
K ansairuarilinen p riilttei den ualuonta j a
laakeruollisuas

Tarkoitukseni on tässä kirjoituksessani pi-
kemminkin osoittaa tiedoissamme olevia auk-
koja kuin esittää uutta aineistoa. Esitän muu-
tamia hajanaisia huomioita ja havaintoja,
jotta voitaisiin ymmärtää ko. ongelman luon-
netta. Tutkijan vaikeudet ovat ilmeiset: teol-
lisuudelta ei ole saatavissa tietoja tai ne ovat
suurelta osin salaisia, ja sellaisen painostus-
ryhmän kuin teollisuuden toimintaa ei voi
kuvailla ilman tutkimusta. Tämä tilanne ei
ole ainoalaatuinen: jonkin järjestelmän asian-
osaiset ovat asioista perillä, mutta he ovat
taipuvaisia tuomaan julki tosiasioita valikoi-
dusti, ja lisäksi taloudelliset hyötynäkökohdat
sitovat heitä. Ulkopuoliset voivat kyllä ku-
vata nykypäivän lääketeollisuuden yleistä
tilaa, mutta he kokevat vaikeutena edetä
tästä. Ajankohtaisena ongelmana on siis, mi-
ten voidaan luoda tutkimusohjelma, joka täh-
tää teollisuuden roolin tasapainoiseen koko-
naiskuvaan ottaen huomioon riippuvuutta ai-
heuttavien lääkkeiden myönteiset ja kieltei-
set vaikutukset. Miten tällainen tutkimusoh-
jelma voitaisiin laatia siten, että se ei antaisi
suuntaviivoja ainoastaan päihteiden yleiselle
valvonnalle vaan myös erityiselle lääketeol-
lisuuteen kohdistuvalle kontrollipolitiikalle?

Kirjoituksessani on joitakin mainittavia ra-
joituksia. Ensinnäkin jätetään huomioon ot-
tamatta lääkkeiden yleinen turvallisuuskont-
rolli. Toiseksi teollisuutta on tarkasteltu sup-
peasti; lähinnä teollisuuden roolia painostus-
ryhmänä.

Tämä ,on rnuunnos ,esitelmästä, jonka tekijä piti
Toronrton Addietion Research Foundationin sym-
posiumissa lokakuussa 1973, ja perustana on tut-
kimus, joka julkaistaan 1974 nimellä Kettil Bmun,
Lynn Pan ja Ingemar Rexed: The Gentlemens
Club. International oontrol ,of drugs and arloohoil.

Kettil Bruun

Lopuksi on väIttämätöntä todeta se perus-
tana oleva lähestymistapa, joka on vaikutta-
nut tämän kirjoituksen ajatussuuntaan. Kes-
kusteluissa kansainvälisestä valvonnasta näyt-
tää syntyvän paljon sekavuutta kysynnästä ja
tarjonnasta puhuttaessa. Toisaalta niitä käsi-
tellään kontroiiipolitiikan toisistaan riippu-
mattomina käsitteinä ja vaihtoehtoina; viime
aikoina on pantu paljon enemmän painoa ky-
synnäIle. Huomauttaisin, että nämä käsitteet
liittyvät 1äheisesti toisiinsa, ja että kontrolli-
politiikan ehkä tärkein näkökulma on näiden
keskinäisen riippuvuuden luonne, mikä vali
tettavasti todetaan etupäässä vain laittomasta
kaupasta puhuttaessa. Olennainen seikka,
joka liian usein unohdetaan, on se, että laiIli-
sesta tarjonnasta huolehtivat luovat kysyn-
tää. Ratkaisevan tärkeitä ovat ne mekanismit,
joilla taloudelliset etupiirit, pääasiassa lääke-
teollisuus, luovat kysyntää.

