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Yhteistillisia lähestymistapoja huumeongel-
mien käsittelyyn pohdittiin alkukesästä Eu-
roopan neuvoston alaisen Pompidou-ryhmän
konferenssissa Strasbourgissa (European

Conference on Community Involvement in the

Care of Drug Misusers, 27-28 June 1996).

Yhteistinakokulman valinnalle esitettiin kah-
denlaisia perusteita. Kun vähintään ensi as-

kelet huumehoitojarjestelmän luomiseksi on

useimmissa Euroopan maissa jo otettuo tarvi-
taan nyt keskustelua hoitomenetelmiin ja -jar-
jestelmiin liittyvista ideologisista kysymyk-
sistä. Toisaalta julkisten varojen leikkaukset
ja samanaikainen huumeiden kayttotin Iiitty-
vien ongelmien lisääntyminen pakottavat
pohtimaan sitä, miten käytettävissä olevat re-
surssit saataisiin tehokkaimmin kayttoon ja
kohdennetuiksi. Yhteisön osallistumisen
päihdeongelmien kasittelyyn katsottiin katta-
van laajasti kaikki huumeiden kayttajien
reintegroitumista tukevat toimintamuodot.
Kokouksen tavoitteena oli edistää näkemystä,
jonka mukaan jokainen yhteiso ja jokainen
yhteison jasen voi toimia huumeiden kayttaji-
en kaltaisten syrjäytyneiden ryhmien tukemi-
seksi. Esitelmien aihepiiri ulottui valtiollisis-
ta suunnitelmista laheisryhmien toimintaan.

Varsinkin toiminta paikallisyhteisöissä
näyttää vielä etsivän sopivia muotoja monien
mahdollisuuksien joukosta. Peter Gundelach
pohdiskeli johdantoesitelmässään paikallis-
yhteistijen mahdollisuuksia kantaa vastuu

päihdeongelmaisista ja muista vähäväkisistä

ryhmistä. Romanttisesta idealismista ja pe-

rusteettomasta optimismista varoitteleva pu-
heenvuoro noudatteli Gundelachin Nordisk
Alkoholtidskriftissä (1/1993 & English
Supplement 1994) julkaistun artikkelin linjo-

ja. Gundelachin mukaan meidän on tehtävä
selväksi, mistä puhumme, kun puhumme yh-
teisöistä. Keskushallinnon näkökulmasta pai-
kallisyhteiso saattaa näyttää yksikolta, jolle
voidaan delegoida päätäntävaltaa sellaisten
sosiaalisten ongelmien hoitamisessa, joista
olemassa olevat hyvinvointivaltiolliset järjes-
telmät eivät tunnu suoriutuvan. Kansalais- ja
vapaaehtoistoiminnan osuuden kasvattami-
nen saattaa myös varjella valtionhallintoa te-
hottomuussyytöksiltä, jos ja kun ongelmiin ei

Itiydy riittaviä ratkaisuj a.

Vallan toisenlaisena paikallisyhteisö saat-

taa näyttäytyä puhu[taessa sen tarjoamista
mahdollisuuksista yhteistytihtin ja -vastuu-
seen. Taustalla saattaa hailya kuva perintei-
sesta kylayhteisöstä monine työn, vapaa-ajan-
vieton ja sukulaisuuden yllapitamine sosiaa-

lisine siteineen. Nykymaailman sosiaaliset
verkostot ovat kuitenkin pikemmin intressi-
kuin aluepohjaisia, eivätkä kaikki asukkaat
edes vietä kovin paljon aikaa paikallisyhtei-
sössään: päivät ollaan muualla työssä, viikon-
loput ja lomat mökillä tai matkoilla. Paikalla
päivystävät vähäväkiset ryhmät: eläkeläiset,
työttömät, sairaat ja nuoret. Kun vahvat ryh-
mät ovat vähemmän riippuvaisia paikallisyh-
teisöstä, niiltä tuskin kannattaa odottaa aloit-
teellisuutta tai sitoutumista paikallisiin pro-
jekteihin, jotka tahtäävät sosiaalisten ongel-
mien lieventämiseen. Vahvoien varassa toimi-
va asukasryhmä todennäköisemmin vastus-

taisi kuin vaatisi päihdepalveluyksikon sijoit-
tamista kotikulmilleen. Eurooppalaisen kyse-
lytutkimuksen mukaan erityisesti Skan-
dinavian maissa juopot ja huumeidenkayttä-
jät ovat naapureina vielä ei-toivotumpia kuin
siirtolaiset ja muut muukalaiset.
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Gundelachin näkökulmasta paikalliset pro-
jektit ja kokeilut ovat hyviä ja kannatettavia,

sikäli kuin niiden kehittäminen ei merkitse

perinteisestä hyvinvointijärjestelmästä luo-

pumista. Paikallinen ja valtiollinen tai viran-
omais- ja vapaaehtoistoiminta eivät ole toi-
sensa pois sulkevia vaihtoehtoja - kaikkia tar-

vitaan ja ennen muuta koordinointia. Ilman
julkisen sektorin aloitteellisuutta ja vastuun-

ottoa heikoimmat ryhmät jäävät heitteille.
Vailla valtiollisen t«riminnan tukea paikalliset
projektit ovat voimattomia vakavien sosiaalis-

ten ongelmien edessä.

