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Julkisista palveluista vastaaville virkamiehil-
le kansalaisjärjestöjen monisyinen kenttä on
usein suhteellisen tuntematonta aluetta. Myös
käsitykset siitä, mitä ei-valtiollisiksi kutsu-
tuilla jarjestöilla tarkoitetaan, saattavat olla
hamaria. Humanitaarinen vapaaehtoistyö

tunnetaan hyvin; esimerkiksi "ranskalaiset
lääkärit" ovat kunnostautuneet viemällä apua
kaukaisille kriisialueille nykymaailmaa rii-
vaavien vitsauksien uhreille. Onnettomuutta
on kuitenkin monenlaista ja lähempänäkin,
usein aivan kotipiirissä. Keitä ovat ne vapaa-
ehtoistyötä tekevät ammattilaiset, jotka toimi-
vat alkoholiongelmien ehkäisemiseksi ja aut-
tavat ongelmista kärsiviä, mika on heidän roo-

linsa yhteiskunnassamme?

Myös englanninkieliset termit ovat moni-
merkityksisia: puhutaan vapaaehtois- ja hy-
väntekeväisyysjärjestöistä (voluntary organi-
sations, charity). Ranskassa tasavaltalainen
puheenparsi on jo aikaa sitten hylännyt rou-
vasväen armeliaisuustyön epäillen toiminnan
motiivien liittyneen johonkin vallan muuhun
kuin hyväntekeväisyyteen. Ranskassa puhu-
taan pikemmin vapaaehtoistyötä tekevistä tai
yleishyödyllisistä yhdistyksistä. Nykyään
nämä yhdistykset, jotka saattavat saada avus-
tuksia viranomaisilta ja joiden juuret usein
juontavat myötätuntoiseen hyväntekeväisyys-
työhön, ovat muuttuneet erikoistuneiksi jar-
jestöiksi, joiden toiminnasta vastaavat koulu-
tetut ammattilaiset.
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Eurooppalaisten juomakulttuurien mosaiikis-
sa järjestöjen paikka ja rooli vaihtelevat po-

liittisen ja sosiaalisen ympäristön mukaan.

JärjeslOjen toiminta riippuu ensinnä siitä.
onko kansanterueys tunnustettu yhteiskun-
nalliseksi tavoitteeksi, muutenkin kuin dis-
kurssin tasolla, eli siita, onko terveysministe-
riölla sellaista hallinnollista valtaa, jota voi-
daan käyttää tavoitteen saavuttamiseksi ja
jolla myös muut hallinnonalat velvoitetaan
toimimaan tavoitteen hyväksi.

Järjestojen paikka ja rooli vaihtelevat kun-
kin maan poliittisen kulttuurin ja yhteiskun-
nallisten kaytantojen mukaan. Siellä, missa
kansalaisten itsekuri on tiukkaa, ei ehkä tar-
vita muuta kuin jarjestöjen harjoittamaa ylei-
sen mielipiteen muokkausta; siellä, missä la-
keja noudatetaan vain, jos joka kadunkulmas-
sa on poliisi valvomassa, on välttämätöntä,
että myös julkinen valta toimii omalla tahol-
laan.

Joillakin jarjestoilla, esimerkiksi viime
vuosisadan raittiusliikkeen synnyttämillä, on

takanaan pitkä historia ja velvoittava perinne.
Yksi esimerkki on ranskalainen ANPA (As-

sociation Nationale de Pr6vention de

l'Alcoolisme). Vaikka tällä vuonna 1873 syn-
tyneella yhdistyksellä, jonka perustajaj äseniä
olivat sellaiset kuuluisuudet kuin Louis Pas-

teurja Claude Bernard, ei enää ole yhta hoh-

dokasta leimaa, se tekee yha -ja yksin - kor-
vaamatonla kenttätyötä.

Useissa Euroopan maissa on vanhoja järjes-
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töjä kuten Temperance Alliance Isossa-Bri-

tanniassa tai ISPA (Institut Suisse de Pr6ven-

tion de l'Alcoolisme et autres toxicomanies)

Sveitsissä. Kansainvälinen toiminta alkoi jo
viime vuosisadalla IOGT:n myötä (Internatio-

nal Order of Good Templars).

