
KRISTIAN GERNER

GORBATSHOVIN NEUVOSTOLIITOSTA
GoRBATSc Howr N vENÄlÄKsr

MITEN IMPERIUMI HAJOTETAAN

"While alcohol makes the Russian

tick, it also makes him sick"
(Segal 1990, xvi)

Tässä artikkelissa tarkastellaan, mikä osuus
juomatavoilla ja alkoholipolitiikalla voidaan
sanoa olleen niiden sosiaalisten prosessien ja
poliittisen mobilisoinnin yhteydessä, jotka
johtivat Neuvostoliiton hajoamiseen. Pyrki-
myksenä ei ole analysoida Neuvostoliiton juo-
matapoja ja alkoholipolitiikkaa sinänsä. Tär-

kastelun kohteena on Mihail Gorbatshovin
alkoholin vastainen kampanja, koska se so-

veltuu harvinaisen hyvin valaisemaan sitä
kaikkeen politiikantekoon sisältyvää mahdol-
Iisuutta, että jonkin toiminnan tulos on toinen
kuin oli tarkoitettu ja että auttamisen asemes-

ta aiheutetaan vahinkoa (ks. esim. Elster
le8s).

sostAUSTtsEsTA tAlt-USTAMtsEsTA

ETNISEEN

Neuvostoliiton hajoaminen oli tahaton seura-

us niistä poliittisista ja taloudellisista uudis-
tuksista, joita Mihail Gorbatshov yritti toteut-

Tama kirjoitus on lyhennelmä artikkelista, joka
julkaistiin Ny Tid -lehdes sä 27 .4.1993. Syvemmin
taloudellisia ja etnisia taustoja luotaava versio on
julkaistu samalla otsikolla teoksessa Den proble-
matiska etniciteten (toim. Sven Tagil), Lund: Lund
University Press, 1993, s. 145-171.

taa tarkoituksenaan pelastaa valtio. Kun hän

vuonna I990 yritti näyttää olevansa uudenlai-
nen johtaja vaihtamalla vallankäyton perus-
tan puoluejohtajuudesta valtion presidentin
rooliin - kommunistipuolueen johtavaa ase-

maa koskeva pykala poistettiin perustuslaista

-, lakkasi jo horjuva valtio olemasta sosialis-
tinen projekti. Hyväksymälla doktriini uudes-
ta ajattelusta, jonka mukaan kaikilla ihmisilla
maan päällä on yhteinen intressi säilyä hen-

gissä, mikä rakensi sillan yli kaikkien muiden
vastakohtaisuuksien, tehtiin loppu luokka-
taistelusta poliittisena periaatteena.

Neuvostoliitto menetti Gorbatshovin koti-
maisten uudistuspyrkimysten ja radikaalisti
uuden ulkopolitiikan myötä poliittisen legiti-
miteettinsä. Mutta mitään vallankumousta ei

tapahtunut. Valtion viidessätoista neuvostota-

savallassa vallanpitajat halusivat tietenkin
säilyttää etuoikeutetun asemansa. He vaativat
vallassaolon jatkumista, mutta Moskovaan tu-
keutumisen asemesta he ryhtyivat esittämään
kansallisen itsemääräämisoikeuden periaa-
tetta valtiovallan perustaksi. Johtajat, kuten
Brazauskas Liettuassa ja Kravtshuk Ukrai-
nassa, alkoivat esiintyä mieluummin kansan-
sa edustajana kuin Moskovan käsikassarana.

Koska Neuvostoliitto oli jakautunut etni-
sesti määriteltyihin tasavaltoihin, keskuspa-
koinen suuntaus ei johtanut vain yleensä se-

paratismiin vaan myös siihen, että politiikka
muuttui kansallismieliseksi.

Etnisen identiteetin tunnusmerkeistä taval-
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lisirnmir.r viitataan kieleen, uskonto«rn ja his-

toriallisiin myytteihin. Yksi erottava kulttuu-
ripiirre, jota ei aina oteta huomioon, ovat alko-

holinkäytti;tavat. Venäläinen votka-yhteis-

kunta eroaa esimerkiksi gruusial aisesta viini-
yhteiskunnasta (ks. Kerblay 1983,29). Ame-

rikkalaisen. syntyjään neuvostoliittolaisen,

tutkijan mukaan erlelliselle on tunnusomais-

ta, että kaikki juhlatilaisuudet, häistä uskon-

nollisiin juhliin, pvhitettiin alkoholille ylei-
sen juopottelun muodossa (Segal 1990, l).

Kun yhdistetään alkoholi ja uskonto, huo-

mataan, että kreikkalaiskatoliset kristityt ja

muslimit ovat toistensa vastakohtia. On erit-
täin vaikeaa liiytää venäläisten, tavallisesti

pidättyväisten vanhauskoisten Jliirin ulko-
puolelta miespuolisia raittiita ortod«rksikris-

tittyjä, kun taas muslimeilla alkoholin kayttoa

esiintyy vain maallistuneissa piireissa. Vali-
muodoista vastaavat muut kristilliset yhteisöt

ja juutalaiset.

Tietenkään tällaiset yleistykset eivät koske

jokaista yksilöä. Koska kyse on historiallisista
yleisiyksistä, ne kytkeytyvät määrättyyn kon-

tekstiin, iln'rastoon ja yhteiskuntatyyppiin.

