
Painostus- ja PR-ryhmät ovat
Englannissa käyneel viime
vuosina yha hyokkaavammiksi
ja taitavammiksi. Yksi roi-
meikkaimmista on alkoholi-
teollisuuden vuonna l9B9 pe-
rustettu Ponmanin ryhma. Sita
rahoittaa Englannin kahdek-
san suurinla alkoholia ramis-
tavaa yritystä: Bass, Allied Do-
meq, Gourage, Guinness, In-
ternational Distillers & Vint-
ners, Seagram, Scottish &
Newcastle ja Whitbread.

Portmanin ryhmää johtaa
raikutusraltaisen Westmins-
ter-koulun entinen rehtori John
Rae. Hanelll on avoimel rui-
kutuskanavat johtaviin polii-
tikkopiireihin, tiedotusvälinei-
siin ja kouluihin. Portmanin
r1 hmä on jo ruikuttanul voi-
makkaasti hallituksen alkoho-
lipolitiikkaan ja tiedotusväli-
neisiin,joihin John Rae on saa-
nut usein mieleisiään artikke-
Ieita ja paakirjoiruksia. Alko-
holiteollisuus on ollut Englan-
nissa viime vuosina menestyvä

alu. Portmanin ryhmän taroit-
teena on taata, että menestys
jatkuu, ja estäa alkoholin kulu-
luksen vähenrminen t hteis-
kunnassa, ryhmän arvostelijat
epäilevät. Se ei kuitenkaan
nokkela.ti västusta kaikkia ra-
joituksia; niinpä ryhmä on ollut
mukana rattijuoppoutta vas-
tustavassa kampanjassa. Se on
myös avokätisesti avustanut al-
koholin vaarinkäyttoa vastaan
taistelevia hyväntekeväisyys-
järjestöjä, joiden valtionapua
on supistettu. Seka Scottish
Council for Alcohol että Lon-
toossa toimiva Medical Coun-
cil for Alcohol saavat rahaa
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Portmanin ryhmalta alkoholi-
ong.lmiu kosker i.n seminaa-
rien järjestämiseen lääketie-
teen opiskelijoille. Ryhmä on

oppinut tupakkateollisuuden
virheistä ja silittUa osilain
myötäkurvaan saadakseen li-
lanteen paremmin hallintaan-
sa.

Sillä Portmanin ryhmän pe-
rimmäisenä tavoitteena on hal-
lita tutkimusta ja tiedotusta al-
koholista niin paljun kuin se

suinkin on mahdollista. Riip-
pumattoman sanomalehden In-
dependentin tutkimusten mu-
kaan Portmanin ryhmä un jo
päässyt soluttautumaan tutki-
mukseen.

Muun muassa Edinburghin
yliopiston kahden tunnetun al-
koholitutkijan palkatja osa tut-
kimuskuluja ja sihteerikuluja
ovat Porl man-ryhmän rahoil tu-
mia. Onko pelkkä sattuma, että
juuri nämä tutkijat - professo-

ri Martin Plant, Edinburghin

lliopiston tutkimusryhmän
johtaja, ja tohtori John Duffy,
tutkimusyksikön tilastojohtaja

- ovat myös tulleet tunnetuiksi
aktiivisina alkoholipolitiikan
liberalisoinnin ajajina? Mo-
lemmat ovat yrittäneet saada
Englannin hallitusta hollenta-
mään juomisen rajoja koskevia
suosituksia. Hallituksen ja
Maailman terveys järjestön

suosittelemat rajat miehille
orat 2l lksikköä alkohulia vii-
kossal r ksikkti on puoli pinttiä
eli noin neljänneslitra olutta tai
mitta viskiä. Naiset voivat näi-
den suositusten mukaan juoda
14 yksikkoa viikossa vahin-
goittamatta terveyttään. fü hto-
ri Duffy on julkisesti sanonut,

että nuo rajoitukset ovat yhtä
tyhjän kanssa ja perustuvat
vain yhden laakariryhman ja
terveysalan painostusryhmien
suppeiden piirien mielipitei-
siin. Han väittää, ertä 26-110
yksiktin juominen vähentää sy-
däntautien riskiä. Molemmat
tutkijat julistavat, että on pa-
rempi juoda maltillisesti kuin
olla raivoraitis.

Askettäin julkaistu lääkärei-
tä koskeva tupakka- ja alkoho-
litutkimus paljasti, että maltil-
linen alkoholin naultiminen
voi olla hyväksi vanhemmille
miehille; naisia ja nuoriahan
tutkimus ei koskenut. Tämä
tutkimus tln antanut aseita al-
koholite,rl I isuudel le. Joka pai-
kassu lainataan mliis nykyään
noiden kahden Edinburghin
yliopiston tutkijan mielipidet-
tä, jonka mukaan juominen on
terveydelle hyväksi ia tätä kä-
sityslä tukera lorlislusaineisto
on tahallaan pidetty salassa
näihin aikoihin asti.

