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ENGLANNIN HALLITUS: 3_4 PAUKKUA PAIVASSA OT<

Englannin hallitus on muutta-
nut alkoholin kulutusta koske-

via suosituksiaan. Juokaa rau-
hassa vähän enemmän, ei se

ole pahitteeksi, Englannin hal-
Iitus on viestinyt kansalaisille
terveyspiirien yleiseksi ihme-
tykseksi ja kauhistukseksi.
Englannin hallituksen mukaan
miesten sopii nyt turvallisin

mielin nauttia 3-4 annosta al-
koholia päivässä; annoshan on

lasillinen olutta, pieni lasilli-
nen viiniä tai yksi mitallinen
teräviä. Naisille terveysminis-
teri Stephen Dorrell on valmis
juottamaan kaksi tai kolme an-
nosta päivässä. Nyt jo kymme-
nisen vuotta on miespuolisia
britteja kehotettu tyytymään

enintään 2l annokseen viikos-
sa. Naisia on kehotettu pysy-
mään 14 annoksessa viikossa.
Terveysministeri Dorrell väitti
"tuoreimman tieteellisen tutki-
muksen" oikeuttavan renrrorn-

paan asenteeseen.

Dorrellin ilmoitus herätli
tiedotusvälineissä ja tutkimus-
piireissä raivokkaan vastare-

ALKOHOLIPOLITIIKKA
6l ll996l: I

76



aktion. Mitä tämä nyt on? Yh-
täältä hallituksen edustajat
osallistuvat Maailman terveys-
järjestön konferenssiin alkoho-
lin kulutuksen vähentämisek-
si, toisaalta hallitus vihjaa, et-
tei ole pahitteeksi juoda hie-
man enemmän. Hallitus on

myös käynyt kovaa ja menes-

tyksellistä kampanjaa ralti-
juoppoutta vastaan. Eivätkö
uudeto rennommat suositukset
nyt ole ristiriidassa tämän poli-
tiikan kanssa, vaikkei terveys-
ministeri kehottanutkaan ke-
tään ajamaan autoa juovus-
päissä? Tiedotusvälineissä
väännettiin vitsiä hallituksen
uudesta toilauksesta, ja terve-
yspiireissä juopottelua alettiin
nimittaa "dorrelloinniksi".
Useimmat laatulehdet arveli-
vat jälkien johtavan alkoholi-
juomatehtaisiin. Alkoholijuo-
mia tuottavat yritykset ovat

täyttäneet anteliaasti konser-
vatiivisen puolueen rahakirs-
luja. Vastineeksi ne ovat pai-
nostaneet pontevasti hallitusta
suhtautumaan suopeammin al-
koholin kulutukseen.

Tiedepiireissä päästeltiin
kauhun huudahduksia. Yleen-
sä niissä kiistettiin terveysmi-
nisterin väitteet, joiden mu-
kaan "tuorein tieteellinen to-
distusaineisto" olisi antanut
aiheen suositusten höllentämi-
seen. Lontoon yliopiston pro-
fessori Michael Marmot, joka
äskettäin toimi uuden terveyttä
ja alkoholia käsittelevän tutki-
muskomitean puheenjohtaja-
na, tuomitsi ehdottomasti halli-
tuksen kannan. Marmotin mu-
kaan "tuorein ja paras todistus-
aineisto" osoittaa, että mahdol-
linen terveyshyöty saadaan

vain yhdestä lasillisesta päi-
vässä. Enempi juominen ei
hyödytä terveyttä tippaakaan,
terveyshaittoja se sen sijaan Ii-
sää.

Muutenkaan tutkijat eivät
hyväksy hal Iituksen käyttäman
"turuall isen juomisen" käsitet-
tä. On vain sellainen alkoholin
nauttimisen taso, josta hyöty
voi joillekin ihmisille olla suu-
rempi kuin haitta. Mutta tätä
tasoa on vaikea määritella, ja
siksi useimmat Euroopan maat

ovat Iuopuneet tarkoista suosi-
tuksista. Kaikesta tästä asian-
tuntijat ovat yksimielisiä.

Tutkijat kiistelevät siita,
onko pikkuruisesta ryyppäyk-
sestä hyötyä kaikille ja, jos on,

milla tasolla terveyshyöty voit-
taa terveyshaitat. Ei ole myös-

kaan lopullisesti selvitetty, mi-
ten vähäinenkin alkoholin
kayttti liittyy ongelmajuomi-
seen. Yhtä mieltä ollaan sen

sijaan alkoholin aiheultamista
terveyshaitoista: alkoholi voi

aiheuttaa korkeaa verenpai-
netta. maksakirroosia ja eraita
syöpälajeja.