PAIKAiLISYHTEISÖJEN AKTIVOINTIA

Anette Dale ja Dave Schwartz esittelivät eng-

lantilaista paikallistoimintaa huumeongelmi-

en lieventämiseksi. Dale esitteli keskushal-

linnon paikallisten yhteistyoprojektien käyn-

nistämiseksi luomaa toimintaohjelmaa vuo-

siksi 1995-98. Schwartz kuvasi jo aiemmin

Plymouthissa toteutettua projektia, joka on

valtakunnallisessa ohjelmassa mainittu yhte-

nä malliesimerkkinä.
Valtiollisella ohjailulla ja kontrollilla on

englantilaisessa hyvinvointivaltiomallissa
perinteisesti ollut vähainen asema. Huumei-
den käytön ja siihen liittyvien ongelmien li-
sääntyminen BO-luvulta alkaen on ilmeisesti
pakottanut luopumaan perinteestä: keskus-

hallinnon suhde paikallistoimintaan on vähi-
tellen vaihtunut suosittamisesta velvoittami-
seen. Viime vuosikymmenen puolimaissa

kunnille suositeltiin huumetyöryhmien pe-

rustamista. HIV-tartuntojen lisäännyttyä vuo-

sikymmenen lopulla kuntia kehotettiin käyn-

nistämään injektioneulaprojekteja sekä te-

hostamaan etsivää päihdetyötä ja paikallista
paihdehuoltoa. Vuonna 1990 aloitettiin huu-

meongelmien ehkaisyohjelma, jossa kuntia
kannustettiin käynnistämään paikallisia pro-
jekteja. Tackling Drugs Together -toimintaoh-
jelma vuosiksi 1995-98 ei enää vain suositte-

le vaan suorastaan velvoittaa: valtionavustus-

ten saamisen ehtona on alueellisen yhteistyö-

suunnitelman laatiminen ja sen toteutumises-

ta raportoiminen.
Tackling Drugs Together -ohjelman tavoit-

teena on vähentää huumerikollisuutta ja sen

aiheuttamaa turvattomuutta, vähentää niin
huumeiden tarjontaa kuin kysyntäakin sekä

vähentää huumeiden käytttion liittyviä terve-

ysriskeja ja lisätä hoitomahdollisuuksia. Kei-
noja rikollisuuden vähentämiseksi ovat mm.

tehostettu poliisitoiminta, Iievemmät rangais-

tukset vähäisistä huumerikoksista, huumeita

käyttävien katukauppiaiden ohjaaminen hoi-

toon ja toiminnan häirintä huumemarkkina-

paikoilla. Kysyntään pyritään vaikuttamaan

mm. valistuksen ja riskiryhmiin keskittyven

tniminnan kautta.
Kuntien edellytetään perustavan johtavien

virkamiesten yhteistyoryhmän, jossa ovat

edustettuina kunnan hallinto, terveys- ja po-

liisitoimi sekä vankilat ja ehdonalaisvalvonta.

Varsinaisesta toiminnasta vastaamaan on pe-

rustettava laajapohjainen ryhmä, jossa ovat

edustettuina mm. koulu- ja nuorisotoimi,

päihdepalvelut ja päihteiden kayttäjät, Iaaka-

rit ja apteekkarit sekä kansalais- ja asukasjar-
jestöt. Vuosittain on laadittava toimintasuun-

nitelma ja raportoitava sen toteulumisesta

koordinointiyksikölle, joka puolestaan esittää
raporttinsa suoraan hallitukselle. Vastuu toi-
minnan tuloksellisuudesla näyttää siirtyneen

keskushallinnolta paikallisten viranomaisten

harteille.
Paikallistoiminnan tuloksellisuutta ei vielä

ole arvioitu. Strasbourgin kokouksessa kuul-
tiin esimerkkejä siitä, millaista kaytännön toi-
mintaa kunnissa on saatu aikaan. Huumevie-

roitushoitoa tukemaan on käynnistetty tuki-
henkilotoimintaa, päihteidenkayttajia on si-
joitettu kristillisiin perheisiin, päihdehuolto-

yksikot ovat tarjonneet päiväohjelmaa mm.

