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RUOTSIN PANIMONOMISTAJIEN YHDISTYS:
,,NYKYINEN ALKOHOLITUTKIMUS YKSIPUOLISTA"

Ruotsin panilnonomßtaji-
en yhd,istys pentstettän
Duonnt 7885. Raittiusläke
oli rsuod.en, 7884 aa,aleßsa

saanut useita ed.ustajia aal-
tiopäiaille. Nömö oliaat
saaneet läpi esityksen, jolru
tiukentaisi sekä oluen ellä
aänin myyntiä hoskeoaa
lainsäädäntöä. Panimon-
omistajat huolestuiaat ja
päättiuät järjestäytyä yh-
distykseksi. Jo kahclen päi-
a än kuluttua p animo n o mis -
ta,jien yhd.ßtyksen ensim-
mäisestä kokouksestct sen
johto oli saanut oalmähsi
hirjelm.än ja jättänyt sen

ensimmäisen kamnrin tila-
päiselle aaliokunnalle nro
2, joka käsitteli asiaa. Kir-
.ielmässü korostettän, että
malktsjuorni.cr., erotukseksi
oäneistä, ei pitäisi luokitel-
la päihdyttäaän juomün
kuuluaiksi, koska alkoholi-
pitoßuus oli nän alhainen.
Perustelujen tukena, oli
ta,ulukko eri juomien keski-
määräisßtä alkoholipitoi-
suuksßta. Kokeet oli suorit-
tdnut insinööri Werner
Cronqoßt laboratorios-
sa&n.

Panimonomistajien yh-
d.istys oli tällä kertaa mc-
nestyksekös. Sen linjaa
noudattaen aaliokunta, so-
moin kuin hallitus, asettui
aahiopäiaien enemtnistöä

a astaan. Ra,j oituks e t tulit: at
koskemaan ainoastaan uä-
nin myyntiä maaseudulla.
(Lähteenä Orse Ham.berg:
Saensk bryggeränd,ustri
7885-7985. Stoclthohn
leBs.)

Myös nykyään oaat alko-
holipolitäkka ja nyt etu-
päässä alkoholiaerot pani-
mo nomßt aj ien y hd,ßtyks e n
kannalta tärkeinryiä asioi-
ta. Pyritään aailtuttamaan
p olätikkoihin, yleß e en mie -
lipitees een j a p äätöks ent e-
kijöihin, kansallßesti ja
kansailwälisesti. Osana
tätt bimintaa oli rahoitta,a
ja leuittää Thomas Kolkin
tilastoimatonta kulutusta
koskeaa,a tutkimusta, jolru
olisi perusteena Ruotsin ra-
joittaaaa, järjestelm,ää ja
Itorkeitct, alkoholiueroja
aastaan.

Ta,ooitteet ja keinot eit:ät
tunnu muuttuneen koain-
kaa.n pa.ljon 109 auodessa.
Mutto. ehkä tulossa on uusi
tekijä: tutkimus?

Ainakin EU:ssa on ilmeis-
tä, että alkoholiteollßuus
on teho stanut osallßtumis-
taan alkoholituthimuks een
osana alkoholipolättista
toim.intaa. Amsterdannin

ryhmän raportti on yksi
osoitus sätä.

Onko Ruotsin panilno-
teollßuus kännostunut tu-

Item.aan tai suorittamaan
tuthimusta? Tömän selnit-
tämßeksi Nordßk alltohol-
tidskrüft (NAT) tapasi hel-
rnikuus s a Ruo t sin p aninto n-
omistajien yhdistyksen tie-
dotusjohta,jan Bertil
Su art zin. Ke skust elu läkkui
teollßuude ssa j a tutkimult
sess&, mutta tahtoi koko
ajan liukua suoranaisern-
min alkoholipolättisän ky-
sym.yksän.

O nko sinulla o B ertil Suartz,
sellainen tt nne, että teolli-
suus tulee saanrtdan suu-
rerrurrutn roolin luleaaisuu-
d.e n alkoholitutkimuks e s s a?

-Kansainvälisesti katsoen

teollisuus tulee saamaan aktii-
visemman roolin. Ruolsissa

meilla ei nyt ole tutkimusta
koskevia pyrkimyksia. Joku-
nen vuosi sitten esitimme pe-

rustettavaksi kaksi rahastoa,

tutkimukselle ja valistukselle,
kun r irvoitusjuomavero pois-
tettiin. Mutta koska rahastoon

säästäminen tai sen hoito eivät

olisi olleet verottomia, alen-

simme sen sijaan virvoitusjuo-
mien hintoja.

