
ICAA JA KBS KOKOONTUIVAT RUOTSISSA

Viime kesän merkittävimmät
alkohol i i n keskittyvät kansain-
väliset kokoukset pidettiin
tänä vuonna Ruotsissa heti ke-
sän alussa. International Coun-
cil on Alcohol and Addictions
järjesti 36. kansainvälisen
konferenssinsa alkoholismin
ehkäisystä ja hoidosta Tukhol-
massa 2.-7. kesäkuuta 1991.
Kettil Bruun Society for Social
and Epidemiological Research

on Alcohol kokoontui 17. vuo-
sittaiseen alkoholiepidemiolo-
giakokoukseensa Sigtunaan
9.-14. kesakuuta 1991.

ICAA:n konferenssin pai-
kallisen järjestäjän tehtävistä
vastasi 90. toimintavuottaan
juhliva Centralförbundet for
alkohol- och narkotikaupplys-
ning (CAN) Bjöm Hibellin joh-
dolla. Paikallinen järjestelyko-
mitea ei tyytynyt viemään kon-
ferenssia lapi pelkastaan ai-
kaisempien vuosien rutiinei-
hin tukeutuen, vaan komitean
katten jalki oli havaittavissa jo
ohjelmasta, joka oli painottu-
nut alkoholipolitiikkaan sel-
västi suuremmassa määrin
kuin parin aikaisemman vuo-
den konferenssit. Esimerkiksi
ensimmäisen yleisistunnon
teemana oli "Ennaltaehkaisy-
strategiat ja tulevat suuntavii-
vat". Muut neljä yleisistuntoa
keskittyivat mahdollisuuksiin
vaikuttaa alkoholiin liittyviin
riskitekijöihin ja -rilanreisiin.
hoidon viimeaikaiseen kehi-
lykseen ja tuleviin suuntavii-
voihin, alkoholiin ja liikenne-
turvallisuuteen seka alkoholiin
ja nuorisoon.

Ensimmäisen yleisistunnon
mieleenjääviä esitelmiä oli en-

nen muuta Harold Holderin
esitys alkoholipolitiikan vai-
kutuksista alkoholin kulutuk-
seen ja alkoholihaittoihin. Esi-
tyksessään Holder muun mu-
assa raportoi tuloksia tutki-
muksista, joissa oli selvitetty
monopolij arjestelmien purka-
misen vaikutuksia alkoholin
kulutukseen kahdessa Yhdys-
valtojen osavaltiossa, Länsi-
Virginiassa ja Iowassa. Kalifor-
niasta Torontoon siirtyvä Robin
Room oli valmistanut kattavan
katsauksen vapaaehtoisjärjes-
töjen roolista alkoholiongelmi-
en ehkäisyssä. ja se kiinnosti
erityisesti ICAA:n monia jä-
senjärjeslöiä. Han osoitti.
kuinka valtion ja vapaaehtois-
järjestöjen tehtävät poikkeavat
toisistaan luonteeltaan ja mi-
ten edullista yhteistyo on mo-
lemmille osapuolille. Ignacy
Wald Puolasta raportoi lta-Eu-
roopan maiden alkoholipoliit-
tisista muutoksista. Kanadalai-
nen Norman Giesbrecht vuo-
rostaan osoitti, kuinka monta
eri ulottuvuutta on otettava
huomioon pai kallistason inter-
venlioita suunniteltaessa ja
tutkittaessa. Erityisesti kuuli-
jat jäivät odottamaan. miten
Marcus Grantin esittämät Iu-
paukset Maailman terveysjär-
jestön lisääntyvästä panostuk-
sesta alkoholin alalla tulevat
ilmenemään käytännön tasolla.
Alkoholin uutta painoarvoa
WHO:n päihdeohjelmassa
Grant perusteli mm. WHO:n
asiantuntijakokouksen Japanis-
sa kuluvan vuoden huhtikuus-
sa hyväksymälla ohjelmalla.

Mielenkiintoisia esityksia
kuultiin myös muissa yleisis-

tunnoissa. Erityisen ajankoh-
taisia suomalaisesta näkökul-
masta olivat mm. Milan Valve-
ruksen katsaus alkoholiin ja
liikenteeseen, Alexander Wa-

genaarin selvitys lainmuutos-
ten ja alkoholin saatavuuden
säätelyn vaikutuksesta liiken-
neonnettomuuksiin sekä ruot-
salaisen Hans Laurellin selvi-
tys veren alkoholipitoisuuden
käsittelystä lainsäädännössä;
Ruotsissahan promilleraja on

moottori ajoneuvoliikenteessä
0,2 promillea.