Neuvostoliitossa esimerkiksi balttien henkeä

kohti laskettu alkoholin kulutus oli korkeam-

pi kuin venäläisten. Balkanin alueen orlotlok-

sit eivät lyyppää samalla tavoin kuin venäläi-

set. Haluan tuoda esiin sen, että ortodoksisten

viininjuojien keskuurlessa alkoholilla ei ole

samaa sosiaalista merkitystä kuin venelaisilla
ja että protestanttisten votkanjuojien keskuu-

dessa on ollut n.rahdollista tehdä yhteistytltä

raittiusliikkeirlen kanssa.

Politiikan muuttuminen kansallismielisek-

si ei kriisiin joutuneessa Neuvostoliitossa

koskenut pelkastaän kielta ja uskontoa. Prc-

sessi sai räjähdysmäisesti voimaa Corbatsho-

vin ensimn'räisestä suuresta uuclistusyrityk-

sestä, alkoholin vastaisesta kampanjasta.

JUOMAIAVAT ENNEN GORBATSHOVIA

Viina tuli Venajalle 1400-luvulla genovalais-

ten kaupJranriesten matkassa; he olivat asettu-

neet Krimille ja hakeutuivat sieltä Moskovan

valtioon. Luultavasti nestettä pidettiin aluksi

Iaakkeena (Pohlebkin 1992. 5:1 & 57). Siita
tuli kuitenkin pian suosittu väkijuoma. 1'ernri

"vodka", veden lernpinimi, tavataan painettu-

na ensimmäistä kertaa 1704 Polikarlovin
Leksikonissa. Venäläisessä kansanperintees-

sä votkasta tuli "valkoinen magia", jota mu-

sikka piti parempana kuin "mustaa magiaa" -
naista (Billington 1970. 86, 660-661).

Historialliset kuvaukset venäläisten alko-
holisoitumisesta anlavat yleisestä juopotte-

lusta kuvan, joka on huikea verrattuna niihin,
joita meilla on muista Euroopan kansoista.

Kun maailmansota syttyi vuonna 1914. Venä-

jan hallitus kielsi alkoholin myynnin ja annis-

kelun. Tätä kieltoa, joka ei estänyt eliittia juo-

masta alkoholia mutta varmasti oli erittäin
kova isku Venäjän kansan syville riveille, pi-
tää kaksi toisistaan riippumatonta alkoholi-
tutkijaa rnyötävaikuttavana syynä kansan tyy-

tymättömyyden ja raivon purkauksiin, jotka

pakottivat ensin tsaarin luopumaan vallastaan
ja sitten kukistivat väliaikaisen hallituksen
vuonna 19l7 (ks. Segal 1990, 27; Sournia

t990,129).
Tyypillistä kylla viinaa ryhdyttiin asteittain

vapauttamaan, kun bolshevikit olivat vakaut-

taneet valtansa. Jo vuonna I920 sallittiin vii-
nin myynti ja nauttiminen (Segal 1990. 4,5).

Vuunna 19116, samana vuonna kuin puoluees-

sa aloitettiin suuret puhdistukset, valtio alkoi

rnyyda votkaa suuria mäiiriä. Toisen maail-

mansodan aikana sotilaille anniskeltiin ylei-
sesti al koholia (Pohlebkin 1992, 17 5-lB5).

Sodanjalkeiselle ajalle olivat tunnusomai-
siu sekä laajurnittuinerr r iinarrjuonli ellä juop-

poutta vastustavat kampanjat. Vuosina lL)72-
l97B Neuvostoliiton hallitus antoi joukon

määräyksiä, joiden mukaan taistelua juoppo-

utta vaslaan oli tehostettava. Terveysministeri

Petrovskin nrukaan voitiin vuonna 1980 tode-

ta edistystä tapal.rtuneen sikäli, että alkoholin
kulutus kasvoi aikaisempaa hitaammin (Preo-

dolerrije..., 1992, l2). Myöhemmin tultiin
huomaamaan kasvun väherttyneen siksi. että

lähestyttiin kyllästymispistettä.
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Brittilainen sosiaaliantropologi Caroline
Humphrey saattoi kenttätutkimuksissaan
1970-luvulla todeta, että juopottelu oli levin-
nyt naisten ja ei-venäläisen väestön keskuu-
teen ja ettei alkoholin vastaista propagandaa

otettu vakavasti. Hän kirjoittaa Baikalin ran-
nalla Burjatian autonomisessa tasavallassa

sijaitsevan kolhoosin lypsäjistä (Humphrey
t983,247):

"Monet naisistatulivat töihin vain satunnaisesti, ja
useimmat heistä olivat kovia juoniaan. Jos lypsäjä
tavattiin humalaisena tyiissä, prikaatin johtaja
pilkkasi tätä synninteki.jaa julkisesti. Talla oli tus-
kin minkaanlaista vaikutusta. Naiset olivat pikern-
minkin ylpeitli hunralalilaslaan. ja .itä paitsi pri-
kaatin johtaja itse oli harvoin selvin päin."

Neuvosklliitossa miesten alkoholismr heijas-
tui perhe-elämaan. Paihtyneenä mies purki
yhteiskuntaan ja työpaikkaan turhautumisen-
sa vaimoonsa kotona. Naisen puolustus oli
avioero. Vuosittainen avioerojen määrä li-
sääntyi vuoden 1960 270 000 tapauksesta

86l 000:een vuonna 1976 ja lähes miljoonaan
vuonna 1979. Vuonna 1980 purettiin solmi-
tuista avioliitoista joka kolmas. Avioeroon

päädyttiin 61 prosentissa naisen aloitteesta.
[,ähes puolessa näistä tapauksista mainittiin
rniehen alkoholismi pääasialliseksi syyksi ja
kaikissa muissa tapauksissa lisäsyyksi (ks.

