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ALKOHOLIPOLIITTINEN KYSELYTILAISUUS RUOTSISSA

Ruotsin eduskunnan sosiaali-
valiokunta järjesti 26. marras-

kuuta 1992 yhdessä Ruolsin
alkoholipoliittisen toimikun-
nan kanssa alkoholipolitiikkaa
koskevan kysely- ja kuulemis-
tilaisuuden. Tilaisuuden tar-

koituksena oli ennen muuta et-
siä vastausta kahteen kysy-

mykseen. Ensiksikin halulliin
selvittää, voidaanko niin kut-
sutun kokonaiskulutusmallin
katsoa pätevän edelleen. Toi-
seksi sosiaalivaliokunta ja al-
koholipoliittinen toimikunta
halusivat saada selvyyttä sii-
hen, voiko Ruotsi jatkaa ny-

kyistä alkoholipolitiikkaansa
myös tulevaisuudessa. Kol-
mantena teemana oli toteute-

tun alkoholipolitiikan tarkoi-
tuksenmukaisuus. Kyselytilai-
suudessa sosiaalivaliokunnan
ja alkoholipoliittisen toimi-
kunnan tentittävinä oli l5 asi-
antuntijaa. Paikalle oli kutsut-
tu myös eduskunnan ETA- ja
verovaliokunta sekä lukuisa
joukko erilaisia valtionhallin-
non elimiä ja kansalaisjärjes-
töjä sosiaalihallituksesta tulli-
Iaitokseeno raittiusjarjestöjen
yhteistyöelimestä panimoteol-
lisuusliittoon ja nuorison rait-
tiusliitosta oluenkäytön edistä-
jiin.

Tilaisuuden ensimmäisessä

osassa keskityttiin arvioimaan

alkoholipolitiikan vaikutusta
alkoholin kulutukseen ja hait-
toihin seka alkoholin koko-
naiskulutuksen ja alkoholi-

haittojen viilistä riippuvuutta.
Björn Hibell (CAN) tarkasteli
puheenvuorossaan alkoholin
kulutuksen ja alkoholihaitto-
j"r, viimeaikaista kehitystä
Ruotsissa kiinnittäen erityistä
huomiota nuorten juomatapo-
jen kehitykseen. Eckart Kthl-
hom (Tukholman yliopisto)
keskittyi omassa osuudessaan

haastattelututkimusten kykyyn
kuvala väeslön juomatapoja.

Taman jalkeen Esa Österberg
(Alkoholipoliittinen tutkimus-
laitos) tarkasteli alkoholipo-
liittisten toimenpiteiden vai-
kutuksia alkoholin kokonais-

kulutukseen ja alkoholin kulu-
tukseen eri väestöryhmissä.
Mats Berglund (Lundin yli-
opisto) puolestaan käsitteli al-
koholiongelmien hoitoa ja hoi-
don mahdollisuuksia.

Seuraavana käsiteltävänä
kokonaisuutena oli tulevaisuu-
den alkoholipolitiikka. Peter
Anderson Maailman terveys-
järjestön Euroopan aluetoimis-
tosta esitteli syksylla 1992hy-
väksytyn Euroopan alkoho-
Iiohjelman. Tama ohjelma pe-

rustuu kokonaiskulutusmal-
liin, ja sen tavoitteena on alko-
holin kulutustason r.ähentämi-
nen neljänneksella vuoteen
2000 mennessä. Anderson toi
erityisesti esiin sen seikan, että
alkoholihaittojen vähentämi-
nen edellyttää koko väestöön

kohdistettavia toimenpiteitä;
turvautuminen yksinomaan va-
likoituihin suurkuluttajiin

kohdistettaviin toimenpiteisiin
ei ole osoittautunut menestyk-
selliseksi. Sen sijaan näitä toi-
mia tarvitaan kokonaiskulu-
tukseen vaikuttamisen tukena.