perheellisille huumeidenkäyttajille ja erilai-
sin toimin on tuettu itsenäistä asumista. Noin

viidennes hoitoyksiköistä on solminut yhteis-

työsuhteita ammatillisten opistojen ja paikal-
listen yritysten kanssa tarjotakseen toipuville
huumeidenkäyttäjille ammatillista koulutus-
ta ja työmahdollisuuksia.
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Joillakin paikkakunnilla on pyritty lisää-
mään asukkaiden osallistumista päihdepoli-
tiikan suunnitteluun. (Tackling Drugs To-

gether -ohjelma ei nimestään huolimatta suo-
ranaisesti kannusta kansalaisten osallistumi-
sen lisäämiseen vaan korostaa pikemminkin
viranomaisten johtavaa asemaa.) Esimerkiksi
kansalaisten juryksi (citizens' jury) nimettya
mallia on kokeiltu turvattomuuden vähentä-
miseen tähtäävien toimien demokraattisessa

suunnittelussa. Erään kunnan asukkaita
edustava 60-henkinen ryhmä (foka koottiin
työläällä ovelta ovelle -menetelmälla) ko-
koontui neljaksi päiväksi intensiiviseen kou-
lutustilaisuuteen pohtimaan huumeongelmi-
en kasittelymahdollisuuksia. Lopuksi kansa-

laisjury kuulusteli joukkoa asiantuntijoita
mm. erilaisten toimintavaihtoehtojen kustan-
nuksista ja seurauksista. Valmennuksen aika-
na ryhmän näkemykset päihdepolitiikasta jä-
sentyivät uudelleen: hoitoja tuki nousivat var-
teenotettaviksi vaihtoehdoiksi tehostetun po-
liisivalvonnan rinnalle ja ohikin.

Asukkaiden aktivoiminen ja välineiden tar-
joaminen rationaaliseen päätöksentekoon oli
tavoitteena myös Dave Schwartzin kuvaamas-

sa projektissa, joka toteutettiin Stonehousen

alueella Plymouthissa. Pontimena oli poliisin
paikallisille asukkaille järjestämässä koko-
uksessa esiin tullut turvattomuuden ja pelon
tunne. Hallinnonalat ylittävässä yhteistytiko-
kouksessa päätettiin käynnistää yhdyskunta-
työprojekti. Yhteistyosuhteiden solmimisen
ymmär:rettiin vaativan aikaa, ja plymouthilai-
sessa päihdehuoltoyksikossä työskenteleväl-
le Schwartzille varattiin puolitoista vuotta
Stonehousen ongelmiin, asukkaisiin ja viran-
omaisiin tutustumista varten. Tuloksena oli
päivittäisessä työssään huumeongelmien
kanssa tekemisiin joutuvien ammattilaisten ja
asukasyhdistysaktiivien muodostama verkos-
to.

Projektityon olennainen osa oli rationaali-
sen pohdinnan ja keskustelun käynnistämi-
nen. Asukkaiden tunteman pelon ja huolen
katsottiin johtuvan osittain tietämättömyy-
destä, jota uhkakuvia maalailevat valistus-

kampanjat ja joukkoviestimien huumerepor-
taasit eivät ole omiaan hälventämään. Jos yh-
teisön enemmistö pitaa huumeiden kayttajia
vaarallisina surkimuksina (oosad, mad and
bad") ja etsii ratkaisuja vain kuri jajarjestys
Jinjalta, ongelmat pikemmin karjistyvat kuin
lievenevät. Pohjaa käytännön työtä varten
projektissa luotiin pohtimalla päihteiden
käyttoa, siihen liittyviä ongelmia ja yhteison
reagointimahdollisuuksia pienissä vapaa-
muotoissa keskustelutilaisuuksissa asukas-
yhdistysaktiivien kodeissa. Samojen aiheiden
lapikayminen ammattilaisten kanssa loi yh-
teisen viitekehyksen, joka helpotti ammatti-
laisten ja asukkaiden yhteistyota.

ICAA:n Amsterdamin instituutissa (Inter-
national Institute on Dependencies, 30.6.-
5.7.L996) tarkasteltiin yhteisollisistä näkö-
kulmista alkoholiongelmia mm. alkoholipoli-
tiikkasektion istunnossa. Suomalaista paikal-
listoimintaa - Lahti-projektin kokemuksia ja
tuloksia - esitteli Marja Holmila (Lahti-pro-
jektista ks. esim. Holmila, Janus2ll994;lop-
puraportin odotetaan ilmestyvän piakkoin).
Moira Kelly esitteli Englannissa suoritetun
alkoholihaittojen vähentämiseen tähtäävää
paikallistoimintaa kartoittaneen kyselyn tu-
loksia.

Alkoholiaiheisen paikallistoiminnan alu-
eella Englanti on itse asiassa ollut eurooppa-
laisia edellakävijöitä. B0-luvun puolimaissa
ilmestyi paikallistoiminnan opas (Preventing
alcohol problems, Tavistock 1986) ja samoi-

hin aikoihin kokeiltiin Lounais-Englannissa
alueellista, lähinna alkoholivalistukseen ja
ammattilaisten koulutukseen keskittynyttä
toimintaa (Understanding alcohol, HEA
1990). Vuosikymmenen lopulla käynnistettiin
uraauultava (joskin lyhytikäiseksi jäänyt)

kunnallinen toimintaohjelma Oxfordissa (ks.