Gerner & Hedlund f9B3). On muistettava,
että venäläinen nainen piti alkoholisoituneita
ja väkivaltaisia miehia osana luonnon järjes-
tystä. Alkoholista johtuvan väkivallan "täytyi
näin ollen saada huomattavat mittasuhteet.
ennen kuin vaimo vaati avioeroa" (Segal

1990,259 ks. Stack & Bankowski 1994).

Vuonna 1979 kokonaistulovero oli Neuvos-

toliitossa 23 miljardia ja liikevaihtovero 65
miljardia ruplaa. Jälkimmaisestä alkoholin
myyntiveron osuus oli 25 miljardia ruplaa.
Tämä rnerkitsi sitä, että alkoholin myynti oli
tärkeämpi tulolähde kuin tulovero (Treml

1982, 30). Alkoholin myynnistä saaduiksi
kokonaistuloiksi vuonna 1983 ilmoitettiin 45
miljardia ruplaa. Liikevaihtoveron määrä oli
39 miljardia. Loput muodostuivat alkoholi-
teollisuuden kir;aamista voitoista ja valtion

saamista tuontimaksuista. Valtion budjetissa
tämä oli hyvin suuri tulolahde ja vastasi mel-
kein lO:tä prosenttia kansantulosta (Treml

1986, 307).

Neuvostoliitr)ssa kulutustavaroiden puute
yhdistyneenä nimellispalkankorotuksiin pani
alulle pakkosäästämisen väestön keskuudes-
sa (ks. Kornai 1992, Iuvut f1 & l2). Viinaa
lukuun ottamatta ei ollut paljon mitään, mihin
rahaa olisi tuhlannut. Nuorten työläisten sa-

nottiin panevan palkastaan suuren osun. jopa

20 prosenttia, alkoholiin (Arvidsson 1988,
156). Viina ei siten ollut valtiolle pelkesteän
erittäin tärkeä tulolähde. Se myos pidätti
olennaisen osan väeslön patoutunul la oslovoi-
maa. Kahta asiaa Neuvostoliitossa oli run-
saasti: ihmisilla rahaa ja kaupoissa viinaa.

Brezhnevin vallassaoloaikaa" vuosia 1964-
I982, sanottiin jälkeenpäin pysähtyneisyy-
den ajaksi. Talous osoitti loppua kohden sel-
viä rnerkkejä taantumisesta. Yhteiskuntaelä-
mää leimasi kauaskantoinen normien hajoa-

minen. Alkoholismia kuvattiin epidemiaksi.
Tunnettu talousrnies Abel Aganbegjan huo-

mautti, että työpaikoilla tilanne oli muuttunut
sellaiseksi, että monet yritykset olivat perus-
taneet erityisiä "prikaate.ja", jotka jahtasivat
paihtyneita työläisiä (Doder 1987, 44-45).

Johtajien refleksinomainen reaktio oli yrit-
tää ottaa kayttöön työkuri, sosialistinen vasti-
ne kapitalistisen yhteiskunnan käsitteelle
työmoraali (ks. kasitteiden ristiriitaisuudesta
Skott 1992, 197-l9B). Thvoitteena oli rajoit-
taa väestön päihtymystila vapaa-aikaan.

Juri Andropov, entinen KGB:n paallikkO,
joka seurasi Brezhneviä pääsihteerinä mar-

raskuussa 1982, kaynnisti kurikampanjan.
Siihen sisaltyi mm., että työpaikalla peihty-
neenä esiintymisestä voitiin rangaista alenta-
malla palkkaa, sijoittamalla huonommin pal-
kattuihin tehtäviin tai erottamalla virasta.
Tasta ei ehditty saada merkittäviä tuloksia,
ennen kuin sokea ja munuaistautinen Andro-
pov kuoli helmikuussa 1984. Hanen seuraa-
jansa, niin ikaan kuolemansairaan Brezhnev-
kopion Konstantin Tzhernenkon aikana palat-
tiin kaikilta osin vanhaan. Ainoa, mitä Andro-
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povin jäljiltä jäi, oli halpa votka, joka tämän

aikana oli päästetty markkinoille, jotta kansa

voisi juoda paljon vapaa-aikanaan, ja joka

kansan suussa kulki nimella "andropovka".

Vuonna t986 amerikkalainen Neuvostolii-

ton tutkija Seweryn Bialer julkaisi kokoavan

analyysin Neuvostoliiton kehityksestä. Hän

korosti, että olisi ihme, jos alkoholin vastai-

nen kampanja osoittautuisi menestykselli-

seksi. Bialer (19tt6) päätteli "neuvostoihmis-

ten elämäntavan" tarkastelussaan seuraavaa:

"l,ienee Iiian rnyiihäistä muuttaa tämän tvöläissu-
kupolven inhoa työtä kohtaan ja taipumusta koh-

tuuttomaan juopotteluun. Sellainen muutos vaatisi
moni-ilmeistä sosiaalipolitiikkaa, sellaista' joka

kannustaisi paremmin työntekoon, merkitsisi pa-
rempaa kululustarar,riden .aalavuutta. tarjoaisi
parempia vapaa-ajan viettornahdollisuuksia, pa-

rempia asuntoja sekä näyttämöllä ja tv-ruudussa
parempaa viihdettä, jossa on vähemmän poliittista
saippuaoopperaa ja vähemnrän klassisten teatteri-
näytelmien ja balettien uusintoja."

Bialerin ehdottamien keinojen toteuttaminen

ei ollut neuvostohallinnon vallassa.

