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HUUMEPOTITIIKAN PERUSTETUJA

Huumeiden ja huumeongelman määrittely
vaikuttaa keskeisesti huurnepoliittisten kei-
nojen valintaan. Määrittelyjen perusteella
ratkaistaan, minka aineiden saatavuutta kont-
rolloidaan, miksi niita kontrolloidaan, ketkä
niitä kontrolloivat. ketä kontrolloidaan" kuin-
ka kontrolloidaan, millaista käyttöä kontrol-
loidaan jne.

Huumeiden kansainvälisiä määrittelyjä on

yhdistänyt se, että kontrolloitavilla aineilla
tulee olla terveydellisiä vaaroja aiheuttavia
ominaisuuksia sekä mahdollisuus aiheuttaa
riippuvuutta. Kaikkia näitä ehtoja täyträviä
aineita ei ole kuitenkaan otettu kontrollin pii-
riin. Alkoholi, tupakka ja monet lääkkeet on
jetetty huumevalvonnan ulkopuolelle (Al-
brecht & van Kalmthout l9B9).

Huumeiden kontrollin ja repression tarvet-
ta on perusteltu muun muassa seuraavilla
moraalisilla, terveydellisilla ja yleiseen jar-
jestykseen liittyvilla väiuämillä:

l. Huumeiden käytösta koituu moraalitto-
muutta, työn vieroksumista ja poikkeavaa
kaytteytymistä. Huumeiden käyträjär elävät
tehottomasti ja omaksuvat normittoman elä-

mäntavan, johon sisältyy yhteiskunnallisten
auktoriteettien kyseenalaistaminen.

2. Huumeiden kayttti aiheuttaa riippuvuut-
ta ja uhkaa terveyttä seka yksik;iden että yh-
teiskunnan näkökulmista. Huumeet orjuutta-
vat käyttäjänsäja niiden kayttti on siksi pato-
logista toimintaa. Huumeiden kaytto leviaa
epidemian tavoin, jos niita on saatavilla.
(Huumeet onkin kriminalisoitu useimmissa

maissa terveyslainsäädännön yhteydessä.)

3. Huumeiden käytto vaarantaa yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden (public order) ja
tekee kayttajästään rikollisen. Huumeiden
kaytttia joudutaan rahoittamaan rikoksia te-
kemalla. Huumeiden myynnin hoitavat am-
mattimaiset rikollisorganisaatiot, jotka kerää-

vät suuria voittoja ja korruptoivat viranomai-
sia.

Huurnekontrolli ja sen perustelut ovat vaih-
delleet sen mukaan. mitä näistä väittämistä on

kulloinkin pidetty huumeongelman tärkeirn-
pänä ja haitallisimpana seurauksena.

l9B0-luvulla tiedostettu aids-ongelma lisä-
si terveys-argumentaation painoarvoa ja vah-
visti toimia haittojen vähentämiseksi (kuten
metadonihoitoa ja ilmaisten ruiskujen jake-
lua). Viime vuosina huoli järjestyksestä ja tur-
vallisuudesta orr vahvistanut monissa maissa

vaatimuksia repression lisäämiseksi. Rikos-
lulkinnan helpotlaminen on n()ussul näissä

tapauksissa terveyden suojelua tärkeämmäk-
si.

Useimmiten huumepoliittinen keskustelu
on kannanilmaisua repression puolesta tai
sitä vastaan. Repressiivisen politiikan (kri-
minalisoinnin) kannattajat edustavat alrsolu-
tismia, jossa korostetaan huumeena kaytetty-
jen aineiden vaarallisuutta. Heidän mukaan-
sa huumeita kayttävät ihmiset eivät pysty hal-
litsemaan itseään yhteiskunnan hyväksymäl-
lä tavalla tai vaarantamatta terveyttään. Rep-
ression uskotaan estävän huumeiden kayttoa.