Mathrani, teoksessa Experiences with com-
munity action projects, OSAP-monograph 14,
1993). Tamanhetkinen toiminta alkoholiken-
tällä vaikuttaa kuitenkin Kellyn esittelemien
tulosten pohjalta suorastaan kehittymättö-
mältä huumekenttään verrattuna. Alkoholiai-
heisiin keskittyvä paikallistoiminta on koor-
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dinoimatonta ja hajanaista seka sisallollisesti
että alueellisesti. Paikallisia projekteja esit-

televää kirjallisuutta on vähän ja evaluaatio-

tutkimuksia vielä vähemmän. Informanttien

olikin vaikea ymmärtää, mitä kyselyssa käyte-

tyllä yhteisö-kasitteella tarkoitettiin. Kyselyn

tuottamat esimerkit olivat luonteeltaan pi-
kemmin paikallisella tasolla toteutettuja eri-
tyisaiheisiin tai -ryhmiin kohdistuvia projek-
teja kuin kokonaisvaltaista toimintaa.

rrNrsrÄ ULoTTUVUUKSTA

ICAA:n "etnisiin ulottuvuuksiin" keskitty-
neessa sektiossa päihdeongelmien tarkastelu

yhteisollisistä näkökulmista on melkeinpä

väistämätöntä. Vasta muutama vuosi sitten

toimintansa aloittaneessa ryhmässä on esitel-

ty länsimaiden etnisten ja kulttuuristen vä-

hemmistöjen parissa tapahtuvaa toimintaa.

Vaikka monet Länsi-Euroopan maat ovat

muuttlrneet enemmän tai vähemmän moniet-

nisiksi viimeksi kuluneiden parin-kolmen-
kymmenen vuoden aikana, paihdepolitiikas-
sa ja -tutkimuksessa etniset ja kulttuuriset
vähemmistöt ovat jääneet marginaaliin. Esi-

merkiksi Strasbourgin kokouksessa etnisiä

kysymyksia ei edes sivuttu. Englannin Tack-

Iing Drugs Together -ohjelmassa ei myöskään

ole kiinnitetty huomiota etnisten vähemmistö-
jen asemaan, ongelmiin tai tarpeisiin. Ams-

terdamissa yksi etnisen sektion istunnoista oli
järjestetty yhteistyössä valistus- ja politiikka-
sektioiden kanssa. Ajatuksena oli, että etnis-

ten ja kulttuuristen erityiskysymysten käsitte-

ly vain "omassa piirissä" ei riitä vaan että on-

gelmat ja näkökulmat on tuotava myös "valta-
virtaa" edustavan kokousväen tietoisuuteen.

Iqubal Hyare esitteli projektia, jonka ta-

voitteena on parantaa eteläaasialaista alkupe-

rää olevan väestön alkoholipalveluita kahdes-

sa Birminghamin kaupunginosassa. Projektin
kulmakivenä oli sekä asukkaiden että alueel-

la työskentelevien sosiaali- ja terveysalan

ammattilaisten ryhmähaastattelujen avulla
toteutettu tarve-, preferenssi- ja ongelma-

aluekartoitus. Formatiivisen tutkimuksen
keskeinen asema on ollut ominaista ryhmässä
aiempinakin vuosina esitellyille projekteille.

Sosiaalisista ongelmista, sosiaalisesta eri-
arvoisuudesta tai kulttuurisista erityispiir-
teistä puhuttaessa etniset vähemmistöt jäsen-

tyvät aina suhteessa valtayhteisöön, joskus

omiksi yhteisöikseen valtayhteisön sisalla tai
reunamilla. Yhteisö-termin käyttö, esimer-

kiksi puhe Etela-Birminghamin "eteläaasia-

laisesta yhteisöstä", peittää helposti näkyvis-

tä koko joukon eroja ika- ja sukupuoliryhmi-
en, samoin kuin uskonnollis-kulttuuristen

ryhmien alkoholinkayttötavoissa ja asenteis-

sa. Eteläaasialaisessa yhteisössä alkoholin
kaytttion suhtaudutaan yleisesti ottaen kiel-
teisesti, mutta sikhien keskuudessa suhtautu-

minen on vapaamielisempää kuin hindujen,
ja muslimien asenteet ovat kaikkein kieltei-
simpiä. Alkoholia kuitenkin kaytetään kai-
kissa ryhmissä ja ongelmiakin syntyy. Bir-
minghamissa tehdyissä ryhmähaastatteluissa
tuli esiin hyvinkin erilaisia kasityksiä alkoho-

lin kayttin ja ongelmien yleisyydestä oman

kulttuurisen ryhmän piirissä. Kun alkoholin
kayttoa sinänsä ei pidetä hyväksyttävänä,

seka yksiltiiltä että yhteisöItä puuttuvat myös

keinot siihen liittyvien ongelmien käsittele-
miseksi. Perheelle ja yhteisolle koituvan hä-

peän vuoksi ongelmat pyritaan pitamaan pii-
lossa mahdollisimman pitkaan ja ongelmien

paljastuminen johtaa usein sosiaaliseen eris-
tämiseen.