Jakob Lindberg (Folkhalsoin-
stitutet) toi omassa osuudes-
saan esiin huolen siitä, että
Ruotsin eduskunnan alkoholi-
poliittiseksi tavoitteeksi nosta-
maa alkoholin kulutuksen vä-
hentämistä 25 prosentilla vuo-
situhannen vaihteeseen merr-

nessä ei lulla saavuttamaan, ei

etenkään silloin, jos Euroopan
yhdentyessä alkoholin hintoja
joudutaan alentamaan ja alko-
holipoliiuisia rajoituksia lie-
ventämään. Lindberg painotti,
että alkoholin kulutusta vähen-
tämään ja juomatapoja muutta-

maan pyrkivän alkoholivalis-
tuksen mahdollisuudet kaven-
tuvat huomattavasti, jos alko-
hol ipolitiikkaa samanai kaises-

ti liberalisoidaan; kuka uskoisi
pidättyvyyttä suosittavaa valis-
tusta, jos yhteiskunta muilla
toimin antaa toisensuuntaisia
viestejä. Anders Olander (ul-
koministeriö) käsitteli Euroo-

pan yhdentymisen mukanaan

tuomia muutoksia ja ongelmia.
Hän toi esiin muun muassa,

että Ruotsin hallitus ja edus-
kunta oval yksipuolisesti to-

denneet, etteivät Ruotsin alko-
holimonopolit, Vin & Sprit ja
Systembolaget, ole diskrimi-
noivia ja että Ruotsin alkoholi-
järjeste[mä siten on sopusoin-
nussa ETA-sopimuksen kans-
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sa. Myös Suomi, Islanti ja Nor-
ja ovat liittäneet ETA-sopi-
mukseen vastaavan yksipuoli-
sen näkemyksen omien alko-
holimonopoliensa osalta. Kaik-
ki Pohjolan monopolimaat ovat

myös painottaneet, että niiden
alkoholimonopolien loiminta
perustuu sosiaali- ja terveys-
poliittisiin tavoitteisiin ja että
ne eivät pyri suojelemaan koti-
maista teollisuutta. Ruolsin ja

Suomen jäsenhakemuksista

antamissaan lausunnoissa
EY:n komissio on kuitenkin
omalta osaltaan yksipuolisesti
lodennul olevansa Suomen ja

Ruotsin kanssa eri mielta nii-
den alkoholimonopolien ja
EY:n kilpailusäädösten yh-

teensopivuudesta. Olanderin
mukaan Ruotsin osalta erityi-
sesli luonli- ja lukkumyynti-
monopoli Vin & Sprit saattaa

olla vaarassa. Sen sijaan vahit-
täismyyntimonopolin jatku-
vuudelle Olander arveli ltiyty-
vän ymmärrystä.

Kyselytilaisuuden jatkuessa

lounaan jalkeen Vin & Spritin
toimitusjohtaja Egon Jacobs-
son sai mahdollisuuden sel-
ventää yhtiönsä suhtautumista
tulevaisuudessa mahdollisesti

edessä oleviin muutoksiin. Ja-
cobsson lahti siita, että Ruot-
sissa on poliittisella tasolla sel-
västi ilmaistu halu jatkaa kor-
kean alkoholiverotuksen yllä-
pitoa, aktiivista alkoholivalis-
tusta, alkoholin saatavuuden
rajoittamista ja monopolijar-
jestelmän yllapitoa yksityisen
voitontavoittelun rajoittami-
seksi. Jacobsson totesi painok-
kaasti, että Vin & Sprit on täy-
dellisesti hallituksen ja edus-
kunnan määrittelemän kannan
takana ja että silla ei ole mitaan
sitä vastaan, että sen monopoli
säilyisi. Kuitenkin edella mai-
nitusta kannasta huolimatta

Vin & Sprit pitää yllä valmiutta
muiden ajatellavissa olevien
tulevaisuudenkuvien varalta.
Tata silmallapitaen se pyrkii
olemaan kilpailukykyinen, te-
hokas ja voittoa tuottava. Ja-
cobssonin mukaan yksi tule-
vaisuuden uhka on tullut esiin
Ruotsin ja Suomen avi-lausun-
tojen sisällössä ja etenkin sii-
nä, että Suomea koskevassa

lausunnossa EY-komissio on

ottanut tiukemman kannan al-
koholimonopol iin kuin Ruotsia
koskevassa. Toiseksi Jacobs-
son esitti, että Suomen alkoho-
lilakitytiryhman välimiet innös-
sä esitettyihin nakokohtiin
ETA-sopimusten vaalimista
muutoksista monopolijärjes-
telmään tulisi kiinnittaä vaka-
vaa huomiota. Kolmanneksi