- Nyt koko tilanne on loinen.

Ruotsi hakee EU:n jäsenyyttä

ja meistä tulee tavallaan kehi-
tysmaa tässä yhteydessä. Mei-
dän on muutettava toimintam-
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Kuva: [,asse Persson

me painopisteitä ja työsken-
neltävä siten. että ala selviää
hengissä hintakilpailussa.
Olutverojen alentaminen on

nyt tärkein kysymyksemme.

Joten tutkimukseen osallistu-
minen ei ole kaikkein ajankoh-
taisin.

Milkr,ist a tutkimu st a olitt e
ajatelleet tukea suunnitel-
lessanne ma.initsemiasi ra-
hastoja?

- Tiedotusvälineissä levitet-
tiin väärää käsitystä, jonka mu-
kaan olisimme ilman ehtoja
antaneet 50 miljoonaa Kansan-
terveysinstituutin kayttOOn.

Sitä vastoin olisimme olleet ha-
lukkaita osallistumaan yhtei-
siin projekteihin sen kanssa.

- Olimme suunnitelleet, että
rahoja olisi hoitanut tutkimus-
neuvosto, jossa ala olisi ollut
vähemmistönä. Neuvosto olisi

j akanut varoja panimonomista-
jien yhdistyksen johdon suun-
taviivojen mukaisesti.

- Olimme ja olemme etu-
päässä kiinnostuneita sellai-
sesta tutkimuksesta, joka laa-
jentaisi nyt niin yksipuolista
keskittymistä kokonaiskulu-
tusmalliin. On muunlaista tut-
kimusla. jota mielestämme
enemmän tai vähemmän harki-
tusti pidetään salassa ihmisil-
tä. Jo tällaisen tutkimuksen
kartoitus olisi tärkeaa.

Mitä säs erityisesti ajatte-
let?

- On monia tutkijoita, jotka
ovat hankalia nykyisen järjes-
telmän kannalta. Mm. niita,
jotka tutkivat alkoholin hyvia
vaikutuksia. Amslerdamin

ryhmän raportti on esimerkki
siitä, etta sellaista tutkimusta
on yllin kyllin.

- Panimonomistajien yhdis-
tys ei usko kokonaiskulutus-
malliin. Jos se pitaa paikkansa,
mehän voisimme yhtä hyvin lo-
pettaa toimintamme.'Ieoria
toimii mielestämme paperilla
mutta ei käytännössä.

-Asettaisimme etusijalle
tulLimuksen. joka selvittaisi.
minkatyyppinen kulutus on
yhtel dessä haittavai kutuksiin.
Voisiko esim. olla niin. että vii-
nalla on voimakkaampi yhteys
haittavaikutuksiin, kun taas
jonkin nruun alkoholin. esim.

oluen. kulutuksella ei ole vh-
teyttä haittoihin?

- Teettäisimme myös alko-
holityypityksen, jakaisimme
kuluttajat eri ryhmiin heidän
kulutusmallinsa perusteella.
Meilla on jo aineistoa. jota voi-
taisiin kayttaa sellaisen tyypi-
tyksen pohjana. Sitten panos-

taisimme siihen ryhmään. jorr-

ka kulutus on suuri ja jossa sa-

manaikaisesti esiintyy riski-
käyttaytymistä, ja yrittäisimme
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tavoittaa siihen kuuluvat.
'l'imä merkitsee punostanrisla

tiedotustutkimukseen, joka
talla hetkella on kehittymätön-
tä.

- Mita kehossa tapahtuu al-
koholia juotaessa, on mieles-

täni loppuun tutkittu. Sen -i-
jaan eivät alkoholin sosiaaliset
vaikutukset.

Mßtä syystä teollisuus on
kännostunut tutkilnuhses-
ta?

- Jos osallistumme vakavas-

ti tutkimukseen, meistä tulee
salonkikelpoisia. Emme halua
alistua. kuten olemme aikai-
semnrin tehneel. Silä vastoin

haluamme kayda vallanpita-
jien kanssa rakentavaa kes-
kustelua. Aikaisemmin esi-
merkiksi pidimme, keskiolut-
keskuslelun yhteldessä. kiinni
siitä, ettei keskioluesta tule
humalaan. Nyt sanomme, että
kylla olutta voi käyttää väärin
ju ettü se ei edistä liikeloi-
miamme, siispä haluamme
vastustaa vaari nkayttoa.