Monilta Birminghamissa haastatelluilta

ammattilaisilta puuttui kokemuksia aasia-

laisväestön kanssa työskentelemisestä ja
kaikki kaipasivat lisää tietojaja taitoja. Tietoa

kaivattiin mm. tarjolla olevista päihdepalve-

luista. Sekä asukkaiden että ammattilaisten

mielestä apua alkoholiongelmiin pitäisi mie-

luiten olla saatavissa erikoistuneista palvelu-
yksiköistä, jotka saisivat sijaita asuinyhteisön

ulkopuolella anonymiteetin ja huomaamatto-

muuden takaamiseksi. Tutkimuksen keskei-

senä johtopäätöksenä todettiin kuitenkin, että

palveluiden tai ammattiauttajien tietojen ja
taitojen parantaminen ei yksin riita; myos yh-
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teisön - ensinnä sen avainhenkiltiiden - suh-
tautuminen alkoholiogelmiin on saatava ta-
valla tai toisella muuttumaan.

Paihdeongelmien hoitoa ja ehkäisya moni-
kulttuurisissa konteksteissa käsiteltiin myös

päivän mittaisessa "Ebony and Ivory" -rin-
nakkaissymposiumissa. Ohjelmassa painot-
tuivat Hollannin etnisten ja kulttuuristen vä-
hemmistöjen ongelmat ja paihdehuoltojarjes-
telmän puutteefi pääpiirteissaän tilanne tun-
tuu kuitenkin olevan samankaltainen muissa-
kin monietnisiksi muuttuneissa tai muuttu-
vissa Euroopan maissa.

Yleiskuvan Hollannin tilanteesta esitti Go-
vert van de Wijngaart. IS-miljoonaisesta vä-
estöstä ei-hollantilaista alkuperää on arviolta
yli kaksi miljoonaa. Arviointia vaikeuttavat
laittomasti maahan tulleiden suuri määrä ja
luokitteluongelmat. Väestön etnisestä alku-
perästä puhuttaessa Hollannissa käytetään
luonnontieteiden alueelta lainattua termipa-
ria: "alloktoneina" pidetään sellaisia vähem-
mistöryhmiä, jotka eivät ole integroituneet
hollantilaiseen valtayhteisöön; "alkuperäi-
siä" hollantilaisia puolestaan kutsutaan'oau-
toktoneiksi", joiksi luetaan usein myös hol-
lantilaistuneet vähemmistöryhmät, joita on

esim. valtaosa Indonesian alueelta muutta-
neista. Suurimpia alloktoniryhmiä ovat Hol-
lannin entisestä Etela-Amerikan siirtomaasta
Surinamista (263 000)ja Hollannin Antilleil-
ta (91 000) muuttaneet. Siirtotytilaisinä maa-
han muuttaneista suurimpia ryhmiä ovat turk-
kilaiset (2 l 000)ja marokkolaiset (196 000).
Entisistä siirtomaista peräisin olevasta väes-
töstä valtaosa on Hollannin kansalaisia, siir-
totyöläisistä vain vähemmistö. Lisäksi maassa

asuu mm. Etela-Amerikasta ja Aasiasta saa-

puneita pakolaisia.
Virallisen politiikan tavoitteena on vähem-

mistöryhmien integroiminen. Integraatiolla
ymmärretään tasa-arvoisia osallistumismah-
dollisuuksia yhteiskunnan jäsenenä, minkä ei
katsota edellyttävän oman kulttuurin vaali-
misesta luopumista. Hiljattain on käynnistet-
ty "kansalaissopimusten" (inburgeringscon-
tract) muodossa aktiivinen integrointiohjelma
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(oka joidenkin vähemmistöryhmien piirissä
on tulkittu pakkointegroinniksi). Maahan-
muuttajille tarjotaan koulutuspaketti, joka
koostuu kielenopetuksesta sekä Hollannin
yhteiskuntaan ja työllistymismahdollisuuk-
siin perehdyttämisestä; osanottajat puoles-
taan sitoutuvat ponnistelemaan parhaansa
mukaan. Kontrahdilla ei ole suoranaista yh-
teyttä kansalaisuuden saamiseen, mutta toi-
saalta kansalaisuuden ehtona on hollannin
kielen taito ja yhteiskunnan tuntemus ("In-
burgeringscontracten in the Netherlands",
www.ruu.nl/ercomer/merger/vol 13no2).