Hi,st or i, alli.n en t au st a

Maailmansotien väIisenä aikana Kansainliiton
elin Advisory Committee on Traffic in Opium
and Other Dangerous Drugs oli ensisijaisesti
vastuussa kansainväIisestä valvonnasta. Kos-
ka tässä elimessä olivat etupäässä teollisuus-
maiden hallitukset edustettuina, se myötäili
varsin pitkälle yksityistaloudellisia hyötynä-
kökohtia. Haagin konferenssissa vuonna 1912,

jolloin solmittiin ensimmäinen huumeita kos-
kenut kansainvälinen sopimus, Saksa, oopium-
sukuisten aineiden päävalmistaja sekä lähes
monopoliasemassa oleva kokaiinin valmistaj a,

oli eniten vastuussa tämän sopimuksen vesit-
tämisestä. Saksan kemiallinen teollisuus oli
kovasti painostanut maansa hallitusta pysy-
mään poissa konferenssista: näin ollen Sak-
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san valtuuskunta "pyrki mitätöimään kaikki
voimatoimenpiteet, jotka olisivat voineet vaa-
rantaa sen tuottajien edullisen aseman" (Tay-
lor 1969, s. 102).

Vaikkakin kaupalliset näkökohdat ovat vas-
ta viime aikoina tulleet selvästi havaittaviksi
kansainvälisellä tasolla, Iääkäreiden ja ap-
teekkarien kansallisen tason ponnisteluilla on
pitkä historiansa (ks. esim. Musto 1973).

Kuitenkin alan kansainvälisiä yhdistyksiä
on ollut olemassa 2O-luvulta lähtien. Esimer-
kiksi Geneven oopiumkonferenssissa vuonna
1924 International Pharmaceutical Federation
osoitti kiinnostustaan esittämäIlä konferens-
sin puheenjohtajalle kirjallisen pyynnön, että
otettaisiin hyväntahtoisesti huomioon ne suo-
situkset, joihin ao. liitto oli päätynyt kokouk-
sessaan Pariisissa. Muutamat näistä suosituk-
sista kuuluivat seuraavasti:

". .. on väIttämätöntä, että Iaki, joka valvoo
narkoottisten aineiden kauppaa eri maissa,
ei aseta apteekkareille hallinnollisia vel-
voitteita, jotka saattaisivat osoittautua huo-
len ja harmin lähteiksi ja estää heitä har-
joittamasta ammattiaan."
"... näiden lääkeaineiden toimittamisen
kieltäminen asiakkaille ilman reseptiä ei
kuitenkaan estäisi myymästä lääkkeitä,
jotka sisältävät niin pieniä määriä, ettei
täilöin voida puhua väärinkäytöstä."
"Määräysten, j otka säätelevät narkoottisten
aineiden myyntiä apteekeissa, ja kaikkien
lakisääteisten rekistereiden ja luettelojen
pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaisia
ja farmakologien kanssa yhteisymmärryk-
sessä laadittuja ennen kuin ne vahviste-
taan." (Toisen oopiumkonferenssin pöytä-

kirjat 1925, s. 332)

Tärkeä syy Geneven konferenssin ko-
koontumiseen vuonna 1924 sekä toiseen ko-
koontumiseen vuonna 1931 oli laaja laiton
kauppa, johon oli sekaantunut moni lainkuu-
Iiaisena pidetty eurooppalainen lääketehdas.
Advisory Committee piti tätä huumausainei-
den ylituotantokysymyksenä ja "ylijäämän"
ohjautumisena laittomille kanaville. Kuten
Kiinan edustaja Advisory Committeessa
tähdensi, Saksa, fso-Britannia, Japani,
Sveitsi ja Yhdysvallat tuottivat kaikki "ton-

neittain morfiinia, jota taas salakuljettajat
ostivat tonnikaupalla". Näytti siltä, hän huo-
mautti, että teollisuusmaat kilpailivat keske-
nään siitä syystä, että liiketoiminta oli hyvin
kannattavaa, vaikka voitto menikin ainoas-
taan salakuljettajille ja muutamille harvoille
tehtailijoille. Hän ei voinut ymmärtää,
"miksi sivistysmaat saattoivat sallia sellaisen
skandaalimaisen asiantilan jatkua esteettö-
mästi. . ." (OAC: 5th, 1923, s. 73). Kiinaan
1920-luvulla virrannut suuri määrä euroop-
palaista morfiinia ja heroiinia oli ollut vasta-
veto Intian oopiumkaupan lopettamiselle ja
kieltämiskampanjalle Kiinassa. Molempia ai-
neita oli tuotu Euroopasta pieniä määriä 1ää-

kintäkäyttöön - jonkin aikaa niiden uskottiin
olevan parannuskeino oopiumaddiktiota vas-
taan - mutta ero "lääkinnän" ja "ei-lääkin-
nän" samoin kuin laillisen ja laittoman vä-
1i11ä hämärtyi yhä kasvavassa määrin ja alkoi
esiintyä runsasta salakuljetusta (Adams II
1972, liite).