Viime aikoina uusia järjestöjä on syntynyt

tieteellisemmissä piireissä, esimerkkeinä Al-
cohol Concern (Englannissa), Socidrogalco-

hol (Espanjassa) tai alkoholilaaketieteelliset
seurat Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa.

Joukoittain yhdistyksiä on syntynyt Ita-Eu-
roopan mullistuksissa samoin kuin ongelmi-

ensa kanssa kamppailevissa kehitysmaissa.

Useimmissa tapauksissa toiminnan taustal-
la on joukko kansalaisia, jotka ovat saaneet

tarpeekseen julkisen vallan toimimattomuu-

desta; perustajajäsenet ovat koonneet voi-
mansaja olleet aluksi kuin huutavan ääni kor-

vessa - tai kuin aavan viinameren rannalla.

Naiden kansalaisaloitteiden ansiosta julkisen
vallan kiinnostus on herännyt: usein viran-

omaiset ovat omaksuneet kantavat ajatukset
ja edistäneet yhteistyötä ymmärtäen kayttaa

hyväkseen kansalaisjarjestöjen antaumusta
ja toimintatarmoa.

Alkoholiongelmien hoidon alueella toimii
kirjava joukko keskinäisen avun yhdistyksiä,

esimerkkinä vanhimmista raittiusaatetta aja-

va siniristiliike. Uuden Iähestymistavan kes-

kinäisen avun piiriin toi AAliike, jonka eu-

rooppalainen haara on juurruttanut käsitystä

alkoholismista sairautena. Italiassa alkoho-
listipotilaiden yhdistykset (AICAT) ovat li-
sänneet toimintaan ekologisen ulottuvuuden.

METODOTOGIA

Kansalaisjärjestöjen toimintakenttää rajaa
mielestäni neljä napaa: unelma, kapina, toi-
minta ja pohd,inta. Naillakin on ulkoiset ra-
jansa, joita kutsun painajaisiksi, houreiksi,

riistäytymiseksi ja irvikuviksi.
Toimintamme liikkuu siis unelman ja kapi-

nan ulottuvuudella:
Unelmana on parempi maailma, jossa ih-
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miseloon kuuluu vähemmän kärsimystä ja
jossa ihmiskunta etenee kohti autonomiaa ja
vapautta. Unelma voi kääntyä painajaiseksi
"parhaasta mahdollisesta maailmasta", totali-
tarismiksi, jossa terveyskasvatus on muuttu-

nut terveysideologiaksi ja jossa ihmisia ohja-
taan hyvään elämään heidan tahdostaan piit-
taamatta.

Kapinan kohteena on talousjärjestelmä,
jossa terveys ja elämänlaatu jäävät markkina-
intressien jalkoihin. Alkoholi ei ole vain yksi
tavara muiden joukossa jo siksi, että se on

päihde, mutta myös siksi, että kauppatavara-

na se tuottaa muita tehokkaammin tuloa niin
tuottajille kuin valtiontaloudellekin. 1700-lu-
vulla finanssiministeri Necker sanoi tupak-
kaa pidettävän "perustellusti yhtenä hienoim-
mista fiskaalisista keksinnöistä". Alkoholi on

myös hieno "keksintö", josta hyötyvät Necke-

rin vähemmän suorapuheiset seuraajat.

Houretta on tuottajien tuomitseminen. He-

hän tekevät vain työtään, kuten antaumuksel-

Ia juovat juopotkin, suorittaen tehtävää, joka

vaatii paljon tarmoa - varsinaista täyspäivä-

työtä. Tehkäämme mekin työmme yhtalaisella
antaumuksella, välttäen niin utopismin kuin
moralisminkin karikoita.

