
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
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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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viralliseen kantaan, joka ilme-
nee hallituksen elokuussa
1994 antamasta esityksestä
R uolsin EU-jäsen1 ysehdoista.

- Vuonna 1996 päättyvästä
poikkeussäännöksestä on sopi-
muksen rnukaan neuvoteltava
uudelleen. Asian käsittelyn tu-
lee tapahtua samoin kuin ar-
r.onlisäveron sopeutlamisen
EU-sääntöihin. Täma tarkoit-
taa, että olemassa oleva käy-
täntö jatkuu siihen saakka,

Yksi EU-jasenyysneuvottelu-
jen kummajainen un epätietoi-
suus tuliaisviinojen kohtalosta
vuoden 1996 jalkeen. Selvaa
on, että Ruotsi ja Suomi ovat
saaneet oikeuden soveltaa
omaan käyttöön tapahtuvalle
maksuttomalle alkoholin tuon-
nille muita EU-maita huomat-
tavasti alempia tuontimääriä
vuoden 1996 loppuun saakka.
Mita talle poikkeussäännölle
tapahtuu tämän jälkeen? Var-
sinkin ruotsalaiset katsovat,
että Pohjoismaat voivat yksin-
kin aikaansaada sen, että poik-
keus jatkuu. \äin toteaa esi-
merkiksi Jan Palmstiema
Ruotsin ulkoministeriöstä toi-
saalla tässä lehdessä. Toisaalta
sellaisiakin mielipiteita on il-
mennyt, että poikkeus päättyy
automaattisest i 31.I2.7996.

Jäsenyysneuvottelujen pe-
rua olevien maataloussotkujen
seurauksena olenkin nyttem-

kunnes ministerineuvosto yk-
simielisesti päättää korvata
sen uudella. Ministerineuvos-
ton päätöksen tulee olla yksi-
mielinen. koska kyseessä on

veroasia. Tästä syystä Ruotsil-
la - kuten Suomellakin - tulee
olemaan ratkaiseva vaikutus
tuliaisviinoja koskevien sään-

nösten sisältöön vuoden 1996
jälkeenkin, Palmstierna tote-
aa.

- Tietysti. jos soilatte komis-

min ymmärtänyt, että edellä
kerrottu sekaannus saattaa
johtua Suomen ja EU:n "erilai-
sista neuvottelukulttuureista".
Eli neuvottelupöyrlästä nous-

tua kummallakin osapuolella
on ollul oma tulkinlansa siitä,
mitä on sovittu.

Seuraava kannanollo asiaan
on kirjoitettu paholaisen asiun-
ajajan (Abogado del Diablo)
näkökulmasta, eli pahin vaih-
toehtokaan ei ole poissuljettu.

KYSYMYS ON
VEROKONTROLLISTA

Ennen itse asiaan menemistä
kertaan lyhyesti EU:n ja Suo-
men maksuttomal luonlimää-
rät.

Ajalus siira. että yksitvis-
henkiloiden luontimääriä pi-
täisi EU:n sisälla jollakin ta-
voin rajoittaa, ei ole alkoholi-

sioon Brysseliin, niin sieltä tar-
jotaan todennäköisesti toisen-
Iaista näkemystä ja sanotaan,
että "neuvotleluisla tulee vai-
keat". Me katsomme kuiten-
kin, että päätökseltä vaadittava
yksimielisyys antaa ralkaisu-
vallan käytännössä Ruotsille ja
Suomelle, Jan Palmstiema sa-
noo.

THOMAS ROSF]NBERG

poliittinen, vaan verojärjestel-
män toimivuuteen liittyvä. Asi-
aa koskeva säädös on neuvos-
ton direktiivi 92172/EEC, jolla
säädelläan valmisteverollisten
tavaroiden liikkumista eri jä-
senmaiden valille 1ns. jltrjes-
telmädirektiivi). Talla direktii-
villä varmistetaan, että valmis-
teveron alaiset tuotteet liikku-
vat eslPillä jäsenraltioiden vä-

lisessä kaupassa ja että niitä
verotetaan asianmukaisella ta-
valla. Koska verojen yhtenäis-
tämisestä on annettu säännök-
set vain mineraaliöljyja, alko-
hol ijuomia ja tupakkatuotteita
varten, sovelletaän järjestel-
mää EU:ssa vain näihin tuot-
teisiin.

Yksi perusperiaate tässä
liikkumisessa on se. että
omaan käyttöön tulevissa tava-
roissa valmistevero maksetaan
hankintamaassa ja elinkeino-
loiminlaan tulevissa lar aroissa

TULIAISVIINAT E RILAISTEN NEUVOTTELUKULTTUURIEN
PURISTUKSESSA
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