Alkoholia ja nuorisoa koske-
vaan yleisistuntoon liittyi pien-
tä paikallista dramatiikkaakin.
Ruotsissa oli nimittäin juuri
ennen ICAA:n kokousta käyn-
nistynyt varsin kiihkeä kes-
kustelu alkoholin ostoon Sys-

tembolagetista oikeuttavan
alaikärajan (20 vuotta) alenta-
misesta. Perjantain päätösis-
tunnossa nuorisoministeri
Margot Wallström ilmoittautui
kuitenkin vallitsevan ikarajan
puolustajaksi, mistä hän sai ai-
kamoiset aplodit kokousylei-
sOlta. ja seuraavan päivän leh-
det uutisoival nuorisoministe-
rin lausunnon koko hallituksen
kannaksi. Paikallista drarna-
tiikkaa oli liittynyt myös mi-
nisteri Bengt Lindqvistin
Ruotsin alkoholipolitiikkaa
käsittelevään puheenvuoroon,
jossa mm. sivuttiin hallituksen
ehdotusta perustaa erityinen
kansanterveysi nstituutti : insti-
tuutin perustamisen yhteydes-
sä on muun muassa tarkoitus
lakkauttaa ICAA:n kokouksen
järjestelystä vastannut CAN.

ICAA:n kokouksen aamu-
päiväl kuluivat yleisislunnois-
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sa ja iltapäivät oli omistettu

työryhmille, joita oli 13. Jotkut
kokoontuivat vain parina ilta-
päivänä, toiset kuten esimer-

kiksi alkoholipolitiikka- ja al-
koholivalistusryhmät kokoon-

tui vat jokaisena iltapäivänä.

Alkoholipolitiikkaryhmän
työskentely jakautui tänä

vuonna kahteen osaan, silla ta-

vanomaisten iltapäiväistunto-
jen Iisäksi ryhmä oli järjestänyt

erityisen alkoholia ja kehitys-
maita käsittelevän kolmen is-

tunnon sarjan. Näistä istun-
noista kaksi jouduttiin pitä-
maan aamupatvalla samanal-

kaisesti yleisistuntojen kanssa.

Kehitysmaiden alkoholiolo-
j"n kasittelya hankaloittaa

yleensä se, ettei jarjestajilla
ole taloudellisia mahdolli-
suuksia kuslantaa kehitysmai-
den tutkijoiden osallistumista

kokouksiin. Parhaassakin ta-

pauksessa kehitysmaat ovat

usein pahasti aliedustettuja
kolmannen maailman ongel-

mia pohdittaessa. Tätä ongel-

maa lievensi Ruotsin kehitys-
yhteistyöviranomaisten järjes-

täjille antama avustus, jonka

turvin paikalle oli saatu alko-
holitutkiioita yli kymmenestä

kehitysmaasta, mm. Brasilias-
ta, Intiasta, Malesiasta, Meksi-
kosta, Nigeriasta, Nepalista,

Tansaniasta, Sambiasta, Sri

Lankasta ja Zimbabwesta.

Kehitysmaaistunnoissa kuul-
tiin osanottajamaiden alkoho-

liolojen kuvausten ja analyysi-

en ohella yleisempiä analyyse-
ja kansainvälisten muutosten
ja vaikutusten merkityksestä

kehitysmaille. Analysoinnin
kohteena olivat niin markki-
noinnin kuin ehkaisynkin vai-

kutukset; esimerkiksi Siri Het-
tige Sri Lankasta kasitteli esi-

tyksessään alkoholismia, ter-

veyttäja köyhyyttäja Bisi Ode-

jide Nigeriasta tupakan ja al-
koholin markkinointia. Kehi-
tysmaista olevien tutkijoiden
ohella kokouksen istuntoihin
osallistui myos kehittyneiden
maiden tutkijoita. erityisesti
suomalaisia.

Alkoholipolitiikkaryhmän
varsinaiset istunnot sujuivat
suunnitelmien mukaan ja ai-
empien vuosien tapaan. Osal-

listujien määrä oli tosin tänä

vuonna suurempi kuin milloin-
kaan aikaisemmin, ja esiteltä-

vien papereiden määrä on saa-

vuttamassa tai jo saavuttanut

mahdollisuuksien antaman

ylärajan; selvää on, että kes-

kustelulle jäi tänä vuonna ai-
van liian vähän aikaa. Esitetyt
paperit käsittelivat muun mu-

assa alkoholijuomien mainon-

taa ja sponsorointia, alkoholin
aiheuttamien kustannusten

laskemista, paikallisten inter-
ventioprojektien ongelmia, vä-

estön alkoholipoliittisia mieli-
piteita ja alkoholijuomien ve-

rotusta Pohjoismaissa. Varsin

mielenkiintoinen oli myös

tanskalaisen Knud-Erik Sab-

roen analyysi Saksan alhaisten

alkoholihintojen vaikutuksesta

tanskalaisten kulutukseen.
Uutta oli myös kuulla selvitys

Latvian alkoholioloista.
Toista kertaa toteutettu alko-

holipolitiikka- ja valisturyh-
män yhdessä järjestämä kes-

kusteluistunto oli varsin vauh-

dikas. Teemaksi oli valittu al-
koholiteollisuuden ehkaisylle
ja tutkimukselle antamaan tu-
keen liittyvat riskit ja hyödyt.

