
kouluterueyclenhuollon piiris-
sä. lVlakeustestillä olisi myös

selvää lisäan oa riskikulultaji-
en tunnistamisessa aikaisern-
pien alkoholin suurkulutuksen
biologisten osoittimien rinnal-

Pekka Hakkaraisen, Lau Laur-
senin ja Christolfer Tiger-
stedtin toimiltaman kirjan esi-

puhe kerloo. ellä kyseessä on

vuonna 1990 käynnistetyn tut-
kimusprojektin lopputulos.
Siita kay myös ilmi, että poh-
joismainen yhteistyo huume-
tutkimuksessa. kriminologisen
yhteistyöneuvoston (NS{K) ja
alkoholi- ja huumetutkimus-
lautakunnan (NAD) jarjesta-

mänä. on jalkunul jo pitkaen.
Rahaa on saatu Pohjoismaiden
minislerineuvoslolta. Nyl tämä

työ on tuottanut tärkeän tutki-
musraportin, jota kelpaa esitel-
lä maailmalle. Verlailevat kan-
sainväliset yhteistutkimukset
jäävJt usein erillisraporttien
kompiluatioiksi. Tässri on 1ri-
tetty enemmän ja päästy pitem-
mälle.

Vu,,nna l9B5 NSIK jarjesli

seminaarin Narkotika og kont-
rollpolitik. Keskeisenä huolen-
aiheena oli havainto. että huu-
meongelma on kaikissa Poh-
joismaissa enemmän kuin mi-
kään muu asia 1960-luvulta
lahtien vaikuttanut rikoslain-
säädäntöön sekä oikeuslaitok-
sen ja poliisin toimintaan. Lin-
jrr oli jatkurasti kiristlnyl. toi-
sin kuin kaikessa muussa kri-

POHJOISMAINEN VOIMANNAYTTÖ

la. Kansanterueyslaitoksen
kliininen alkoholitutkimus on-
kin ollut kiinnostunut ajatuk-
sesta kehittea yhteistyona
amerikkalaistutkijoiden kans-

sa helppu ja luolettava testi

minaalipolitiikassa. Seminaari
kirvoitti esiin runsaasti kritiik-
kiä harjoitettua huumepolitiik-
kaa kohtaan. Siita piittaamatta
linja on edelleen koventunut.
\yl esiteltävä tutkimus kartoit-
taa monipuolisesti tata kehi-
tystä ja siihen vaikuttaneita te-
kijoita Tanskassa, Norjassa,
Ruotsissa ja Suomessa.

Kirja on yhtenäinen koko-
naisuns, pikemmin monografia
kuin artikkelikokoelma. Erilli-
simmäksi jaa Ragnar Haugen
teknisluonteinen katsaus oike-
usti lastoihin huumeongelmien

kuraajina. Se osoillaa. ellä ne

soveltuvat perin huonosti kan-
sainvälisiin vetailuihin. Kai-
kissa muissa kirjoituksissa kir-
jan toimillajat orat osalli.ina ja

toimituksellinen ote näkyy
vahvana. Siksi ei tunnu pems-
tellulta ruotia kutakin artikke-
lia erikseen.

Kirjoituksia yhdistää kon-
slruktivisl inen näkökulmu, siis
pyrkimys tutkia huumeonp;el-

man määrill1 mistä erilasoisis-
sa yhteiskunnallisissa diskurs-
seissa. Tavoitteena on eritellä
kaytettyja argumentteja, iden-
tifioida niiden esittajat ja sel-
vittää kontekstit, joissa kes-
kusteluja on kayty. Peruskysy-

makeuden/alkoholin himon to-

teamiseksi.

KAI,I,]RVO KIIANN,IAA
HANNI] AI,HO

mykset koskevat sitä, mitä val-
tio saa tehdä ja pystyy teke-
mään ja mitä sen pitäisi tehdä.