Vaikka etnisten vähemmistöjen asemaa

Hollannissa pidetään suhteellisen hyvänä
verrattuna monen muun maan tilanteeseen,
parantamiseen näyttää olevan varaa. Lähes
puolet vähemmistöryhmistä asuu neljässä
suurimmassa kaupungissa, usein slummiutu-
villa keskusta-alueilla. Vähemmistöryhmien
koulutus- ja tulotaso on heikompi kuin valta-
väestön; työttömiä on enemmän kuin valtavä-
estön joukossa. Tietoja päihdeongelmien ylei-
syydestä on niukasti. Kun valtaväestöstä yh-
den promillen arvioidaan kärsivän huumeon-
gelmista, arviot näiden ongelmien yleisyydes-
tä suurimpien vähemmistöryhmien joukossa

vaihtelevat puolestatoista kolmeen prosent-
tiin. Peliaddiktiosta kärsiviä näyttää olevan
erityisesti turkkilais- ja marokkolaisväestös-
sä. Guus Crutsin esittelemien, LADIS-jarjes-
telmästä poimittujen tietojen mukaan vähem-
mistöryhmät olivat vuonna 1995 yliedustettu-
ja alkoholi-, huume- ja peliaddiktioita kasit-
televien avohoitopisteiden asiakkaiden jou-
kossa. Avohoito ei kuitenkaan näytä pystyvän
vastaamaan vähemmistöryhmien tarpeisiin:
kun valtaväestöön kuuluvista asiakkaista 47
prosenttia keskeytti hoidon, vähemmistöasi-
akkaiden joukossa keskeyttäneiden osuus oli
peräti 63 prosenttia. Vain pieni osa avohoito-
pisteistä on kehittänyt toimintastrategioita
vähemmistöasiakkaita varten. Vähemmistö-

ryhmien ongelmia ja tarpeita ei ole otettu huo-
mioon valtakunnallisissa päihdehuoltosuun-
nitelmissa eika laitoshoitojarjestelmässä. Pa-
rannusta on ehkä odotettavissa avohoitopis-
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teiden kattojärjestön (NeViV) viime vuonna

perustaman monikulttuurisen foorumin myö-

tä (onka toiminnasta Ebony and Ivory -sym-

posiumi oli yksi esimerkki).

MOLUKKIYHTEISÖN OMA-APUOHJELMA

non löytäminen yksilön vapauden ja vasta-

vuoroisen yhteisollisyyden valille. Tavoittee-

na on auttaa ihmisia kayttamään hyväksi omia
ja muiden yhteisön jäsenten kokemuksia rat-

kaisun l,oytamiseksi erilaisiin ongelmiin.

Oman avun malli nojaa sisäkkäisiin ja rinnak-
kaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Yksilon la-
hiyhteistija ovat perhe, suurperhe, ystävät,

ikätoverit sekä naapurit. Laajempia yhteistija

ovat "kampong" eli kyla ja "pela", joka on

eräänlaisen YYA-sopimuksen solmineiden

kylien yhteenliittymä. Osa vanhassa koti-

maassa syntyneistä kampong- ja pela-suhteis-

ta on säilynyt hengissä Hollannissa ja jotkut

nuoremman sukupolven edustajat ovat jopa

matkustaneet Molukeille tutustumaan siihen,

millaisin muodoin näitä suhteita luodaan ja

yllapidetaan. Kampongiin ja pelaan rinnas-

tettavia uusia yhteisöjä ovat asuinalue ja seu-

rakunta. Kaikilla molukeilla on siteitä aina-

kin joihinkin näistä verkostoista, joiden jäse-

nyys sekä oikeuttaa että velvoittaa keskinäi-

seen avunantoon. Päihdeongelmien yhteisäl-

lisen käsittelyn toivotaan puolestaan vahvis-

tavan integraatiopaineiden uhkaamia perin-

teisiä verkostoja.

TURISTIN NATÖTULU,A,

Amsterdamin katuelämä coffee shoppeineen

tarjosi väistämättä yhden yhteisollisen nako-

kulman huumeaiheeseen. Kannabistuotteita

(yleensä myös muita virvokkeita) myyviä cof-

fee shoppeja on kaupungissa runsaat 300.

Kannabiskahvilat erottaa tavallisista usein jo

näyttävästi neonvaloin kirjotun nimen per-us-

teella: "Grasshopper", "Ecstase". Yleisilme

vaihtelee laitakaupungin nuhjuisista loukois-

ta keskustan värikkääseen ja rock-henkiseen

Bulldog-ketjuun, jonka kuppilat ja matka-

muistomyymälät palvelevat lähinnä nuoria

turisteja. Pintapaikkoihin kuuluu La Choco-

lata, joka tarjoaa hamppua erilaisiin suklaa-

tuotteisiin verhottuna. Coffee shoppien luku-
määrä koko maassa on arviolta I 200-1 500;

vuotuiseksi liikevaihdoksi on arvioitu kaksi
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Jan Lawalata ja Franz Suitela esittelivät toi-

