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HAvATNToJA RoTTERDAMTN HUUMENÄvrrÄmörlrÄ

Huumepolitiikassaan Hollanti poikkeaa kah-
dessa suhteessa useimmista muista maista.

I(annabis on vuodesta 1976 lahtien asetettu

lainsäädänniissä eri asemaan kuin ns. vahvat

huumeet, kuten heroiini, kokaiini, amfetamii-
ni tai ecstasy, ja sen polttaminen on käytän-
nijssä sallittua. Eikä vahvojenkaan huumei-

den käytöstä tai pienten määrien hallussapi-
dosta rangaista, mikeli kayttaja ei ole syyllis-
tynyt muihin rikoksiin. Näistä seikoista ja nii-
den vaikutuksista Hollannin huumetilantee-

seen on keskusteltu paljon seka Hollannissa
että ulkomailla, ja maassa harjoitettu huume-
politiikka on saanut toistuvaa kritiikkia osak-

seen etenkin Ruotsin, Saksan ja Ranskan ta-
holta. Asia on usein nähty niin, että Hollanti
on joutunut antautumaan huumeongelman

edessä eikä kanna vastuutaan sen hoitamises-

sa.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on osoittaa,

ellä tällainen käsit1- ei vaslaa tt-rsiasir-rita.

Huumeongelmaan suhtaudutaan Hollannissa

vakavasti ja sen hoitamiseen uhrataan run-
saasti voimavaroja. Näkemys ongelman luon-

teesta ja soveliaista menettelytavoista on kyl-
Iakin erilainen kuin muualla. Se kay parhai-
ten ilmi, kun katsotaan, miten huumepolitiik-
kaa tehdään käytännössä, paikallistasolla.

KOHDE JA METODI

Tarkastelujen kohteena on Rotterdam. Kau-
pungissa on 600 000 asukasta ja sen välittö-

mällä vaikutusalueella 1,2 miljoonaa asukas-

ta. Kaupunki on maan toiseksi suurin. Rotter-
damin juuret ovat keskiajassa, ja sen histori-
asta häämöttää Erasmuksen lempeä hahmo;

Hugo Grotius istuu edelleen patsaana kau-
pungintalon edustalla. Rotterdam on ollut te-

lakoiden ja työläisten kaupunki, jota talouden
rakennemuutokset 1970-luvulta lähtien ovat

koetelleet kovasti. Työttömyys, noin 15 pro-

senttia, on kaksinkerlainen maan keskitasoon

verrattuna, 21 prosenttia asukkaista on maa-

hanmuuttajia, pääasiassa Surinamista, Maro-

kosta ja Turkista. Pittoreski turistikaupunki
Rotterdam ei ole. Saksalaiset pommittivat

vanhan keskustan maan tasalle vuonna 1940.

Ennen muuta Rotterdam on kaupunki maail-
man suurimman sataman kyljessä. Sataman

kautta kulkee päivittäin 20 000 konttia, ja se

palvelee koko Eurooppaa. Satama on Rotter-

damin sampo.

Satama on myös yksi kansainvälisen huu-

mekaupan pääväylistä Euro«-rpan markkinoil-
Ie. Rotterdamin poliisi ja tulli toimivat aktiivi-
sesti salakuljetuksen tyrehdyttämiseksi yh-

teistyössä muiden maiden viranomaisten
kanssa. Lasteja takavarikoidaan toistuvasti,
mutta kokonaisuudessaan tehtävä lienee mel-
ko toivoton. Tehokas valvonta 45 kilometrin
mittaisella satama-alueella on kaytannössä

mahdotonta. Huumeiden saanti onkin Rotter-

damissa helpompaa ja niiden laatu on parem-

pi kuin missään muualla Euroopassa. Suuret-

kaan takavarikot eivät vaikuta huumemarkki-

noihin tai huumeiden hintatasoon.
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Tassa kirjoituksessa en puutu laa

seen, ammattimaiseen huumeiden s

tukseen ja valitykseen. Tietoa näistl
on huumekaupan harjoittajien lisäks
den tiedustelupalveluilla, poliisillt
maan myös useiden valtioiden ylimn
dolla. Meille muille se jää elokuvien
sioviihteen kuvaamaksi, myyttiseksr

den ja suuren rahan hallitsemaksi m
si.

Keskityn huumeongelman mi
ydinkohtaan, siihen miten huumeitlr
kontrolli kohtaa huumeiden kayttaja

muuallakin huumeet ovat Hollannis
muuta suurempien kaupunkien
Huumepolitiikkaa johtaa kansallisel

sosiaali-, terveys- ja urheiluminisl
keusministeriö vastaa toimista salak
ja kauppaa vastaan. Mutta Hollannin
hallinnollinen järjestelmä on pitkal
tettu ja kaupungeilla on paljon valta
ja päättää, miten asioita hoidetaan. (

koetaan siellä, missä huumeita käyt

paikalliset viranomaiset pystyvät 
1

loytämään keinoja niiden hoitamisel
sallinen huumepolitiikka on yhteenv

rimpien kaupunkien toimista ja ni
duista kokemuksista.

Nojaudun seuraavassa tietoihin ja
miin, jotka ovat peräisin kolmen viikr
Iusta Rotterdamiin, sen aikana kayd,

kusteluista ja sen yhteydessä saad

neistoistar. Tallainen olosuhde. kun
oi tutkimuksen tekemisen kannalta

nella tapaa antoisa. Se tekee mahr

tavata hyvin monia ihmisiä ja avaa o

muuloi n pys1. isir ät suljettuina. mutti

myös omat rajoituksensa. Kutsun sa

ras on jossain määrin riippuvainen
tään ja heidan laatimastaan ohjelmr

lVierailun perustana oli Rotterdamin pt
Bro.m Peperin kutsu, mutta sen kusta
vastasi Stakes. Vierailuohjelman erinor
jestelyt hoiti Kee.s Boef. Kütan lampim
sekä Iukuisia kaupungin virkamiehia, hr
kijöitä ja huumeiden käyuäjiä heidän
taan ja vieraanvaraisuudestaan.
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taustaksi pyrin luonnehtimaan hollantilaista
poliittista kulttuuria ja päätöksentekotapaa

yleensä. Lopuksi kerron hieman lähemmin
kahdesta viime vuosina tehdystä kokeilusta.
Aluksi on kuitenkin tarpeen luoda katsaus

huumeiden saantiin ja käyttöön, Rotterdamin
huumenäyttämöihin.