Repressiivisen politiikan vastustajat taas

väittävät kriminalisoinnin mystifioivan ja sti-
muloivan huumeiden keyttoa, suurentavan
riskia kayttaa niitä intensiivisesti sekä edistä-
vän siirtymistä vaarallisempiin aineisiin.
Laillistaminen puolestaan johtaisi vähemmän
intensiiviseen ja vaaralliseen käyttütapaan.

Nämä esimerkit kertovat, että tiedot ja kasi-
tykset huumepolitiikan vaikutuksista ovat
kovin ristiriitaisia.

HUUMEPOLIITTISIA KEINOJA

Huumepolitiikalla pyritaan yleensä ehkaise-
mään kaikkea huumeisiin liittyvää toimintaa
ja varautumaan käytiin synnyttämiin kaytan-
nön seurauksiin. Huumepolitiikan tavoitteet
ja keinot vaihtelevat eri maissaja eri ajankoh-
tina. Keinovaihtoehdoista korostuvat huumei-
rlerr tarjonnan (repression) ja kysynnän (pre-

vention) ehkaisy sekä haittojen vähentäminen
(harm reduction) ja huumeiden laillistami-

Kansainvälisen huumepolitiikan lahttikoh-

tana on ollut huumeiden tarjonnan

repression keinoin. Huumeiksi määri

aineiden kaupankäynti on kriminali
kieltoja on ryhdytty valvomaan. K

kunnioitusta on tehosleltu ranp{aistu:

kalla. Valvonta on kohdistunut paitsi

Ie paikoille myös ihmisten yksityise

Ihmisten vapaalle kululle ja itsensä t

miselle on asetettu rajoituksia.
Huumeiden kriminalisoinnissa ja

nassa joudutaan päättämään lukuisis
aatteista ja yksityiskohdista. On ratk

mihin aineisiin ja millaisiin henkiloi
laisia toimenpiteita kohdennetaan. C

päätettävä, kuinka tehokkaasti ja mill
tein valvonta kohdistetaan kokeiluur
tuun käyttöön ja ongelmakäyttiiön.

Erityisen pulmallisiksi on todettu k

asema ia kysymys siitä, puututaanko

nan keinoin huumeiden hallussapr

käyttöön, ja jos puututaan, missä ta1

sa? Euroopan unionin maissa hur

kaytto ei käytännössä ole Suomea lul

tamatta varsinaisen valvonnan piiris
lussapitoon suhtautuminen vaihtelee

Keyttajan aseman pohdintaan nivel

kustelu huumeiden juridisesta asema

siko niiden olla laillisia vaiko laitton
lemmista ratkaisuista koituu sekä hyt

haittoja yhta hyvin yksilolle kuin yh

nalle. Asiaan suhtautuminen riipp
ihannemallista, joka huumepolitiika

sakin tapauksessa on määritelty.

Repression lisäksi haittojen vähen

(harm reduction) on ollut loinen euro

sen huumepolitiikan päävaihtoehto.
jen vähentämiseen luelaan tarvittar
lan kynnyksen terveyspalvelut laitol

avoterveydenhuollossa, HIV- ja hept

tit. tietojen jakaminen esim. tur
käyttötavoista (tertiaariehkäisy), yll:
to-ohjelmat sekä neulojen ja kontlc

mainen jakelu.

Käytännön huumepolitiikka on ain

sion ja haittojen vähentämisen yht

Valinta konkretisoituu yleensä siiht
taanko painottaa enemmän huumeis
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nän ehkäisyyn luetaan mukaan haittojen vä-
hentäminen (National ..., 1995).

HUUMEPOTITIIKAN KAYTANNÖN

SOVETTUTUKSIA VIIME VUOSITTA

K R IM IN AA I.IPO LIT IIK KA

Niin Euroopassa kuin muuallakin on krimina-
Iisoitu huumeisiin liittyvä salakuljetus ja kau-
pankäynti. Erityisen raskauttavana on pidetty
huumeiden myyntiä nuorille, salakuljetuksen
organisoimista. suurten ainemäärien myyntiä
ja suuren ihmisryhmän terveyden vaaranta-

mista.