Yritykset valvoa valmistajia kilpistyivät
usein siihen hankaluuteen, että nämä tieten
tahtoen toimittivat huumausaineita salakul-
jettajille. Esimerkiksi Sveitsi oli erityisen
turvallinen paikka, eikä ainoastaan vastuun-
tunnottomien lääkeyhtiöiden vaan myös huu-
mausainekauppaan liittyvän rahaliikkeen
kannalta. Tätä kuvaa "Canton Road Smugg-
ling Case", jota käsiteltiin Shanghain oikeus-
istuimessa vuonna 1925. Laittoman kaupan
kohteena oli lB0laatikkoa oopiumia, jotka oli
kuljetettu laivalla Konstantinopolista ja
myyty Kiinaan, ja 26 etupäässä heroiinia si-
sältävää laatikkoa, jotka muuan kiinalainen
kauppias Gwanho oli tuonut maahan Base-
lista, Sveitsistä. Oikeuden pöytäkirjat paljas-
tivat, että huomattavaa kauppaa oli käyty
Grvanhon ja sveitsiläisten lääkeyhtiöiden
Hoffman La Rochen ja MacDonald and Co:n
kesken. JäIkimmäinen oli "tunnetusti har-
joittanut laitonta kauppaa" ja toiminut jon-
kin aikaa Saksassa, mistä käsin se oli käy-
nyt huomattavaa huumausaine- ja asekaup-
paa Kaukoitään. Mutta Saksassa tätä kaup-
paa koskeneet tutkimukset olivat pakot-
taneet sitä etsimään "sopivampaa keskus-
ta", minkä se myöhemmin Iöysikin Sveit-
sistä. Sveitsi kesti kuitenkin järkkymättä
Advisory Committeen muiden jäsenten pai-
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nostuksen. Keskusteltaessa toisesta laittoman
kaupan tapauksesta, johon Hoffman La Roche
o1i sekaantunut, Englannin edustaja toi julki
vastalauseenaan, että tämä antoi "synkän ku-
van yhtiön luonteesta". Häntä tuki puheen-
johtaja Sir John Campbell, joka henkilökoh-
taisesti "ei ensinkään epäillyt, etteikö Hoff-
man La Roche ollutkin yhtiö, jolle ei voinut
myöntää lupaa käydä huumausainekauppaa".
Sveitsin edustaja pysytteli kuitenkin kannas-
saan, ettei Sveitsin haiiitus ollut vastuussa
eikä näin ollen voi laillisesti puuttua asiaan
(OAC:10th, 1927, ss. 67-69).

Opium Advisory Committeen pöytäkirjois-
sa on runsaasti tapauksia laittomasta kaupas-
ta, joihin eurooppalaisia Iääketehtaita on se-
kaantunut. Yhteen laajaa huomiota herättä-
neeseen tapaukseen oli sekaantunut hol-
Iantilainen yhtiö Naarden, joka oli hankkinut
vuosina l92l ja 1928 noin 850 kg morfiinia,
3 000 kg heroiinia ja 90 kg kokaiinia, joista
suurin osa salakuljetettiin Kiinaan. Nämä
määrät tulivat etupäässä kolmesta eri yhtiös-
tä Saksasta, Sveitsistä ja Ranskasta (League
of Nations 1929).