KAN NABI SKAHVI LAT

Rotterdamissa on noin I50 (koko maassa noin
I 500) kahvilaa, joiden myynti koostuu vir-
vokkeiden Iisäksi kannabistuotteista. Ne ovat

pienyrittajien hoitamia, ketjuja ei ole muo-

dostunut. Kahviloilla ei ole erityistä myyntili-
senssiä, mutta poliisi sallii myynnin ja tuottei-
den nauttimisen niin kauan kuin sääntöjä

noudatetaan: ei muiden huumeiden myyntiä
eikä alkoholijuomien tarjoilua, ei myyntiä alle
IB-vuotiaille, ei mainontaa. Paikat ovat silti
helposti tunnistettavissa nimen ja koristelun
perusteella. Myyntivarastossa saa kerrallaan
olla enintään puoli kiloa kannabistuotteita.

Jos häiriöitä esiintyy, paikka voidaan sulkea.

Kerralla myytävän määrän ylaraja on äsket-

täin laskellu 30grammasla viiteen grammaan.
ja poliisi on ottamassa tiukan Iinjan aiemmin
sallittuun oluen myyntiin. Näiden rajoitusten
tarkoituksena on ennen muuta rauhoittaa ul-
komaisia arvostelijoita. Tavoitteena on vielä
vähentää kannabiskahviloiden määrää kau-
pungissa ja panna ne sijoittumaan vähintään
neljänneskilometrin päähän kouluista ja kou-
Iulaisten kulkureiteistä. Kaupan ei silti halu-
ta siirtyvän kaduille tai vahvojen huumeiden
myyntipisteisiin.

Myynnissä on kymmenkunta lajia hasista ja
saman verran marihuanalajikkeita, jotka ovat

peräisin Hollannissa kasvatetusta hampusta,

Marokosta, Nepalista tai Afganistanista. Hal-
vin myyntiartikkeli on viiden guldenin (Smk

13,50) marihuanasavuke, parhaat hasislaadut
maksavat 15 guldenia (Smk 40,50) grammal-

ta. Hintakilpailua ei esiinny ja hinnat ovat

pysyneet ennallaan useiden vuosien ajan, sil-
lä myytävää riittää, vaikka tulli takavarikoi

toistuvasti suuriakin salakuljetuseria ja polii-
si tuhoaa jatkuvasti kaupallisia viljelmiä.
Kahviloiden sisustus on pelkistetty ja useim-
miten hieman nuhjuinen. Thrjolla on erilaisia
pelejä ja asiakaskunta muodostuu etupäässä

nuorista miehistä. Hyvin siistin ja kunnialli-
sen näköisiä ihmisia kannabiskahviloissa ei

näy.

Vuonna 1994 Rotterdamissa l6-69-vuoti-
aiden kaupungin asukkaiden keskuudessa

tehdyn postikyselyn - siihen vastasi 3 550
henkilöä, vastausprosentti 44 - mukaan 20
prosenttia vastanneista (26 7o miehistä ja

14 7o naisista) ilmoitti joskus käyttäneensä

kannabista (van de Goor & al. n.a., s. 69). Vii-
meksi kuluneen vuoden sisalla kayttaneita oli
6 prosenttia ja kuukauden sisälla käyttäneitä
4 prosenttia. Tällaisten tutkimusten tulokset
eivät ole kovin luotettavia, mutta silti on il-
meistä, että varsin helposta saannista huoli-
matta kannabiksesta ei ole tullut alkoholin
kaltaista yleisesti kaytettya nautintoainetta.
Nuoremmissakin, alle 3S-vuotiaiden, ikaryh-
missä ilmoitettu käyttö jää 30 prosentin tie-
noille. Se on yleisintä pisimmälle koulutetuil-
la, mutta säännöllistä kayttOa ilmenee eniten
vähän koulutettujen ja työttömien joukossa.

Kaupunginosien väliset ero[ ova[ varsin suu-

ria. Kaytttiä säätelevät epäviralliset normit,
ihmiset tuntuvat tietävän, missä ja milloin
kannabista sopii ja ei sovi käyttää. On tieten-
kin monia ihmisiä, jotka eivät ollenkaan hy-

väksy kannabiksen käyttöa, mutta Hollannis-
sa ei hevin puututa toisten ihmisten elämään.

Useimpien mielestä se on verraten harmiton
asia, eikä mahdollisista riskeistä työssä tai lii-
kenteessä kanneta erityistä huolta.

KOVAT HUUMEET

Toisin on laita kaikkien muiden, koviksi huu-
meiksi luokiteltujen laittomien aineiden suh-

teen. Heroiini ilmaantui Rotterdamiin 1970-
luvun alussa. Se on edelleen yleisin kovista
huumeista, mutta sen oheen ovat tulleet koka-
iini ja amfetamiini. Laittomilla markkinoilla
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Iiikkuu myös metadonia ja laakkeitl
käyttö, johon sisaltyy myüs paljon
on tavallisla huumeista riippuvaist,
jien keskuudessa. 199O-luvulla syr

huumeiden, kuten XTC:n (ecstasy

on yleistynyt nuorison suosimissa di

rave-tilaisuuksissa. Sitä valmistetat
nissa; vuonna 1996 poliisi paljasti I
Iaboratoriota.

Heroiinin kayttajista noin kolm

polttaa sitä ("chasing the dragon").

timpää, ja useat myyntipaikat h

polttamisen tiloissaan, mutta eivät

tia. Sita paitsi tarjolla oleva heroii
laadukasta. ettei sitä tarvitse pisläi
Asiaan vaikuttavat myös kulttuuris
ot: kayttajien joukossa on paljon
muuttaneita surinamilaisia, joider

ihon lävistäminen ei ole hyväksyttä

Kovien huumeiden kauppa ja k
keskittyneet eräisiin asuntokannalt

tuviin siirtolaisten ja alempien sosii

en asuttamiin kaupunginosiin. Sit:

taan poliisin arvion mukaan 300-

neistossa, joista valtaosa on poliisil
Tämä on poliisin mieleslä parempi

kuin katukauppa tai avoin huumt

mikali myynti ja kaytto eivät aiheut

myyntipisteiden ympäristössä. Hir

vakaa: heroiini maksaa eri tietolaht
kaan 60-100 guldenia (Smk 162-2

malta, kokaiini on hieman halveml

Arviot kovia huumeita jatkuvasti

määrästä vaihtelevat 2 500:sta 4

Hoito- ja tukijärjestelmien rekiste

dikteja oli 2 089 vuonna 1995. Maar

nyt samalla tasolla koko 1990-luvu

kun uusien rekisteröintien määrä 
.

osuus ovat vähentyneet ja kayttaj
ikä on noussut; se on nykyisin 34 vu

ten osuus on noin neljannes (Tat

RODIS 1995, 1996). Rekisteröinnir

lelle jaavat lahinna keski- tai yla
kokaiinin kayttajat, jotka eivät tan
donia, hoitavat työnsä ja perheens,

vät rahoittamaan käyttönsä turvaul

koksiin. Oman lisänsä kovien t
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kia minimoimaan huumeiden käytöstä ja nii-
den kaupasta aiheutuvia haittoja kayttajalle
itselleen, hanen lahiympäristölleen, valtiolle
ja yhteiskunnalle.

