
oma-apuryhmissä", Lisbeth
Bonde Petersen sanoo. "Tun-
teiden kätkeminen aiheuttaa
usein erilaisia psyykkisiaja so-

maattisia sairauksia. Sen takia
meidän olisi opittava muutta-

maan ajatustapaamme ja elä-
mäntyyliämme."

"Olemme huomanneet, että

oma-apuryhmillä ei saastetä
julkisen sektorin kuluja, vaan

ihmiset tulevat vaatimaan
enemmän julkisen seklorin

palveluita. He ottavat aiempaa
useammin yhteyttä julkiseen

Syyttaja on Suomessa harvoin
julkisuuden henkili;, mutta

Ritva Santavuori oli sita aktii-
vivuosinaan ja on yha elak-
keelle siirryttyään. Kirjassaan
hän muistelee elämäänsä ja
hoitamiaan suuria rikosjuttuja
ja myös larjoilee avoimesli
mielipiteitaan ammattiinsa
liittyvistä asioista. Useimmat
hänen näkemyksensä haasta-

vat polemiikkiin, tarkastelee
niitä sitten tiedollisesta tai mo-

raalisesta näkökulmasta tai

molemmista yhdessä.

Monet asiat ovat rouva syyt-

täjälle yksinkertaisia: "Ulko-
maalaisissa samoin kuin meis-
sä suomalaisissakin on hyviaja
pahoja." Siispä ihmiset ja-
kaantuvat l) hyviin, 2) pahoi-
hin: geneettisistäkö syistä vai

mistä, sitä Santavuori ei sano.

Lieneekö han kuullutkaan J.

W. Coethesta, joka sanoi. ettei
han tieda mitään rikosta. jota

sektoriin, ennen kuin ongelmat
käyvät hyvin vaikeiksi. Oma-

apuryhmissä ihmiset tulevat
tietoisiksi omista oikeuksis-
taan. Oma-apuryhmät eivät

säästä rahaa, mutta antavat ih-
misille elämänlaatua", Bonde

Petersen kertoo.
En ole kuullut, että suoma-

laisilla oma-apuryhmilla olisi
viela ollut itsetuntoa esittää
omia vaatimuksiaan. Mutta
oma-apukeskusten perustami-
nen muuttanee tilannetta, osal-
listuminen kansainvälisiin

MENNEEN MAAILMAN SYYTTAJA

hän ei jossakin tilanteessa voi-
si rehdä? Oliko Coethe sitren

paha? Vai hyvaki;?

Santavuori on huolissaan sii-
tä. eltä rikoksesta epäillyn oi-
keusturvasta kannetaan Suo-

messa liikaa huolta. Hän tekee

selväksi, että hän ei koskaan
ole syyttänyt syytöntä, ts. syyte

on aina mennyt lapi. Han ei

suoraan sano, onko paha, että

hänen syyttämallaan henkilol-
la joka tapauksessa on ollut
mahdollisuus puolustautua
jopa oikeusavustajaa käyttäen.

Hän ei edes mainitse, että mo-

net syytteet tässä maassa eivät
ole menneet lapi, ts. oikeus on

vapauttanut syytetyn. Olisiko
näin tapahtunut, ellei syyte-
tyillä olisi olIut mahtl<.rllisuus

puolustautua kunnolla, mika
ymmärtääkseni on sama asia

kuin rikoksesta epäillyn oi-
keusturva?

Yhdessä kirjan ilmestymi-

oma-apukonferensseihin anta-
nee itsevarmuutta?
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sen jälkeen antamistaan tv-
haastatteluista Santavuori en-

sin pani täysin mataliksi selvi-
en asioiden sotkemisesta ne

asianajajat, jotka olivat puo-
lustaneet hänen itsensä syyttä-

miä huumerikoksista epäiltyjä.
Sen jalkeen han kehui mielis-
televästi Suomen Asianajaja-
liittoa ja koko tätä ammattikun-
taa. Mitä logiikkaa tässä oli, ei

minulle val.jennut. ltse olen ei-
juristina pitkaan ajatellul niin.
että samoin kuin syyttäjällä on

ja varmaan täytyykin olla oike-
us syyttää "yli" ilman, että hän

tekee virkavirhettä, sama oike-
us täytyy tasapuolisuuden ni-
missä olla vastapuolella, eli
syytetyn asianajajineen pitää
saada puolustautua "yli".

Apropos huumejutut. Moni

muistanee vielä Dolorexin,
huumeenomaisen aineen, jota

liettynä ajankohtana myytiin

katukaupassa, koska useat lää-
kärit olivat kirjoittaneet valj al-
Ia kadella reseptejä. Syyttäjäk-
si osui Santavuori, tuolloin vie-
Iä kyseisessä roolissa vihreä.
Hän otti Dolorexit niin tosis-
saan, että kirjan mukaan lää-
keteollisuus yhdessä liettyjen
laakarien kanssa ryhtyi voi-

makkaisiin painostustoimiin
saadakseen hänet vaihdetuksi
johonkuhun toiseen, tietenkin
vähemmän tiukkaan. Kyseessä

oli teollisuuden taloudellinen
intressi. Santavuorta ei kuiten-
kaan pantu syrjaan; moraalin-
ko voitoksi ja oikeudenmu-
kaisten päätösten turvaami-

seksi. sitä en kykene arvioi-
maan. Joka tapauksessa maini-
tuntyyppiset painoslusttrimel
pitäisi kunnolla tutkia, ennen
kuin se on liian myiihäistä.

Kun Santavuori sittemmin
erikoistui suuren luokan huu-
me.juttuihin, hänestä tuli kaik-
kien tuntemä ehdottomien
väitteiden esittaja ja autoritaa-
rislen periaatteirlen edustaja.

Kirjassaan hän selittää huu-

mei«len kayton yleistynristä
Suomessa nuorison alakulttuu-
reilla, jotka ovat luonteeltaan
muotlinomaisia. Silti niilla - on

se sitten ristiriidassa muodin
käsitteen kanssa tai ei - on

myös ide«rloginen tausta: "Kul-
taisen kuusikymmenluvun eli-
tistisestä vasemmistoradikalis-
mislir versoi ympärislöaktiv is-

mi, siita tarkoitus-pyhittaa-
keinot-ekoterrorismi ja edel-

leen terrorismi. jonka erluslajal
jo katsovat oikeudekseen vali-
ta ne lait, joita suostuvat nou-

dattarnaan.o' Santavuori ei ker-
ro. että jos ja kun muoli on vä-

kevä voima, miten on mahdol-
lista, että huumeiden tapakäyt-
täjiksi valikoituvat yhä vain
harvemmat; useimmat kokeili-
jat lopettavat lyhyeen. Vaatiiko
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