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Kamppailu aikoholia ja sen aiheuttamia hait-
toja vastaan juontaa Neuvostoliitossa juuren-
sa vallankumouksen jälkeisiltä vuosilta.
Leninin allekirjoittamien yli sadan kansan-
terveyden edistämistä koskeneen dekreetin
joukossa oii myös juoppouden ja alkoholion-
gelmien torjuntaan tähtääviä säädöksiä.
Tsaarin Venäjäliä votkaa käytettiin varsin
runsaasti, kuten kaunokirj allisuudestakin hy-
vin tiedetään. Vallankumouksen jälkeen ko-
keiltiin jopa kieltolakia mutta se peruutettiin,
koska siitä ei saatu myönteisiä tuloksia. Maan
terveydenhoitojärjestelmää rakennettaessa
luotiin myös alkoholiongeimaisia varten omat
palvelut. Vanhimmat toiminnassa olevat hoi-
tolaitokset on perustettu 1920-Iuvun alkuvuo-
sina.

Neuvostovallan toiminta alkoholismia vas-
taan oli ilmeisen tehokasta, sillä ennen toista
maailmansotaa laitoksia lakkautettün juoppo-
jen vähäisen määrän vuoksi. Sota muutti
kuitenkin tilanteen. Mm. saksalaisten valtaa-
milla Neuvostoliiton alueilla alettiin laajamit-
taisesti keittää viinaa. Toisen maailmansodan
jälkeen hoitopalvelut jouduttiin luomaan
uudestaan. Alkoholin ja juoppouden vastaista
työtä mm. kotipolttoa vastaan tehostettiin.

Laajana monikansallisena valtiona Neuvos-
toliittoon kuuluu sangen erilaisia alueita. Ve-
näjän Neuvostotasavalta ja pääosa muusta
Eurooppaan kuuluvasta alueesta on perintei-
sesti ja yhä edelleenkin viinan, votkan, va1-
ta-aluetta. Viinialueisiin taas kuuluvat ennen
kaikkea Gruusia, Armenia ja Moldavia. Eräät
maan Aasian puoleiset osat ovat olleet pe-

Tärnä artikkeli on syntynyt Neuvosrtoliiton ter-
veysministeriön kutsusta suoritetun tutustumis-
matkan tuloksena. Matkalle osallistui kolmen hen-
gen valtuuskunta Kansan Raittiusliitosta sekä lää-
kintöhallituksen ja Suomen Raittiusjärjestöjen lii-
ton edustajat.
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rinteisiä huumealueita, joilla on viijelty mm.
hamppua ja unikkoa. Neuvostoliiton alueella
esiintynyt huumeiden käyttö on todeliakin
ollut sidoksissa perinteisiin. Eri tahoilta saa-

dut yhdenmukaiset tiedot kertovat, ettei
maassa tunneta lainkaan sellaista huumeiden
käyttöä, jota esiintyy etenkin monien kehit-
tyneiden kapitalististen maiden nuorison
piirissä. Lääkkeiden väärinkäyttö ei aiheuta
pahoja ongelmia. Voidaan siis todeta, että
Neuvostoliiton päihdeongelmat liittyvät ni-
menomaan alkoholiin, ja torjuntatyökin suun-
nataan ennen kaikkea votkan ylenmääräistä
käyttöä vastaan.

Alkoh oli.p oli.tr.t kan suunta

Neuvostoliiton päihdepolitiikka muodostaa
kokonaisuuden, johon kuuluu alkoholijuo-
mien valmistus ja jakelu sekä myös ongel-
mien ennaltaehkäisy ja niiden hoito. AIko-
holijuomien tuotantoon kuten muuhunkin
tuotantoon on valtiolla yksinoikeus. Alkoholi-
mainontaa ei esiinny. Sen sijaan laki ja ase-

tukset velvoittavat tekemään valistustyötä aI-
koholijuomien käytön rajoittamiseksi ja niis-
tä aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi.