Mutta palauttakaamme mie-
liin, mistä uusi into nahda al-
koholissa myös terveyshyötyä
juontaa juurensa. Muun muas-
sa Oxfordin syöväntutkimus-
yksikön tutkija Richard Doll
on tutkimuslensa pohjalta voi-
nut todeta, että etanoli vähen-
tää fibrinogeenia veressä ja es-

tää veritulppia. Lasillisella vii-
niä tai olutta päivässä voisi
ehkä vähentaa joidenkin sy-
dänsairauksien ja halvausten
riskiä. Monet tutkijat jakavat
Dollin kasityksen, toiset ovat

yha epailevia. Yaiuely koskee
varsinkin etanolin vaikutuksen
voimakkuutta sydänsairauk-
siin.

Englannin laakariliitto vaa-
tii lisätutkimusta, ennen kuin
se on valmis sanomaan mitään
lopullista aiheesta. Kysymys
yleisen alkoholin käytön ja on-
gelmajuomisen suhteista on

myös askamrttava. Michael
N4armol puhuu "väestöleorias-

ta", johon kaikki tutkijat usko-
vat mutta jonka hallitus on

nähnyt hyväksi hylata. Väestö-
teorian mukaan alkoholin vää-

rinkayttajien määrä kasvaa
yleisen alkoholin kayton li-
sääntymisen myötä. Tilastolli-
set tutkimukset osoittavat kui-
tenkin, että alkoholin kayton
väheneminen ei vähennä on-
gelmajuoppojen määrää.

Ainakaan englantilainen
tutkimus ja "tuore tieteellinen
todistusaineisto" eivät siis
anna aihetta suositusten muut-
tamiseen. Terveyspiirit inttävät
pikemminkin, että tuo halli-
tuksen lisäämä neljäs. tai nai-
silla kolmas, annos päivässä
aiheuttaa jatkuvasti nautittuna
vakavia terveysriskejä. Terve-
yspiirit olisivat enintään voi-
neet siunata viestin, jonka mu-
kaan päivittaisen rajan noudat-
taminen ei ole niin tärkeää,
kunhan vain viikkokulutus py-
syy 2l ja I 4 annoksen rajoissa.

Tämä on täydellistä farssia,
kommentoi hallituksen lau-
suntoa professori Griffith Ed-
wards, joka aikaisemmin työs-
kenteli terveysministeriön
konsulttina alkoholiasioissa.
Professori Edwards sysälliin
sittemmin syrjaan, ja hänen ti-
lalleen tuli joukko virkamiehiä
eri ministeriöistä. Tässä seka-
Iaisessa joukossa vaikutti mm.
Iiuta virkamiehia, joilla on la-
heiset suhteet alkoholiteolli-
suuteen. Juuri tämän liudan
raportli oli Dorrellirr "luorein

tieteellinen todistusaineisto".
Asialla on siis ilmeisesti jäl-
leen ollut saarivaltakunnan
seitsemän suurimman alkoho-
linluottajan aggressiivinen
painostusryhmä eli Porlmanin

ryhmä. Sen johtaja John Rae oli
kuitenkin hämmästynyt halli-
tuksen viestistä ja tyytyväisenä
arvioi sen menneen odotettua
pitemmälle.
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Englannilla ei ole kovin va-

kavia alkoholiongelmia moniin

muihin Euroopan maihin ver-

rättuna. Englanti on Euroopan

alkoholin kulutuksessa vasta

17:s. Taalla käytetään alkoho-

lia 7 litraa henkeä kohti vut-,-

dessa eli vähemmän kuin 2/:

ranskalaisten, t§ekkien ja sak-

salaisten kulutuksesta.

Sulkunen on pannut ammatti-
ja aikuiskoulutukseen tarkoi-
tetun oppikirjansa uuteen us-

koon. Selvimmin uudistumi-
nen näkyy kahdessa kohtaa.

Siinä, missä seitsemän vuotta

sitten oli sosiologisia selitys-

malleia käsittelevässä luvussa

pieni jakso merkityksen käsit-
teestä, on nyt luku "Puhetapo-
jen tutkimisesta", ja sille on

omisteltu sivuja enemmän

kuin kausaalisille ja funktio-
naal isi lle selityksille yhleensä.