Aineistoa näihin tarkastelui-
hin on antanut huumeita kos-

keran lainsäädännön kehitys
l960luvun lopusta 1990-lu-
vun alkuun, siihen liittyvät
parlamentaarikkoj en esittamät
näkemykset kansallisissa par-

Iamenteissa ja Pohjoismaiden

neuvostossa sekä huumeita kä-

sittelevä Iehdistokirjoittelu
kunkin maan kahdessa valta-
lehdessä. Kolmen kuukauden
seurantajakso kevaalta 1990

on hieman lyh1 t. kun kyseessä

on satunnaisuuksille ja poliit-
tisille suhdanteille altis aihe.

mutta jotain tästäkin aineistos-
ta toki voi päätellä. Tärkein tut-
kimuksen tuoma uusi tieto on

kuitenkin peräisin thtalaisin
instrumentein ja liki samaan

aikaan, vuosien 19913 ja 1995

välillä. toteutetuista koko ai-

kuisväestöön suunnatuista sur-

re1-lutkimuksista neljässä

Pohjoismaassa. Niiden kohtee-
na ,rli huumeiden keytto ja vä-

eslön käsit) ksel huumeista ja

niiden kontrollista.
Tällaiset surveyt jattavat

paljon loir omisen varaa. jos

tarkoitus on antaa epidemiolo-

ginen kuva huumeiclen tosiasi-
allisesta kaytosta. Kysehän on

siitä. mitä vastaajat haluavat
kertoa; sitä paitsi vastaajiksi
rulikoiturat kunnt,n ihmiset,

siis se vajaa kaksi kolmannesta
räeslöslä. jolla on oma koti ja
osoite ja joka viitsii vastata täl-
laisiin kl selyihin. Lurjuksia ei

lavoileta eirrtkä lurjukset r iit-
si vastata. Näin saatu tieto on

silti ihan mielekästä sosiolo-
gista tietoa. Se kertoo, missä

määrin huumeet ovat joskus

olleel lurrnuslellavissa oler a ja
siis ainakin jossain määrin hy-
väksytty osa normaalikansalai-
sen kokemuspiiria. Yhdistetty-
nä siihen, mitä eritasoiset huu-
mediskurssit - "äänet". kuten
Tigerstedt n i ita luonnehtii -
kerloral. lulkimustuloksista
rakentuu moniaineksinen kuva
huumeiden käytöstä j a kontrol-
lista kussakin maassa. Vielä
enemmänkin: Vaakohtaisten
erojen lävitse nousee selvinä
näkyr iin myös yhteisiä piirrei-
tä, joiden nojalla voi hahmotel-
Ia ideaalityyppisen kuvan huu-
meongelman luonteesta poh-
joismaisessa hyvinvointiyh-
teiskunnassa. Jostakin syystä

kirjan toimittajar eivät ole kui-
tenkaan tehneet tuloksistaan
tällaista t hteenvelua. r aan jät-
täneet sen lukijalle.

Pääpiirteissään kuva kaikis-
ta neljäslä maasla on losiaan
pitkalti samankaltainen. Sur-
vey-tutkimusten tavoittamassa
kunnon ihmisten maailmassa

omat huumekokeilut, vakinai-
semmasta käytöstä puhumatta-
kaan, ovat harvinaisia. Ne yh-
distyvät lahinna suurissa kau-
pungeissa asuvien nuorten elä-
mään, kun alkoholin ja seksin
sekaan haetaan uusia koke-
muksia ja seikkailuja. ja
useimmilla ne väistyvät sivuun
ja unohtuvat elämän asettuessa

raiteilleen. Ihmisten valta-
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johon on vaikea saadajärkevää
otetta millään yhteiskunnalli-
sen rliskurssin tasolla.

Näin hahmottuva yleiskuva
saa väriä ja vivahteita kansalli-
sista piirteistä. Norjassa huu-
nreisiin liittlvä "moraalinen

paniikki" näytlää olleen voi-
makkainta. Ruotsissa panoste-

taan selvästi eniten huurrre-

kontrolliin ja luolelaan sosiua-

liseen insinöörilailoon ulopioi-
den toteuttamiseksi. Suomessa

huumeiden käyttö on edelleen
hieman harvinaisempaa kuin
muualla. Siitä saanemme kiit-
lää nraantietlettä ja junllimais-
la epäluuloa vieraita asioila
kohtaan. Pääkaupunkiseutu-
jen venailussa erot kyllakin
kaventuvat.

