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kommentoivan poliisipäälli-
kön mielestä koko huumausai-

nestrategia oli puutteellinen,
eikä metadonihoitoa tulisi mis-

sään nimessä laajentaa. Hän

esitti rohkeasti, että rahat lai-
tettaisiin mieluummin lapsi-

syiipäpotilaiden hoitamiseen
kuin "laadukkaan" hoidon tar-
joamiseen narkomaaneille. jot-
ta he voisival jatkaa huumei-
rlen käyttöään. Jutussa ei jää-
nyt epäselväksi se. että poliisin
mielestä olisi ollut keskeistä

kiristää kontrollia ja lisätä po-

liisin valtuuksia, esimerkiksi
antamalla poliisille valtuudet
ostaa huumeita.

Suhtautuminen korvaavaarr

metadonihoitoon ei Iehdistössä

kuitenkaan ollut aivan yksi-
mielisen tyrmäävä. Helsingin

Sanomien paakirjoituksessa
esitettiin varovasti - sen jäl-
keen kun oli vannottu ra.joit-

tavan huumepolitiikan nimeen

-. että metatlonihoidon lisää-
mistä voitaisiin harkita vaka-

vasti. koska tällaisen hoidon

tarpeessa olevia on Suomessa

niin vähän, ettei se uhkaisi
huumepolitiikkamme uskotta-
vuutta. Pääkirjoituksen laatija
totesi myiis, etta tiukka huume-

politiikka ja kayttajille lankea-
vat rangaistukset ovat ainoita
toteutettavissa olevia mahdol-
lisuuksia, vaikka ne saallaisi-
vatkin rajoittaa huumeongel-

maislen hc,itoon hakeulumista.
Lehtijutuissa painoteltiin

kontrollin keskeisyyttä huu-

nr.kysymykseen suhtautumi-

sessa aivan kuten lehdistötie-
rlotteen kärjessakin. Vain har-

voin tuotiin esiin yleisten yh-

teiskunta- ja sosiaalipoliittis-
ten keinojen tärkeys huumei-
tlen käytön ja haittojen ehkai-
syssä. ltse mietintöhän lähtee
kuitenkin siitä, että huumaus-
aineirlen välittänriseen ja käyt-

ttiiin vaikuttaminen on tärkeä

osa muiden paihteiden kayttin
yhteiskunnallista sääntelyä,

mutta myös osa kontrollipoli-
tiikkaa ja rikosoikeudellista
saantelya.

Toimikunnan mietinnössä

nostettiin siis lehdistötiedot-
leessa korostettujen kriminaa-
li- ja kontrollipolitiikan paino-

tusten ja keinojen rinnalle
myös yleiset sosiaali- ja yhteis-

kuntapoliittiset keinot. joista
yhtenä esimerkkinä on kokeilu
neulojen vaihtamiseksi. Vaik-

ka sosiaali- ja terueysministeri
TV-uutisissa sanoikin, ettei
huumeneulakokeilu ole merk-

ki politiikan muuttumisesta,

luo uusi mietintö kuitenkin
mahdollisuuden siihen, että ra-
joittavaa huumepolitiikkaa
täydennettäisiin entistä enem-
män hoidon kehittamisella ja
haittojen vähentämiseen täh-
täävällä politiikalla. Talloin
pyrittäisiin huumeiden kayttis-

tä johtuvien negaliivisten vai-

kulusten ehkäisemiseen nii-
den kohdalla, jotka tällä het-

kellä ovat kyvyttömiä lopetta-

maan huumeiden käytön. Se,

mistä näihin saadaan riittävät
resurssit ja kuinka tämä kaikki
toteutuu käytännössä, nähclään

vasta myöhemmin.
Suomessa näytetään olevan

yksimielisiä huumepolitiikan
suunnasta - rajoittava linja on

meidän vaihtoehtomme. Ja

taistelu huumeita vastaan on

meidän kaikkien yhteinen

asia, kuten lehdet sosiaali- ja
terueysministerin puhetta si-
teerasivat. Lehdistön ja kansa-

laismielip.teen suhtle ei tieten-
kään ole suoraviivainen siinä
mielessä, eltä se. mistä ja mi-

ten lehrlet kirjoittavat. heijais-

tuisi ilman muuta suoraan kan-

salaisten mielipiteisiin ja niita
kartoittaviin tutkimuksiin.
Vlielipidelulkimuksel kuiten-
kin kertovat, etta myös kansa-

laisten käsitys huumausaine-
politiikasta kulkee kasi kades-

sä vallinneen politiikan kans-

sa.