Huumeiden kayttajaan kohdistettuna täl-
Iainen politiikka tarkoittaa, että hänen pitää

voida elaa niin normaalia elämää kuin mah-

dollista. Hän pääsee osalliseksi sosiaalitur-

vasta .ja terveyspalveluista, kynnys hoito- ja
tukipalveluihin on matala tai olematon ja hoi-

to maksutonta, eikä han joudu rikosoikeudel-

listen toimien kohteeksi käyttänsä takia. Mut-
ta se tarkoittaa myös, että häntä pidetään hen-

kilona, jota koskevat samat oikeudet ja velvol-

Iisuudet kuin muitakin. Hänen kanssaan teh-

dään sopimuksia, ja hoito- ja tukijarjestelmi-
en piirissä hänen on noudatettava niiden
sääntöjä. Kontrollitoimet ovat tarpeen, mutta

niistä ei saa aiheutua suurempaa haittaa kuin
huumeiden kaytosta. Se on tavallaan itsehoi-

toa, johon ihmiset joissakin elamantilanteissa

saattavat turvautua.

Lähiympäristön asukkaille ja yrityksille
huumeiden käytosta ja kaupasta saattaa ai-

heutua monenlaista haittaa. Niihin liittyy
usein rikollisuutta, asunto-, myymälä- ja tas-

kuvarkauksia, murtoja ja ryöstöjä, joita kayt-

täjät tekevät rahoittaakseen käyttöään. Huu-
meiden myyntipisteistä muodostuu helposti

levottomia paikkoja, kaduilta ja puistoista

loytyy kaytettyja neuloja. Tämä lisää pelkoa ja
turvattomuuden tunteita. Asuntojen ja liike-
huoneistojen arvo laskee. Ne, joilla on mah-

dollisuus, muuttavat pois, ja tilalle tulee ihmi-
siä, joilla on vähemmän valinnanvaraa. Va-

pautuneista asunnoista saattaa tulla uusia

huumeiden myynti- ja kayttopaikkoja; Iiike-
huoneistot muuttuvat pornokaupoiksi ja va-

rastetun tavaran välityspisteiksi. Ongelmat

kasautuvat, kaupunginosasta tulee ghetto.

Tällaisen kierleen katkaisemiseksi tarvitaan
tehokasta huumekaupan säätelyä ja poliisin
jatkuvaa valvontaa. Tarvitaan myös yleisem-

piä ympäristön ja asumisen laatua yllapitävia
toimia.

Valtiolle ja yhteiskunnalle huumeiden käyt-

tajien hoito- ja tukijärjestelmä aiheuttaa kus-

tannuksia. On jarkevaa pyrkia siihen, että

kayttajien maärä ja huumeiden kulutus pysyi-

sivät mahdollisimman pieninä valistamalla ja

antamalla tietoa huumeiden käyton riskeistä.

On myös järkevää kohdistaa hoito- ja tukitoi-
met kovien huumeiden eikä kannabiksen

kayttajiin, silla juuri he ovat niiden tarpeessa.

Kaikkein vakavimpia ongelmia koko yhteis-

kunnan kannalta aiheuttaa kuitenkin laaja-

mittainen huumeiden tuotanto, maahantuonti
ja välitys. Se tuottaa suunnattomia voittoja

harjoittajilleen, tekee mahdolliseksi korrup-
toida poliisia, muita viranomaisia ja poliitik-
koja, saada ote maan talouselämästä. Sen

vuoksi on tarpeen toimia määrätietoisesti ja

ankaraa rangaistusskaalaa soveltaen ammat-

timaista huumeiden valmistusta ja salakulje-

tusta vastaan ja ehkaista huumerahan pese-

mistä.

Tällainen huumeongelman normalisointi

merkitsee sitä. että siihen suhtaudutaan hal-

linnollisena asiana, vailla moraalisia kannan-

ottoja, jotka muualla usein määräävät suhtau-

tumisen huumeiden kayttajiin. Taustalla on

ajatus, että repressiivinen ja stigmatisoiva

suhtautuminen huumeisiin on tekijä, joka

houkuttelee nuoria ihmisia ja rikollisuuteen
taipuvaisia huumeiden kokeiluun ja käyttöön.

Huumeista pitäisi tehdä pikemminkin tylsä

asia, sanoo E. L. EngeLsman, yksi Hollannin
huumepolitiikan arkkitehdeistä.

Taustalla on myös näkemys, että monien

maiden omaksumassa huumeiden täyskiel-

lossa on kysymys kokonaan muusta kuin pyr-

kimyksestä huumeongelmien ehkäisemiseen

(Leuw & Marshall 1994):

Itse asiassa täyskiellon toissijaiset moraaliset ja
poliittiset palkinnot luultavasti selittävät parhai-
ten, miksi sellainen kontrollijarjestelmä, joka il-
miselvästi epäonnistuu julkituotujen tavoitteiden-
sa saavuttamisessa, pysyy sitkeästi pystyssä. Täys-
kielto on menestyksellistä politiikkaa, ei siksi että

se auttaa rajoittamaan yhteiskunnan terveys- ja
turvallisuusongelmia, vaan siksi, että se tarjoaa
merkittäviä ja arvostettuja moraalisia, poliittisia,
taloudellisia ja sosiaalisia palkintoja.

Huumekontrollijärjestelman piirissä luodaan
poliittista ja ammatillista uraa, ja tämä koskee
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myös järjestelman kriitikoita. Se auttaa
poliitikkojen suosiota tarjoamalla heill
mia ja helppoja vaaliteemoja ja -tunnuk
taa yksinkertaistamaan ja neutralisoimr
kunnassa vallitsevia rakenteellisia ja k

jannitteita. Ratkaisemattomat ongelmal
mislen syrjä1 tynrinen ja osatlomuus. r i

nen ja etniset ristiriidat, voirlaan käter,

huumeiden, vieraan ja pahan asian tilii

Repressiivinen huumepolitiikka j,
hen. etlä huum"iden klyttlijlit jou
posti normaalin yhteiskunnan ulk,
Hollantilaisen näkemyksen mukai

olisi pidettävä mahdollisimman I

yhteydessä muuhun yhteiskuntaa
päästään tekemällä heistä hallinnor
Ratkaiseva operaatio on rekiste
Rotterdamissa tämä tapahtuu siten,
en huumeiden kayttajan on ilmoitetl
ilseslään ju kayttotavoislaan lerve'
yllapitamaan rekisteriin (Rotterdan
formation System, RODIS) voidaks
tää kaupungin tarjoamia hoito- ja tul
ja. Jotta rekisteröinnilla olisi merkit
nys näiden palvelujen käyttiiiin on i

mahdollisimman alas. Tarkasteler

vaksi, miten palvelujärjestelmä seki

den käyttin ja kaupan sääntely on or

osaksi kaupungin hallintoa.

