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T,atvian tämänhetkiseen tilanteeseen vaikut-

tavat sekä vieraan vallan miehityksen loppu-

minen ja totalitaarisen kommunismin romah-

taminen että uuden demokraattisen kansallis-

valtion perustaminen ja markkinatalouteen

siirtyminen. Näitä muutoksia ovat seuranneet

yleinen taloudellinen lama, vallitsevan lain-

säädännön epäsopivuus ja valtion johtoelimi-

en riittämätön kokemus ja tehottomuus. Val-

tion demokratisoimisen ja markkinatalouteen

siirtymisen yhteydessä uusi hallitus vahvisti

uusia alkoholin myyntiä koskevia säadoksia

ja antoi samalla yksityisille tahoille oikeuden

valmistaa alkoholia. Näin ollen valtion alko-

holimonopoli ja valtion säätelemä ja valvoma

alkoholin myynti loppuivat. Tällainen erhe

alkoholipolitiikassa tapahtui aikana, jolloin

tulli- ja rajavartiolaitokset eivät pystyneet ai-

van parhaimpiin suorituksiinsa. Tamä johti

valittomasti alkoholin laittomaan maahan-

tuontiin, ja kotimaiset yritykset alkoivat val-

mistaa halvalla myytäviä huonolaatuisia vii-
noja ja erilaisia juomasekoituksia ja kiersivät

lupasäädoksiä ja valmisteveroja.

Niinpä halvan ja huonolaatuisen alkoholin

ympärivuorokautinen myynti alkoi kukoistaa

valtion ja paikallisten viranomaisten tuella.

Monikaan alkoholin myyjä tai baarimestari ei

noudattanut alkoholin myyntiin Iiittyvia saa-

dtiksia.
Tätä valtion alkoholipolitiikassa tapahtu-

nutta kielteistä käännettä edistivät myös ko-

kemukset vuoden l9B5 alkoholin vastaisesta
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kampanjasta, joka oli liioitteleva ja epäyhte-

näinen eikä saanut hyväksyntää suurelta ylei-

söltä, jonka keskuudessa alkoholin väärin-

käytostä oli jo tullut syvään juurlunul tapa.

Sekä maan hallitus että kansalaiset menet-

tivät suhteellisuudentajunsa vastasyntynees-

sä demokratiassa. Kaikkien mahdollisten va-

pauksien kukoistaessa jopa tiedotusvälineet

mainostivat epäsuorasti alkoholin kayttoa va-

Iittäessään uutisia erilaisista avajaisista ja

lehdistötilaisuuksista, joissa juotiin runsaasti

alkoholia.

Jos Latvian kansaa voitiin 1980-luvun alus-

sa pitää voimakkaasti alkoholista riippuvaise-

na, niin nykyisin se kärsii vakavista alkoholin

väärinkäytön seurauksista (Strazdins & al.

1992; P rev alence..., I 993):

- Kuolleisuusluku on noussut 15,1:een

t 000:ta asukasta kohti; se on sodanjälkeisen

ajan korkein arvo.

- Erityisesti ulkoisten syiden aiheuttamat

kuolemat ovat lisääntyneet (213,7 ll000 asu-

kasta). Luku on 1,43 kertaa suurempi kuin

pahimman vuoden 1980 arvo.

- Vammautumisten aiheuttamat kuolemat

ovat lisääntyneet. Vuonna 1993 vammautumi-

set kuolinsyynä olivat lisääntyneet j opa 1,22-

kertaisesti edellisestä vuodesta. Vuoteen

1980 verrattuna luku oli kaksinkertaistunut.

-Alkoholin ja alkoholin korvikkeiden aihe-

uttamat myrkytykset kuolinsyynä ovat kak-

sinkertaistuneet vuonna 1993.

- Rattijuoppous on lisääntynyt.
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- Murhien ja alkoholiin liittyvien vakavien
ruumiinvamrnojen määrä on kasvanut.

- Alkoholiin liittyr.ien psykoosien määrä on

kasvanut nopeasti. (Vuonna 1993 oli 1 000:ta
asukasta kohti il4 tapausta, joka oli jopa 1,78
kertaa enemmän kuin vuonna 1980, .jolloin
kulutettiin 1|.3 litraa absoluuttista alkoholia
henkeä kohti.)

- Mvris kuolleisuus alkoholikirroosiin on
kasvanut. Luku on 19.8 I 000:ta asukasta
kohti; se on 1.78 kertaa vuoden I9B0 vastaava
kuolleisuusluku.

