
nen suurelle yleisölle ja tahoil-
le. jotka rahoittavat tutkijan
työn, mutta ei ole välttämätön-

tä, että itse tutkijat tekevän täs-
sä viime vaiheen työn. Tütkijat
eivät ole homogeenista ihmis-
joukkoa. Jotkut osaavat kom-
munikoida erinomaisesti yk-
sinkertaisin termein. mutla jot-
kut taas eivät ole tässä kovin
hyvia. OIen silti sita mielta,
etta heilla kaikilla on vastuu
tulkita ruloksia ja tehdä se

niin, että myös yleisölle välitty-
vä kuva asiasta on oikea. On

hienoa, jos tutkija itse pitaa tu-
Ioksista kertomisesta, mutta
jos han mieluummin jättää tä-
män tiedetoimittajille, hänen

täytyy olla valmis keskustele-
maan heidän kanssaan ja var-
mistamaan, että he ovat ym-
märtäneet, mikä asiassa on

uutta, tärkeää ja merkityksel-
Iistä.

- Jos julkinen tiedotus on

tutkijoista ajan haaskausta,
meidän täytyy ensin kouluttaa
kollegojamme. Tiedottaminen
on olennainen osa heidän teh-

Pariisissa pidetty kokous ja
siella hyvaksytty alkoholipo-
liittinen ohjelmajulistus "Eu-
roopan alkoholiperuskirja"
(ks. liite 1) olivat näkyvä hui-
pennus jo vuosia kestäneelle

työlle. Sen alkujuuret voi ajoit-
taa WHO:n vuonna f9B4 hy-
väksymään ohj elmaan "Health
Policy for Europe". Ohjelman
yhtenä tavoitteena mainitaan

alkoholin kulutuksen vähentä-

tävlään. Er ole epärlystäkään
siitä, etteikö tutkimusvirka oli-
si mukava, koska se on turvalli-
nen ja lekee mahdolliseksi tut-
kia, mitä itse pitaä tulkimisen
arvoisena. Tämä ei kuitenkaan
merkitse sitä, että tutkijalla ei
olisi velvollisuus selittää suu-
relle yleisolle, mitä hän tekee
ja miten työn rahoittava suuri
yleisö hyötyy hänen tuloksis-
taan.

Voiko alkoholitutkimus
s äilytt ä ä a. s errurns a erikois -
a,lana, aa,i onko todennä-
kößtä, että se sulautuu
muihin tieteenaloihin tai
että se lo,ajenee kattannaan
tnuuta sannan aihepärin tut-
kilnusta?

- Odottaisin alkoholitutki-
muksen säilyvän viela melkoi-
sen ajan omana erityisalanaan,
mutta sitä tullaan todennäköi-
simmin harjoittamaan erityi-
sissä tutkimuslaitoksissa.
Myös muut ongelmaspesifiset
alat. kuten sydantaudit tai in-
fektiotaudit, ovat edelleen eril-

minen, kiinnittäen erityistä
huomiota haitallisen käyton
vähentämiseen. Ohjelmaa uu-
delleen arvioitaessa ja uudis-
tettaessa vuonna l99I alettiin
pohtia, pitaisikö Maailman ter-
veysjärjestön ryhtyä entistä ak-
tiivisempaan toimintaan alko-
holihaittojen ehkäisemiseksi.

Jäsenvaltioiden edustajille esi-
lettiiin asiasta kysely ja mai-

den edustajat suosittivat Iäm-

lisiä tieteenaloja ja niilla on

edelleen omat tutkimusongel-
mansa ja -menetelmänsä, tie-
teelliset seuransa ja keskuste-
Iufooruminsa. En näe mitään
syytä. miksi tämä ei pätisi myös

alkoholitutkimukseen, koska
kaikki alat ovat nykyään enem-

män tai vähemmän poikkitie-
teellisiä. Jos tutkitaan sydäntä
tai sydämen toiminnan patolo-
giaa, ei voida tarkastella pel-
kästään sydäntä, vaan täytyy

tutkia koko verenkiertoelimis-
töä. Alkoholitutkimuksessa
toimitaan vastaavalla tavalla.
Alkoholitutkimus ei ole tie-
teenala perinteisessä ja meto-
disessa mielessä; se on sellai-
nen kiinnostuksen kohteen
puolesta ja se tulee aina ole-
maan päällekkäinen muiden
alojen kanssa. Alkoholissa ja
alkoholismissa riittaa kuiten-
kin viela niin paljon tutkitta-
vaa, että se tulee pakosta säily-
mään pitkään omana alanaan.