HUUMEONGETMAN HATTIN

ROTTE RDAMISSA

Huumepolitiikan määrittely on suo

pungin ylimmän johdon vastuulla. I

rin, joka on myös Rotterdamin ja se

een johtava poliisiviranomainen, kr

syyttäjän ja poliisimestarin muodos

tokolmikko kokoontuu kuukausitta
aktiivisesti huumetilanteen kehityst
nislää larvittaessa uusia toimenpitr
ikeen hyvaksytty laki esimerkiksi t

mestarille valtuudet tyhjentää vä

huoneisto, jossa harjoitetaan kovier
den kauppaa.

Johtokolmikkoa avustavat kaupu
tuksen jä rjestysasioisla ja terveysas
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poliisimestari

kaupunginvan himmat

kaupunginsyyttäjä

Knauio l. Huunreongelmien hallinto Rotterdamissa

poliisi ja
oi kt:usla i los

asuntovirasto

sosiaalihuolto
energialaitos

ympäristüvirasto

Myös tutkimus on kiintein henkilöyhteyksin
liitetty terveysviraston toimintaan. Erasmus-

yliopiston yhteydessä toimiva tasokas tutki-
muslaitos (IVO) seuraa jatkuvasti huumeti-
lannetta sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivi-
sin menelelmin ja eraluoi viranomaisten loi-
mien tuloksia.

Rotterdamin alueen 1,2:ta miljoonaa asu-

kasta palvelee 5 000 poliisia. He ovat hyvin
näkyvästi läsnä Rotterdamin kaduilla, partio-
autojen lisäksi myös hevosen tai polkupyörän
selässä tai jalkamiehinä. Poliisin avuksi myös

palkataan pitkaaikaistyöttömistä \arlijoila ja
"'apupol 

i iseja". jotka saavat u n ivormu n m ul la

eivät poliisin valtuuksia. Korttelipoliisistrate-
giajapanilaiseen tyyliin on viety hyvin pitkal-

le, ja poliisilla on ilmeisen hyvä tuntuma toi-
minlaympäristöönsä. Se saa varsin pian lie-
don asunnoista, joissa myydään ja keytetaan

kovia huumeita. Tavallisten poliisiasemien 1i-

säksi on useita poliisin neuvonlapisteita. jois-

sa asukkaat saavat vastauksia kysymyksiinsä
ja apua ongelmiinsa, neuvoja asuntojenja lii-
kehuoneistojen lukitsemiseen. Uusille asuk-

kaille on tarjolla kirjallinen tietopaketti alu-
een jürjestelyistä. Poliisi on se viranomainen.
joka ensiksi havails"e rappeulumisen ja raa-
ran merkit alueella: puuttuvat nimikilvet ja

ikkunaverhot, särkyneet ikkunat, valaistuk-
sen puuttumisen ulko-ovella. Poliisilta tallai-
nen tieto välittyy kaupungin muille viran-
omaisille. Tilastointi hoidetaan huolellisesti"
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ja kolmasti vuosittain tehtävä monit,
antaa yksityiskohtaisen kuvan kaup
ten näkemyksistä rikollisuudesta ja r

päristön turvallisuudesta.

TUKI JA HOITO

Varsinaisia huumeongelmaisille suu
tuki- ja hoitopalveluja kaupunki ei iti
Niiden organisointi on uskottu erillis
tiönmuotoisille organisaatioille, joir
minnan valtioja kaupunki kokonaan r

vat. Naitä on vähitellen sulautettu
miksi kokonaisuuksiksi, ja tämän
kaksi säätiötä, Boumanhuis ja Symbi
taan ensi vuonna yhdistää. Boumanhr
vuonna 1910 toimintansa aloittanut r

rin alkoholistien hoitoon tarkoitetu
saatio. Sen 16 toimipisteessä työsl
noin 340 henkilr;a. Fien Beckersin,
Symbion tarjoaa huumeiclen kayttali
hoito- ja tukipalveluja l3 paikassa. S

tuulla on mm. metadonin jakelu.
Tarjolla on siinä määrin runsas ja m,

linen valikoima palveluja, satunnaisis
takteista ympärivuorokautiseen intens
toon, että huumeiden kayttajien itst
saattaa olla vaikeaa pitää niistä lukua.
onkin erityisiä alkoholi- ja huumeonl
seka peliaddiktioon erikoistuneita ner
asemia (CAD). Thrvirtaessa avustaji
sieltä kotiin tai poliisiasemalle. Ner
asemilla asiakas saa tietoa turvalliser
aineidenkayttötavoista ja turvaseksist
tarjolla olevista tuki- ja hoitopalveluist
see [erve]starkaslukseen ja saa ten ey.
luja. HIV- ja AlDS-tapaukset vaativat
huolenpitoaan. Puhtaita neuloja ja kon
ja on vapaasti saatavana. Kriisissä ole,
akuuteista ongelmista kärsiville on I
suohjelmia. Ilmaisen metadonin jakt
200 paivittaiselle asiakkaalle valvotaar
kaan keskusrekisterin ja tietokoneistet
jelman avulla. Jakelu tapahtuu neljasta
västä toimipisteestä ja kahdesta bussisl
ka kiertävät kaupunkia aikataulun mt

poliisiasioiden ja

yleisen tunallisuuden komissio

huumeet ja häiriöt
-kornissio

huumeet ja häiriöt
-pro jektirlhma

sosiaali- ja teneys-
asioiden komissio

teNevsvrraslo

torrrrslo

addiktieongelmia
hoildvat slilitiiit

huumeitlen kayttajien
hoito- ja tukipalvelu
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vapaaehtoistyö:

Paulus-kirkko
uskonnolliset
järjestöt

Junkiebond
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den noudattamisesta pidetään tiukasti kiinni.
Kaikissa vierailukohteissa vierailija voi pan-

na merkille vapautuneen tunnelman, tasa-ar-

voisen ja mutkattoman yhteydenpidon henki-
Itiston ja asiakkaiden kesken. Psykologit ja
sosiaalityöntekijät ovat keskeiset ammatti-

ryhmät. Henkilöstöstä saa vaikutelman, että

he ovat motivoituneita tehtäviinsä, merkkejä

kyllästymisestä tai burn-outista ei juuri näy.