Slaavit ja baltit, jotka kuuluvat votkanjuo-
jiin, muodostavat kolme neljäsosaa Neuvosto-

liiton väestöstä. Tämä merkitsee sitä, että

useimmat yleistykset neuvostokansalaisten
juomatavoista oikeastaan koskivat näitä kan-

soja. Keski-Aasian muslimit tosin alkoholi-

soituivat jossakin määrin neuvostovallan ai-

kana (Karklins 1986, I93). Votka- ja viini-
kulttuurien erot säilyttivät kuitenkin merki-

tyksensä. Votkakulttuurissa voidaan alkoho-

lin kaytto kuvata pelkastaan väärinkäytöksi.

Viinikulttuurissa esiintyi myos hillittya kayt-

töä. Mutta koska Neuvostoliiton talouden on-

gelmat olivat yleisluonteisia, Corbatshov va-

Iitsi politiikassaan, myös alkoholin vastaises-

sa politiikassa, yleiset metodit.

GORBATSHOVIN TOIMENPITEET

Sen sijaan että olisi etsinyt talouden toiminta-

hriiritiiden syilä sen rukenteeslr ja toimintata-

voista Gorbatshov yritti klassiseen neuvosto-

tapaan korjata tilanteen yksiloille suunnatuin

iskusanoin. Klassiseen venäläiseen tapaan

hän pani uudistuksen toimeen ylhaaltapain.

Gorbatshov valitsi iskusanat uskorenije,

kiihtyvyys, perestroiha. rakennemuutos, gla.s-

nost, julkisuus, ja nouoje myshlenije, uuden-

lainen ajattelu. Kasitteellinen kypsymättii-

myys uudistuspolitiikassa tuli esiin jo siinä,

että samanaikaisesti puhuttiin kiihtyvyydestä
ja rakennemuutoksesta. Edellisen pitaisi

merkitä. että olemassa olevasta rakenteesta

puristetaan irti enemmän, eika sita silloin voi-

da muuttaa. Jalkimmainen viittaa uudelleen-
järjestelyyn, ja silloin tuotannon täytyy jonkin

aikaa vähetä. Ainoa. mita kiirehdittiin, oli

valtion hajoaminen.

Alkoholin vastainen kampanja oli ensim-

mäinen suuri toimenpide, jonka Gorbatshov

esitteli neuvostoyleisölle. Uudesta, rajoitta-

vasta alkoholipolitiikasta annettiin julistus

kahdessa kommunistipuolueen keskuskomi-

tean päätöslauselmassa ja korkeimman neu-

voston puhemiehistön asetuksessa touko-

kuussa 1985 (Segal 1990,428).
Kommunistipuolueen johtava lehti Kom-

munist tosin julisti, että kampanja käynnistet-

tiin "kansan tahdosta" ja että oli vaadittu kiel-
tolain voimaan saattamista. ts. alkoholin naut-

timisen täydellistä kieltamista (T§estnoje...,

1985, 7). Jälkimmainen oli lähinnä tarkoitettu

uhkaukseksi, että pahempaa oli odotettavissa,

ellei kulutus laskisi. Se, että "kansa" olisi

vaatinut kieltolakia. on kuitenkin äärimmäi-

sen epätoclennäköista. Ne, jotka eniten kärsi-

vät viinasta olematta itse alkoholisteja, olivat

naisia, eika heilla ollut poliittista vaikutusval-
taa Neuvostoliitossa.

Noudattaisivatko neuvostokansalaiset to-

dellakin Gorbatshovin kehotuksia kuriin ja

tehokkaaseen työhiin'? Sitä saattoi kysyä kat-

sellessaan tilannekuvaa, jonka neuvostoliitto-

lainen sosiologi Vadim Olshanski (1987, 13-
LB) antoi analyysissaan, joka julkaistiin, kun

Gorbatshovin alkoholin vastainen kampanja
jo c,li täydessri kä1 nnissä.

Olshanski tarkasteli Gorbatshovin raittius-

karnpanjaa keskeisenä osana peresrrc,ikoa.
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Hän korosti, että alkoholismista oli kehittynyt
yhteiskunnan sairaus Neuvostoliitossa. I(oh-
tuuttomasta ryyppäämisestä oli tullut kom-
pensaatio "sosiaalisen järjestelmän puutteil-
le". Talousjärjestelmä rohkaisi viinanmyyn-
tiä. koska se oli vktinkertainen tapa pienen-
tää kuilua väestön maksukvvyn ja kauppapal-
velujen turvaamisen velilLi. MaaseuduIa
esim. votkanmyynti vastasi yli puolta koko
tavaranvaihtlon arvosta. Neuvostohallinnolla
ja suunnitelmataloudella oli Olshanskin mu-
kaan "erityinen byrokraattinen rakenne, jon-
ka objektiivisena intressinä oli lisätä väestön
alkoholisoitumista".

Myiis edellvtykset tyilssä ja vapaa-aikana
edistivät Olshanskin mukaan juopottelua.

Tyr;voiman koulutustaso oli noussut voimak-
kaasti, mutta vielä vuonna l986 lahes puolet
kaikesta työsta oli yksitoikkoisttr raskasta työ-
tä, joka ei vaatinut minkäänlaista pätevyvttä
eikä antanut paljonkaan tyydytystä. Tosin
Andropovin asioihin puuttumisen ansiosta
rangaistiin tyiipaikalla humalassa esiintyvää.
Raittiin ei kuitenkaan tarvinnut tehdä mitään.
silla tytipaikkaa pidettiin oleskelupaikkana
eika paikkana, jossa todella täytyi tehdä töitä.
Tasta oli seurauksena, että ne, jotka olivat
humalassa, yrittivät tehdä töitä, jotta heidan
tilaansa ei huomattaisi, kun taas ne, jotka oli-
vat selvin päin, saattoivat kulkea ympäriinsä
h<lrjumatta ja puhua sammaltamatta eika hei-
dan siksi tarvinnut tehda toita, koska heihin
eivät ulottuneet juopumuksesta annettavat
kurinpidolliset rangaistukset.