- Myös teoissa olemme

osoillaneel salonkikelpoisuu-
temme. Osoituksena tästä on

se, että kuluttajavirasto on pyy-
tänyt meitä tutkimaan alamme

mainontaa ju rair aamaan silä
rarintolamurkkinoinnin vii-
dakkoa.

- EU:ssa ollaan kiinnostu-
neita kokemuksistamme. Voin
sanoa, että olemm. ETA-mais-
sa ainoal alkoholinr ulmistajat.
jotka todella tietävät, mitä mer-
kitsee se. ettei oteta vastuuta
omasta tuotteesta. Panimon-
umislajien asennoiluminen
keskiolutkysymykseen vuonna
1977 oli taktinen virhe. Vahin-
gosta viisastuneina asenteem-

me on nyt: Tietenkin pääpyrki-
myksemme on edelleen myydä
juomia ja tehdä siten rahaa.

Mulla olamme vdsluun luottei-

den nurjista puolista ja kanna-
tamme mieluummin hidasta
hallittua kasvua kuin krapulaa

aiheuttavaa räjähdystä.
Ettekö luule, että alkoho-

liteollisuuden suoritlam«
tuthhnus aoi oiheuttao us-
kottaauusongelmict kuten
esim.erkiksi tupakkateolli-
suuden tekemä tutkilnus?

- Meilla ei ole samoja ongel-
rnia kuin tupakkateollisuudel-
la ja emmekä halua. ellü mei-
dat yhdistetaan siihen. Jos tu-
pakkateollisuus haluaa tupa-
kan rajakauppaa koskevan ky-
symyksen mukaan kyselytutki-
muksiimme, asia on OK, mutta
sita pitemmalle emme halua
yhteistyössä mennä. Sitä vas-

toin roin harkita liittuutumista
Vin & Spritin kanssa yleensä

kohtuullisen juomisen edistä-
miseksi.

- Al koholi- ja tupakkateolli -

suudella ei ole terveyttä koske-
via vertailukelpoisia ongelmia.
Vaittaisin, etta alkoholiteolli-
suuden vastuu kuluttajista on

suurempi kuin tupakkateolli-
suuden. Tupakoida ei voi saa-

matta haittoja. Vastuullinen tu-
pakointi ei ole mahdollista.

Sitä vastoin alkoholia voi juoda

hailatta. mutta kohluuton juo-
minen on ehka pahempi vaih-
toehto kuin yksi savuke.

- Entisenä tupakoitsijana en

luota tupakkateollisuuden ra-
hoittamaan tutkimukseen.
Mutta en ole sitä mieltä, että
meitä kohtaisirat sumanlaiset
uskottavuusongelmat.

- 'l'utkijaa, joka väiuää alko-
holia vaarattomaksi, ei nyky-
ään palkattaisi rneille.

-Kaikessa tutkimuksessa
on tietenkin kyse osapuolista.
Poliittisia päätöksia tehdaan

eri osapuolten kirjelmien poh-
jalta. l\4utta kun kyseessä r,n

alkoholipolitiikka, vain yksi

osapuol i, raittiusintressi, on ol-
lut hallitsevana.

- Uutta on nyt se, että todel-
Iisuus pakottaa nämä kaksi
osapuolta toistensa käsivarsil-
le.

- Tulcvaisuudi:ssa on ylrä

vaikeampi turvautua alkoholi-
politiikassa saatar uuden rujoi-
tuksiin. Silloin täyt-vv löytää
muita toimivia keinoja.

- lVlinä usk,rrr irrlbrmaatioon.
!)n ole yhtä mielta niiden kans-
su. jotka san()\ al informaation
voiman olevan rajallinen. Ku-
vaa apuna käyttäen haluan sa-

noa, että EU:sta seuraa jotakin
sellaisla. milä Ruolsissa r oisi
verrata oikeanpuoleiseen lii-
kenteeseen siirtymiseen alko-
holipolitiikassa. Oikeanpuo-
leiseen liikenleeseen si irly mi-

sen hyvistä kokernuksista roi-
daan ottaa kopioita, kun alko-
holi tulee vapaammaksi. Käy-
tän nrielelläni Quel,etiä esi-

merkkinä: siellä opetetaan ny-
kyään väestölle varhaisesta

kouluiästä alkaen, miten alko-
holia kaytetaan. Valistusta ra-
hoittaa entinen alkoholimorro-
p,,li yhteistytissä lääkäriliiton
kanssa.

Voitteko ajatella, että al-
ko ho lit e ollisuu s s aa kant a a
yhteiskunnallis en aastuun-
so, alkoholihaitoßta siten,
että oaa alkoholiaerosta
menee tutkimukseen?