Nykyinen linja suhtautumisessa huumeon-

gelmaan hyväksytään yleisesti, vaikka yksi-
tyiskohtien ja painotusten suhteen ilmenee

näkemyseroja. Alkoholistien parissa työsken-

televä saattaa olla sitä mieltä, että huumeet

saavat osakseen liikaa huomiota alkoholion-
gelmien kustannuksella. Useat ajattelevat,

että vasta huumeiden täydellinen liberali-
sointi auttaisi ratkaisemaan ongelmat.

Julkisista varoista kustannettujen palvelu-
jen lisäksi huumeirlen kayttejien parissu loi-
mivat myös vapaaehtoiset, pääasiassa kirkon
ja uskonnollisten järjestöjen työntekijät. Nä-

kyvin on Hollannin reformoidun kirkon Pau-

lus-kirkko aivan kaupungin keskustassa, jol-
la on parisataa vapaaehtoista työntekijää. Se

tarjoaa joka ilta lämpimän aterian ja ensisuo-

jan kodittomille huumeiden kayttajille ja lait-
tomille maahanmuuttajille. Maankuulu kirk-
koherra Ho,ns Visser on .jo vuosien ajan uh-
mannut julkista mielipidettä ja koetellut lail-
lisuuden rajoja tarjoamalla kirkossaan mah-

clollisuuden paitsi kovien huumeiden käyt-

töön myös niiden myyntiin parin valittajan
toimesta. Kolmen päiväsuojan ohella Paulus-

kirkko on myös vuokrannut toimistotilan huu-

meiden kayttajien c,malle yhdistykselle, Jun-
kiebondille. Sen energinen puheenjohtaja ja
äitihahmo Nora Storm - hän ei itse kayta huu-

meita - tuo kayttajien omat näkemykset esiin

sekä mediassa että kaupunginvaltuuston ko-

missioiden kokouksissa. AA:n tapaiset järjes-

tüt eivät nauti kovin suurta suosiota. Niita pi-
detään Iiian tiukkoina ja uskonnollisina.

Tiedottaminen ja valistus laajemmalle ylei-
sölle kuuluvat myös hoito- ja tukijärjestelmän
sekä poliisin tehtäväkenttään. Pääosassa on

kohderyhmille suunnattu valistus etenkin

kouluissa, joukkomedioiden tehoon ei uskota.

Tarkein asia on silti lt;ytea konkreettisia rat-

kaisuja huumeiden kayttajien konkreettisiin
ongelmiin, jotta käytöstä aiheutuvat haitat ja
hairiitt vähenisivät. Huumekeskeinen elä-

mäntapa on kuluttavaa, ja osa kayttäjista al-

kaa 35-40 vuoden iässä pyrkiä kaytön lopet-

tamiseen. Siihen he tarvitsevat tehokasta

apua ja tukea.

Tämänkaltaisen hoito- ja tukijärjestelmän
yllapito tietenkin maksaa. Rahoitus tulee pää-

asiassa sosiaali-, terveys- ja urheiluministeri-
östä, osaksi myös oikeusministeriöstä lukuis-
ten budjetin momenttien kautta. Tarkkojen

lukujen saaminen kokonaiskustannuksista on

hankalaa, eikä niiden julkisuus olisi poliitti-
sesti tarkoituksenmukaista. Kaupungin poli-

tiikassa keskeisesti mukana oleva vaikuttaja
arvioi, että jos tavallinen rotterdamilainen tie-
täisi, mitä huumeongelmaisten hoito- ja tuki-
palvelut kaikkiaan maksavat, se saattaisi ai-

heuttaa poliittisen myrskyn.

Viela hankalampaa on arvioida toimien tu-

loksellisuutta. Tamä johtuu etenkin siitä, että

keskeinen kriteeri, huumeiden käytöstä aihe-

utuvien hairiöiden vähentäminen, on monise-

litteinen ja vaikeasti operationalisoitavissa.

Joka tapauksessa järjestelmän kehittämisestä
ja yllapidosta vastaavat voivat viitata siihen,

että kannabiksen ja kovien huumeiden mark-

kinat on saatu irti toisistaan ja että kovien

huumeiden käyttajien maärä on viime vuosina

laskenut. Ongelmien katsotaan olevan hallin-
nassa. Kansainvälisten vertailujen valossa

hollantilaisten huumeiden kayttajien tervey-

dentila on muita maita parempi ja kuolleisuus

alhaisempi (Swierstra 1994, 110-111). Rot-

terdamissa vain 12 prosenttia suonensisäises-

ti huumeita käyttaneistä on HlV-positiivisia.
Huumeasiat ovat silti jatkuvan keskustelun

ja poliittisten kiistojen kohteena. Pormestari

ja kaupunginhallituksen jasenet joutuvat vas-

taamaan valtuuston ja yleisön kysymyksiin ja

kritiikkiin. Heroiinin jakelua kovien huumei-

den kayttajille on valmisteltu vuosia, mutta

hanke ei ole toistaiseksi saanut tarpeeksi po-

liittista kannatusta. Rotterdamin asukkaat

.rvat ajoittain reagoineet hyvin akt
,ruumeiden kayton ja kaupan aihet
hairioihin ja rikollisuuteen. Se on e

merkittävä ongelma. Poliisimonitorin r

vuonna 1996 kahdessa keskustan kau'

osassa 40 prr-rsenttia vastaajista ilmoit
neensa tällaisia hairioita. muualla oi

alle 20 prosenttia. "Ei minun takapil
-reaktiot ovat Rotterdamissa yhtä ta

kuin muuallakin, kun on kyse uuden tr
teen avaamisesta. Niistä selviydytään
neuvottelemalla, jarjestamalla tutu
käynteja ja sopimalla pelisäännöistä
kaupungin johto on myös joskus joutu

rääntymään hankkeestaan. Ja esiin
uusia ongelmia, joihin vanhat keinr

tepsi. Sekakaytön yleistyminen vähen

tadonin jakelun merkitystä, alkohol
huumeet yhdistyvät entistä useammi

kukaan tunnu vielä tietävän, miten
suhtautua nuorison suosimiin syntr

huumeisiin.