KALERVO KIIANMAA

pimästi tällaiseen toimintaan

ryhtymistä. Aluetoimistossa
tuolloin työskennellyt Ilona
Kickbusch lahti kehittamaan
näitä suunnitelmia.

Toinen tapahtuma, joka oli
sysäyksenä Pariisin kokouk-
selle. oli Madridissa 19801u-
vun lopulla järjestetty tupak-
kakonferenssi. Tätä kokousta
pidettiin hyvin onnistuneena,
ja kokemus innoitti vastaavan-
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laisen tilaisuuden järjestämi-
seen alkoholialalta.

Pariisin konferenssi on kui-
tenkin vain osa isompaa toi-
mintakokonaisuutta. Ennen
kuin konferenssin järjestämi-
seen ryhdyttiin, Iaadittiin ylei-
nen alkoholiohjelma. Aluetoi-
misto alkoi toteuttajanaan Pe-

ter Anderson suunnitella Eu-

roopan alkoholipoliittista toi-
mintaohjelmaa. jonka jäsen-

valtioiden eduslajat vahvisli-

vat vuonna 1992. Ohjelma on

sittemmin käännetty Iukuisille
kielille, myös suomeksi (Eu-
roopan alkoholiohjelma 1993,

WHO:n Euroopan aluetoimis-
to; suomennos: Alkoholipoliit-
tinen suunnittelu ja tiedotus,
Oy AIko Ab). Taman asiakirjan
hyväksyessään jäsenvaltiot si-
louluvat noudallamaan sen si-
sältöä toimintansa ohjeistona.

Ohjelmassa esitetään yhteis-

eurooppalaisen liikkeen ai-

kaansaamista tukemaan toi-
mintaa paikallisella, kansalli-
sella ja kansainvälisellä tasol-
la. Alkoholiohjelmassa tode-

taan, että eri julkisten, yksi-
tyisten ja vapaaehloissektorin

tahot osallistuvat ohjelman to-
teuttamiseen.

Yhtena ohjelman monista

toimenpide-ehdotuksista otr,

että \uonna 1995 pidettäisiin
Euroopan alkohol ikonferenssi.
Ranskan hallitus tarjoutui toi-

LIITE T

EUROOPPALAINEN ALKOHOLIPERUSKIRJA

Pariisin konferenssi hyväksyi jäsenvaltioille osoi-
tetun julkilausuman (Eurooppalainen alkoholipe-
ruskirja), joka koostuu viidestä eettisestä päämää-
rästä ja kymmenestä strategiasta niiden toteutta-
miseksi. Eettiset periaatteet korostavat kaikkien
yksilöitten oikeutta saada suojaa alkoholihaittojen
aiheuttamilta onnettomuuksilta ja vakivallalta ja
Iiialliselta myynnin edistämiseltä. Heilla on mytis
oikeus saada puolueetontaja oikeaa tietoa alkoho-
lin kayton vaikutuksista, ja kaikilla alkoholiongel-
mista kärsivilla yksiloilla ja heidan perheenjäse-
nillään on oikeus asianmukaiseen hoitoon ja huol-
toon.

Peruskirjan toiminnalliset strategiat olivat
konkreettisempia. Strategioiden todetaan perustu-
van sekä tutkimukseen että kokemuksiin, ja niiden
soveltamisessa voidaan ottaa huomioon maiden
kulttuuriset, sosiaaliset, lainsäädännölliset ja ta-
loudelliset erot. Kohtia oli kaikkiaan kymmenen
serrraavasti:

1. Informoidaan ihmisia alkoholin kayton vaiku-
tuksista ter-veyteen, perheeseen ja yhteiskuntaan
sekä tehokkaista keinoista, joilla haittoja voidaan
ehkaista tai minimoida rakentamalla laajoja, var-
haislapsuudesta alkavia kasvatusohj elmia.

2. Edistetään onnettomuuksilta, vakivallalta ja
muilta alkoholin kulutuksen kielteisilta seurauk-
silta suojattujen julkisten ja yksityisten tilojen ja
työympäristöj en kehittämistä.

3. Säädetään ja toimeenpannaan alkoholin vai-
kutuksen alaisena ajamista tehokkaasti vähentä-
via lakeja.

4. Edistetään terveyttä säätelemällä alkoholin

saatavuutta, esimerkiksi nuorille ihmisille, ja vai-
kuttamalla alkoholijuomien hintoihin, esimerkiksi
verotuksen avulla.