Vähitellen kuitenkin kansainvälisen pai-
nostuksen onnistui taivuttaa huumausaineita
valmistavat maat alistumaan valvontaan. Kui-
tenkaan liiallisen lääkityksen ongelmaa ei
ratkaistu. Vuo:rna 1931 solmitun sopimuksen
mukaisesti pantiin alulle järjestelmä, jonka
mukaan hallitusten edeliytettiin arvioivan,
miten paljon kansainvälisesti valvottuja nar-
koottisia aineita ne tarvitsivat Iääkintätar-
koituksiin. Jo ennen kuin tämä sopimus oli
hyväksytty, Kansainliiton terveyskomiteaa
pyydettiin arvioimaan lääkintäkäyttöön tar-
vittava oopiummäärä maailmassa. Aluksi
suositeltiin 600 mg raakaa oopiumia vuodessa
asukasta kohti. Myöhemmin komitea valitsi
normiksi 450 mg, jonka yli menevää kuiutus-
ta ei ollut pidettävä ainoastaan tarpeettoma-
na vaan myös vahingollisena ja jonka alle
iäävä kulutus olisi osoitus siitä, että osa tar-
peesta oli jäänyt tyydyttämättä (Health Com-
mittee 1924). Tämä normi vastasi 720 tonnin
laillista tarvetta koko maailmassa. Kiinlos-
tavaa kyllä, Yhdysvaltain kongressi o1i pää-
töslauselmassazu.r vuonna 1923 julistanut, että
100 tonnin pitäisi tyydyttää tarve (Buell
1925).
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Kuitenkin vuosina 1925 ja 1931 solmittujen
kansainvälistä kauppaa valvovien ja tuotan-
toa rajoittavien sopimusten toteuttamisella
oli kaksitahoinen vaikutus: toisaalta alkoi
esiintyä maanalaisia tehtaita, toisaalta tuo-
tanto ja käyttö supistuivat. Siten kansain-
väIisen huumausainevalvonnan suotuisat vai-
kutukset tässä tapauksessa painavat vaa'assa
enemmän kuin haitalliset.

Ngkyttlanne

Siirryn suoraan nykypäivän tilanteeseen. Jot-
ta voisimme ymmärtää sen ja 20-Iuvun väIiset
erot, meidän tulee muistaa, että

- Iääketeollisuus on syntynyt pääasiallisesti
toisen maailmansodan jälkeen ja sen laa-
jenemisnopeus on suuri useimpiin muihin
teoilisuudenaloihin verrattuna

- lääketeollisuus on poikkeuksellisessa ase-
massa useimpiin muihin teollisuuksiin
verrattuna, koska se perustuu enemmän
tutkimustyöhön ja suuri osa sen m)Orn-
nistä kanavoidaan kahden ammattikun-
nan, 1ääkäreiden ja apteekkareiden, kautta

- yleinen taloudellinen integrointikehitys
on, valvonnasta riippumatta, aiheuttanut
ongelmia kunkin maan Iääketeollisuudelle
sekä tehnyt tarpeeiliseksi yhteistoiminnan
kansainväliseIIä tasolla

- kansallinen lainsäädäntö, johon thalidomi-
ditapaus voimakkaasti vaikutti, on aiheut-
tanut erityisiä ongelmia lääkkeiden kan-
sainväIiselle kaupalle ja vaikuttaa yhdes-
sä erilaisten sairausvakuutusj ärj estelmien
kanssa teollisuuden ja hallitusten välisiin
suhteisiin.

Edellä mainitut kohdat on esitetty, jotta
ymmärrettäisiin, että lääkkeiden valvontaa
ja teollisuutta koskeva keskustelu on käy-
tävä ottaen huomioon yhteiskunnan yleiset
kehityssuunnat. Tärkein näkökohta puhut-
taessa teollisurrden toiminnasta painostusryh-
mänä koskee kansainvälisen yhteistyön
luonteen muuttumista.

Yhteiset edut ovat saaneet iääkkeiden
valmistajat muodostamaan yhteisjärjestöjä
EEC:n ja EFTA:n puitteissa. Vuonna 1968
nämä ryhmät muodostivat yhdessä USA:ssa
ja Kanadassa toimivien rinnakkaisjärjestö-



jensä kanssa International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associationsin
(IFPMA). IFPMA hyväksyttiin hallituksiin
sitoutumattomana järjestönä Maailman Ter-
veysjärjestöön (WHO) tammikuussa 1971.