Alustajina toimivat muun mu-

assa John Rae Portman Grou-

pista, Tony Humphris Alcohol
Concemista, Robert Fägersten

Ruotsin panimoyhdistyksestä
ja raittiusliikettä edustanut Pe-

ter Axelsson. Alustukset olivat
hyvin valmisteltuja ja esitykset

vietiin taidolla lapi. Jos esityk-
siin olisi taysin uskomista, olisi
mm. Ruotsin panimoteollisuus

täysin sydämin kulutuksen 25

prosentin alentamistavoitteen

takana. Siksi keskusteluun toi-
kin hieman hamminkia tosi-

seikka. että samana päivänä

kuin keskustelu kaytiin, IAS
(Informationcenter Alcohol
Sweden), yleisesti teollisuuden
puhetorveksi tunnettu elin, oli
laskenut liikkeelle Ruotsin al-
koholipolitiikkaa jyrkästi ar-

vostelevan ja ICAA:n kokouk-
sen kulkua selvästi vääristele-

vän lehdistötiedotteen.

Alkoholiepidemiologiaryh-
ma järjesti kokouksen aikana

kolme istuntoa, joiden teemat

olivat juomatavat ja niiden so-

siaaliset kytkennät. pitkittais-
tutkimukset, metodiongelmat

sekä alkoholin kaytto ja sairau-

det. Esitelmöitsijoita oli yh-

teensä neljätoista, ja he edusti-
vat hyvin monipuolisesti maa-

ilman eri kolkkia. Osanottajis-

ta enemmistö oli kuitenkin
pohjoismaalaisia. Uutta oli se,

että ensimmäistä kertaa saatiin
järjestettyä epävirallinen mo-

nikielitulkkaus eli italiasta ja

ranskasta englanniksi. Nain oli
mahdollista välittää tiedot ja
kokemukset pohjoismaiselle

yleisolle ei vain esitysten, vaan

myös keskustelun kautta.

Ensi vuonna TCAA ei jarjes-

tä kesäkonferenssia. Kolmen

vuoden välein jarjestettava

ICAA:n kongressi näet pide-
tään Euroopassa, tarkemmin

sanottuna Glasgow'ssa 16.-21.
elokuuta 1992.

Kettil Bruun Societyn kesä-

kokoukseen Sigtunaan oli ko-

koontunut lähes sata osanotta-
jaa; seuran jäsenmäärä on tätä

nykyä hieman yli 300. Koko-
uksen rakenne muistutti aiem-

pia vuosia sikali, että runsaan
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esitelmämäärän vuoksi viiden
päivän aikana esitettiin 67 pa-
peria; toiminnassa oli lähes

koko ajan kaksi rinnakkaisis-
tuntoa. Uutuutena olivat tänä
vuonna yhteiset aamuistunnot,
joissa pyrittiin ennakolta esil-
telemään päivän teemat ja pa-

perit. Kokeilua ei loppuistun-
nossa arvioitu erityisen onnis-
tuneeksi. joskin mielipiteet
menivät hieman ristiin.

Tämänvuotisen kokouksen
teemoina olivat muun muassa

ennaltaehkäisy ja politiikka,
ehkäisytoimenpiteiden ja -oh-
jelmien arviointi, ehkaisyn
vaihtoehdot, alkoholi ja itse-
murhat, alkoholi ja sukupuoli,
alkoholi ja nuoret, alkoholi ja
kulttuuri, alkoholi ja muut
huumeet. ongelmakuluttajal ja
itseapu, alkoholihaitat, pitkit-
täistutkimukset sekä survey-
tutkimukset ja metodiset kysy-
mykset. Aikaisempiin vuosiin
verrattuna kokouksessa käsi-
teltiin varsin runsaasti AA:ta.
Tämä selittyy varmasti osin
käynnissä olevasta, Klaus Ma-
kelän johtamasta suuresta kan-
sainvälisestä vertailevasta pro-
jektista, joka piti yhden työko-
kouksistaan KBS:n kesakoko-
uksen yhteydessä (ennen, jal-
keen ja samanaikaisestikin).
Makela itse analysoi paperis-
saan AA:n 12 askeleen ohjel-
män merkitystä sosiaalisen
liikkeen näkökulmasta. Mie-
lenkiintoisia olivat myös AA:ta
hengel lisenä yhteisönä käsitte-
levät esitykset ja keskustelut.