Jacobsson totesi pelkäävänsä.
että Vin & Sprit vedetään
EFTA:n valvonlaelimeen ja
tuomioistuimeen, eika hän
myöskään ollut täysin vakuut-
tunut siitä, että Systembolage-
tin testimyyntimenettely tyy-
dyttäisi ulkomaisia alkoholin
tarjoajia. Lopuksi Jacobsson
toivoi erityisesti, että poliitikot
pitäisivät tarkasti silmalla ti-
lanteen kehitysta ja huolehtisi-
vat siitä, ettäVin & Sprit ei jou-
du ulkomaiseen omistukseen.
Egon Jakobssonin jälkeen oli
vuorossa Gabriel Romanus,
Ruotsin vähittäismyyntimono-
polin eli Systembolagetin toi-
mitusjohtaja. Hän totesi pu-
heenvuorossaan, että alkoholi-
poliittisessa keskustelussa on

tapahtunut perspektiivin muu-
tos. Kun aiemmin etsittiin kei-
noja saavuttaa kulutuksen 25
prosentin aleneminen, niin nyt
keskustellaan siitä, miten vä1-

tetään sellainen järjestelmän
muutos, joka johtaisi kulutuk-
sen ja haittojen lisääntymi-
seen. Hän totesi Systembolage-

tin toimivan eduskunnan pää-

tösten mukaisesti haittojen vä-
hentämiseksi, mutta olevan
huolissaan siita, etta väestön

tulotason kasvu johtaa tulevai-
suudessa alkoholin kulutuksen
lisääntymiseen. Erityisen va-
kavaksi alkoholin kulutusta ja
alkoholihaittoja lisääväksi uh-
katekijäksi Romanus totesi ra-
jakaupan mahdollisen vapau-
tumisen mahdoll isen EY-jase-
nyyden yhteydessä.

Lyhyen tauon jälkeen pu-
heenvuoronsa saivat hotelli-
ja ravintolatyöntekijäin liiton
Birgitta Kihlberg, panimoteol-
lisuusliiton Robert Fägersten,

IOGT/NTO:n liittopuheenjoh-
taja Kjell E. Johansson ja Ver-

dandin edustajana Erik Trost.

Panimoteollisuus näkee Eu-
roopan yhdentymisen tuovan
uusia mahdollisuuksia ja joh-
tavan väistämättä alkoholiolo-
jen liberalisoitumiseen. Myös

työntekijät ovat Birgiua Kihl-
bergin puheenvuoron perus-
teella pikemminkin liberali-
soinnin kuin rajoitusten puo-
lella samoin kuin yksilöllistä
vastuuta korostava Erik Trost.

Kjell E. Johansson sen sijaan
totesi omassa puheenvuoros-

saan, että mikäli EY:n jasenyys

edellyttää luopumista alkoho-
Iimonopoleista, hän tulee ke-
hottamaan raittiusliikkeen ja-
senia ja kannattajia, joita han
arvioi olevan noin puolisen
miljoonaa, äänestämään kan-
sanäänestyksessä Euroopan
yhteisOihin liittymistä vastaan.

Suomen alkoholilakitytiryh-
män kantaan palattiin vielä
keskustelussa, jossa Jakob
Lindberg sai vastatakseen ky-
symyksen, onko eri Pohjois-
maiden välilla linjaerimieli-
syyksia monopolien tulevai-
suudesta. Lindberg vaslasi. el-
tei ainakaan hänen tietojensa
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mukaän Suomen taholta ole

esitetty Ruotsin kannasta poik-
keavaa näkemystä. Nain sel-

vän kannanoton lienee mah-

dollistanut se. että Jakob Lind-
berg oli edellisella viikolla ot-

tanut osaa N { D:n seminaariin,
jossa Pentti Wavela oli selosta-

nut ministeri Toimi Kankaan-

niemen suhtautumista alkoho-

lilakityorlhman välimielin-
töön.