mintaa päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja

hoitamiseksi pienen molukkilaisvähemmis-

tön parissa. Molukit ovat saariryhmä Indone-

siassa; vuonna 195I, Indonesian myrskyisen

itsenäistymisprosessin alkuvaiheissa, Hol-

lantiin pakkosiirrettiin I2 500 molukkilaista,
siirtomaa-armeijassa palvelleita sotilaita ja

heidän perheitään. Tulokkaat asutettiin sak-

salaismiehittajien jälkeensä jättämiin keski-
tysleireihin. Jarjestelya pidettiin tilapäisenä:

tarkoitus oli lähettää väärällä puolella soti-

neet molukit takaisin Indonesiaan olojen rau-

hoituttua. Suunnitelmat eivät koskaan toteu-

tuneet. Nykyinen runsaan 40 000 hengen

molukkivahemmistö on sijoittunut noin 70

kuntaan eri puolille maata. Molukkiyhteiso
pyrkii pikemmin yllapitamään kulttuurista

erityisyyttään ja hakemaan sille tunnustusta

kuin integroitumaan valtayhteisöön.

Huumeongelmaisten osuus molukkien kes-

kuudessa on poikkeuksellisen suuri, arviolta
kolmen prosentin luokkaa; myös alkoholi,
laakkeet ja peliaddiktio aiheuttavat ongelmia.

Päihdetyöstä vastaa vuonna l97B perustetty

Tjandu-säätiö, jonka toiminta nojaa oman

avun periaatteeseen ja perinteeseen. Saätiö

teettää ja julkaisee molukkiväestön ongelmia
ja tarpeita kaftoittavaa tutkimusta, kehittaa

ehkäisevän työn menetelmiä ja tuottaa valis-

tusmateriaalia.
Paihdetyö on pyritty integroimaan osaksi

yhdyskuntatyota molukkien asuinalueilla.
Paihdeprojektit on tyypillisesti toteutettu eri-
Iaisten molukkijarjestöjen yhteistyönä. YIei-
sinä tavoitteina on parantaa elinolosuhteita ja

niiden yksilöille tarjoamia lahtökohtia, herät-

tää keskustelua addiktioista ja ylläpitaa oman

avun perinnettä, jossa keskeistä on tasapai-



miljardia guldenia (yli viisi miljardia mark-
kaa) (Cannabis Policy Fact Sheet, NIAD
19es).

Coffee shoppien puolilaillinen asema juon-
taa vuoden 1976 huumelaissa tehdystä erosta
"pehmeiden" ja "kovien" huumeiden välille.
Periaatteessa kaikkien huumeiden hallussa-
pito ja myynti on kielletty, mutta rikosoikeu-
delliset seuraamukset pehmeiden kannabis-
tuotteiden (oihin myöhemmin on rinnastettu
rauhoittavat laakkeet) kaytosta ja kaupasta
ovat lievät; enintään 30 gramman hallussapi-
dosta tai myynnistä ei yleensä seuraa syytettä.
Tavoitteena on pitää pehmeiden ja kovien
huumeiden markkinat erossa toisistaan. Joi-
denkin kayttajien siirtymisen pehmeistä ko-
viin aineisiin ei katsotajohtuvan niinkään ai-
neiden farmakologisista ominaisuuksista
kuin niiden saatavuudesta lahiympäristössä.
Aruiot politiikan tuloksellisuudesta vaihtele-
vat: pehmeiden huumeiden helposta saata-
vuudesta huolimatta huumeongelmien ei ar-
vella lisääntyneen enempää kuin muissakaan
maissa; toisaalta päihdehuoltopalveluihin
turvautuneiden määrä on vuosien mittaan li-
sääntynyt. Joltinenkin yksimielisyys tuntuu
vallitsevan siitä, että hoitomahdollisuuksia ei
ole tarjolla riittävästi.

Coffee shoppien toiminta sallitaan edellyt-
täen, että kannabista ei mainosteta, että ker-
ralla myytävät määrät ovat pieniä, että aineita
ei myyda alle lB-vuotiaille, että kuppiloissa ei
myyda kovia huumeita tai harrasteta muuta
rikollista toimintaa ja että kuppilat eivät ai-
heuta hairiötä ympäristölle. Poliisi tekee cof-
fee shoppeihin tarkastuskäyntejä. Amsterda-
missa valtaosa kuppiloista kuuluu etujärjes-
töön, jonka tehtävänä on mm. huolehtia alan
"hyvän maineen" säilyttämisestä. Ympäristö-
haitoiltaja -hairitiilta ei kuirenkaan ole vältyt-
ty. Coffee shopeissa on liikkunut myös kovia
huumeita, ja niiden sijoittumista esim. koulu-
jen läheisyyteen on pidetty huolestuttavana.
Rikosoikeudellisesti ristiriitainen tilanne on

ollut sikali, että vähittäiskauppa coffee sho-
peissa on ollut ikaan kuin sallittua mutta ai-
neiden hankinta "tukusta" kiellettyä. Naapu-

rimaat ovat moittineet Hollannin kaytantOa
mm. siksi, että coffee shopit tarjoavat etenkin
rajakaupungeissa hampputuristeille helpon
tankkausmahdollisuuden (Jellinek Quarterly
3 & s/re95).