Edinburghin kak'ikon mie-
lipileel oval herättäneel när-
kästystä riippumattomassa tut-
kijakunnassu. Monet riippu-
mattomat tutkijat tähdentävät,
ellä raikka maltillinen lasin-
kallistus tuon tutkimuksen
mukaan voikin hyörlytluä joita-
kin 11 hrnia. on kokoniran toi-
nen usia 1ll1llää kaikkia juo-
maan ja väittää. eltä ihmisten
pitaisi juoda ter-veyt.ensä edis-
tämiseksi. Esirnerkiksi Austra-
Iian johtar iin alkoholitutkijoi-
hin kuuluva Davis Hawks pitää
lällaisia neuroja vastuutlomi-
na. Ihmisilla on raittiuteerr rno-
nia syitä: geneettisistä uskon-
nollisiin. Alkoholin nauttimi-
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sesta joillekin ryhmille koituva
vähäinen hyöty voidaan saada

vaarattomammin muilla kei-
noilla, esimerkiksi liikunnalla,
ruokavaliolla tai tupakoinnin

lopettamisella.
Independenrlehden mu-

kaan Portman-ryhmä on sot-

keutunul tutkimukseen myös

toisella tavalla. Se on tehnyt

kaikkensa nakertaakseen ar-

vovaltaisen 226-sivuisen tutki-
muksen Alcohol Policy and the

Public Good uskottavuutta.

Teos on julkaistu Maailman

terveysiäriestön ja Oxford Uni-
versity Pressin suojeluksessa.

Lonloon yliopiston ps1kiatrian

professori Griffith Edwards on

käytlänvt kolme ruotta tämän

yhdeksästä maasta olevien 16

asiantuntijan avulla kootun

teoksen valmisteluun. Mutta
teoksen viesti ei ollut Potma-
nin ryhmän mieleen. Tutkijoi-
den teoksessa ilmaistu käsitys

oli pääpiirteissään. että supis-

tamalla alkoholin kokonaisku-

lutusla r oidaan vähentää myös

alkoholista aiheulur ia hailtoja.

Suomi ja Ruotsi (a myös Norja,
j,,nka jäsenvys ei toteudu) sai-

vat EU-neuvotteluissa lapi
poikkeussäännöksen, jonka

mukaan ns. tuliaisviinoja saa -
jasenyyden tultua voimaan -
näihin maihin tuoda noin kym-
menesosan siitä kuin EU:ssa

Independent-lehden sunnun-

tainumeron Independent on

Sundayn mukaan Portman-

ryhmä on tarjonnut joillekin
englanlilaisille tulkijoille pari

tuhatta puntaa, jos nämä suos-

tuvat julkisesti tl rmäämään

Alcohol Policy and the Public
Good -teoksen alkoholiteolli-
suuden kannalta ikavat johto-

päätökset. Newcastlen alkoho-

li- ja huumetutkimuskeskuk-
sen professori Nick Heather

torjui tarjouksen. Mutta neljä
tai viisi tutkijaa hyväksyi sen,

Pofiman-ryhmästä paljastet-

tiin. mulla heidan nimiäan ei

kemottu.
Portman-ryhmä on käynyt

laisleluun myös koululaislen
sieluista. Hyväntekeväisvys-
jä{estö Drinkline, joka Eng-

lannissa johtaa alkoholiongel-
maisten kansallista avustus-

verkkoa, on julkaissut kouluil-
le jaetun sarjakuvan muotoon

puetun opaskirjan nimelta The

Big Blue Book of Booze. Kirja-
sen selvänä viestinä on, että

alkoholi on voimakasta huu-

POHJOISMAAT VAHVOILLA
TULIAISVIINAKYSYMYKSESSA

yleensä. Säännös on voimassa

ruotl.n 1996 loppuun asti.

Suomessa on esitetty näke-

myksiä, joiden mukaan EU:n
säänniit tulisivat voimaan auto-

maattisesti vuoden 1997 alusta

lukien. Lainsäädäntöneuvos

Jan Palmstierno Ruotsin ul-

metta. Portmanin ryhmä er

Iuonnollisesti ole katsonut tätä

kirjasta hyvalla silmallä ja on

ryhtynyt vastahyökkäykseen
j ulkaisemalla oman kirjasensa.

Se on myös sarjakuvan ja vaka-

van asian sekoitelma. Mutta

turha edes mainita, että tässä

teineille tarkoitetussa opaskir-
jassa alkoholia ei esitelty lä-
heskään yhtä pelottavana huu-

meena.

Dri nk I i ne r-,n julkaissut myös

vanhemmille tarkoitetun opas-

kirjan, jonka tavoitteena on

auttaa vanhempia keskustele-

maan lastensa kanssa alkoho-

lista ja sen vaaroista. Nyt on

sillekin julkaistu kilpaileva
kirjanen nimeltä Discussing

Drinking with your Children.
Sen sisälttl perustuu Edinburg-
hin yliopiston alkoholitutki-
muksen loytuihin. Eika mis-

sään tietenkään kerrota, kuka
tätä tutkimusta osittain rahoit-
taa.

EEVA LENNON

koministeriiistä pitää näitä nä-

kemyksia virheellisina. Poik-
keussäännön kohtalo on

Palmstiernan mukaan neuvot-

lelukl symvs. jossa Ruolsin ja

Suomen neuvotteluasema tulee

olemaan varsin vahva.

Palmslierna viillaa Ruolsin
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