Kansainväliseen alkoholi- ja addiktioneuvos-
toon (ICAA) verrattuna, joka ponnisteli kak-
sikymmentä vuotta saavuttaakseen vastaavan
aseman ja jonka anomus aikanaan hylättiin,
koska ICAA ei täyttänyt tieteen vaatimuk-
sia, päätös näyttää todella nopealta. Itse asias-
sa WHO:n hallituksiin sitoutumattomien jär-
jestöjen pysyvä komitea ehdotti tammi-
kuussa 1971, että WHO seuraisi IFPMA:n ke-
hitystä ja siirtäisi päätöksentekoaan tuon-
nemmaksi; neuvosto ei kuitenkaan noudat-
tanut tätä neuvoa vaan hyväksyi anomuksen
viivyttelemättä. Neuvoston kokouksessa fn-
ternational Pharmaceutical Federationia,
toista hallituksiin sitoutumatonta järjestöä,
edusti sveitsiläisen lääkeyhtiön Ciba-Geigyn
apulaisjohtaja, joka vuotta myöhemmin
esiintyi IFPMA:n edustajana (WHO, Sum-
mary Records, s. 273) WHO:n neuvoston hal-
lituksiin sitoutumattomien järjestöjen luet-
teloissa. IFPMA:n hyväksyminen hallituksiin
sitoutumattomana järjestönä WHO:hon on
johtanut sen samanlaiseen asemaan Yhdis-
tyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaali-
neuvostossa (ECOSOC).

Vaikka ECOSOC on ollut varovainen myön-
täessään jäsenyyden voittoa tuottaville liike-
yrityksille, voidaan rekisteröidä ja rekiste-
röidäänkin tällaista asemaa anovat järjestöt
ei-voittoa tuottavien koodilla ja anomukset
hyväksytään. Vaikka täIlaiset järjestöt eivät
olisikaan voittoa tuottavia sallan ahtaassa
merkityksessä, ne voivat silti pyrkiä ajamaan
jäsentensä kaupallisia etuja. Toisaalta kau-
pallista elintä voidaan pitää niin suurena
apuna järjestöI1e, että voittotekijä jätetään
huomiotta.

Pickard esittää tästä esimerkin: "Maailman
Terveysjärjestö, joka mahdollisesti tulee tar-
vitsemaan läheistäkin yhteistyötä suurten
Iääkeyhtiöiden kanssa, oli esimerkiksi varo-
vainen eikä sisäIlyttänyt ehtoa voittoa tuot-
tamattomuudesta niihin kriteerioihin, joilla
se hyväksyy virailiset suhteet johonkin
hallituksiin sitoutumattomaan järjestöön."
(Pickard 1956, s. 43)

Yksityisten järjestöjen edustajien lukemi-
nen konferenssien valtuuskuntiin kuuluviksi
on toinen tavallinen käytäntö. UNESCO:n ja
International Institute of Administrative
Sciencesin yhteisessä raportissa (1951) mai-
nitaan, että jotkut hallitukset, "varsinkin
USA:n, pitävät parempana antaa tietyille epä-
virallisille ryhmille tilaisuuden tuoda ajatuk-
sensa jutki va"ltuuskunnan jäseninä. San
Franciscon konferenssiin, joka laati YK:n pe-
ruskirjan vuonna 1945, oli kutsuttu useiden
yksityisten j ärj estöj en edustaj ia Yhdysvaltain
valtuuskunnan'neuvonantajiksi'. Harvalle
merentakaiselle hallitukselle tämä käytäntö
oli mahdollinen taloudellisista syistä." Toi-
sena esimerkkinä on USA:n valtuuskunta
Kansainvälisessä Terveyskonferenssissa, j oka
perusti WHO:n vuonna 1946. American Medi-
cal Associationin (AMA) edustajat muodos-
tivat olennaisen osan valtuuskunnasta. AMA
vastusti kaikkea seilaista WHO:n toimintaa,
mikä olisi voinut edistää sosialisoitua tervey-
denhoitoa, ja oli sitä mieltä, ettei järjestön
pitäisi puuttua "sairaiden hoitoon eikä ter-
veydenhoidon harjoittamiseen liittyviin so-
siaalisiin järjestelyihin" (Cox & Jacobson
1973, s. 178). Vielä yhtenä esimerkkinä mai-
nittakoon, että Sveitsin valtuuskuntaan Wie-
nin konferenssissa vuonna 1971, jolloin käsi-
teltiin riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä kos-
kevia kansainvälisiä sopimuksia, kuului kah-
den suuren sveitsiläisen lääkeyhtiön Hoffman
La Rochen ja Ciba-Geigyn toimihenkilöitä.