Jo pitemmän aikaa on Neuvostoliiton alko-
holipolitiikassa voimakkaasti suuntauduttu
miedompiin juomiin. Viinejä ja olutta suosi-
malla voidaan vähentää monia akuutteja hait-
toja. Alkoholismin yleisyys on maan viiniseu-
duilla pienempi kuin votkan käyttöaiueilla.
Mietojen linjaa toteutetaan, paitsi ohjaamalla
kuluttajia ostamaan mietoja juomia, ennen
kaikkea tuotantoa rajoittamalla. Votkan ja
konjakin tuotantoa vähennetään asteittain.
Samanaikaisesti on maan viinintuotantoa laa-
jennettu, mikä näkyy kansainvälisissä tilas-
toissa; Neuvostoliiton osuus koko maailman
viinintuotannosta on noussut lähes 9 prosent-



tiin oltuaan kymmenen vuotta aikaisemmin
hieman yli 3 prosenttia (Sulkunen 1974).

Vuonna 1972 Neuvostoliiton Kornmunisti-
nen Puolue ja maan hallitus käsittelivät toi-
rnia juoppouden ja alkohollsmin vastustam.i:
seksi (ks. myös Alkoholipoliittisia rajoitustoi-
menpiteitä Neuvostoliitossa, 1972). Näiden
päätösten nojalia on rnm. rajoitettu alkoholin
tarjontaa. Myyntipaikkoja on vähennetty.
Työpaikkojen Iäheisyydessä ei myydä alko-
holia, työmaaruokaloissa on a-ikoholipitoisten
juomien myynti ehdottomasti kieiletty, lo-
manviettoalueiden sanatorioissa ei alkoholia
ole tavallisesti saatavissa lainkaan. Myynti-
aika on päivittäin rajoitettu klo 11 ja 19 vä-
Iiseksi ajaksi ja ravintolat sulkevat ovensa
Neuvostoliitossa varhain, yleensä klo 23. Suu-
rina pyhinä ei alkoholia myydä lainkaan.
Tarjoilu ravintoloissa on kielletty humalai-
sille. Tässäkin kohdin suhtautuminen väke-
vün on huomattavasti ankarampaa kuin vii-
niin ja olueen. Nyt pyritään suuntautumaan
myös siihen, että kahviloissa ei tarjottaisi
alkoholia. Alkoholin anniskelu ja myynti on
kielletty alle 18-vuotiaille. Tämän ja muiden-
kin säännösten rikkomisesta myyjä tai tar-
joilija saa, paitsi rangaistuksen, siirron toi-
seen työtehtävään.

Alkoholin hinnan merkityksestä ja käyttä-
misestä aseena kulutuksen rajoittamisessa
käydään Neuvostoliitossa keskustelua. Vuo-
den 1972 muiden toimien yhteydessähän suo-
ritettiin melko huomattava votkan ja konja-
kin hinnankorotus. Tä11ä hetkellä ei o1e
suunnitelmissa uusia hinnankorotuksia, ja
usein painotetaankin sitä, ettei hinnankoro-
tusta voi käyttää ainakaan irrallaan muista
toimenpiteistä. Myös hintapolitiikka suosii
mietoja juornia.

Vuoden 1972 lainsäädännön muutosten vai-
kutuksia pidetään myönteisinä ja niiden poh-
jalta jatketaan toimintaa alkoholiongelmien
ehkäisemiseksi. Siirtymistä miedompiin juo-
miin on tapahtunut. Vaikka Neuvostoliitosta
ei ole saatavissa alkoholin kokonaiskulutuk-
sen lukuja, arvioitiin, että kulutus ei viime
vuosina ole nous.sut. Psykiatristen sairaaloi-
den alkoholipotilasmäärä on jälleen vähenty-
nyt ja tämän katsotaan kuvastavan pitkäI1e
kehittyneiden alkoholiongelmien vähenemis-
tä.