KAUPPIAS, PAPPI JA NÖVNA INSII

Ulkopuolisesta tarkastelijasta, joka o

nut varsin erilaiseen tapaan suhtautr

meongelmaan, saattaa tuntua hyvinkir
ta järjestelmä, jossa suvaitsevaisuus

huumeiden kayton suhteen yhdistyl
vaan ja monipuoliseen hoidon ja tuen

taan sekä tiukkaan ja suunnitelmallist
lintoon. Järjestelma on rakentunut vä

1970-luvulta alkaen konkreettisten I
jen ja yritysten pohjalta, mutta sen pe

on myös hollantilaiselle yhteiskunnal
nainen poliittinen kulttuuri ja hallir
Hollantilaiset ovat saaneet elää vuos.

ajan monessa suhteessa onnekkaasti
Ian taivaansa alla" (van der Horst), vr

koisia vallanpitajia. Heilla on valoisa
kuntanäkemys ja he voivat luottaa er

hyväntahtoisuuteen.
Kauppias ja pappi ovat hollantilai

teiskunnan tunnustetut arkkityyppit.
tilaiset ovat olleet kauppakansaa 160(
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on oppinut, että luontoa voi kontrolloida mutta

ei hallita eikä koskaan täysin kesyttää. Hän

jättäa virran ja padon väliin tyhjän alueen

(uiterwaarden), jonne tulvavesi voi vapaasti

noustajajossa karja voi kuivana aikana laidun-

taa. Nöyrä insinööri ymmärtää tiedon ja koke-

muksen merkityksen ja uskoo, että käytännöl-

linen ja j ohdonmukainen, tarkka j a varovainen

menettely tuottaa aina järkeviä tuloksia.

Jokaisella hollantilaisella organisaatiolla,

kertoo van der Horst (1996,I59), onkin pape-

rille pantun a beleid, toimintasuunnitelma,
joka kuvaa organisaation tavoitteet ja toimin-

tatavat ja asettaa niille rajat. Se pyrkii ole-

maan yksityiskohtainen, mutta samalla hie-

man epämääräinen. Sen aikaansaamista on

edeltänyt pitka ja perusteellinen ouerLeg, nä'
kökulmien esittelyn ja keskinäisen konsul-

toinnin prosessi, jonka kuluessa on juotu lu-

kemattomia kupillisia kahvia. Hollantilaiset

luottavat enemmän tällaiseen neuvonpitoon

kuin poliittiseen kaunopuheisuuteen.

Huumepolitiikassaankin Hollanti on ollut

pitkaan harkitseva ja varovaisesti kokeileva

yhteiskunta. Kokeilut saattavat onnistua tai

epäonnistua. Tämän kirjoituksen lopuksi ku-

vaan hieman lähemmin kahta hanketta, jotka

on viime vuosien aikana toteutettu Rotterda-

missa. Toinen niistä on "Laituri Nolla", yritys

luoda avoin huumenäyttämö aivan kaupungin

päärautatieaseman tuntumaan. Toinen on Os-

sendrechtin kuntoutuslaitos, jossa lukuisiin
omaisuusrikoksiin syyllistyneille kovien huu-

meiden kayttejille pyritäan rakentamaan

edellytykset normaaliin elämään.

TAITURI NOTTA

Rotterdamin päärautatieasemasta oli 1980-

luvun kuluessa tullut näkyvä huumenäyttä-

mö, mikä herätti ärtymystä sekä matkustajien

että rautateiden henkiltistön keskuudessa.

Sen vuoksi aseman välittömään tuntumaan

pystytettiin vuonna I9B7 siirrettävä suoja,

jonka tarkoituksena oli valvoa ja säädellä

narkkareiden kayttaytymistä. Monet näistä

olivat myös alkoholisteja, asunnottomia tai

psykiatrisia tapauksia. Hankkeen keskeinen

käynnistäjä oli Iähistöllä sijaitsevan Paulus-

kirkon kirkkoherra Visser, joka oli tullut laa-

jalti tunnetuksi avattuaan kirkkonsa yhteis-

kunnan kovaosaisten käyttöön, ja Rotterda-

min poliisi tuki hanketta. Suojassa oli mah-

dollista istahtaaja levähtää, tarjolla oli kahvin

ja teen lisäksi pelejä ja puhtaita ruiskuja.

Aluksi säännöt kielsivät alkoholin ja huumei-

den kayti;n ja kaupan sekä tavaroiden ostami-

sen ja myymisen; poliisilla oli oikeus vierailla

koska hyvänsä. Myöhemmin paikalle jarjes-

tettiin erityinen 5 x 5 metrin tila, jossa oli

mahdollisuus kayttaa aineita. Suoja oli avoin-

na klo 14-20 kuutena päivänä viikossa, ja sen

hoidosta vastasi kaksi ammattimaista ja kym-

menen vapaaehtoista työntekij ää.

Alussa kavijat olivat enimmäkseen nuoria

huumeiden kayttajia, useimmiten peräisin

Surinamista, Antilleilta tai Marokosta. Vahi-

tellen sana levisi ja päivittäisten kavijoiden

määrä kasvoi satoihin. Joukkoon liittyi kodit-

tomia ja psyykkisesti poikkeavia, ja muualta

saapuvat huumeturistit antoivat oman värin-

sä. Huumekauppa keskittyi Laituri Nollan Ia-

histöön ja sitä harjoitettiin myös paikan pääl-

la.

Hanke oli saanut osakseen alusta lähtien

kriitiikkia ja vuosien myötä ongelmat paheni-

vat. Suojan sääntöjä rikottiin ja vierailijoiden

heterogeenisuus tuotti vaikeuksia jarjestyk-

sen pidossa. Vakivaltaa esiintyi ja ihmisiä

puukotettiin. Oli vaikeaa saada vapaaehtoisia

hoitamaan suojaa. Se muodosti entistä näky-

vämmän huumenäyttämön, joka aiheutti häi-

riötä matkustavaisille ja ihmisille, jotka työs-

kentelivät lähistön toimistoissa. Hollannin

rautatieyhtiö ei missään vaiheessa ollut kovin

innostunut suojan olemassaolosta, ja media

toi ongelmat julkisuuteen useaan otteeseen.