Italia, Espanja, Hollanti ja 12 USA:n osa-

valtiota jaottelevat lainsäädännössään kovat
ja pehmeät huumeet. Pehmeällä huumeella
tarkoitetaan kannabista. Myös Englannin
laissa kannabisrikoksilla on lievennetyt ran-
gaistusasteikot.

Hollannissa kannabis on ollut käytännössä

laillista vuodesta 1976 lähtien. Vaikka krimi-
nalisointia ei tallt;in poistettukaan laista,
puuttumiskynnys nostettiin hallussapidon
osalta 30 grammaan. Sittemmin kannabista on

myyty vapaasti luvanvaraisista coffee sho-
peista (kioskin tapaisia myymalöistä) ja yO-

kerhoista.

Hollannin parlamentissa on nyt hyväksytty
päätös, jonka mukaan kannabista myyvien
kioskin tapaisten myymalOiden määrää tulisi
vähentää. Kerralla myytävän kannabis-an-
noksen määrä pudotettiin samalla 30 gram-

masta 5 grammaan. Jälkimmäisen päätöksen

toteutumista epaillaan sen vuoksi, että val-
vontaviranomaiset eivät ole olleet erityisen
halukkaita sitä valvomaan. Viranomaisille
annettiin kuitenkin aiempaa enemmän val-
tuuksia puuttua huumekauppaan ja huumetu-
rismiin. Samaan päätökseen sisältyi lisäksi
heroiinihoitokokeilun aloittaminen ja hoito-
palveluiden ulottaminen vankiloihin. Samalla

kertaa lisättiin siis sekä repressinta että hait-
tojen vähentämistä.

Itä-Euroopassa repressio on edelleen suh-

teellisen vähäistä. Puolassa huumeiden hal-
Iussapitoa ei ole kriminalisoitu, vaikka YK:n
vuoden l9BB sopimus onkin ratifioitu. Erityi-
sesti psykiatrian ja neurologian instituutti on

vastustanut huumeiden hallussapidon krimi-
nalisointia. T§ekissä hallussapito omaan käyt-
töön on edelleen laillista, vaikka poliisin ja
tullin toimintaoikeuksia onkin laajennettu.
Myoskaan Romaniassa huumeiden kayttoa ei

ole kriminalisoitu.
Poliisin yksiltion kohdistuvat pakkotoimi-

valtuudet vaihtelevat suuresti eri Euroopan

maissa. Hollannissa vain henkilötarkastukset
ovat mahdollisia, kun taas Saksassa, Rans-
kassa ja Belgiassa on oikeus myös kotietsin-
töihin. Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa

huumerikokseen syyllistynyt henkilo on mah-

dollista myös pidättää ennen oikeudenkayn-
lrä-

Yksilon oikeus valita kayttamänsä aineet

on saanut viime aikoina arvovaltaista tukea.

Saksassa liittovaltion perustuslakituomiois-
tuin on todennut kannabiksen käytön perus-

tuslaillisten perusoikeuksien mukaiseksi.
Tämä päätös vaikutti Saksassa heti puuttu-
miskynnystä nostavasti. Lisäksi siellä on ai-

van viime aikoina keskusteltu huumeiden
hallussapidon virallisesta laillistamisesta.
Tämän keskustelun ennakoidaan johtavan

vähintäänkin siihen, että määritellään hallus-
sapitoon laillisesti hyväksyttävät määrät eri

aineryhmissä.