Ennaltaehkäi,sg j a u ali,stus

Neuvostoliiton terveydenhuoltojärjestelmän
tärkeimpänä periaatteena on ennaltaehkäisy.
Tämä ei ole 5rksinomaan terve5idenhuol.l.on
asia. Ennaltaehkäisevä työ käsittää iääketie-
teeilisten toimien lisäksi sosiaalisia ja talou-
dellisia toimenpiteitä (The system of public-
health services in the USSR, 1967, s. 46-66).
Velvoitteet tehdä ehkäisevää työtä myös aI-
koholiongelmia vastaan on kirjattu lainsää-
däntöön. Koska asia on tärkeä, se on koko
valtion tehtävä. Eri tahojen, hoidon ja huol-
Ion, hallinnon ja miliisin, tieteen ja tutki-
muksen tulee toimia yhdessä, ei toisistaan
riippumatta.

Lukuun ottamatta Baltian maita ei Neu-
vostoliitossa ole raittiusperinnettä eikä -lii-
kettä. Baltian maissa toimii raittiutta edistä-
viä ns. Anti-Bacchus -k1ubeja. Tällaisten pe-
rustamista on suunniteltu muuallekin maa-
han. Suomen raittiusliike nähdään sangen
myönteisessä valossa ja todettiin, että meillä
on tässä suhteessa merkittävä etumatka.

Koska raitis vaihtoehto on niin vieras, läh-
detään valistustyössä siitä, että monet käyttä-
vät alkoholia. Alkoholin ns. positiivisia vai-
kutuksia ei tuoda esille vaan todetaan, että
eräissä yhteyksissä voi nauttia alkoholia,
esim. perhejuhiissa. Niin ikään korostetaan,
että alkoholin nauttimisen yhteydessä olisi
syötävä tukevasti. Toisaalta painotetaan, että
eräissä yhteyksissd alkoholia ei saa nauttia
lainkaan. Jos alkohoiia tällöin kuitenkin naut-
tii, on kysymyksessä "rikos itseään vastaan,,.
Raskaana olevien naisten, sydäntautisten,
kawuikäisten ja urheilijoiden tulee pidättäy-
tyä kokonaan aikoholin käytöstä. Lisäksi
käyttö työssä on ehdottomasti kielletty, suu-
rimman huomion saavat osakseen Iiikerrne ja
kuljetusala sekä rakennustyöt ja muut vaa-
ralliset työt.

Valistustyö on keskitetysti johdettua ja ta-
pahtuu viisivuotissüunnitelmien j a vuosittais-
ten suunnitelmien puitteissa. Koko maan osal-
ta työstä vastaa tohtori Loranskin johtama
terveyskasvatuksen keskusinstituutti Mosko-
vassa. Ennaltaehkäisevän valistuksen kohtee-
na ovat ennen kaikkea suuret työpaikat, vi-
rastot, tehtaat ja kollektiivitilat, koulut ja op-
pilaitokset sekä luonnollisesti sairaalat ja
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muut hoitolaitokset. Näiden varainkäyttöä
valvotaan, jotta riittävä määrä varoja osoite-

taan ennaltaehkäisevään terveystyöhön' Va-
listusmateriaalina käytetään luentoja, julis-
teita, kirjasia sekä kuva- ja ääninauhoja. Te'
levision, radion ja tehdistön välityksellä ta-
voitetaan nekin, jotka muuten ehkä jäisivät
ilman valistusta. Televisiossa esitetään joka

viikko ohjelmaa alkohoiiongelmista, seloste-

taan oikeusjuttuja, Iääkäreiden suorittamien
tutkimusten tuloksia jne. Keskeinen muoto
ovat filmit, joita esitetään television lisäksi
elokuvateattereiden alkufilmeinä, työpaikoil-
la ja muualla järjestettävissä tilaisuuksissa.
Voimassa olevien säädösten mukaan joka

vuosi on valmistettava uusia filmejä, jotta
uudet ajatukset tulevat esille. Filmeissä on

käsitelty mm. alkoholin vaikutusta raskau-

den aikana, liikenteessä ja työssä sekä alko-
holin yleisiä fysiologisia vaikutuksia. Filmien
ja muun valistuksen perillemenoa seurataan
ja näin saatua tietoa käytetään hyväksi uusia
toimia suunniteltaessa.