Viinaa kaytettiin ylimääräisenä maksuväli-
neenä työläisille suunnittelukauden lopulla,
ts. silloin kun oli yritettävä täyttliä kvantitatii-
viset tuotantotavoitteet kuukausittain, neljän-
nesvuosittain ja vuosittain, ja maksuna palve-
I uksista mustassä pör'ssissä:

"Näin tiirmäämnie todelliseen ristiriitaan: huoli-
matta siitä että alkoholisoituminen ja1-tua yhteis-
kunnan taloudellisia, sosiaalisia ja rnoraalisia pe-
rustuksia, siitä on hyötyä, kun sosiaalinen jlrjes-
telmä pysähtvv säilväkseen, ja vhteiskuntaan syn-
tyy ryhmiä, joiden objcktiivisena intressinä on ke-
hi ttää alkoh0lintarvetra."

Olshanski korosti, että neuvostoyhteiskun-
nussa oli upittu erotlumuun loisislaun nr)rma-
tiivinen ilmaisutapa, "neuvosto-elämäntapa",
joka ilmaisi itleaalin, ja "neuvostoihmisten
elämäntapa", joka kuvasi todellisuutta. Ihmi-
set eivät suinkaan olleet ornaksuneet neuvos-
to-elämäntavan normeja vaan jatkoivat elä-
määnsä todellisuudessa. Tuloksena oli juop-
poultu ja alkohul ismia.

Olshanski väitti, että terve perhe-elAma oli
airroa. mikä oIisi roinul vasluslau normitto-
muutta. Hän pani toivonsa siihen moraaliseen

kunnostustyöhörr, jota perestroikan odotettiin
merkitsevän. Pinnallinen alkoholin vastainen
kampanja täytyi, pysyvien tulosten s:ravutta-
miseksi, korvata perusteellisilla sosiaalisilla
muutoksilla.

Corbatshov antoi supistaa votkan tuotannon
alle puoleen, lähes kahdesta miljardista lit-
lasta vuodessa 800 miljoonaan litraan (Ryss-

land ..., 1992). Iarkoitus oli, että työläiset rai-
tistuisivat ja tekisivät kurinalaisemmin töitä,
että alkoholiehtoiset sairaudet vähenisivät ja
että yhteiskunnan kustannukset alkoholihai-
toissa ja niiclen vaikutuksissa vähenisivät.
Y hdessä is kusanojen uskoren ij e, pere stro iku,,

glasnost ja uurlenlaisen ajattelun kanssa alko-
holin vastainen kampanja muuttaisi Neuvos-
toliiton hyvinvointiyhteiskunnaks:i ja USA:n
kanssa tasavertaiseksi taloudelliseksi super-
vallaksi.

Viinie ei saanut myyclä ennen klo t4:aa eikä
viinaa ennen klo 16:ta, ja myymälät suljettiin
klo 20. Ravintoloissa alkoholipitoisia juornia

ei saanut anniskella alle 21-vuotiaille henki-
loille - aikaisempi raja oli lB vuotta - eika
tarjoilla cnnen klo l4:ää. Viinanpolttimot sul-
jettiin. Viiniviljelmiä lopetettiin. Pullojen
valmistusta vähennettiin.

ALKOHOTIN VASTAISEN KAMPANJAN

VAIKUTUKSEI

Alkoholin vastaisen kampanjan ensimmäi nen

seuraus oli, eltä rultio menelti suuren,rsan
budjettituloistaan, sen osan joka tuli alkoho-
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lin myynnistä. Koska valtiovalta oli menettä-

nyt tärkeän valmisteverolähteen ja samanai-

kaisesti subventoi kulutustavaroita vielä enti-

sestään, lisääntyi rahan liikkeeseen laskemi-

nen. Ensi askeleet otettiin sillä tiellä, joka

Gorbatshovin viimeisen pääministerin Valen-

tin Pavlovin aikana johtaisi laukkaavaan in-

flaatioon.

Laillinen viinanmyynti väheni 30-40 pro-

senttia (Segal 1990, 428). Kun ihmiset eivät

enää voineet ostaa niin paljon votkaa kuin

heilla oli ollut tapana, lisääntyivät heidan

käytettävissään olevat käteisvarat.'lbinen
seurous alkoholin vastaisesta kampanjasta oli

se, että ihmiset ostivat rahoillaan suuret mää-

rät halpaa sokeria ja hiivaa valmistaakseen

itse votkaa. Kotipoltto, joka oli aina ollut suh-

teellisen laajamittaista, Iisääntyi Neuvostolii-

ton lehdistön mukaan 40 prosenttia. Poliisi

sai kiinni yhä useampia salapolttajia. Pelkas-

tään vuoden 19BB kahden ensimmäisen kuu-

kauden aikana pidatettiin 120 000 salapoltta-

jaa (Segal 1990,431).
Alkoholin kulutus pysyi käytänniissä kor-

keana ja pitkan aikavälin vaikutukset kan-

santerveyteen muuttuivat vakaviksi, koska

kotipolttoinen oli usein huonolaatuista ja kos-

ka epätoivoiset alkoholistit joivat yhä enene-

vässä määrin hajuvesiä, teollisuusspliita ja

hengenvaarallisia nesteitä (Segal 1990, 431-
4:12).