REPRESSIO VS. HAITTOIEN EHKAISY

Huumepolitiikan painopistealueet ovat vaih-
delleet melko paljon eri Euroopan maissa ai-

van viime aikoina. Joissakin maissa on lisätty
samaan aikaan sekä repressiota että haittojen
vähentämistä. Esimerkiksi Irlannissa on pe-

rustettu uusia huumepoliisin yksiköitä samal-

la, kun on käynnistetty metadonihoitokokeilu.
Itä-Euroopassa on viime vuosina panostettu

salakuljetusta ehkäisevän kontrollin lisäämi-
seen ja keskusteltu uhkista, joita huumeiden
käyti;sta aiheutuu yleiselle jarjestykselle, ja
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kontrollin ulottamisesta huumeiden hall

pitoon. Samalla on kuitenkin aloitettu

donihoitoja, ja Puolassa ja Slovenias

keskusteltu vakavasti huumeiden laillir
sesta.

Uutta on ollut se, että Norjassakin (per

nen repressiomaa) on kayty julkista kesl

lua kannabiksen laillistamisesta. Nämr

kustelut ovat jatkoa asiasta aiemmin eri

sa kaydylle vilkkaalle keskustelulle ([

& MacCoun 1993).

Aiemmassa analyysissäni (Kontula

olen todennut. että verrattaessa toisiinsi

meiden takavarikkoj a j a huumerikosten

määräistä suhdetta huume-ehtoiseen h

ja huumekuolemiin voidaan Euroopar

mepolitiikan käytännön sovellutuksistr

taa niin sanotut pohjoiset ja eteläiset v;

keet.

Pohjoiseen vyöhykkeeseen kuuluva
joismaat, Englanti ja Irlanti. Nämä mar

kittavat huomattavasti muita enemmä

mavaroja kannabiksen kontrolliin siihr

tyvien rikosten muodostaessa eneml

kaikista huumerikoksista. Sen sijaan S

sa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa,

kassa ja Portugalissa kannabiksen osuu

merikoksista on jäänyt tuntuvasti pi

mäksi (vähemmistöksi).

Vaslaava ero näkyy mYös siinä" ett

messa, Oslossa ja Kotipenhaminassa

ilmi tuntuvasti enemmän huumerikoks

huumeiden kayttajia hakeutuu hoitoo

taas Amsterdamissa, Lissabonissa jt
massa hoidettavia on ollut jopa enr

kuin tutkittuja rikoksia. Sama pätee n

kosten suhteelliseen lukumäärään ver

huumekuolemiin. Erot kertovat siitä,

eri maiden käytännön huumepolitiikr
panostettu repressioon tai haittojen v:

miseen. Maat, joissa huumerikoksia r

teessa paljon. eduslarat muita repr'

sempää politiikkaa.
Esimerkkinä repression ja haittojen

tämisen välillä tehdyistä huumepoli

valinnoista on seuraava nelikenttä, jo

sijoitettu muutamia esimerkkimaita
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Länsi-Euroopassa käytänniissä vain Suomes-
sa ja Norjassa. Muissa maissa niitä ei juuri
li;ydy rikos- tai takavarikkotilastoista.

Huumerikollisuus poikkeaa useimmista
muista rikollisuuden lajeista siinä, että rikok-
silla ei ole selvästi määriteltävissä olevia uh-
reja. Koska uhrit eivät ilmoita tai todista ta-
pahtuneista rikoksista, on ne saatava esille
aktiivisella valvonnalla ja rikostutkinnalla.
Piilorikollisuuden osuuden kaventamiseksi
on ajoittain sovellettu kaytttion poikkeukselli-
sia rikostutkintakeinoja.

Huumerikoksiin liittyva rikostutkinta on
ollut monissa maissa hyvin provokatiivista:
siihen on sisältynyt salakuuntelua, huume-
markkinoille (vakoojana) soluttautumista os-

tajan roolissa, värvättyjä ilmiantajia ja vasi-
koita, anonyymejä todistajia, käännettyjä to-
distustaakkoja ym. Huumerikosten tutkinnan
tehostamiseksi poliisit ovat vaatineet ja saa-

neet monissa maissa poikkeuksellisia toimin-
tavaltuuksia.