5. Toteutetaan alkoholijuomien suoran ja epä-
suoran mainonnan tiukkaa kontrollia ottaen huo-
mioon eräiden maiden olemassa olevat rajoitukset
ja kiellot ja varmistetaan, ettei minkäänlaista mai-
nontaa kohdisteta nuorisoon yhdistämä11ä alkoholi
esimerkiksi urheiluun.

6. Varmistetaan riittävät ammattitaitoisten hen-
kiloiden tuottamat ja tehokkaat hoito- ja kuntou-
tuspalvelut vakavista alkoholiongelmista kärsivil-
le sekä heidän perheenjäsenilleen.

7. Vaalitaan alkoholijuomien markkinointia ja
anniskelua hoitavien eettistä tietoisuutta ja lakien
tuntemusta, varmistetaan tuoteturvallisuuden
tiukkaa kontrollia ja kaytetaan toimivia keinoja
laitonta valmistusta ja myyntiä vastaan.

8. Edistetään yhteiskunnan kykyä tulla toimeen
alkoholin kanssa kouluttamalla ammattilaisia eri
sektoreille, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoon,
koulutukseen ja oikeuslaitokseen, samalla kun
vahvistetaan paikallisyhteisöjen kehitystä ja joh-
tajuutta.

9. Tuetaan terveellisiä elämäntapoja edistäviä
kansalaisjarjestöjä ja itseapuliikkeitä, erityisesti
niita,jotka pyrkivät ehkäisemäään tai rajoittamaan
alkoholiongelmia.

10. Ottaen huomioon tämä eurooppalainen alko-
holiperuskirja laaditaan kussakin jäsenvaltiossa
laaja-alainen toimintaohjelma ja yksiloidaan toi-
menpiteiden selkeät kohteet ja tulosten mittarit;
arvioidaan prosessin kehitysta ja varmistetaan oh-
jelmien jatkuva kehittäminen arvioinnin pohjalta.
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mimaan kokouksen isäntänä,
ja siksi kokouksen pitopaikak-
si tuli Unescon konferenssitalo
Pariisissa. Kokouksen avain-
viestiksi suunniteltiiin ajatusta
"vähemmän on parempi", ja
sen ohjelma rakennettiin no-
jautumaan mahdollisimman
pitkalti tieteellisen työn tulok-
siin.

Valmisteleva kokous pidet-
tiin keväällä 1995 Bernissä
Sveilsissä. Siihen osallistuivat
jasenvaltioiden hallitusten ni-
meämät yhteistyokumppanit.
Tässäkin kokouksessa oli run-
saasti tieteellisiä esityksia.
Bernin kokouksen varsinaise-
na tarkoituksena oli mahdollis-
taa alustava keskustelu Parii-
sin kokouksen päätösasiakir-
jasta ja saada eri maiden ni-
meämäl yhteistytikumppanit
luoltamaan ja hyväksymään
yhteisen dokumentin. Yhteis-
työkumppanit voisivat sitten
kukin omassa maassaan val-
mistaa omia poliittisia päätök-

sentekijoitaan konlerenssin
loppuasiakirjan sisallöstä ja
taustasta. Bemin kokouksen
heikkoutena oli se, että kaikki-
en maiden edustajat eivät ol-
Ieet riittävän vaikutusvaltai-
selta tasolta ja että valmistelu-
työ ei silen kaikkialla sujunul
niin kuin oli ollut tarkoitus.
Kokous pidettiin kahdessa
osassa. jonka kahtena ensim-
mäisenä päivänä Itä-Euroopan
uusien itsenäisten vallioitten
etlustajat kärivät kiihkeita ja
moniulotteisia keskusteluja al-
koholipolitiikan mahdolli-
suuksisla nopeasti muulluvis-
sa oloissa. Länsi-Euroopan
edustajat osallistuivat kahteen
jalkimmaiseen päivään yhdes-
sä Itä-Euroopan edustujien
kanssa.

ATKOHOTIPOIITIIKKA

Tarkeaa kokouksen kannal-
ta oli se tieteellinen työ, jota

useat tutkijat eri maissa tekivät
1990-luvun alkuvuosien aika-
na. Järjestäjät halusivat mah-
dollisimman laajasti tu-
keutua tietoon ja tieteellisiin
arvioihin. Huomattavin lyö on

Alcohol and Public Good -pro-
jekti, jota johti professori Grif-
fith Edwards ja joka kokosi
joukon kansainvälisiä tiede-
miehia arvioimaan tutkimuk-
sen r alossa alkoholipoliittisten
toimenpiteiden vaikutusta ku-
lutuslasoon ja alkoholihaittoi-
hin (Edwards & al.: Alcohol
policy and the public good.