Työmme liikkuu myös toiminnan ja pohdin-

nan ulottuvuudella, josta se joskus erkanee

provokaatioksi tai hedelmättömäksi teoreti-

soinniksi.
Tarve ryhtyä toimintaan saa meidät liik-

keelle. Alkoholismia vastaan taistelevien yh-

distysten toiminta on joskus riistäytynyt näyt-

täviksi iskuiksi. Historiasta tunnemme esi-

merkiksi naisyhdistysten iskut Amerikan län-
nen saluunoihin. Nykyään rajuihin iskuihin
turvautuvat aktivistit muilla alueilla, esimer-

kiksi AIDS:iin liittyvissä kysymyksissä. Toi-

mintamme alkoholikysymysten parissa on ny-

kyään harkitumpaa - tarve ei ole yhta poltta-

va, ja olemme myös oppineet, että ongelmat

eivät ratkea vain pulloja särkemällä, ja ylei-
semmin, että tarjonnan lopettaminen ei yksin
tee loppua kysynnästä.

Vaikka tieteellinen pohdinta on nykyään

välttämätöntä, toimintaan ryhtyminen ei saisi
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viivästyä liiallisen metodologisen keskuste-
lun vuoksi, joka usein johtaa toimintakyvyttö-
myyteen ja muodostuu tieteen irvikuvaksi.

"Emme tunne asiaa -- meiltä puuttuu epidemiolo-
gista tietoa - - tarvitsemme lisätutkimuksia."

"Ehkaiseva työ - - mitä sillä oikeastaan tarkoite-
taan? Tuloksellisuudesta ei ole tutkimustietoa."

Tämänkaltaiset puheet joidenkin tutkijoiden
suusta sopivat mainiosti tuottajille; tuottajien
näkökulmasta "kauppa kay niin kauan kuin
vahinkojen inventointi jatkuu". Samaan ai-
kaan tuottajat ja heidän äänitorvensa julkisen
keskustelun piirissä tekevät omia tulkinto-
jaan tieteellisistä tosiseikoista, ja kaikuja
maataloustuottajien järjestöjen kannoista
saattaa kuulua korkeimmillakin tahoilla.

KAYTA N N ÖT

Järjestöjen toiminta kattaa laajan kirjon eh-

käisystä hoitoon. Nykyinen tendenssi on toi-
minnan konvergoituminen.

Yhteiskunnan jäsenten puolustamiseen ja
suojeluun keskittyneet yhdistykset ovat otta-
neet ohjelmaansa myös hoidon: Ranskassa

ANPA on 60-luvulta alkaen laajentanut on-
gelmien ehkaisyyn keskittynyttä toimintaan-
sa osallistuen erikoistuneiden avohoitokes-
kusten (CHAA) perustamiseen väestön kes-

kuuteen. Samoin liikenneturvallisuusjärjes-
töjen toiminta ei enää rajoitu vain holtittomi-
en ajajien tuomitsemiseen; ne pyrkivät myös

saamaan autoilijat taloudelliseen vastuuseen.

Tuki- ja hoitoyhdistykset panostavat puo-
lestaan nykyään ehkaisyyn pontimenaan ylei-
sen mielipiteen paine sekä perheitä ja perhe-
työtä koskeva kiinnostus ja huoli. Saman ke-
hitystien ovat käyneet läpi jotkut laäkarit, jot-
ka suhtauduttuaan pitkään pidättyvästi eh-
käisytyöhön ovat nyt joutuneet kohtaamaan

potilaidensa lasten ja lastenlasten ongelmat.

Ehkaisy alkaa tiedotuksesta ja valistukses-
ta. Tiedotusta ja valistusta harrastavat kaikki,
tuottajat omalla tavallaan.

Paheksuttua pelia kaydaan päätöksenteki-
jtiiden ja mielipidevaikuttajien vaiheilla. Sita
kutsutaan "lobbaamiseksi" - ikään kuin vai-
keaselkoisen sanan taakse voisi katkea koko
touhun. Lobby tarkoittaa eteisiä ja kaytavia,
niitä vallan vaylia, joita meidän on kuljettava.
Kansalaisjärjesttiilla on harvoin lobbaami-

seen tarvittavaa aikaa ja taloudellisia resurs-
seja. Tuloksellisen painostustoiminnan taka-
na on usein parlamentaarisiin ryhmiin koh-
distuva kulissien takainen tai avoin manipu-
lointi.

