuveja oli roomalais-
ten, huumeita ja videopele-
ja meidan päiviemme rat-
kaisu.

Oy Alkokaiini Ab. Valtion
virasto humalan ja pilven,
lohdun ja jannityksen jake-
lemiseksi. (Sisältäen myös

Oy Veikkaus Ab:n, tämän

valtion uhkapelilaitoksen,
jonka tapaista ei varsinai-
sesti muissa Poh.ioismaissa

ole. Ovathan kaiken maail-
man pelitkin yksi riippu-
vuuden muoto - sekä huo-
mionarvoinen tulonlahde.)
Varo siis pitämästä huume-
politiikan liberalisointia au-
tomaattisesti edistyksellise-
nä ajatuksena; saatat pian-
kin saada yllattavaa tausta-
tukea!

THOMAS ROSENBERG
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