Kaiken kaikkiaan Ruolsissa

iäriestetty alkoholipolitiikkaa
koskeva kyselytilaisuus johtaa

arvioon, että ruotsalaiset polii-
tikot Iuottavat suuresti yksi-
puolisiin lausuntoihinsa, eivät-

kä tunnu ottavan kovinkaan

vakavasti mahdollisuutta, että

ETA-sopimuksen voimaantulo

voisi johtaa muutoksiin mono-

polien toiminnassa. Luottamus

Ruotsin kykyyn säilyttää kan-

sallinen päätösvalta muun mu-

assa alkoholimonopolien ole-

massaolon suhleen on suuri,
jopa niin suuri. ellä r irkamie-
het ja lainopillisel asianlunli-
jat ovat kovin varovaisia vas-

takkaisten kantojen esiin tuo-

misessa, jolloin varoitukset
älistä.laavat rKaan Kuln rIVlen v

Iuettaviksi.
Juuri näiden ruotsalaisten

Kahdestoista ICADTS-konfe-
renssi (Intemational Confer-

ence on Alcohol, Drugs and

Traffic Safety) järjestelliin
28.9.-2.10.1992 Kölnissa.

Konferensseja pidetään nyky-
ään joka kolmas vuosi. ja ni istä

on muodostunut päihdeongel-

mia ja liikenneturvallisuutta
pohtivien tutkijoiden keskei-

lisuutta luopua tuontimonopo-
lista. Lopulta kuitenkin valit-
tiin nykyinen kanta parempana

kahdesta huonosta vaihtoeh-

dosta. ETA-sopimuksen val-

mislelun yhteydessä ei m1ös-

kaan kayty erillisiä alkoholi-
järjestelmää koskevia neuvot-

teluia. Täma johtui osittain ar-

viosta, että neuvotteluissa saa-

vutettavissa oleva paras mah-

dollinen tulos olisi koskenut

vain siirtymäkauden pituutta;
silla ei olisi taattu monopolien

pysyvyyttä.
Lopputulemana on, että lain-

opilliset asiantuntijat ja poliit-
tinen johto näyttävän hahmot-

tavan kovin eri tavoin sen, min-
kalaisia muutospaineita ETA-
sopimus ja mahdollisen EY:n
jäsenyys kohdistavat alkoholi-
monopoleihin. Tämä varmasli
johtuu osittain siita, etta poliit-
tisen vaikuttamisen tasolla

mahdollisuudet näyllärät eri-
laisilta kuin ETA-säännöksiä

Iainopillisesti tulkiten. Risti-
riidan ei kuitenkaan uskoisi

oleran niin suuri kuin viimeai-
kaisia keskusteluja seuraten

näyttää.

ESA ÖSI'ERBERG

nen kokoontumisfoorumi. Ko-

koukset oval ajan myölä paisu-

neet melkoisiin mittoihin. Tä-

han konlerenssiin osallistui
runsaat 500 henkiloa 29 maas-

asiantuntijoiden lausuntojen

varovaisten muotoilujen vuok-

si on paikallaan todeta muuta-

ma seikka Pohjoismaisen päih-
detutkimuslautakunnan Tuk-
holmassa 17 .11.92 pidetystä

kokouksesta. jossa kesk it1 tt iin
Euroopan yhdentymiseen liir
tyviin oikeudellisiin nakökoh-

tiin. Kokouksessa tuli koroste-

tusti esiin, että ETA-sopimuk-
seen sisältyy valtaosa Rooman

sopimuksen säädöksistä. mui-
den muassa Rooman sopimuk-

sen artikla 37. ETA-sopimuk-
sen srsa ltoon el mvosKaan vol-

da vaikuttaa EYt., ja Suomen

tai Ruotsin välisissä neuvotte-

luissa, koska se ei kuulu EY:n

neuvottelumandaattiin. Toi-

saalta tuoliin esiin myös se

seikka, että EFTA-tuomioistui-
men loiminta ei ole täysin si-

dottu EY-tuomioisl uimen pää-

löksiin. Edelleen korostetliin,
että pohjoismaisten monopoli-

en kaltaisista inslituutioisla ei

ole EY-tuomioistuimen ennak-

KopaatoKsra.

NAD:n kokouksessa myös

keskusteltiin Pohioismaiden
käyttäytymisestä ETA-neuvot-
teluissa, jolloin muun muassä

todettiin, että Ruotsissa poh-

dittiin vakavasti myös mahdol-
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