Tiedortaminen ei yksin riitä, sillä alkoholin
kysyntään kohdistuva toiminta ei ratkaise
kaikkia ongelmia. Tiedotuksen ja terveyskas-
vatuksen tueksi ja kehikoksi tarvitaan lain-
säädäntöä. Thrjontaan kohdistuvaa kontrolli-
politiikkaa tarvitaan siihen mahdollisesti liit-
tyvistä eettisistä ongelmista huolimatta.

Varsinkin sääntelyn purkamiseen suuntau-
tuvissa yhteiskunnissa kansalaisjärjestöjen
yhtenä tehtävänä on vaatia lainsäädäntöä,
joissain tapauksissa huolehtia siitä, että lake-
ja noudatetaan. Usein vain kansalaisjarjes-
töillä on riittävästi liikkumavaraa ja toiveik-
kuutta tällaiseen taistoon tuulimyllyjä vas-

taan. Joskus on osattava ottaa riskeiä. Vuosi-
sadan alussa muuan yhdistys todisti raittius-
julisteessa, että "sillä, joka juo kohtuuttomas-
ti viiniä, siideria tai olutta, on edessään juop-

pous yhtä varmasti kuin viinanjuojalla". Teki-
jät joutuivat oikeuden eteen viinikauppiaiden
järjestön haastamina ja saivat tuomion.

Onneksi ajat ovat muuttuneet. Tuore esi-
merkki on Ranskan alkoholimainontalaki.
Vuonna 1979 Euroopan yhteisöjen tuomiois-
tuin katsoi Ranskan mainontalain Rooman

sopimuksen vastaiseksi ja Ranska velvoitet-
tiin muuttamaan lakiaan. Ensimmäinen taho,
joka reagoi tähän, oli ANPA, joka kiinnitti
vuonna 1983 jarjestetyssä lehdistötilaisuu-
dessa huomiota hallitusten viivyttelyyn: yksi-
kaan ei ollut tehnyt edes aloitetta uusien sään-

nösten aikaansaamiseksi. Seitsemän vuoden

taistelun jalkeen hyväksyttiin uusi laki, joka

tunnetaan Evinin lakina. Laki antoi jarjestöil-
le mahdollisuuden puuttua kyseenalaiseen

ALKOHOTIPOLITII
öl ll99ö): l

50 KKA



mainontaan. ANPA on käyttänyt tätä mahdol-

lisuutta, ja useissa tapauksissa mainokset

ovat saaneet langettavan tuomion. On vahin-

ko, että lain valvonnasta vastaavat viranomai-

set eivät ole yhta määrätietoisesti käyttäneet

hyväkseen mahdollisuuksia huolehtia siitä,

että kansanterveyden varjelemiseksi säädet-

tyä lakia nuodatetaan. Laki on myös yhä

uhanalaisessa asemassa erilaisten painostus-

ryhmien (tuottaj ien, viestimien, "urheilupiiri-
en" jne.) toiminnan takia; kansalaisjärjestö-
jen valvonnan on oltava herkeämätöntä.

TO IMIN TAM E N ET E TMAT

Järjestöjen on mahdollista panna yleinen mie-

lipide liikkeelle kokoamalla erilaisia yhteiso-
ja jonkin kohteen tai teeman ymparille. Nain

syntyi esimerkiksi Englannissa rattijuopu-
muksen vastainen liike "Campaign Against

Drinking and Driving" onnettomuuksien uh-

rien perheiden toiminnan kautta. Tirnnustusta

on annettava myös Keski- ja ltä-Euroopan

maissa toimivien naisjärjestöjen esimerkilli-
selle työlle.

Julkinen valta on pitkaan kayttanyt hyväk-

seen vapaaehtoistyötä. Nain tehtiin Ranskas-

sa viime vuosisadan alussa ensimmäisten ro-

kotusten toimeenpanemiseksi. Sisäministeri

Chaptalin politiikka nojasi laakareiden pal-

kattomaan työhön: "Antakaa tämä tehtävä

niille, j otka parhaiten tunnetaan uhrautuvasta

toiminnasta - - kunnioittakaa heidan työtään.