Ennaltaehkäisevään työhön kuuluu edel-

leen sekä fyysinen että psykososiaalinen ym-
päristö. Sosiaalisessa ympäristössä toveriku-
rilla ja koliektiivisella vastuulla on tärkeä
merkitys (ks. Tuominen 1973). Esimerkiksi
asuma-alueilla asukkaiden muodostamat e1i-

met tarkkailevat ympäristöä, kohtuutonta
juopottelua ja järjestyshäiriöitä. Juhliminen
asunnoissa ei ole sallittua klo 23 jälkeen.
Työyhteisöissä käytetään myös taloudellisia
sanktioita. Juopolta otetaan työsuorituksista
annettavat lisäpalkat pois ja hänen juopotte-
lunsa takia heikentyneen suorituksen vuoksi
oikeus lisiin, kuten ns. 13. kuukauden paik-
kaan, voidaan poistaa koko prikaatilta. Tämä
Iisää kollektiivisuutta työprikaatissa ja työ-
toverien huolenpitoa toinen toisestaan. Kai-
kin keinoin pyritään estämään ns. drop out
-tapausten syntyminen eli putoaminen yhtei-
sön ulkopuolelle.

Alkohnlt ong elmat i a ni.t den käsi.ttelg

Suhtautuminen juopuneena aiheutettuihin
rikkomuksiin ja järjestyshäiriöihin on sangen

tiukkaa. Juopumus on raskauttava seikka ja
juopuneena tehdystä rikoksesta saa tavalli-
sesti kaksinkertaisen rangaistuksen. Vain

188

silloin, kun kysymyksessä on sairauden kal-
tainen alkoholismi, voidaan humalassa ollut
todeta syyntakeettomaksi lääkärin lausun-
non perusteella. Toisaalta alkoholiongelmai-
nen saa vankilassa ollessaankin kaiken mah-
dollisen hoidon. Jos rangaistu toimitetaan
sairaalaan, hänellä on kaikki potilaan oikeu-
det. Oikeuspsykiatrialla on Neuvostoliitossa
pitkä perinne. Sen problematiikka nousee sai-

raan ihmisen syyntakeettomuudesta rikoksen
tekohetkellä. Oikeuspsykiatrisen lausunnon
perusteella voidaan myös määrätä hoitoon

vastoin asianomaisen omaa tahtoa. Tämä oi-
keus on kuitenkin vain tuomioistuimella.

Rattijuoppoustapauksissa ei tunneta pro-

millerajoja ja vaikka asiasta käydään keskus-

telua, ei sellaisia ole suurrnitteillakaan. Läh-
tökohtana on täysraittius ratissa. Ratti-
juoppouden toteamisessa käytetään puhailus-
pussia ja riittää, että tulos on positiivinen.
Ensimmäisellä kerralla pelkästä rattijuop-
pousrikkomuksesta on rangaistuksena aj okor-
tin menetys kuudeksi kuukaudeksi, toisella
kerralla kortti menee vuodeksi' Seuraavana
vaiheena on kortin menetys kokonaan. Alko-
holisteiksi todetuille ei ajokorttia myönnetä.

Alkoholiongelmaisten vapaaehtoista hoitoa
pyritään kaikin tavoin suosimaan ja sen osuus

kasvaa. Hoitoon voi mennä ilman lääkärin
määräystä ja suurin osa tekeekin näin.