Toinen viime vuosien koko-
uksissa keskeiseksi noussut
aihepiiri on ollut paikallista-
solla toteutetut ennalta ehkäi-
sevät toimet. Tänä ruonna ai-
heesta esitelmöi mm. Berke-
leyn Alcohol Research Group-
ia toistaiseksi johtava Thomas

Greenfield. Tämä tutkimusote

on varsin suosittu juuri Poh-
jois-Amerikassa. ja itse asiassa
Kettil Bruun Society onkin jär-
jestämässä ensi vuoden alussa
aiheeseen liittyvää teemakoko-
usta San Diegoon.

Myös alkoholia ja itsemurhia
kasitteleviä esityksia on nyky-
ään selvästi enemmän kuin
vuosikymmen sitten. Kiinnos-
tustä tätä aihetta kohtaan osoit-
taa sekin, että KBS:n piirissä
on valmisteilla oma erillinen
alkoholiin ja itsemurhiin kes-
kittyvä teemakokous.

Häkan Leifmanin ja Eckart
Ktihlhomin esitys käsitteli ai-
hepiiriltaan Hrkeää alkoholi-
surveyden kattavuusongelmaa.
Ruotsalaisten kayttamat vaih-
toehtoiset menetelmäl juomis-
la koskevien survey-aineislo-
jen keruussa oli ollut KBS:n
kokousta edeltävän didaktisen
seminaarin aiheena.

Puhtaasti epidemiologisia
esityksiä oli kuitenkin aikai-
sempiin vuosiin verrattuna vä-
hemmän. ja tapaturma-asemia
koskeval lutkimukset loistivat
poissaolollaan. Jälkimmäinen
seikka selittynee sillä, että vii-
me syksynä KBS jarjesti ties-
tessä erillisen teemakokouk-
sen tästä aihepiiristä.

On vaikea sanoa. millä alu-
eella on menty taaksepäin, sil-
la yha edelleen mukana on al-
koholipolitiikan vaikutuksia,
juomatapoja. alkoholihaittoja.
väestön mielipiteita, alkoholia
ja historiaa seka alkoholia ja

taloulta käsittelevia papereila.
llmeistä on, että trendinomais-
ten muutosten lisäksi KBS:n
jäsenmäärän kasvu on vaikut-
tanut siihen, että kunkin koko-
uksen osanottajat valikoituvat
hieman sen mukaan, missä ko-
kous pidetään ja millaisia lii-
1ännäistoimintoja si ihen liittyy.
Silti näyttää ilmeiseltä, että tu-

Ievaisuudessa tullaan alkoho-
lia ja muita huumeita käsittele-
mään enenevässä määrin yh-
dessä, mistä osoituksena on

t utkijayhteistyön aloittaminen
kanadalai sen Roberta Ferrencen
johdolla. Myös suomalaiset
ovat mukana tässä yhteistyö-
hankkeessa. On myös mahdol-
lista, että naisnäkökulmasta al-
koholiasioita tarkastelevia esi-
tyksia ei vastaisuudessa koota

omaksi istunnokseen, vaan ne
jaetaan yleisaihepiirin mukaan.

Kaiken kaikkiaan KBS:n ke-
säkokouksen järjestäjinä olleet
ruotsalaiset sosiologit selvisi-
vät Eckart Kühlhomin johdolla
varsin hyvin järjestelytehtävis-
lä. Olihan kokouksen valmiste-
luaikana käyty Persianlahden
sotakin. joka ainakin alkuvai-
heissaan oli heittänyt synkän
varjon kokouksen toteuttami-
sen ylle. Lieko tamä syynä sii-
henkin, että tänä vuonna en-
nakkojakeluun tarkoitettuja
papereita tuli järjestajille koh-
tuuttoman hitaassa tahdissa ja
pahasti myöhässä.

Viimeisen kokouspäivän oh-
jelmaan kuului myös KBS:n jä-
senkokous, jonka alkajaisiksi
Klaus Mäkela luovutti seuran
puheenjohtajan tehtävät seuraa-

vaksi kaksivuotiskaudeksi Pia
Rosenqvistille. Esa Österberg
jatkaa seuran sihteeri-talouden-
hoitajana. Samassa yhteydessä

päätettiin myös seuraavan vuo-
den kokouspaikasta. Valituksi
tuli Toronto. Tarjokkaista ei ole
puutetla seuraavina vuosina-

kaan: vuoden 1993 kokouksen
islintämaaksi on tarjolla Puolaja
vuoden t994 kokouksen pito-
paikaksi L,ausanne; Portugali on

ilmaissut halunsa isannöidä
vuoden 1995 ja Skotlanti vuo-
den 1996 kokousta.

SALME AHLSTRÖM
ESA ÖSTERBERG

352 ATKOHOLIPOLITIIKKA
56 (1991 ): 5