Ja kun edellisen version pää-

tösjakso sisälsi kainon alaotsi-
kon "Jalkiteollinen yhteiskun-
ta?". on uuden painoksen vii-
meinen Iuku otsikoitu totea-

vasti "Modernista jälkimoder-

niin yhteiskuntaan".
Talla valin se on siis tapah-

tunut. Olemme jättaneet hy-

västit valistuksen uskolle yh-

teiskunnan rationaaliseen oh-
jaukseen ja hyväksyneel aja-

tuksen ennakoimattomasta tu-
levaisuudesta, hylänneet edis-

tysuskon ja nöyrtyneet sen

mahdollisuuden edessä, että
jatkuvan vaurastumisen käyrä

voi käantya laskuun lai pirs-
toutua kalkoviivoiksi ympäri

Hallituksen viestiä pidettiin
silti terveyspiireissä vastuutto-
mana. Silla B miljoonaa ihmis-
tä käyttää jo liikaa alkoholia
täälläkin. Joka neljäs sairaa-

laan joutunut britti on kärsinyt
alkoholin aiheuttamista saira-
uksista. Vuodessa kuolee 40

000 ihmistä alkoholin aiheut-

tamiin sairauksiin. Vain ratli-

JALKIMODERNIN YHTEISKUNNAN LUPAUS

koordinaatistoa. Samalla olem-

me luopuneet uskosta yksilon
vapauden ja kansalaisten tasa-

anon oppien yleispätevyyteen

.ja hyväksyneet kulttuurien kir-

.javuuden keskuudessamme.

Olemme siirtyneet massayh-

teiskuntaan, jossa luokkapoh-
jaiset identiteetit oval hajon-

neet ja jokainen voi vapaasti

valita, mitä kanavaa katsoo. Jos

minäkuva jostain viela loytyy,

sen perustana ei enää ole työ

vaan kulutus. Kulttuuri - eli
symboliset erot, joiden tutki-
misesta "puhelapojen" ruoli-
misessa on kyse - on kulutus-
yhteiskunnan alati muuttuvan

"rakenteen" perusta. Mutta
kun massat kuluttavat, kuluvat
myös luonnonvarat. Jälkimo-
derni yhteiskunla on myös ris-

kien yhteiskunta. Siinä, missä

modernin yhteiskunnan jouk-
koliikkeet väänsivät katta ka-

kun jaosta. ei jalkimodernin
yhteiskunnan politiikka perus-

tu joukkoliikkeisiin, silla riskit
Ieijuvat jokaisen ylla, saatyyn
ja puhelapaan katsomatta.

Kriittisestä diskurssianalyy-
sista kirjoittaessaan Sulkunen

puhuu modaliteeteista, niistä

juoppous on vähentynyt: autoi-
lijoille suunnatut kampanjat ja
alkoholirajojen tiukenl aminen

ovat johtaneet kolarikuolemien
ja loukkaantumisten huomat-

lavaan vähenemiseen viime
vuosina.

EEVA I,F]NNON

varmuuden asteista, joilla asi-

antilat teksteissä todetaan.
Niissä näkyy tekstin lähettäjän
ja vastaanottajan välinen valta-
suhde. "Esimerkiksi sanoma-

Iehden paakirjoitus saattaa

epäröimättä todeta, että pal-
kansaajajärjesröjen vaatimal

veronalennukset johtavat kor-

kojen nousuun ja inflaatioon."
Samalla tavalla Sulkunen käyt-
tää oppikirjan kirjoittajan val-
taa ja kirjoittaa passiivissa ja

epäröimättä. Kirja päättyy

virkkeeseen. jossa ainut epä-

varmuus koskee jalkimodernin

yhteiskunnan piirteitä. ei sen

losiasiallisuutta: "Totalitaari-

sel liikkeet kuten lasismi ja
stalinismi ovat ehkä olleet pi-
kemmin modernin kuin jälki-
modernin yhteiskunnan ilmioi-
tä." Mikä on oppikirjaan kirjoi-
tettu, sen täytyy olla totta.

Kirja on mielenkiintoinen
yhdistelmä uusimpien teoreet-

tisten virtausten esittelyä ja
eräänlaista kaupun k ilaisjarjen
sosiologiaa, "sosiologiaa kes-

kiasteelle". käsitteistöä. jota

akateeminen eliitti ei nykyään

kayta. Epavirallisista j a viralli-
sista normeista, yhdenmukai-
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