Kokonaisuudessaan Neuvostoliiton väestön

kuolleisuudessa tapahtui voimakas mutta ti-
lapäinen lasku 1986, alkoholin vastaisen

kampanjan ensimmäisenä vuotena. Tämä an-

toi eräälle tutkijalle aiheen kuvata kampanjaa

"hyvin menestyksekküüksi terveyderr näkö-

kulmasta" (Ellman 1994, 333). Vaikutuksen

lyhytaikaisuus antaa aiheen päätellä, että al-

koholin aiheuttarnat onnettomuuclet ja liika-
käytön aiheuttamat suoranaiset myrkytykset

vähenivät ja että tämä johtui siitä, että uudis-

tus tuli yllatyksenaja kansa tarvitsi aikaa so-

peutuakseen uusiin ehtoihin. Sita vastoin ter-

veydentila ei pitkalla aikavalilla parantunut,

päinvastoin (ks. Elhnanin artikkelin tilanteen

vakavuutta kuvaava otsikko). Tätä korostet-

tiin Venäjän valtion tilastoviraston raportissa,

jossa lisäksi väitetään, että alkoholihaitat Ii-
sääntyivät vuonna 1993 aikaisempaan verrat-

tuna (Brui & al. 1995, 77-79).
Kolmas seuraus alkoholin keyttoa vastusta-

vasta kampanjasta oli, että sokeristaja hiivas-

ta tuli pian puute elintarvikeliikkeissä. Koska

oli kyse subventoiduista perustarvikkeista,

tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että ihmi-

set sokeria ja hiivaa ostamalla joutuivat raha-

pulaan. Alkoi vaikuttaa siltä, että tavara alkoi

loppua - ensin viina, sitten sokeri ja hiiva -, ja

sen vuoksi ihmiset alkoivat ostaa jaljella ole-

villa ruplilla sitä, mita oli saatavissa. Tavara-

ryhmä toisensajälkeen katosi kaupoista. Neu-

vostoliitossa kotitaloudet siittyivat hamstraa-

mistalouteen. Liikkeet tyhjennettiin, mutta

jotkut kodit täyttyivät saippuasta ja pesuai-

neista, toiset lihasta (loka mätäni), toiset koin-

syümistä matoista, toiset suurimoista jne. (Bo-

gatshev 1989,36).
Kotitalouksien hamstrauksen kanssa rin-

nan eri liigat ostivat jarjestelmallisesti kulu-

tustavaroita ja yritykset hamstrasivat. Pere-

stroikan sanoma yritysten tuotantovastuusta
johti siihen, että yritykset eivät uskaltaneet

luottaa Gosplanin jakelutlirektiivin noudatta-

miseen vaan siirtyivät monivaihei seen vaihtrl-

kauppajarjestelmään. Name kaksi harnst-

raustasoa johtivat siihen, että tavallinen kan-

sa menetti kaiken Iuottamukseltsa Moskovar-r

hallintoa kohtaan. Suunnitelmataktuden ase-

nresta alkoivat mustanpiirssin kauppiaat hoi-

taa sekä jakelua että kauppaa.

Edistamalla tehokkaasti yhteiskunnan kri-
minalisoitumisen vahvistumista ja lisäänty-

mistä alkoholin vastainert kampania toimi

merkittävänä kiihtlyttimenä siinä hajoamis-

prosessissa, jolle perestroika ja glasnost an-

toivat yleiset edellytykset.

Myiis etnister-r alueitlen poli ittisessa mobili -

soinnissa keskusiohtoavastaan alkoholin vas-

tainen kampanja tuli esittämään tärkeää osaa

kiihdyttimenä. Gorbatshov teki selväksi. että

kampanja oli valttämatön kaikkein alkoholi-

soituneimman väestiinosan, ts. venäläisten ja

muiden slaavien. pelastamiseksi. Keskustel-
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Iessaan neuvostoliittolaisten kirjailijoiden
kanssa kesäkuussa 1986 Gorbatshov laski
leikkia siitä" että häntä kutsuttiin nimellä m.i-

neraLnyi sekretar (pro generalnyl) ja korosti
olevansa vakavissaan. Koska kyseessä oli
slaavien eloonjääminen, hän ei aikonut luo-
pua kampanjasta (Trehult 86, 2). Mutta ei-
slaavit eivät ymmärtäneet, miksi heic.lan olisi
maksettava vähentämällä sivistynyttä viinin-
juontia ja luovuttava juhlamenoihin liittyväs-
tä viininjuonnista juhla- ja pyhapaivina vain
siksi, että venäläiset eivät kestäneet viinaa.

Paljon puhuvana otsikkonaan "Häpäisty
viiniköynnös" kuvaili toimittaja Kapitolina
Kozhevnikova Moldovan viiniviljelmien koh-
taloa. Alkoholin vastaisen kampanjan yhtey-
dessä alettiin vuonna l986 suuressa mitassa
havittaa viinitarhoja. 70 000 hehtaaria tuhot-
tiin. Samalla tuhottiin kansallinen ylpeys
(l(ozhevnikov a 1989, l2):

"Moldovan kauneus, sen kunnia ja rikkaus. 'laalla
kasvavat kuuluisat'chardonnay','pinot','tranri-
ner','aligot6'. Asiantuntijat väittävä1, että täällä on
palstoja, joiden antama viini on parempaa kuin
hyväksi tunnettu Burgundin viini. Mutta ero on sii-
nä, että Burgundissa ei ole esiintynyt sellaista pa-
huutta, että viinitarhoja on tuhottu ja että siitä on
annettu viell kiitosta. - - On menetetty miljoonia
ruplia, kokonainen ala on suurta vaivaa nähden
pakotettu polvilleen."