Taksinkuljettajat osoittivat mieltään ja vuon-

naL992 Hollannin laivaston merisotilaat tun-

keutuivat suojaan ja ajoivat narkkarit tiehen-

sa. Valikohtausten takia yleinen mielipide

jyrkkeni, ja lopulta Laituri Nolla suljettiin 13'

joulukuuta 1994 kaupungin pormestarin pää-
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toksella. Kirkkoherra I/isser ja Jur
olivat tyytymättömiä, mutta valtuustr
nen mielipide asettuivat sulkemisen

Samanlaisia kokemuksia on saatu

massa muussakin eurooppalaisessa

gissa (Bless & al. 1993). Luomalla k
avoin huumenäyttämö on haluttu raja
mia tuottava huumeiden kayttti yhte
kaan ja vähentää häriöitä muualla kar

sa. Tämä strategia ei näytä toimivar
kun kavijoiden määrä kasvaa liian s

Asiat karkaavat hallinnasta.
Laituri Nollan sulkemisen jälkeer

Rotterdamissa oli hieman sekava.
huumeiden kayttO ja myynt i si i rryivat
paikkoihin eri puolilla kaupunkia ('
jaefekti"). Asukkaat valittivat häir
jopa heittelivät ikkunoistaan kiviä ko
kalaisilla rekisterilaatoilla varustettr
ja. Kevaalla 1995 oli pakko käynnis
projekti tilanteen saamiseksi hallint
liisien määrääja resursseja lisättiin jr
taa tehostettiin hankalissa kaupungr

huumeturisteja j a ulkopaikkakuntala
dyttiin karkottamaan tiukemmin ottt
kiatrisia tapauksia ohjattiin hoitoo
saatiin suuri osa Laituri Nollan k
"kuorituksi" pois. Jaljelle jaaneille 

1

tiin uusia päiväsuojia, ja Paulus-kiri
olivat täydessä käytössa. Viranor

etenkin terveysviraston ja poliisin, t
teistyö sai tässä projektissa alkunsa, j
vat lisää itseluottamusta. Vahitellen
rauhoittui, kun ihmiset huomasivat, e

meongelmalle voidaan tosiaan tehdä

Jaljelle jäi kuitenkin vaikeasti rat
ongelma, toistuvasti omaisuusrikoks
Iistyvät kovien huumeiden käyttäjät.
damissa vuonna 19BB tehdyn tutki
(Bieleman & Bosma 1994, IBB-I91)
pieni osa kovien huumeiden kayttaji
l0 7o) ei ollut syyllistynyt rikoksiin j
rahoittamaan käyttönsä muulla taval

manneksella rikollinen ura oli alkanr
kayton aloittamista ja huumeet oliva
kollista elämäntapaa. Mutta yli puole
jista ryhtyi rikoksiin vasta aloitettua
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keita kaytetaän mahdollisimman vähän. Toi-

set kuusi kuukautta he asuvat Rotterdamissa,

projektia varten hankitussa talossa, aloittavat

säännöllisen työnteon ja pysyttelevät irti huu-

meista, mitä edelleen valvotaan virtsakokein.

Viimeisten kuuden kuukauden ajaksi he saa-

vat oman asunnon kaupungilta ja asettuvat

viettämään itsellistä elämää.

Ossendrechtin tilat ovat varsin muhkeat, ja

ympäristön puisto, palloiluhalli seka jalka-

pallo- ja tenniskentät tarjoavat monipuoliset

mahdollisuudet liikuntaan. Ruoka on mau-

kasta, hyvät tavat ja elämisen laatu kaikin
puolin kunniassa. Henkilökunta ja kuntoutet-

tavat nauttivat kaikki ateriansa yhteisissä

pöydissä. Rotterdamin narkkareiden keskuu-

dessa paikka kuuluu saaneen paratiisin mai-

neen. Paivajärj estys nojautuu aj atukseen, että

laiskuus on kaikkien paheiden aiti. Tyonteko

ja liikunta täyttävät päivän aamuseitsemästä

iltakahdeksaan. Erityisopettaja antaa 2,5 tun-

tia viikossa opetusta aidinkielessä ja aritme-

tiikassa, yhteiskuntatiedossa ja tietokoneiden

kaytossä, ja halukkaat voivat suorittaa ajokor-

tin, joka on monelta jäänyt aiemmin hankki-
matta.

Vierailija kohtaa Ossendrechtissä hyvän-

tuuliselta vaikuttavan joukon nuorehkoja

miehia. He tuntuvat kenties hieman ikäisiään

vanhemmilta, mutta muutoin ovat pitkän

narkkari- ja rikollisuusuran jäljet pyyhkiyty-
neet näkymättömiin. Jotkut haluavat kertoa

menneisyydestään ja elämäntilanteestaan:

35-vuotias Rend aloitti heroiinilla 1 I -vuotiaa-

na, 30-vuotias Bart l6-vuotiaana. Heitä as-

karruttavat samat asiat kuin yleensäkin mie-

hiä parhaassa iässään. Vapaus heiltä puuttuu
ja naisseura; Rendn eroottinen videopeli on

suuressa suosiossa iltaisin. Vaimo tai tyttiiys-
tävä saa vierailla kaksi kertaa kuukaudessa.

ja näitä käyntejä varten on varattu erityinen
huone. Mutta monilla ei ole yhtaan tulijaa, ja

se saattaajännittää pinnan liian kireälle. Puo-

Ien vuoclen aikana seitsemän kuntoutettavaa

on joutunut palaamaan takaisin vankilaan.

Kaikkiaan kyseessä on kokeilu, johon on

panosleltu paras osaaminen ja ymmärrys.

mitä Rotterdamissa on tarjolla. Laitoksen joh-

tajaArendt Kosler arvioi hyötyjä ja kustannuk-

sia: omaisuusrikoksia tekevä huumeiden

kayttaja aiheuttaa puolen miljoonan guldenin

vahingot vuodessa, puolentoista vuoden kun-

toutus maksaa I00 000 guldenia. Kovinkaan

monen ei tarvitse siirtyä normaaliin elämään,

jotta kuntoutus kannattaisi. Parin vuoden

päästä evaluoidaan kokeilun tulokset. Jos ne

ovat riittävän hyvät, ohj elmaa j atketaan j a laa-
jennetaan. Jos eivät, pitaa keksia taas jotain

uutta.

EI SAIRAS EIKA RIKOTLINEN

Aiemmin totesin, että huumeongelman mää-

rittelyn avainkohta on siinä, miten kontrolli-
koneisto kohtaa huumeiden kayttajan. Hol-

lannissa sen leimalliset piirteet ovat yhtäältä

suvaitsevaisuus, toisaalta pragmaattisuus. Ne

ovat kaksi eri asiaaja saattavat vaihdella toi-

sistaan riippumatta. On olemassa riski, että

suvaitsevaisuus heikkenee, mikali rakenne-

työttömyyden ja vaikeasti kontrolloitavan

maahanmuuton aiheuttamat ongelmat karjis-

tyvät. Politiikka voi silti pysyä luonteeltaan

pragmaattisena ja perustua johdonmukaiseen

näkemykseen huumeiden kaytän ja huume-

riippuvuuden luonteesta.