Tässä asiassa hallinto ei pysty kantamaan jul-
kisesta palvelusta koituvia kustannuksia."

Esimerkkinä voidaan mainita myös uskon-

nolliset yhdistykset, jotka ryhtyivät organisoi-

maan valtiovaltaa rasittanutta mielisairaan-

hoitoa saavuttaakseen taas hyväksytyn ase-

man Ranskassa vallankumouksen ja keisari-
kauden jalkeen. Nykyään kautta maailman

toimii Iukuisia yhdistyksiä, jotka helpottavat

valtion ja paikallisyhteistijen työtä huolehti-
malla torjuntaa, vastahakoisuutta ja hyljintää
herättävistä alkohol isteista.

Nykymaailmassa toimintaa varten tarvitaan

ALKOHOLIPOTITIIKKA

huomattavia taloudellisia resurssej a. Elämme

vaikeita aikoja: armeliaisuustyötä tekevä rou-

vasväki on kadonnut eivätkä itseään kunnioit-

tavat järjestöt voi ottaa vastaan avustuksia

tuottajilta, jotka kylla ovat valmiita maksa-

maan "synninpäästöstä". Taloudellisen val-
lan suhteen vain hallitukset ovat tuottajapuo-

len vertaisessa asemassa. Valtiovallalla on

enemmän liikkumavaraa, viranomaiset voivat

kayttaa alkoholin verotuksesta kertyviä varoj a

suorittaen "rahanpesua" terveyden edistämi-

sen kautta.

Meidan tehtävämme olisi helppo, jollei tar-

vittaisi muutakin kuin julistuksia. Kansalais-
järjestöt eivät kuitenkaan tyydy vain olemaan

äänessä, vaan käynnistävät usein viranomais-

toimia täydentäviä ohjelmia. Mainitkaamme

kaksi esimerkkia.
Monien rattijuoppouden vastustajien mie-

lestä tavoitteena liikenneturvallisuuden ta-

kaamiseksi tulisi olla täysraittiutta edellyttä-
vä lainsäädäntö; Pohjoismaille ominaista

asennetta rattijuoppoutta kohtaan pidetään

ainoana oikeana. Viranomaiset etenevät pie-

nin askelin - Ranskassa pudottaen rattijuo-
pumuksen rajaa promillen kymmenesosalla
joka toinen vuosi, mikä tuntuu kohtuulliselta

aktivistien vaatimuksiin verrattuna j a saavut-

taa helpommin julkisen mielipiteen kanna-

tuksen.
Työelämässä on usein suotavaa, että ehkäi-

syä ajaa jarjestösektori; varsinkin Iiberaaleis-
sa talousjärjestelmissä viranomaisten toimin-

ta saattaa kohdata vastustusta, koska sen

taustalla epaillaan piilevän pyrkimys kontrol-

Ioida yksityistä sektoria. Julkisten palvelujen
piirissä, esimerkiksi kouluissa ja varsinkin
poliisivoimissa ja armeijassa, tarvitaan sitä

vastoin viranomaisloimintaa.
Kiinnostavimpia tuloksia saavutetaan sil-

Ioin, kun kansalaisjärjestöt toimivat yhteis-

työssä julkisten elinten kanssa. Näin on sil-
loin, kun julkinen valta tunnustaa järjestöjen

roolin ja tukee niiden työtä; jotkut järjestöt

saattavat toimia ikaan kuin julkisten palvelu-
jen käsikassarana.

Länsimaiset valtiot olivat valmiit takaa-
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maan järjestäytymisen ja yhteiskunnallisen
toiminnan edellyttämät vapaudet kansalaisil-
le IB00-luvulla demokratisoitumiskehityk-
sen ja yleisen mielipiteen synnyn myötä.