Kysyttäessä kansalaisten

kasityksia huumeista vastaajat

Suomessa, kuten muissakin

Pohjoismaissa, ovat olleet vah-
vasti sitä mieltä, että huumei-
den käytön kriminalisointi on

välttämätöntä ja kovat huu-
meet ehdottomasti kielteinen
asia. Tiukkaa huumausainepo-

Iitiikkaa tukevat siis myös "ta-
valliset kansalaiset", vaikka
nuorten asenteet ovalkin viime
aikoina lieventyneet. Huumei-
ta pidetään myös yhtenä vaka-

vimmista ja kiireellisintä rat-
kaisua vaativista sosiaalisista

ongelmista maassamme. Sur-

vey-tutkimukset osoittavat

myös sen, että vaikkakin suo-

malaiset pitävät huumeiden
KayttaJra enemman sarrarna Ja

avun tarpeessa olevina kuin ri-
kollisina, he pitavat huumeon-
gelmaa kuitenk in ensisijaisesti
lai n ja.jarjestyksen ongelmana.

Huumeongelma on Suomes-

sa perinteisesti käsitetty rikos-
ilmioksi, ja sitä kuvaa on vah-

vasti tukenut myös lehdistö.

Liioittelutkaan huumekysy-

myksen käsittelyssä eivät ole
olleet tavattomia. Vaikka ta-

voitteena olisi ollut laaja-alai-
nen, intohimoton ja asiallinen
keskustelu, se on osoittautunut

näennäiseksi ja stereotypioila
vahvistavaksi. Suurin osa sa-

nomalehtien huumekirjoitte-
lusta on huumeisiin liittyvien
rikosten uutisointia. Tarkastel-

taessa huumausai nepol i il I isen

toimikunnan mietinnön vas-

taänottoa Iehdistössä näyttää

silta, etta huumausaineitlen

kayttoon liittyvien ilmioiden
määrittely ensisijaisesti rikol-
lisuusilmioksi sai edelleen

vahvistusta. Päihdeongelmasta

puhuminen jäi lehdistötiedot-

teessa ja näin ollen myös leh-
distössä itse mietinnössä esi-
tettyä painotusta paljon vä-

hemmalle.
Oliko lehdistötiedotteen

yleisen mielipiteen tyynnytte-
lylta nayttava painotus oikeaan
osunut? Painotus saattaa olla
ymmärrettävä siltä kannalta,
että etenkin iltapäivälehdissä
oli nahtävissä - sattumaltako?

- juuri ennen mielinnön vii-
meistelyä ja julkistamista päi-
väkausia kestänyt huumausai-

OMA-APU

Kirja on ensimmäinen katsaus
maamme oma-aputoimintaan,
oma-aputoiminnan käsittee-
seen ja käytäntöön meilla ja
muual la Euroopassa. erity ises-

ti Tanskassa. "Tanskassa on

noin 90 oma-apukeskusla. jol-
ka tiedottavat toiminnastaan
laajasti. Melkein jokainen
tanskalainen tietää, mitä tar-
koittaa oma-apuryhmä", Lis-
beth Bonde Petersen Kolclin-
genin oma-apukeskuksesta
kertoo.

Oma-apu-idea on kehittynyt
voimakkaasti parin viime vuo-
sikymmenen aikana Euroopas-
sa. Uudet yhteiskunnalliset
Iiikkeet, kuten nais-, rauhan-,
ympäristö-. kuluttaja- ja ihmis-
oikeusliike ovat vaikuttaneet
erittäin merkittävästi. Etenkin
Pohjois-Euroopassa (Alanko-
maal. Belgia. lso-Britannia.
Tanska ja Saksa) ihmiset liitty-
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