Kapitolina Kozhevnikova selosti epäonnistu-
neita yrityksiä valmistaa mehua ryJräleistä tai
myydä ne tuoreina. Mainitut lajit soveltuivat
huonosti sellaisenaan nautittaviksi. Lisäksi
lahes kaikki tuoreena jakeluun toimitettu tu-
houtui huonon pakkaamisen ja kuljetusjärjes-
telmän omituisuuksien vuoksi: rypäleet alkoi-
vat käydä ja madäntya. Vuonna 1989, kun
Kozhevnikova julkaisi raporttinsa, näytti sil-
tä, että viininviljely loppuu kokonaan Moldo-
vassa. Se merkitsisi koko tasavallan "sulke-
mista". Moldovalaiset vertasivat tilannettaan
Stalinin ajan kostotoimiin, jotka koskettivat
suoraan ihmisia. Nyt kostotoimet suunnattiin
viininviljelyalueisiin, ihmisten elämän ai-
neelliseen perustaan.

Moldovan olemassaolo oli vaakalaudalla.

Sita paitsi kampanja ei ollut edistänyt tervey-
dentilan paranemista, koska tilastoidun alko-
holin kulutuksen väheneminen Neuvostolii-
tossa - henkeä kohti lasketussa kulutuksessa
25. sijalta 36:nneksi maailmassa - tapahtui
kokonaan viinien (Moldovan ylpeyden) eika
väkevämpien j uomien kulutuksessa. Kozhev-
nikova korosti, että kotipoltto oli Iisääntynyt.

Gruusiaa kohtasi samankaltainen viini-
kampanja kuin Moldovaa. Tasavallan entinen
puoluejohtaja, Neuvostoliiton viimeinen ul-
koministeri Eduard Shevardnadze (1oka tulisi
palaamaan Cruusiaan presidenttinä vuonna
)992') on muistelmissaan osoittanut, että vii-
nillä on keskeinen asema Gruusian sekä ai-
neellisessa että henkisessä kultturrrissa. Vii-
niköynnös on Shevardnadzen mukaan vaikut-
tanut gruusialaiseen kirjaimistoon, ja viini
esiintyy kaikissa tärkeissä kulttuuriyhteyk-
si ssä .

Shevardnadze (1991, 28-29) huomautti,
että vieraat valloittajat olivat aina tuhonneet
viinitarhat ottaessaan vallan Gruusiassa. Se

oli kovin isku, mika saattoi kohdata gruusia-
laisia:

"Perestroika aloitettiin kohtalokkaalla virheella.
ainakin meidän tasavaltamme kannalta. Ohje kay-
rlä viela'taisteluun' yhteiskunnallista'pahaa' vas-
taan uhkasi aiheuttaa teolliselle viininviljelylle
väistämättömiä vahinkoja, ja viininviljelv on
nraamme talouden kulmakiviä. Olisi voitu tehda
ennusteita ja laskelmia näistä vahingoista. Mutta
mitkaan ennusteet tai laskelmat eivät pysty osoit-
tamaan senkaltaisia vaikutuksia, joi ta komentojär-
jestelmällä oli kasitteisiin, jotka ovar kaikkien
gruusialaisten sytlämen asia."

Moldovan ja Gruusian esimerkit osoittavat,
että viinitarhojen tuhoaminen ymmärrettiin
venäläisten ylimielisyyden ilmaukseksi. Kan-
sallismieliset itsenäisyysliikkeet näissä kah-
dessa tasavallassa saivat lisäpontta Gorbat-
shovin alkoholin vastaisesta kampanjasta.

Sama koski myös Kazakstania. Tosin siellä
noin puolet väestöstä oli muslimeja, mutta
neuvostoaikana nämä olivat tottuneet juo-
maan votkaa. Paikallisen tarkkailijan {ilosofi
Farit Suleimanovin mukaan alkoholikiellolla
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"tuskin oli mahdollisuutta tulla noudatetuk-

si". Määräyksessä nähtiin vain uusi ilmaus

moskoviittien ylimielisyydestä (Suleimanov

1ee3).

JUTUN TOPPU

Vuonna 1990 alkoholin vastainen kampanja

lopetettiin. Gorbatshovin tahti alkoi laskea.

Lokakuun 25. päivänä jäljellä olevien neu-

vostotasavaltojen johtajat hajottivat Neuvos-

toliiton ja pakottivat Gorbatshovin jättämaan

presidentinviran, johon ei kuulunut valtiota.

Venäläisten herraksi tuli Venäj än federaation

presidentti Boris Jeltsin. Tama ei ollut mikään

pidättyvyyden kannattaja. Voitettuaan Gor-

batshovin hän päästi tilalle Gorbatschowin.

Berliinissä eli 20-luvulla suuri siirtokunta

bolshevikkeihin vihamielisesti suhtautuvia

venäläisiä. Yksi heistä oli nimeltaan Gorbat-

shov. Saksalaisittain tuli votkamerkistä, jota

han alkoi myyda, Gorbatschow. Merkkituote
perustettiin Saksassa. Myynti lisääntyi sil-

miinpistävästi sen jalkeen, kun Gorbatshovis-

ta tuli Neuvostoliiton johtaja ja mainoksissa

voitiin vihjata nimien sarnankaltaisuuteen.

Kanadassa Calgaryn talviolympialaisissa

vuonna lgBB oli esillä Gorbatschowin mai-

noksia, jotka kaikki urheilusta kiinnostuneet

neuvostokansalaiset saattoivat nähdä tv:stä.

Gorbatshovin lahdon jälkeen sai Gor-

batschow luvan myydä votkaansa Venajalla.