- Se on mahdollista. mutta
silloin meilla pitaisi olla paik-
ka tai vaikutusvaltaa niiden
joukossa, jotka päättävät tutki-
muksen suunlaarnisesla. jotta

siitä ei tule yksipuolista.
O nko p anilnonomist aj ien

yhdisty s o sallistunut mihin-
kään kansainaäliseen teol-
lisuuden yhteistyöhön tut-
kimuksen alalla?

- Olemme ulkojasenia, il-
man äänioikeul la. Conl6deral i-
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RUOTSIN ALKOHOLIKOMITEAN MIETINNOSTA

RUOTSIN ALKOHOLIPOLIITTISEN KOMISSION RAPORTTI

TOIMEKSIANTO

on des Brasseurs du March6

Communissa, EU-maiden pa-

nimojärjestöjen liitossa, joka

sijaitsee Brysselissä. Siella ol-
laan hyvin kiinnostuneita Poh-
jolan tapahtumista, muun mu-
assa tilastoimattomasta kulu-
tuksesta rajoitusten tuloksena.

Ruotsin alkoholipoliittinen ko-

missio asetettiin joulukuussa

l99l ja sille annettiin työsken-
telyaikaa vuoden 1993 lop-
puun asti. Komission tuli an i-
oida harjoitettua alkoholipoli-
tiikkaa ja tehdä ehdotus tule-
vasta alkoholipoliittisesta stra-
tegiasta. Tulevaisuuden strate-
giaa laatiessaan komission tuli
ottaa huomioon muun muassa

Euroopan yhdentymiskeh itys.

Lisäksi komissiolle oli annettu
eriryisrehräviksi alkoholin vää-

rinkäytöstä perheille aiheutu-
vien sosiaalislen ongelmien
kartoittaminen ja katsauksen

laatiminen alkoholin väärin-

kayttajien hoidosta.

Komission toimeksiannossa
todettiin myös, että alkoholipo-
liittisen strategian tavoitteena
tulee olla alkoholin kokonais-

Tässä se on ollut yhteistyössä

kan.samme. lVluutoin se ei oi-

keastaan harrasta tutkimusta.

- EU-panimot elärät toisen-
laisessa poliittisessa ilmastos-

sa ja pelkäävät ehka pohjois-
maisen tartunnan leviämistä.
En ole hr.rolissani meidän tule-

kulutuksen vähentäminen ja
alkoholin haittavaikutusten ra-
joittaminen. Lisäksi toimek-
siannossa todeltiin, eltä komis-

sion tulee pohtia, voitaisiinko
joitakin voimassa oler ia mää-

räyksiä yksinkerlaistaa tai

poistaa kokonaan, samoin kuin
sitä, tulisik() joitakin määräyk-
siä selventää tai tiukentaal
tämä läpikä)nti tuli suorillaa
pitaen silmallä alkoholipoliit-
tisten toimenpiteiden rnielek-
kyyttä ja alkoholipolitiikan us-
kollavuuttd. Raamil komission

työlle olivat siten varsin selvät
ja tiukat.

PERUSTINJAUS

Komissio luovutti mietintönsä
"Svensk alkoholpolitik - en

strategi för framtiden" huhti-
kuussa 1994. Siinä komissio

vaisuudestamme. Me saarnrne

luultavasti vain lisää helpotuk-
sia, kun taas Eurooppaan tulee
mahdollisesti lisaa rajoituksia.

HAAS'I'ATTELU: KERSl'lN STENIUS
KAAUNÖS: ARJA AARNIO

toteaa, että alkoholipolitiikan
perustavoitteena tulee edel-
leenkin olla alkoholin kayton
ja väärinkäytön rajoittaminen.
Perustelu tälle linjaukselle on,

että vaikka alkoholin kulutus
on Ruotsissa kansainvälisesli
katsottuna varsin alhaisella ta-

solla. aiheuttaa alkoholi silti
Ruotsissa monia sosiaalisia,
terveydellisiä. taloudellisia ja

inhimillisia ongelmia.

TILANNEANALYYSI

Komissio toteaa, että Euroopan
yhdentyminen samoin kuin
Ruolsin koloinen kehitys vai-
kullavat mahdollisuuksiin jat-
kaa tähän asti harjoitettua ra-
joittavaa alkoholipolitiikkaa.
Tilanleen analyysi johtaa pää-

telmäärr. että alkolrr-rlijuomien
korkeita hintoja. alkoholimo-
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