Tunnettu piirre laajamittaisen yksityisen
liikeyrityksen ja maan hallituksen väIisissä
suhteissa on korkean tason henkilökunnan
vaihtaminen näiden kahden osapuolen kes-
ken. Valtionvirkamiehet saavat eläkeiän saa-
vuttaessaan usein paikan yksityisten yhtiöi-
den johtokunnasta, ja varsinkin USA:ssa
"klientelismi" on tuttu ilmiö (Grove 1962).
Lääkealalta voidaan mainita useita esimerk-
kejä kansainvälisistä virkamiehistä, jotka
ovat Iähteneet virastaan siirtyäkseen lääke.
teollisuuden palvelukseen.

Miten laajalle lääketeollisuus kykenee ulot-
tamaan vaikutuksensa kansainvälisen valvon-
nan aIalla, sitä ei tarkoin tiedetä. Että sen

edut olivat ratkaiseva tekijä koko kansain-
väIisen valvontaj ärj estelmän kehityksessä, on
tuotu julki kaikissa systemaattisissa huu-
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mausainevalvonnan historiikeissa (Eisenlohr
1934). Viime aikoina kiinnostusta on herät-
tänyt sen vaikutus siihen kehitykseen, joka
johti Wienin sopimukseen. Selvästi yhtenä
syynä IFPMA:n perustamiseen olivat ne toi-
menpiteet, jotka tähtäsivät kansainväIisen
valvonnan torjumiseen. Aikaisessa vaiheessa
IFPMA omaksui kielteisen asenteen uuden
pöytäkirjan tekemiseen, mutta eräässä myö-
hemmässä kokouksessa se valmisteli vaihto-
ehtoisen tekstin pöytäkirjatuonnokseksi, jos-
ta joitakin kohtia hyväksyttiin lopulliseen
versioon. Itr"PMA:n viimeisimmissä tiedotteis-
sa on kovasti tähdennetty yhteistyötä WHO:n
ja muiden YK:n elinten kanssa - esimerkik-
si on painotettu olevan tärkeätä, että IFPMA
ei ole edustettuna ainoastaan WHO:n yleis-
kokouksissa ja neuvoston kokouksissa vaan
myös aluekokouksissa. On painotettu lojaali-
suutta WHO:ta kohtaan ja liittymistä lääke-
turvallisuusohjelmiin. Kuitenkaan ei ole otet-
tu kantaa Wienin sopimukseen, ja suositusten
puuttuminen viittaa siihen, että teollisuudes-
sa on etupiirejä, jotka työskentelevät Wienin
sopimuksen ratifiointia vastaan.

Mitkä sitten ovat seuraukset IFPMA:n ja
WHO:n väIille viime aikoina kehittyneestä
suhteesta? Tätä pohtiessamme meidän on
otettava huomioon ne asenteet, jotka WHO:n
päihteiden asiantuntijakomitea on omaksu-
nut. Tämän elimen valvontaa koskevat näkö-
kannat ilmaisevat'\4rHO:n politiikan. Morfii-
niffippisten aineiden valvonnan vastaiset
asenteet ovat olleet jyrkkiä ja mahdollisesti
tämän valvonnan suotuisaa vaikutusta on se,

ettei eräitä lääketeollisuuden 50-luvulla ke-
hittämiä uutuuksia tuotu koskaan markki-
noille. Tilanne on kuitenkin toinen muihin
riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin nähden.
Kansainvälisestä valvonnasta vastaavien on
lääketuotteiden ominaisuuksien lisäksi aina
otettava huomioon myös poliittiset realiteetit.
Kun Pablo Wolff oli WHO:n asianornaisen
toimiston pääIlikkö, yritettiin johdonmukai-
sesti saada valvontaan myös barbituraatteja,
amfetamiineja jne., mutta koska USA omak-
sui barbituraattien valvontaa vastustavan
asenteen, kansainvälistä valvontaa ei täIIä
alueella koskaan saatu aikaan (Wolff 1952).