New York: Oxford Medical
Publications, Oxford U niversi -

ty Press, 1995). Useita projek-
teja kaynnistyi yhteistyössä

§[HO:n aluetoimiston karrssa

mm. paikallistoiminnasta, ter-
veyskeskusinterventiosta, al-
koholivalistuksesta, kaupun-
kien terveystoiminnasta ja va-
paaehtoisjärjestöjen roolista.
Kokouksen alla Euroopan
alueloimisto julkaisikin jou-
kon tieteellisiä julkaisuja (ks.

liite 2). Kaikki kokouksen
osanottajat saivat mukaansa
painavan kassillisen Iuettavaa.

Itse kokouksen ohjelmassa
oli myös runsaasti tieteellisiä
esitelmiä. Joukko hyvin arvo-
valtaisia alkoholitutkijoita toi

plenariesitelmissä esiin alko-
holihaittojen merkitystä kan-
santer-veytlen. kansalaisten
turvallisuuden, sosiaalisen hy-

vinvoinnin ja yksilöitten ja per-
heitten onnellisuuden kannal-
ta ja eritteli käytettävissä olevi-
en toimenpiteiden merkitystä
naiden haittojen hallinnassa.
Ohjelmassa oli myös asiantun-
tijakeskustelu, jota ruotsalai-
nen toimittaja Jens Orbach an-

siokkaasti veti. Kaiken kaikki-
aan 68 alkoholitutkijaa piti ko-
kouksessa esitelmän - suurin
osa heistä erillisissä iltapäivä-
työryhmissä. jotka kokosivat

vaihtelevan määrän virallisia
edustaiia kuulemaan ja kes-
kustelemaan.

Kokouksen virallisiksi edus-

tajiksi oli toivottu mahdolli-
simman arvovaltaisia henkiloi-
tä. mieluiten ministereitä. Ko-
vin monesta maasta ei loppujen
lopuksi ollut paikalla ministe-
riä, mihin yhtenä syynä lienee

ollut lakkojen toivottamaksi
puurouttama liikenne Pariisin
keskustan ja lentokentän vä1il-
lä. vaan maita edusti yleensä

ministeriön virkamies. Suo-

mesta edustajina olivat ylijoh-
taja Jarkko Eskola, osastopääl-
likkö Pentti Karhu, ylitarkasta-
ja Merja Sandell ja apulaisjoh-
taja Ritva Varamäki.

Tärkeän osan kokousta rnuo-

dostivat sitten itse asiakirjan
sisallostä kaydyt sali-, työryh-
ma- ja kaytavakeskustelut. Sa-

Iikeskustelujen varassa ollut
havainnoija saattoi vain aavis-
tella koko prosessin monimut-
kaisuutta ja hammastella lo-
pullisen päätöskokouksen su-
juvuutta.

Kunkin konlerenssipäivän
aamuna taitava ranskalainen
pantomiimiryhmä ilahdutti
osanottajia esittamalla koko-
uksen teemoihin liittyvän ku-
vakertomuksen. Loppuhuipen-
nuksena kaikki kokouksen
noin 400 osanottajaa kokoon-

tuivat yhteiseen valokuvaan
kasvoillaan Venetsian kaupun-
gin lahjoittama samanaikaises-
ti hymyilevä ja sureva leatteri-
naamio, konferenssin tunnus.
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ENGLANNIN HALLITUS: 3_4 PAUKKUA PAIVASSA OT<

Englannin hallitus on muutta-
nut alkoholin kulutusta koske-

via suosituksiaan. Juokaa rau-
hassa vähän enemmän, ei se

ole pahitteeksi, Englannin hal-
Iitus on viestinyt kansalaisille
terveyspiirien yleiseksi ihme-
tykseksi ja kauhistukseksi.
Englannin hallituksen mukaan
miesten sopii nyt turvallisin

mielin nauttia 3-4 annosta al-
koholia päivässä; annoshan on

lasillinen olutta, pieni lasilli-
nen viiniä tai yksi mitallinen
teräviä. Naisille terveysminis-
teri Stephen Dorrell on valmis
juottamaan kaksi tai kolme an-
nosta päivässä. Nyt jo kymme-
nisen vuotta on miespuolisia
britteja kehotettu tyytymään

enintään 2l annokseen viikos-
sa. Naisia on kehotettu pysy-
mään 14 annoksessa viikossa.
Terveysministeri Dorrell väitti
"tuoreimman tieteellisen tutki-
muksen" oikeuttavan renrrorn-

paan asenteeseen.

Dorrellin ilmoitus herätli
tiedotusvälineissä ja tutkimus-
piireissä raivokkaan vastare-
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