Keski- ja Itä-Euroopassa syntyy täIlä het-
kella joukoittain yhdistyksiä, joiden toiminra
on tullut mahdolliseksi poliittisten ja yhteis-
kunnallisten muutosten myötä; järjestötoi-
minnan nousu on osa muutosta harjaannutet-
taessa kansalaisia demokraattisiin toiminta-
malleihin. Kehitys on ollut osin spontaania,
osin kansainvälisten järjestöjen tukemaa
(esim. IOG! kansainvälinen siniristiliike,
Kansainvälinen Kristillinen Liitto). Lukemat-
tomat pienet yhdistykset ovat astuneet täyttä-
mään silmiinpistäviä puutteita: niiden toi-
minta ei ole viranomaisten harjoittamaa hol-
housta, vaan ilmaisee ruohonjuuritason pyr-
kimystä edistykseen, ja niiden suorittama työ
saa suopeamman vastaanoton kuin aiempien
monoliittisten valtiollisten rakenteiden toi-
minta. Käynnissä on todellinen järjestäyty-
misvapauden huuma.

PERSPEKTIIVIT

Tarkastelkaamme j ärj estöj en toiminnan aika-
ja tilaperspektiiveja.

Toimintakenttänämme eivät ole tarttuvat
taudit vaan mielipiteet ja kayttaytyminen; täl-
lä alueella ei ole lopullisia ratkaisuja, ehkai-
sytyön on uudistuttava jatkuvasti, jotta se pys-
tyisi vastaamaan uusien riskitekijöiden aset-
tamiin haasteisiin. Toiminta ei voi päättyä
vuoden 2000 tavoitteisiin!

Kansalaisjarjestöt voivat muistuttaa tämän
aikaperspektiivin olemassaolosta ja asettaa
kysymykset ajalliseen yhteyteensä. Julkinen
valta joutuu huolehtimaan arkielämän juok-
sevista asioista ja suoriutumaan äkillisistä
kriiseistä, jotka tekevät hallinnon, pitkan ai-
kavälin suunnittelun niin vaikeaksi.

Jarjesttiilla on aikaa. Joistakin ohjelma-
asiakirjoista tai toimintamuodoista voisi pää-
tellä, että niiden toiminta rakentuu ikuisuus-
perspektiiville; joskus toiminta tuntuu laa-

haavan jaljessä ja puolustuksena on usko sii-
hen, että se noudattaa ainoaa oikeaa linjaa.
Tämä aikaperspektiivi antaa järjestöille kui-
tenkin mahdollisuuden pitkajanteiseen ja
johdonmukaiseen toimintaan siinä, missä po-
liitikot ovat taipuvaisia näkemään vain vuo-
den mittaisen budjettikauden tai seuraaviin
vaaleihin päättyvän aj anjakson.

Järjestöt voivat muistuttaa historiallisen
perspektiivin olemassaolosta ja arvioida po-
liitikkojen ja virkamiesten ammoin unohtami-
en toimenpiteiden tuloksellisuutta. Näin voi-
daan asettaa arvoonsa entisaikain työ, niin
vanhentuneisiin menetelmiin kuin se perus-
tuikin, myös niiden uusien toimijoiden silmis-
sä, jotka oivaltavat ehkäisytyön merkityksen
ja ovat taipuvaisia arvostelemaan kaikkea ai-
empaa toimintaa.

Kansalaisjarjestöt voivat toimia verkostois-
sa, joita eivät kahlitse jäykät hallinnolliset
rajat ja budjettien logiikka, niiden on myös
helppo toimia paikallisten yhteisöjen ja voi-
mavarojen kanssa antamatta vaikutelmaa sii-
tä, että toimintaa sanellaan ylhaalta kasin.
Tata kentalta viriävää toimintaa arvostetaan
nykyään kaikkialla, jopa keskusjohtoisten
poliittisten järjestel m ien maissa.

Järjestöjä eivät myöskään sido valtiolliset
rajat. Kansainvälistä yhteistyötä on pitkään
harjoittanut muiden muassa International
Council on Alcohol and Addictions (ICAA).