Lievempiä tapauksia hoidetaan hoitopis-
teissä (dispanser), joissa on tarjolla erityis-
palveluja päihdeongelmaisille (Lisitsin 1972,

s. 60-61). Pitemmälle kehittyneiden ongel-
mien kohdalla tulee kysymykseen sairaala-
hoito. Tätlaisia tapauksia hoidetaan psykiatri-
sen sairaalan alkoholiosastolla. Lisäksi on ole'
massa erikoissairaaloita. Hoitoaika eri neu-

vostotasavalloissa vaihtelee 6-24 kuukauden
väli[ä, Psykoterapian ja ryhmäterapian li-
säksi ja rinnalla käytetään hypnoosia. Lääke-
hoidossa käytetä2in mm. antabusta ja apomor-
fiinia. Lääkehoidossa korostetaan sitä, ettei
se yksinomaisesti käytettynä voi olla tulok-
sellista, vaan vain muun hoidon yhteydessä
ja tarkoin valvottuna. Aversioterapialla, joI-
la on yhteyksiä pavlovlaiseen refleksiteoreet-
tiseen ajatteluun, on ylipäänsä keskeinen ase-

ma.
Viime vuosina on kokeiltu uutta hoitomuo-

toa, josta on saatu myönteisiä kokemuksia,



ja sitä laajennetaan nykyisen viisivuotissuun-
nitelman aikana kolminkertaiseksi. Alkoholi-
ongelmaisia sijoitetaan tuotantolaitosten yh-
teyteen muodostetuille osastoille. TäIIöin he

saavat tehdä työtä omassa ammatissaan ia
osallistua hoitoon työn ulkopuolelia. Koke-
musten mukaan monet ovat hoitojakson pää-

tyttyä jääneet työskentelemään samaan paik-
kaan ja menestyneet työssään hyvin.

Eestissä ja muissa Baltian maissa on 60-Iu-

vun lopulta ollut alkoholistien ryhmiä, jotka
on muodostettu yhdessä Iääkärin kanssa.

Tällaisia muotoja pyritään kehittämään edel-
Ieen; parhaita tuloksia on ryhmissä saavutet-
tu siIloin, kun ongelmaiset ovat samalla osal-

listuneet muuhun hoitoon. Ryhmillä on yh-
teisiä piirteitä AA-Iiikkeen kanssa, jota koh-
taan Neuvostoliitossa tunnetaan kiinnostusta.

Selutämi,sasemat

Lähiaikoina on odotettavissa, että Suomeen
perustetaan ensimmäiset selviämisasemat.
Neuvostoliiton suurissa kaupungeissa selviä-
misasemia on ollut jo ennen toista maailman-
sotaa. Moskovan kolmessakymmenessä piiris-
sä on jokaisessa täIlainen. Neuvostoliitossa
selviämisasemat ovat sisäministeriön (milii-
sin) alaisia, kurr taas esimerkiksi T§ekkoslo-
vakiassa järjestelmä on osa terveydenhuolto-
organisaatiota. Terveydenhuoltoon ollaan j oka
tapauksessa läheisessä yhteydessä. Mm. Le-
ningradissa jokainen asemalle joutunut ohja-
taan lääkärin puheille ja hänelle annetaan
valistusta alkoholiongelmista, näytetään fil-
mejä jne. Työpaikalle ilmoitetaan myös sään-
nönmukaisesti asiasta.

Asemilla on käytössään autoja, joilla juo-
puneita voidaan noutaa. Miliisin lisäksi mm.
yhteiskunnallisten järjestöjen vapaaehtoiset
sekä yksityiset kansalaiset voivat tuoda ase-
malle juopuneita. Henkilökuntaan kuuluva
väIskäri - ammattikoulutuksen saanut hen-
kilö, jolla on lääkintäoikeus tarkastaa
asiakkaan kunnon ja vammat. Tarvittaessa
asiakkaalle annetaan ensiapu ja hänet toimi-
tetaan sairaalaan aseman ambulanssilla. Juo-
puneet, mutta muuten terveet pannaan nuk-
kumaan. Asemalla asiakasta pidetään 3-24
tuntia. Ennen poislähtöä tai kymmenen päi-
vän kuluessa on suoritettava 15 ruplan (n.