Huumerikostutkinnan moraali ja keinot
ovat usein olleet samanlaisia kuin salaisen
palvelun tai muiden poliisin erikoisjoukkojen
terroristien käsittelyyn soveltamat. Kaikki
keinot on koettu luvallisiksi vastustajan kau-
histuttavuuden vuoksi. Ongelmana on ollut
se, että poliisin omaa toimintaa ei ole kunnol-
Ia valvottu mahdollisten ylilyöntien varalta.

Monissa maissa on viirne vuosina lisätty
repressiivistä kontrollia ja huumeiden pre-
vent iotoi m ia. R uolsissa repressioon on l)anos-
tettu aiempaa enemmän, vaikka pakkohoitoa
onkin kritisoitu sen huonoista tuloksista. Van-
kiloissa on lisätty virtsatestejä ja yritetty pas-
sittaa (aina siinä onnistumatta) positiivisen
testituloksen antaneita pakkohoitoon. Para-
cloksaalisesti Ruotsissa on samalla leikattu
r apaaehloisen hoitlon resursseja.

Italiassa kayttaliin kohdistuvaa laaketie-
teellistä kontrollia on vahvistettu kriminaali-
poliittisilla uhkilla. Jos kayttaja kieltäytyy roi-
sen kerran perakkain osallistumasta hoito-
ohjelmaan, hän voi joutua yhdyskuntapalve-
luun. lyhytaikaiseen kotiarestiin tai menettää
määräajaksi ajokorttinsa.

Pakkohoitoon suhtaudutaan Euroopan eri
maissa vaihtelevasti. Pakkohoito ei ole EU-
maista mahdollista Hollannissa, Tanskassa ja
Espanjassa. Muissa maissa pakkohoito on
mahdollista silloin, kun kayttaja on varallinen
itselleen tai yhteiskunnalle. Pakkohoidosta
on annettu säännökset yleensä mielenterveys-
lainsäädänniissä.

HAITTOJEN EHKAISY

Repression sijasta Ranskassa, Espanjassa ja
Kroatiassa huumepolitiikan painopistettä on
siirretty haittojen vähentämisen suuntaan.
Useissa maissa on lisäksi kehitelty vaihtoeh-
toja vankeudelle tai vankeuden aikaisia hoi-
to-ohjelmia.

Hoito on eräin edellytyksin vankeuden
vaihtoehto useimmissa Euroopan maissa.
Laajamittaisesti sitä sovelletaan Saksassa,
Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja
USA:ssa. Hoitositoumuksen voi rehdä joko jo
ennen oikeudenkäyntia tai tuomion vaihtoeh-
tona tuomioistuinkäsittelyn aikana. Joissakin
maissa rangaistuksen voi keskeyttää hoitomo-
tivaation synnyttyä. Kreikassa koko vankeus-
ajan voi suorittaa hoitolaitoksessa.

Myös vankeuden aikana on monissa maissa
hoitopalveluita tarjolla. USA:ssa, Italiassa ja
Espanjassa huumeiden kayttajille on tarjolla
hoitopalveluita melko laajasti, Saksassa ja
Englannissa rajoitetummin. Hollannissa,
Tanskassa, Norjassaja Kanadassa tätä hoitoa
ei tarjota.

Kreikassa pidatetyt huumeiden kayttajat,
jotka eivät ole käytöstään riippuvaisia, ohja-
taan ensimmäisel]ä kerralla saamaan neuvon-
taa. Riippuvaiskayttajät puolestaan voivat va-
lita joko "vapaaehtoishoidon" tai sitten sulke-
misen terapiaan vankilan huumevieroitusyk-
sikktion. Rangaistusta heille ei kuitenkaan
määrätä. Myös huumekaupasta vankeustuo-
mion saaneet voivat lyhentää tuomioitaan
näissä hoitopaikoissa. lävoitteena on ollut
saada mahdollisimman monet huumeista riip-
puvaiset narkomaanit hoidon piiriin.