Millainen tämä näkemys on? Olemme tottu-

neet tulkitsemaan huumeriippuvuutta kuten

muitakin poikkeavan kayttaytymisen muotoja

joko sairautena tai rikollisuutena, laakarin tai

poliisin asiana. Nämä kategoriat eivät tunnu

tavoittavan hollantilaisen näkemyksen ydin-

tä. Rikollisena ei huumeista riippuvaista

kayttajaa Hollannissa pidetä, mutta häntä ei

mytiskään hevin sijoiteta perinteiseen sairaan

rooliin. Hänta ei yritetä kaikin keinoin paran-

taa, eikä hänen ajatella välttämättä haluavan

parantua. Hänen ei odoteta alistuvan hoita-

jiensa tahtoon, vaan hanta kohdellaan yksilö-

nä, joka valitsee itse elämäntapansa. Riippu-

vuus huumeista, addiktio, nahdaan silti asia-

na, joka aiheuttaa hairioita yhteiskunnassa ja

josta ennemmin tai myöhemmin tulee raskas
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asia myös itse kayttajalle.

Hollantilainen näkemys addikti
teesta antaa tukea ajatukselle, että s

tävä historiallisesti uutena, kulul
kunnan ja kehittyneen hyvinvointive

mana kategoriana .sui generis, joka

monenkaltaisiin asioihin: nautinto

uhkapeliin, television katseluun, i

teisiin, tyühön ja harrastuksiin. 1

määrittävät yhtaalta kaikki ne miel
mäntavan muutokset, joita koko ela

tyminen yhden asian ympärille sa

Toisaalta addiktiot saavat luonteer

kohdistuvan ulkoisen kontrollin kar

psykologi ja sosiaalitytintekijä ovat
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appropriate ways of treating drug users differs from
the view that dominates elsewhere.

The object of the study is the drug scene and the
administration of drug-related services in Rotter-
dam. The city has the largest port in the world,
which is at once one of the main sources of drugs in
Europe, despite the efforts of the Dutch customs
and police. However, the article does not address
the problems of smuggling and trade in drugs; the
focus is on the relationship between drug users and
the drugs control system. The study draws upon
observations and documents as well as numerous
interviews with civil servants, treatment staff and
drug users during the author's three-week visit to
Rotterdam.

There are separate markets for cannabis and
hard drugs in Rotterdam. About 150 caf6s are per-
mitted to sell cannabis products, provided they fol-
low the rules: no sales to minors under 18 years of
age, no alcohol, no hard drugs, no advertising. The
maximum amount that can be sold at one time has
recently been lowered to 5 grammes. The police
say that these rules are observed, but they do not
want to see cannabis trading move out into the
streets or to places where hard drugs are sold.
Trade in hard drugs takes place in 300-400 apart-
ments in the older pats of the city.

Suruey results from 1994 show that 20 7o of the
population aged 16-69 in Rotterdam have tried
cannabis at some stage in their life. The number of
hard drugs users is estimated at2 5OO4 000. The
majority of them are registered in the Rotterdam
Drug Information System (RODIS), which makes
them eligible for the services provided by the city
for addicted drug users, gamblers and alcoholics.

There are no legal sanctions relating to the
smoking of cannabis or to the possession of small
amounts, but large-scale trade, smuggling and
commercial cultivation are criminal offences. Nei-
ther is the use of hard drugs or possession for per-
sonal use criminalized. The core of the drug prob-
lem is thought to lie, on the one hand, in the nui-
sance caused by those addicted hard drug users
who resort to petty crime and threaten the safety of
other people, leading to the deterioration of the

urban environment; and on the other hand in the
threat presented by criminal drug organizations to
the countryt economy and politics.

The strategy adopted in tackling drug-related
nuisance is one of harm reduction. The aim is to
normalize the drug problem, i.e. to keep drug users
in touch with society rather than pushing them out-
side by repressive policies. Health and social serv-
ices as well as treatment are made as accessible as

possible. At the same time addicts are held respon-
sible for their behaviour, and they are required to
follow the rules of the institutions providing sup-
port and treatment.

Decisions on drug policies in Rotterdam are
made at the top level, by the mayor, the public pros-
ecutor and the chief of police. They are assisted by
the aldermen responsible for health, social affairs
and public order, and by commissions set up by the
city council. There is close cooperation between
the health authorities and the police in the admin-
istration of drug-related affairs, with an emphasis
on Japanese-style neighbourhood policing. The
support and treatment serr'ices for drug users are
operated by private foundations that are fully fi-
nanced by the govemment and the city. The extent
and variety of services available is impressive in-
deed, ranging from consultation bureaus and day-
care centres to intensive care units and a methadone
dispensing programme for 1 200 daily customers.
The extensive system of municipal services is sup-
plemented by voluntary aid, mainly provided by lo-
cal churches and religious organizalions.

The Dutch way ofdealing with the drug problem
is thus a combination of tolerance, a comprehen-
sive network of serrrices for drug users and a strict
and carefully designed administrative system. The
approach derives from the traditions ofgovemance
and political culture in Dutch society. These are
crystallized in three character masks: those of the
pragmatic and prudent merchant, more concerned
with practical problems than lofty ideals; the char-
itable and paternalistic priest; and the humble en-
gineer, who in his age-long fight against floods has
Iearned that nature can be controlled but never
fully tamed.
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Syksylle 1996 kaytiin julkista ker

siitä, pitäisikö narkomaaneille jakar

ruiskuja vai ei. Sosiaali- ja terveys

Terttu Huttu-Juntunen, muutamat s(

terveysministeriön virkamiehet, .
keskus ja ylilääkäri Pirkko Türpeine

tivat lehtien sivuilla ruiskujen jakan

taas esimerkiksi oikeusministeri Kt

mies ja keskusrikospoliisi asettuiva

sitä vastaan. Helsingin Sanomien 1

tuksessa 11.9.1996 kiteytettiin ker

pääargumentit:

"Likaiset, yhteisesti kaytetyt neulat ova

veysriski, koska sekä aids että vaikea m
dus voivat tarttuajo pienestäkin veritipa
si kaduilla ja puistoissa ajelehtivat ru

sivullisten, varsinkin lasten uhkana.
Ilmaiset huumeneulat maksavat nopt

sä ja säästär ät yhleiskunnan r aroja. jos

patiittitartunnat niiden ansiosta vähener

näköisestä hyödystä huolimatta edes k<r

ei ole helppo päättää. Huumeiden käytt
jonka tekoa ilmainen, puhdas ruisku aut
vaikuttaa myös pehmentävästi huumeel

viin asenteisiin." t

Tässä sitaatissa tulevat selkeästi er

taloudellisten realiteettien merkity

Tämä tutkimus on osa Alkoholitutkir
rahoittamaa tutkimushanketta Nuorte:

den kaytto lehdissä. Todellisuuden k
huumeongelman konsl ruoinlia.

rValmistelua vai haittojen estoa? P:

Helsingin Sanomat 11.9.96.
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