Vuoden 1993 kynnyksellä seurasi Smirnoff,

toinen maanpäossa elävä venäläinen votka-

merkki (Urban 1993).

Vrtka on venalaisille elintar-vike. Tama oli
yksi syy siihen, että viranomaiset sallivat Cor-

batschowin ja Smirnoffin maahantuonnin. Pe-

ruselintarvikkeiden hintavalvonta, jonka Ve-

näjän hallitus aloitti tammikuun alussa 1993

mutta josta se joutui luopumaan, ei koskenut

pelkästään leipää, lihaa ja maitoa vaan myös

votkaa (Russia..., 1993, 28). Miten kriittinen
tilanne vallanpitajien mielestä oli, kay ilmi
Moskovasta vuoden 1993 kynnyksellä tul-

leesta uutissähkeestä (Ryssland..., I992):

"Kaikkien votkaa rakastavien kansalaisten vasta-

rinta pakotti Gorbatshovin jonkin ajan kuluttua
keskeyttämään kampanjan, mutta silloin Neuvos-
toliiton taloudellinen ja poliittinen hajoaminen oli
eder.rnyt niin pitkulle. että ei ollut resursseja korja-
ta kaikkia [purettujal tislaamoja. Tuotanto on kas-

vanut, mutta se kattaa vain 75 prosenttia kvsyn-
naslil.

"Napisevan väestiin votkan tarpeen tyydyttärli-
seksi on Venaja alkanut ostaa raakaspriita ulko-
mailta. - - Amerikkalaisen spriin vientiä valvovan
virkamiehen mukaan kyse on'suunnattomista, en-
nennäkemättömistä määristä', jotka lahtevat
USA:sta."

Alkoholiongelma on yhä jäljellä Neuvostolii-

ton jalkeisella Venajalla. Henkeä kohti las-

kettu alkoholin kulutus tosin on tilastojen mu-

kaan Venäjälla pienempi kuin Suomessa.

Mutta kun ajatellaan laajaa kotipolttoa ja al-

koholin kayttoa yhdessä epäterveellisen ruo-

kavalion kanssa, taipumusta väkivaltaisuu-
teen ihmistenvälisissä suhteissa ja suunna-

tonta rattijuoppoutta, täytyy alkoholin kulutus

kuitenkin lukea hyvin tärkeäksi syyksi suu-

reen kuolleisuuteen Venajalla. Siella kuollei-
suus nousi 26 prosenttia vuosina 1991-1993.
Odotettavissa oleva elinikä oli vuonna 1993

venäläisten miesten osalta 59 vuotta (Ellman

t994, 336, 340, 351-353).

Jeltsinin kaudella avoimesta juopottelusta

tuli taas silmiinpistäva Venäjä11ä (Tjonn

1993). Presiclentti toimi itse huonona esi-

merkkinä. Vieraillessaan Berliinissä venä-

Iäisten joukkojen lopullisen Saksasta lahdon

yhteytlessä elokuussa 1994 han esiintyi päih-

tyneenä tv-kameroiden edessä.

Gorbatshovin alkoholin vastaisen kampan-
jan merkitystä voidaan yksinkertaisimmin

selvittää pohtimalla torlellisuuden vastakoh-

taa. Ellei sita olisi käynnistetty, eivät kotita-

Lrudet olisi ryhtyneet äkilliseen hamstrauk-

seen, mistä olivat seurauksena huhuien leviä-

minen ja hallituksen uskottavuuden horjumi-
nen, inflaatiokehitys ei olisi alkanut niin var-

hain eika kansa olisi turmellut terveyttään

vielä entisestään käyttämällä alkoholin kor-

vikkeita ja laadultaan vaihtelevaa kotipolt-

toista. Viimeisenä mutta ei vähiten tärkeänä

seikkana on se. että etnisten alueiden ei-ve-
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näläisten mobilisointi Moskovaa vastaan olisi
menettänyt yhden tärkeimmistä vaikuttimis-
taan ja venäläiset olisivat toclennäköisesti tu-
keneet voimakkaammin Gorbatshovia, jos al-

Ruot.sin kielestä suom.entenut Arja Aarnio
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ENCLISH SUMMARY
Kristian Gerner: From Gorbachea's Soaiet to
GorbatschowS Iiussia. The Art of Unuind,ing
an Em.pire (Gorbatshoain Neuaostolätosta
C orb at s c howin Ve näj äksi )

The author describes how the anti-alcohol cam-
paign of Mikhail Gorbachev not only was a failure,
but also accelerated the breakdown of the Soviet
empire, by undermining the legitimacy of the state

apparatus. The reasons for this were many. The sta-
te lost most of its tax income leading to an ever-
accelerating inflation; black market and illicit dis-
tillation expanded leading to criminalization and
increased supply oflow quality alcohol; and a well-
organized hoarding economy developed, as the
shoftage of commodities increased, beginning with

sugar and yeast. The anti-alcohol campaign there-
fore acted as an important element in the disinteg-
ration process, made possible by perestroika and

glasnost.
Another main factor was the growing strength of

ethnicity, which became an explosive political for-
ce underlining the significant cultural differences
between the wine consumers in the southern re-
gions and the northern vodka-drinking Russians.
National liberation movements in the Soviet Re-
publics such as Moldavia and Georgia were foste-
red by the far:t that the grapevine, their national
pride, was defiled. Gorbachev's campaign was the-
refore doubly counterproductive: the system broke
down - but King Alcohol remained the true ruler
over the Russians.
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Soaiet (Jnion, Russia, cantpaigns, Gorbacheo, Mikhail, d,rinking habits, eaaluation
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