Yllapitohoito metadonin avulla on se

lista että käytössä lähes kaikissa Er
maissa. Metadonihoitoa perustellaar

että sen ansiosta käyttäjät ovat väh

vaarallisia itselleen ja yhteiskunnalle
donihoitoa ovat usein antaneet yksityi
karit. Myos ilmaiset ruiskut ovat kä'

saulavilla lähes kaikitra maissa.

Metadoniohjelmat ovat laajentuneel

vasti viime vuosina kautta Euroopan.

mittaisena metadonihoiloa on saatar i

nadassa, USA:ssa, Englannissa, Sa

Espanjassa, Hollannissa ja Sveitsiss

merkiksi Saksassa sen piirissä oli 2B 0t

kilöä vuonna 1994ja Espanjassa lB 0C

sassa ylläpitohoidon laajentamisen on

vähentäneen huumeisiin liittyvia kuc

tapauksia.

Metadonipilotit on käynnistetty Krr
Norjassa ja Slovakiassa. Irlannissa on

metadonihoidon aloittamista kahdessz

lassa. Belgiassa on myönnetty lupa me

hoidon aloittamiseen. Aiemmassa kok

oli mukana 2 000 narkomaania. Hiemi
riitaisesti metadonihoitoon on suhti
joissakin Itä-Euroopan maissa.

Metadonin lisäksi myös heroiinia kä

yllapitohoidossa Sveitsissä, Englann

Australiassa. Sveitsissä heroi inihoidor
sä on jo 2 500 henkilöä. Hollannissa ,

tettu hoitokokeilu. Hampurin osavaltir
ritään aloittamaan heroiiniohjelma ja
on keskusteltu myüs Tanskassa.

Kun verrataan eri maissa vuoden

huumeiden käyttin vuoksi hoidossa r
Iukumääriä kayttajien kokonaislukun
esitettyihin arvioihin, useimmissa Er

maissa noin puolel narkomaaneisla,rn
nyt vuoden aikana hoitopalveluita. E

suuri osa narkomaaneista on hakeutur

toon Hollannissa ja Saksassa. Poikl

ovat Ranska ja Englanti, joissa vain n

desosa narkomaaneista on ollut vuodt
na hoidossa.

Hoitopalveluita käyttävat tyypillises
iiniaddiktit. Tahan ryhmään on kr

enemmistö hoidossa olleista narkome
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kayton vähenemisen jalkeen). Naiden pida-

tysten seurauksena ongelmakayttO ei enää

vähentynyt. Myoskaän huumeiden takavarik-
koja lisäämällä huumeiden kayttoa ei ole on-

nistuttu vähentämään.

Laajassa kansainvälisessä vertailussa huu-

mepolitiikalla ei ole voitu todeta olevan sel-

vää yhteyttä huumeiden kaytttitin (MacCoun

1994). Repression vaikutus huumeiden käyt-

töön on siis jäänyt spekulatiiviseksi. Monet

havainnot viittaavatkin siihen. että sosiode-

mografiset ja sosiaali- ja terveyspoliittiset te-

kijät vaikuttavat enemmän huumeiden käyt-

tötin kuin huumepolitiikka.
Repressiolla on tietenkin erilaisia vaiku-

tuksia huumemarkkinoihin ja huumeiden

hintoihin. Hinnat kohoavat kaupankayntiin

liittyvien riskien vuoksi. Suomessa on ollut jo

pitkaan eurooppalaisessa vertailussa poikke-

uksellisen korkeat huumeiden hinnat. Korke-

at hinnat lisäävät houkutusta tehdä kauppaa

huumemarkkinoilla. Talltiin markkinoille voi

hakeutua ammatillista rikollista ainesta, joka

muutoin ei nailla markkinoilla toimisi. Täte

kautta repressio voi vahvistaa laittomia huu-

memarkkinoita. Samalla yhteiskunta menet-

tää rikollisille ne varat, jotka se itse voisi ve-

rovaroina kerätä. Laillisia huumemarkkinoita

onkin pirletty varteenotettavana ratkaisuna

huumerikollisuutlen aiheuttamille ongelmille

(Hamaide 1994).