- I(un alkoholin väärinkäytön seuraukset
ovat näin moninaisia ja vakavia, valtion tilas-
tokomitean tiedot kulutetur.r alkoholin rnää-

rästä - 6,4 litraa absoluuttista alkoholia hen-
keä kohti -.joutuvat epäilyksen alaisiksi. Tir-

dennäköisimmin tieto osoittaa. että suurin osa

alkoholijuonrista on myvty kaiken säädetyn
konl rol lin u Ikt,l,uolel la.

Mikaan maa ei pysty mittaarnaan ja rekiste-
röimään kaikkea kulutettua alkoholia. Kun
verrataan vuoden l9B0 kulutuslukuja..jolJoin
valtiolla oli viela alkoholimonopoli ja alkoholi
myytiin valtion mvvmälöissä ja lääketieteelli-
nen seuranta oli hvvin järjestetty ja jolloin
I l,il litran kulutustasolla ilmeni I9 alkoholi-
psykoositapausta (1 000:ta asukasta kohti) ja
ei-luonnollisista syistä johtuvia kuolemia oli
148,7" alkoholipsvvkoosien ja -kuolemien lu-
kumäärään pet'ustuvan karkean arvion mu-
kaan kulutus olisi vuonna 1993 ollut 16_20
litraa ahsoluuttista alkoholia henkeä kohti.

'filanne pahenee jatkuvasti, koska valtion
verovirasto ei kykene keräämään valmisteve-
roja eika muitakaan veroja. Tamä johtaa huo-
mattavaan budjettivajeeseer.r ja rahapulaan
tervevrlenhuollon, koululaitoksen ja yleisen
järjestvksenpidon alueella, mikä puolestaan
johtaa vielä entistäkin riittämättiimämpiin
nrahdollisuuksiin sairaanhoitlossa, sairau ksi-
en ennaltaehkäisyssä, kasvatuksessa ja jar-
jestyksen vllapidossa.

Kevaalla I993 pelustettiin uudestaan val-
tion alkoholimonopolin johtokunta. Täma elin
yrittäa jiilleen saada alkoholirnonopolin val-
tion käsiin (ks. Programme..., 1994). Sen ole-

massaolo antaa perusteen uskoa, että tilanne
muuttull nvkvisestä.

Seka vhteiskunta ettii nraan hallitus ovat
nvkt,tilanteen takia hankaluuksissa.'fämä
pakottaa muuttamaan valtion alkoholipoli-
tiikkaa.

Uusien katastrollen r,älttänriseksi on sa-

manaikaisesti kehitettava kahta laaja-alaista
ohjelmaa (ks. Progranrme..., 1994):

- alkoholin kvsvnnän vähentämisohjelmaa
ja

- alkoholin r,altiollisen kontrollijärjestel-
rnän uudelleenperustaniisuhjeluraa ensisijai-
sena päänrääränä hyr,äksyä hahntotelma alko-
holismin ja alkoholin r,äär'inkäytün ehkaise-
miseksi. Tämä toirnisi perustana I-atvian tasa-
vallan kansalliselle alkoholipoliittiselle lin-
jalle ja sellaiselle lainsäädännölle, joka kos-
kee alkoholisnriin ja alkoholin väärinkäyttiir)n
kohdistuvia kontrollitoimia ja rajoituksia.

Naiden ohjelmien tehokkuuden takaami-
seksi olosuhteissa. joissa monien teollisuus-
vrilrrlen ja muutalousluotlajierr toinrinla on

vain osaksi vakiintunutta. rahoituksen on tul-
tartr ulkoholin ju tupakan rnylnrristii. luolere-
roistaja sakoista, jotka on määrätty alkoholia
koskevan lainsäädännön rikkonrisesta.

Edelleen ensinrnräisen itsenäisen Latvian
tasavallan aikana kertyneitä kokemuksia sa-

n'roin kuin Suomen ja Puolan onnistuneimpia
saavutuksia pyritään myös hyödyntämään.

Emme pidi tallaista rahoitustapaa epäoi-
keutettuna vaan päinvastoin: se suojelee
kummankin etua, alkoholinkuluttajien ja
kansakunnan, ja asettuu vastatusten alkoho-
lin tuottajien ja myyjien kanssa. Sita paitsi
alkoholin tuotosta ja myynnistä valtiolle ker-
tyvä tulo on paljon pienernpi kuin alkoholin
väärinkävtöstä aiheutuvat menot.