Sisäisten ja ulkoisten paineiden vuoksi
Hollannin hallituksen vuonna 1995 laatimas-
sa huumepoliittisessa ohjelmassa pyrittiin
kohentamaan coffee shop -järjestelmää (An-
nual report on the state of the drugs problem,
NIAD 1996). Pienimuotoinen hampun viljely
(kymmenkunta kasvia) dekriminalisoitiin;
"kotitarveviljelyn" oletetaan tyydyttävän cof-
fee shoppien kannabistarpeesta ainakin osan.

Nykyisellaan noin puolet Hollannin kanna-
biskaupassa liikkuvista aineista on kotimais-
ta tuotantoa. Määrätietoisen jalostuksen ansi-
osta hollantilaisen hampun THC-pitoisuus on
huomattavan suuri (mikä johtaa helposti
yliannostukseen). Laajamittainen viljely on
edelleen kiellettyä, ja hallitus aikoo lisätä
ponnistuksia kannabiksen viennin rajoittami-
seksi. Coffee shopeissa kerralla myytävän an-
noksen ylaraja pudotettiin 30 grammasta vii-
teen. Tämän uskotaan rajoittavan turistien
tankkausmahdollisuuksia; hollantilaiset cof-
fee shop -asiakkaat ostavat tyypillisesti noin
kolmen gramman eriä. Huumeturistien ja
Hollantiin asettuneiden ulkomaisten huumei-
denkayttajien karkottamiskäyräntöä aioraan
tiukentaa. Coffee shoppien ympäristölle aihe-
uttamien haittojen vuoksi niiden määrää suu-
rissa kaupungeissa aiotaan vähentää. Paikal-
lishallinnolla oli jo aiemminkin mahdollisuus
vaikuttaa paitsi siihen, sallitaanko coffee sho-
pit kunnassa ylipäätään, myös niiden sijain-
tiin ja aukioloaikoihin.

Kannabiskaupan dekriminalisoinnin kan-
nattajat ovat vedonneet mm. siihen, että lailli-
sessa kaupassa mahdollisuudet kontrolliin,
laadunvalvontaan ja kuluttajavalistukseen
ovat suuremmat (coffee shopeissa jaetaan jo
nykyisellaankin "j ärkevään" käyttöön opasta-
via lehtisia). Osa konservatiivisista puolueis-
ta ja paikallishallinnosta on kuitenkin kan-
nattanut pikemmin coffee shop -järjestelmän
supistamista tai lopettamista.

ATKOHOLIPOiITIIKKA
6l ll99ö): 5 .)ö /



Amsterdamin ihmeisiin tutustuvan matkai-

lijan naktikulmasta coffee shoppien ja paikal-

lisyhteisl;n suhde ei vaikuttanut aivan yksioi-

koiselta. Nuorten matkailijoiden varjelemi-

seksi coffee shoppien vaaroilta turistineuvon-
ta- ja muissa vastaavissa pisteissä on jaossa

informaatioaineistoa puolella tusinalla kielel-
lä. Ystävällistä huolenpitoa kai oli sekin, että

lentokenttäbussin kuljettaja reitille osunei-

den nähtävyyksien esittelyn lomassa muistut-
ti siitä, että coffee shopit eivät itse asiassa ole

laillisia; ainakin parille kyydittavalle mah-

dollisuus coffee shop -turismiin valkeni vasta

tässä vaiheessa. Varteenotettavat matkaopas-

kirjat eivät jata coffee shoppeja mainitsemat-

ta, monet opastavat turistin myös Hasismuse-

oon. Museolla on kasvihuone tieteellisluon-

teista hampunviljelyä varten. Viljelyohjeita
myydaan museossa sekä kirja- että videomuo-

dossa fia kun tupakkakaupan ikkunassa lu-

kee "myydään siemeniä", viesti ei ole suun-

nattu lintujen ystäville tai idunpurijoille).
Museoon on koottu kannabistuotteiden histo-

riaan ja käytttitin liittyvää rekvisiittaa kaikki-
alta maailmasta. Joidenkin esineiden nähtä-

vyysarvoa korostaa niihin kiinnitetty takava-

rikkotodistus; esineet on viety poliisin tutkail-
taviksi ratsian yhteydessä ja sittemmin palau-

tettu entisille sijoilleen. Hasismuseon ime-

länhartaan tunnelman keskella ei voinut olla
ihmettelemättä, kuinka suuri hamppukult-
tuurin merkitys Amsterdamin matkailutalou-
den kannalta mahtaa ollakaan.
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