Yhtenä selityksenä Suomen poikkeukselli-

sen hyvään huumetilanteeseen on pidetty

suhteellisen tiukkaa (kayttajiin ulottuvaa)

huumevalvontaa. Huumerikoksissa on riittä-
nyt kansainvälisesti poikkeuksellisen kevyt

näyttö ja kayttajiin kohdistetut pakkotoimet

ovat olleet poikkeuksellisen kovia (Kontula &
Koskela 1992). Tilanne ei ole tässä suhteessa

viime vuosina oleellisemmin muuttunut. Siitä

huolimatta ainakin kannabiksen käytto on

I 990-luvulla rnerkittävästi lisääntynyt. Rep-

ressiivisellä politiikalla tähän muutokseen ei

ole voitu vaikuttaa. Tilanteen hallinta edellyt-

tää siksi uusien keinojen pohdintaa.

Hollannissa vuonna 1976 tapahtuneella

kannabiksen Iaillistamisella on todettu olleen

sittemmin melko vähän vaikutusta huumei-

den ongelmakäyttöön (Kor{ 1995). Coffee

shop -järjestelmän seurauksena kannabiksen

kayttti yleistyi keskiluokkaisten aikuisten

keskuudessa, nuorilla vastaavaa Iisääntymis-

tä ei todettu. Tupakointiin velTattuna kanna-

biksen käyltti on lopetettu luntuvasli useam-

min ja nuorempana.

Suomessa on nyt selvästi aikaisempaa

enemmän nuoria ihmisiä, joilla on kokemusta

kannabiksen käytosta ja jotka sita hankkies-

saan ovat joutuneet tekemisiin laittomien

huumemarkkinoiden kanssa. On mahdollista,

että varsinkin amfetamiini tulee saamaan täs-

tä ryhmästä Iähivuosina uusia kayttajia. Kuin-

ka nämä markkinat voitaisiin pitää erossa toi-

sistaan?

Hollannissa on onnistuttu melko hyvin eri-

yttämään kannabiksen ja kovien huumeiden

markkinat. Vaikka kannabiksen kayttä on Ii-

sääntynyt, heroiinin kayttajien määrä ei ole

kasvanut 1980-luvun puolivälin jalkeen.

Osaksi tämä johtunut käyttajäkuntien erilai-

sesta sosiaalisesta rakenteesta. Heroinistit

ovat peräisin yhteiskunnan alemmista sosiaa-

lisista kerrostumista ja ovat yleensä aineiden

sekakayttajia. Täma "alaluokka" joutuu myös

muita helpommin kontrollin kohteeksi (Korf

lees).
Huumeiden laillistamisen seurauksena yh-

teiskunnan rikosvalvontaan Hollannissa koh-

distuvat rahat ovat säästyneet. Laajamittainen

metadoniohjelma on etlistänyt narkomaanien

terveyttä. Hollannissa on ollut suhteellisesti

jopa vähemmän huumekuolemia kuin Saksas-

sa. Metadoniohjelma on myös vähentänyt tar-

vetta tehdä rikoksia.
Huumepolitiikka on usein enemmän tun-

teen kuin järjen asia. I(ansallista huumeoh-

jelmaa laadittaessa olisi ehdottomasti mietit-

tävä erilaisten huumepoliittisten ratkaisujen

kustannukset, hyii<lyt ja haitat. Lisaksi on

luonnollisesti määriteltävä huumepolitiikan

onnistumisen kriteerit eli se, millaiseen ide'

aalitilaan pyritäan.