Tanska poikkeaa muista

Pohjoismaista kahdessa suh-
teessa. Tanskalaiset tekevät
ensinnäkin systemaallisesli
eron hampun ja kovien huu-
meiden valilla. Tama ilmenee
kautta linjan: lainsäädännöstä
ja julkisesta keskustelusta
käytön laajuuteen ja väestön

mielipiteisiin. Kun lähes puo-
let alle 40-vuotiaista ja 30 pro-

senttia kaikista tanskalaisista
(rnuualla 7-ll Vo) kertoo ko-
keilleensa hamppua, kyse al-
kaa olla normaalista ja tavan-
omaisesta asiasta. Vakinaisem-
pi kayttti on silti Tanskassakin
harvinaisla (putlen ruo,len si-
sell;;4(k ilmoittuneita) ju kor i-
en huumeiden kokeilu on lähes

yhtä harvinainen asia (4 o/a)

kuin muissa Pohjoismaissa (I-
2 o/r). Tuiseksi Tanskassa ei

rangaista huumeiden käyttä-
jaa. Sen sijaan niiden kauppaa
ja välitystä pyritään kontrolloi-
maan tiukasti. Poliisin tutkin-
takeinot ovat laajemmat kuin
muualla.

Kokonaisuutena arvioiden
tutkimus tarkentaa ja syventää

kuvaa, joka on aiemmin saatu

huumeiden yhteiskunnallises-
la paikasla Tanskassa. Norjas-

sa, Ruotsissa ja Suomessa. Se

nostaa esiin naknkohtia. joita
.delle.n kehitt*lemllh pllls-
tJän pirremnrin 1 mnrä11ämään

huumeiclen kaytor-r ja kontrol-
lin yhlels tht.iskunnun sosio-

kulttuurisiin ja poliittis-hallin-
nollisiin rakenteisiin ja traditi-
oihin. Ja vaikka kyseessä on

tutkimus, joka ei ota kantaa

huumepolitiikkaan, se antaa

aihella ajulleluun. Kaikissa
Pohjoismaissa huumeiden
kaltto nalttua vähitellen laaje-
nevan. Ennemmin tai myöhem-
min asioita on pakko alkaa aja-

tella uusiksi.

JUHA PAR'IANEN

Ied Coldberg on sosiologian
tohtori ja lehtori Tukholman
yliopislossa. Hän on kirjuitta-
nut useita huumausaineita kä-
sitteleviä kirjoja ja artikkeleita
multa m)üs t1öskennellyl eri
hoitopaikoissa sekä tehnyt
r-rsallistuvaa havainnointiir
Tukholman narkomaanien pa-

rissa. Coldbergia kiinnostavat
myös kysl myksel motlernislu
ruotsalaisesta yhteiskunnasta,
sosiologiasla käytännön sosi-

aalitl tissä. si i rtolaisista ja
vaihtoehtoisesta pedagogiikas-
ta. Kirjoittajana ja luennoitsi-
jana Coldl,erg esittää varsin
loisenlaislu loiminlastralegiaa
ruotsalaiseen huumausainepo-
litiikkaan, kuin talla hetkella
näyttää lahden takaisessa naa-

purimaassamme tapahtuvan.
Coldberg kertoo kiinnostu-

neensa huumausainekysymyk-
seslä ensimmäisen kerran epä-

virallisesti jo 1950luvulla.
Systemaattisemmin hän on tar-
kastellut aihetta vuodesta
1967 lahtien "psykedeelisen

aallon" pyyhkäistyä yli USA:n
ja ensimmäisten merkkien
huurnausaineiden kaytosta il-
maanluessa myös Ruotsiin.
Kysymys huumeista on hänen

mielestään "mystifioitu" mo-

nellakin lal)aä. Päinvasloin
kuin esimerkiksi alkoholi,
huumeet ovat monille vielä
tuntemdlon uhkal niitlen kemi-
alliset vaikutukset. riippuvui-
suus, euforia ja kontrollin me-

netys symbolisoivat tuntema-
tonta, "epäruotsalaisuutta",
samoin kuin esimerkiksi nraa-

han muuttarat ulkornaalaisel.
Toisaaltu vlrrutuneisuus ja
pelko srlittyrrit myiis thteis-
kunnan sisäisistä muutoksistu.
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