Ottaen huomioon alkoholismin yleisyyden
I-atviassa ja sen tosiasian, että alkoholista
riippuvaiset ja heidän lapsensa ylltpitavet al-
koholimarkkinoita, primaarinen ja sekundaa-
rinen hoito samoin kuin potilaan sosiaalinen
kuntouttarninen ovat ensi sijaiser-r tärkeitä täl-
la hetkella pyrittäessä vaikuttamaan alkoho-
lin suureen kysyntään.
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Ongelman varhaisen totearnisen ja hoitami-

sen kannalta yleisen terveydenhuoltohenki-

löstön rooli on tärkeä. Tämä on otettava huo-

mioon jo heidän koulutuksessaan.

Yhta tärkeata on vleisen mielipiteen muut-

tuminen. Tiedotusvälineet ovat velkaa tässä

suhteessa, koska ne "tekivät paljon syntiä"

Latvian tasavallan ensimmäisinä vuosina.

Tiedotusvälineiden, koululaitoksen ja us-

kontokuntien ja erityisesti jokaisen perheen

pitäisi muuttaa asenteitaan seuraavia asioita

kol.rtaan:

- oma terveys,

- alkoholin yliannostus ja erityisesti väke-

vät juomat (Latviassa 64,7 o/a:ssa kayttoker-

roista kulutetaan väkeviä juomia, viineiä vain

19,5 %c:ssaja olutta 15,8 o/o:ssa.),

- alkoholismi, joka on vakava mutta hoidet-

tava, ei pelkastään tuomittava, sairaus, ja

- lasten ja nuorten tupakan, alkoholin ja

muiden huumeiden kayttti; vaihtoehtona on

nähtävä urheilullisuuden ja henkisen kyvyk-

kyyden ja kauneuden arvostus.

Valtion ja yhteiskunnan tulee tukea sellai-

sia kansalaisliikkeita, jotka vaativat alkoho-

Iittomia kouluja, sairaaloita ja tvöpaikkoja -
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Jonis Strazdins: Tlrc prospects for effictiue
olcohol control policy in Lotuia (Mahdolli-
suudet alkoholin küytön tehokkaoseen kont-
rolloilttän Lansiussa)

alkohol ittomia kaupunkej a.

Raittiutta ja sellaisia omavaraisia yhteisöjä,

jotka tarjoavat mahdollisuuksia vaihtoehtoi-

sille toiminnoille, on erityisesti tuettavä.

Kouluihin on kehitettävä erityisiä opetus-

ohjelmia, jotta koululaisia voidaan mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa opettaa kiel-
täytymään tarjotusta alkoholista.

Kun otetaan huomioon se tosiasia. että alko-

holiongelmat alun perin olivat ainoastaan tel'-

veydenhuoltohenkilostön j a jarjestyksenpita-

jien vastuulla mutta että nykyisin alkoholi ai-

heuttaa vakavia yhteiskunnallisia seurauksia,

nyt tar-vitaan eri tahojen vhteistyota. On kou-

lutettava asiaan perehtvneitä sosiaalityönte-

kijöitä ja kehitettavä eriq/isiä julkisen avun

ohjelmia. joiden päämääränä on arala sosiua-

lista ja psykologista apua antavia laitoksia

niille alkoholista riippuvaisille, jotka eivät

viela tai enää vapaaehtoisesti hoida ongel-

maansa ja jotka sen takia on eristettävä alko-

holista, yhteiskunnasta ja liian aikaisesta tu-

hosta.
'l'ässä vaiheessa T-atvian tasavalta ehdotto-

masti tarvitsee kansainvälistä tukea vastatak-

seen näihin haasteisiin menestyksellisesti.
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'fhe pr-esenl state o[ alcohol t:onsurnption, alco-
hol-related problems anc.[ their prevention in Lat-

via has resulted from a r,omplicaterl process of
decline ol'the old regirue antl the nerv liberties
introclucecl along with political relirrnrs. In the first
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years ofthe new independence, a very liberal sys-
tem of alcohol sales was introduced, encouraging
both legal and illegal production, sales, exports
and imports. In consequence, alcohol availability
was improved rapidly, and the prevalence ofalco-
hol-related harm has reached levels unseen in the
country's history. Using indirect methods based on
statistics on alcohol-related problems, the present
level of alcohol consumption is estimated to be as
high as 16 litres or more of 100 per cent alcohol per

capita. This figure may be the highest in the world
today. The situation is very serious from the
perspective of public health and public order. So
far, efforts to establish a more effective alcohol
control policy have been limited. Consciousness of
the severity ofthe consequences ofdrinking is only
slowly spreading in Latvia. In order to prevent even
more widespread alcohol-related problems, inter-
national support is needed in the development of
preventive policies and treatment systems.
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