Kullakin panostuksella saavutetaan vain

tietyn suuruinen hyöty. Monesti hyödyn mää'

rittely ja osoittaminen voi olla hankal
hyötynä pidetään vaikkapa huumetak
kojen kasvua, on vaikeata sanoa, onl
yhteyttä huumeiden kayttoi;n. Lisak
huumetakavarikoissa saavutetaan va

kymmenen prosentin kasvu, kuinka
tähän kasvuun kannattaa investoida
Investoinnin ainoa varma tuotto saatt

työpaikkojen lisääntyminen valvontasr

la.

Kansullisen huumeslralegian onnisl r

arviointi edellyttää kunnon evaluaatir

vaikutuksista. Tässä yhteydessä on hr

sesti mietittävä indikaattorit, joiden
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ENCLISH SUMMARY
Osmo Kontula: Implenrentation of drug pol-
icies - tlrc European perspectiae (Huune-
politäkon soaellutuksio - eurooppalainen
perspektäoi)

The drug policies of European countries olien
differ Irom each other at both the forrnal and prac'-
tical level. In the practical implernentation ofchug
policies. the emphasis tends to be on rerlucing the
harm causecl by drug use and on the treatment of
rlrug u-ers. F,rrnul policies are nrole repressir e.

The differences are due in part to di{Ierent un-
clerstandings of the drug problem antl the factors
explaining it. In recent years several European
countries have stepped up both their repressive
and harm-reducinpl measures. The growth of re-
pressive measures is evitlent in the increased re-
sources made available to the police forces and in

KEY WORDS:
Drug policy, legislation, control policy, Europe

their increasecl powers. However, the possession o{
drugs intencled for personal use only is not general-
l1 regard.,l as it mirller lequiring inlervenlion.
Harm reduction polir:ies, on the other hand, have
found expression most notably in arrangements for
easier acr:ess to methadone and heroin treatmenl
programmes (such as making them available to

prison inmates).
Northern Europe has tencled to be more repres-

sive in its drug policies than Southern Europe. The
debate on the legalization of drugs is now being
followed by a debate on drugs as a human right. At
the same time, there is a growing need to assess the
meaning ofchoices hetween different drug policies
to drug use. For example, the impacts ofrepressive
policies have not yet been properly evaluated.

A cost-benefit analysis ought to be included in
every national clrug programme.

J ARI(

Kristus oli hänen esikuvansa, ei Dionyr

muka nähty Dionysosta, joka on kasvissy

eika polta ja pakoilee naisia?r

Friedrich Nietzsche (1844-1900) o

tukseltaan filologi, kreikkalaisen k
ja kirjallisuuden asiantuntija. Vaikl

tuntuvin aikaansaannoksensa on ri
osuus filoso{ian radikaalissa uudisti
hunen ti;illaun on laajemmat sosii

kulttuuriset ulottuvuutensa. Asian vr

ta niinkin, että tuo uudistus juuri tarl
sofian tuomista avarammille kentill
gin taidon peruja puolestaan oli, et

schen filosofisen hankkeen pääm

säilyi kielikritiikki.
Tarkastelen tässä artikkelissa N

paihteita koskevia ajatuksia koko ha

tiensä leveyrlelta. Naita ajatuskull
nattaa seurailla kahdesta pääsyystä.

kin aineistoa ei yleisemmin lunn

Nietzsche-eksperttien piirissä. Tois

kin kukuun muu [ilosoli on vasluä\ä

muksella paneulunul asiaan.

Käyn ensin läpi Nietzschen henkil
ta suhdetta päihteisiin, siten kuin sr

hanen kirjeistään ja eräistä muista

Samalla valotan alustavasti myös h

rWilhelm Stekel "Nietzsche uncl

Z eitsc h rift fur SexuaLu.t isse ns c: ho,Ji lY I 19

tu teoksessa Anacleto Verrecchia, Zr
Ende. Die Kutustrophe Nietzsches in Tui

tastro{e die Nietzsche a Torino, 1978), ü
Parvlowsky, Böhlaus, Wien 1986, 2ll8.
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