Kun Wolffin oli tyydyttävä siihen, ettei val-
vontaa voitu aikaansaada,hänen seuraajallaan
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Hans Halbachilla ei ollut haluakaan pyrkiä
sellaiseen valvontaan. Psykoaktiivisten ainei-
den valvontaa pidettün kansallisena kysy-
myksenä, mutta WHO ei koskaan kehittänyt
kontrollipolitiikan periaatteita. Nähdäkseni
Wienin sopimuksen hyväksyminen on etu-
päässä teollisuuden ja WHO:n ulkopuolella
vaikuttavien voimien tulosta, ja jännitystä
esiintyy ilmeisesti hyvin vähän näiden kah-
den vä1i11ä. Suoranaisempi yhteistyö teolli-
suuden ja WHO:n vätilH olisi voinut johtaa
voimakkaampaan Wienin sopimuksen vastus-
tamiseen. Käsitykseni on, että IFPMA:n pe-
rustaminen ja sen asema tulee muodostu-
maan vakavaksi esteeksi kaikille tulevilie
valvontaehdotuksille, joita teollisuus ja WHO
eivät hyväksy. Teollisuudella on uuden ase-
mansa vuoksi samalla vastuu kannettava-
naan ja toiminnassa on odotettavissa joitakin
puhdistuksia. WHO haluaa tutkimuksen
avulla hyötyä yhteistyöstä IFPMA:n kanssa
ja haluaa erityisesti suosia tutkimustyöhön
perustuvaa teoilisuutta vastakohtana jäIjitte-
lijöille. Ei kuitenkaan voida odottaa, että
WHO ottaisi esille perustavaa laatua ole-
van kysymyksen teollisuuden roolista kysyn-
nän luojana.

Jos tulkintani on oikea, voimme odottaa
kovin vähän WHO:Ita kontrollipolitiikan
uudistamisen tai pääperiaatteiden kehittämi-
sen suhteen. Niin ollen tutkimuslaitosten,
jotka työskentelevät kontrollipolitiikan alal-
Ia, täytyy kiinnittää enemmän huomiota asian
tähän puoleen. Ehdotan seuraavia toimenpi-
teitä tutkimuksen alalla.

1. On väIttämätöntä kehittää kansainväli-
siä tilastoja psykoaktiivisten aineiden tuotan-
nosta, kaupasta ja käytöstä. Osittain siitä
huolehtii Wienin sopimuksen mukaisesti
INCB; kuitenkin on välttämätöntä, että val-
vonnan alaisten aineiden lisäksi otetaan huo-
mioon myös ne aineet, joita saatetaan käyt-
tää korvikkeina. Jokaisen yrityksen päästä
rationaaliseen kontrollipolitiikkaan täytyy
perustua tämän tyyppisiin tilastoihin, joita
tarvitaan kontrollipolitiikan eri toimenpitei-
den vaikutusten tutkimiseksi (vrt. Bruun
1e6e).

2. Kehitysmaiden lääketeollisuuden kehi-
tystä täytyy tarkastella riippuvuutta aiheut-
tavien aineiden synnyttämien erityisongel-



mien valossa. UNIDO:n laatimat ja IFPMA:n
ja WHO:n tukemat ohjelmat saattavat joh

taa liialliseen lääkkeiden käyttöön näissa

maissa. Näiden ohjelmien arvioiminen ja ana-

lyysi on äärimmäisen tärkeätä'
3. Lääkkeiden kulutusennusteissa psykoak-

tiivisia aineita pidetään ekspansiivisina. Il-
meistä on, että huolimatta julkisen mainon-
nan kieltämisestä markkirointiin on useita

keinoja (Woodward 1973). On väIttämätöntä
tutkia, miten markkinointi tosiasiallisesti ta-
pahtuu.

4. Lääkärikunnan ja teollisuuden keski-

näisten suhteiden tulisi joutua perusteellisen

tutkimuksen kohteeksi.
5. Ns. "tutkimustyöhön perustuva lääke-

teollisuus" aiheuttaa erityisiä ongelmia ja sitä
pitäisi tarkastella yleisen tutkimuspolitiikan
valossa. Mitkä ovat tutkimusohjelmat? Onko

tutkimus suunnattu pikemminkin lisäämään

käyttöä kuin edistämään terveyttä?
6. Jotta varmistettaisiin teollisuuden näkö-

kantojen täydellisempi ymmärtäminen, olisi
suuria Iääketehtaita otettava "case"-tutki-
muksen piiriin.

7. Historiallisen perspektiivin luomiseksi
olisi tutkittava lääketeollisuuden ja kansain-

välisten valvontaelinten suhteita maailman-
sotien välisenä aikana. Pitäisi siis mahdollis-
taa pääsy Permanent Central Opium Boardin
arkistoihin; nämä ovat 20-luvunkin osalta
salaiset.
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