Aktiiviseen kansainvdiseen toimintaan on

ryhtynyt eurooppalainen yhteistyöjärjestö
EUROCARE, joka ei hyväksy sitä, että kan-
salaisten terveys myydaan polkuhintaan alko-
holin markkinoilla. EUROCARE on perusta-
nut toimiston Brysseliin ja on hiljattain esitel-
lyt alkoholipoliittisen raporttinsa Euroopan
parlamentin piirissä Strasbourgissa. Euroo-
pan unionilta saamansa tuen avulla EURO-
CARE on käynnistänyt ehkäiseviä työpaikka-
ohjelmia Italiassa yhteistyokumppaninaan
AICAT ja Portugalissa yhdessä Sociedade
Anti-Alcoolica Portuguesan kanssa. Tänä
vuonna suuri joukko järjestöjä on tehnyt yh-
teistyötä EUROCARE:n kanssa muotoillak-
seen tässä kokouksessa jaetun kannanoton.

52 ALKOHOLIPOLIT]IKKA
6l (199ö): I



Eurooppalaisessa yhteistyössä meitä tukee

Pohjoismaiden esimerkki: Pohjoismaissa

kansanterveysnäkökulmalla on pitkat perin-
teet ja alkoholikysymysten kasittelyyn liittyy
vähemmän ennakkoluuloja. Kansainvälinen

yhteistyo edellyttää suvaitsevaisuutta: Etelä-

Euroopan maissa ei tavoitella kieltolakia tai

raittiutta, ja kaikkein intomielisimpiä poh-

joismaisia kumppaneita ei aina ole helppo

hyväksyä. Etelä-Euroopan mailla on puoles-

taan tarjottavanaan omia kokemuksia ehkai-

systä ja hoidosta Pohjoismaille, joissa alkoho-

lin kayttti arkipäiväistyy ja kasvattaa terveys-

ongelmia.
Ranskalla voi tässä olla keskeinen asema:

se asettuu pohjoisten ja eteläisten juomatapo-

jen välimaastoon, sillä on kokemusta niin ter-

veydellisistä kuin yhteiskunnallisistakin hai-

toista, samoin erilaisista pyrkimyksistä ongel-

mien ratkaisemiseksi.

Tarkeaä on se, millaiseksi ehkäisevän työn

tulevaisuus muodostuu Euroopan unionissa.

Muotoutumassa olevia poliittisen ja sosiaali-

sen yhteistyön muotoja voidaan soveltaa muu-

allakin, mutta jo tänään toiminta on ulotettava

koko sille maantieteelliselle alueelle, joka

Kd äntänyt M ar i atta M ontone n

tässä konferenssissa on edustettuna. Maail-
man terveysjärjestö on nyt tarjonnut Euroo-

pan maiden kirjolle toiminnan kehikon, jou-

kon teemoja ja hyvin yleisluonteisia iskulau-

seita. "Less is better" on tunnuslause, jonka

voimme ehka kaikki hyväksyä, mutta joka

edellyttää monenlaista kehittamistyotä. Kyse

ei kuitenkaan ole siitä, että erilaiset osat sovi-

tettaisiin väkisin yhdeksi vaan erilaisten vies-

tien sovittamisesta paikallisiin oloihin; jarjes-

töt voivat edistää tätä työtä,jajotkut ovatkinjo
tehneet tunnetuksi Maailman terveysj ärj estön

Euroopan alkoholiohjelmaa.

Kayttakaamme hyväksemme tilaisuutta pu-

hua UNESCO:n palatsin kaltaisessa paikassa
ja muistuttakaamme siitä, ettemme hyväksy

ongelmien vientiä Euroopan ulkopuolelle,
varsinkaan kehitysmaihin, jotka tuottajat
mielellään näkisivät uusina markkina-aluei-
na. Vuonna 1979 YK:n Kauppa- ja kehitys-
konferenssin raportti kiinnitti huomiota sii-
hen, että "kehittyneiden maiden hallitukset
ovat laiminlyöneet vastuunsa kehitysmaita

kohtaan". Kyse oli tupakasta; ehkä nyt on aika

huolehtia siitä, ettei alkoholin suhteen päädy-

tä samanlaiseen katastrofiin.

ALKOHOLIPOLITIIKKA
6l (199ö): I

5:l