?5 mk) maksu. Jos maksua ei ala kuulua, se

otetaan suoraan palkasta. Lähtiessään asiakas

saa tehdä kirjallisen huomautuksen kohtelus-
ta, mikäli katsoo aihetta olevan.

Selviämisasemalla kiinnitetään huomiota
terveydellisiin seikkoihin. Lääkehoitoa anne-
taan ja asiakasta tarkkaillaan jatkuvasti ko-
ko yön. Terveydenhuollon koulutuksen saa-

nut välskäri päivystää. Järjestelmää pidetään
hyvänä ja nykyisellään riittävänä, kuoleman-
tapauksia ei myöskään pääse sattumaan.

Tutki.mus

Neuvostoliiton alkoholitutkimus on painottu-
nut luonnontieteeliisesti. Pisimmälle mene-
viä tuloksia lienee saavutettu psykoneurolo-
gisessa tutkimuksessa, jossa maalla on tun-
netut voimakkaat suuntauksensa. Ny§ään
tällaista tutkimusta tehdään myös mm. meillä
Suomessa. Kuitenkin korostetaan, että itse
alkohoiiongelmalla on niin sosiaaliset, talou-
delliset kuin 1ääketieteellisetkin puolensa,
joista mitään ei saa tutkimuksessakaan jättää
huomiotta.

Viimeisten 4-5 vuoden aikana alkoholiin
Iiittyvää tutkimustyötä on tehtv aikaisempaa
enemmän. Tutkimustyö on keskittynyt muu-
tamiin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin. Näitä
ovat esimerkiksi Serbiskille omistettu oikeus-
psykiatrian instituutti Moskovassa, jonka joh-
tajana toimii suomalaisillekin tuttu proresso-
ri G. Morozov, mm. hypnoosiin erikoistunut
psykoneuroloqian instituutti Moskovassa, jota
johtaa professori Rozhnov, Venäjän Neuvos-
totasavallan psykiatrian instituutti Moskovas-
sa, josta tunnetaan mm. professori Efrem-
sonin perinnöllisyyteen kohdistunut tutki-
mustyö. sekä Behtereville omistettu tutkimus-
laitos Leninqradissa.

Lääketieteelliset instituutit eivät ole yksin-
omaisesti tutkimuslaitoksia, vaan ne osallis-
tuvat hoitotyöhön ia niiden velvollisuutena on
harioittaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Tä1-
1ä tavoin tutkimukselle väIttämätön yhteys
käytäntöön säiIyv. Samaa seikkaa ylläpitää
myös se, että valistustyön tulee pohiautua
tieteellisen tutkimuksen tuloksiin. Kolmante-
na yhteytenä käytäntöön on seuranta, joka
kohdistuu hoitoon, suoritettuihin alkoholipo-
liittisiin toimenpiteisiin ja alkoholin vastai-
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sen valistuksen vaikutuksiin.
Kirjallista aineistoa neuvostoliittolaisista

tutkimuksista on meillä kovin niukalti saa-
tavissa. Tutkimustuloksia julkaistaan lehdis-
tössä ja erikseen ilmestyy alkoholia ja alko-
holin vastaista työtä käsitteleviä julkaisuja.
Viime vuosien lisääntyneen alkoholitutki-
muksen aikana on laadittu mm. useita väi-
töskirjoja, joita toisin kuin meillä ei ole pai-
nettu, vaan ne ovat saatavilla vain kirjas-
toissa.

Viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa on
selvitetty mm. nuorten aikoholin käyttöä.
Tulosten mukaan juopumustapaukset koulu-
laisten keskuudessa ovat erittäin harvinaisia
eikä alkoholiongelmaisia nuoria juuri tapaa.
Viinien ja väkevien juomien käyttöä on ver-
rattu toisiinsa. Tämä on osaltaan ohjannut
suuntaamaan kulutusta miedompiin juomiin.
Edelleen on selvitetty huumeiden, oopiumin
ja kannabistuotteiden, käyttöä etelän perin-
teisillä alueilla. Tutkimus vahvistaa käsitystä
siitä, ettei Neuvostoliitossa esiinny huumeon-
gelmia, perinteinen huumeiden käyttö on
käymässä iatkuvasti harvinaisemmaksi. Le-
ningradissa tehdään tieteiden välistä tutki-
musta, johon osallistuu psykiatrien lisäksi so-
siologeja ja kasvatustieteilijöitä. Haastattelu-
menetelmällä tehtävässä tutkimuksessa on
tarkoitus pyrkiä ennakoimaan alkoholismin
ja alkoholiongelmien esiintymistä ja syntyä.

Itse alkohoiisrnin tutkimus on keskeisellä
sijalla. Eräiden ihmisten on todettu olevan
muita aittiimpia aikoholismille. Tällaisiin ris-
kiryhmiin kuuluvat mm. aivovammaiset, hen-
kilöt joilta osa mahalaukkua on jouduttu
poistamaan ja psyykkisesti sairaat. Alkoholis-
teilla ja runsaasti alkoholia käyttävi1lä on
todettu myös perimän muutoksia ja on ha-
vaittu, että heille syntyy keskimääräistä
enemmän vammaisia lapsia. Tämä pitää paik-
kansa, vaikka olosuhteisiin liittyviä tekijöitä
vakioidaankin.

Hoitomuotojen tutkimuksesta voidaan mai-
nita hypnoosi ja psykofysiologian laaja kent-
tä. Mielentilatutkimukset kuuluvat Neuvosto-
liitossa oikeuspsykiatrian alaan. Differentiaa-
lidiagnostiikan metodit ovat pitkäI1e kehit-
tyneet ja alueella tehdään laajaa tutkimus-
työtä, jossa alkoholi on keskeisellä sijalla.
Mielenkiintoista tutkimustyötä tehdään Le-
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ningradin yliopiston sosiologian laitoksella,
jossa pyritään kehittämään pienryhmämeto-
deja alkoholismin hoitoa ja torjuntaa varten.
Tämä iiittyy maassa laajemminkin käynnissä
olevaan keskusteluun uusista hoitomuodoista.

V arkutteita u aihdettau a

Neuvostoliitossa ollaan sangen optimistisia ai-
koholiongeiman käsittelyn suhteen vaikka sa-
malla nähdäänkin, ettei ongelmien poistumi-
nen o1e lähitulevaisuuden kysymys. Hoito
tuottaa tuloksia ja ennaltaehkäisy jo karsii
hoidettavia.

Ajankohtainen k;rsymys on kaikille yhteis-
kuntaelämän aloille vaikutuksensa ulottava
tieteellistekninen kumous. Parhaillaan pohdi-
taan teknologian ja kaupungistumisen vaiku-
tuksia ihmisen psyykeen. Täliä taas voi olia
vaikutuksia päihteidenkin käytön kannalta.

Päihdepolitiikassa ja päihdeongelmaisten
hoidossa asetetaan Neuvostoliitossa ja Suo-
messa monia samoja kysymyksiä. Vastaukset
ovat monesti toisiaan muistuttavia, mutta hy-
vin monessa suhteessa myös erilaisia. Epäile-
mättä tähän vaikuttaa suuresti se, että yh-
teiskuntajärjestelmät poikkeavat toisistaan.
Päihdepolitiikan ja -huollon monet vaikutteet
ovat meille tulleet Yhdysvailoista ja muista
Iäntisistä maista. Olisi kuitenkin paikallaan,
että täIläkin alueella tutkimuksessa, hoidossa
ja eri viranomaisten kesken päästäisiin Neu-
vostoliiton kanssa ajatusten ja kokemusten
vaihtoon ja hyödylliseen yhteistyöhön.
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