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Ranskalaisilla on suurjuojien vankka mai-
ne. Viiniä joka aterialla, olutta janoa
sammuttamaan,aperitiivin aikaan pastis-
ta tai, kuten nykyään, viskiä. Puhumatta-
kaan kahvin ohella nautituista lasillisista.

Ranska on myös ennätysten maa. Yksi
bistro 200-250 asukasta kohden. Esimer-
kiksi Saksan liittotasavallassa alkoholin
anniskelupaikkoja on yksi 300-350 asu-
kasta kohden.

Vuonna 1975 ranskalaiset käyttivät f04
litraa viiniä asukasta kohden. Viinin
kulutus on nykyään lievästi vähenemään
päin, aperitiivien ja vahvempien juomien
taas kasvamassa. Ranskassa alkoholin
kulutus on puhtaaksi alkoholiksi muun-
nettuna vuosittain n. 9 milj. hehtolitraa.
Huikea määrä sekin.

Vuonna 1972 tehdyn tilaston mukaan
Ranska kirjaa vuosittain 35 000 alkoholin
aiheuttamaa kuolemantapausta. Tähän
lukuun sisältyy maailmanennätys: f8 000
maksakirroosiin kuollutta vuodessa.

Alkoholista johtuvien mielenterveys-
häiriöiden vuoksi maassa suljetaan lai-
toksiin vuosittain 35 000 ihmistä. Sekin
lienee maailmanennätys.

Miksi juodaan?

Mikä saa ranskalaisen juomaan? Tai
tarkemmin, mitkä ovat ne jokapäiväiset
tilanteet, jotka saavat ihmiset tarttumaan
näinkin hanakasti lasiin? Vastaus on yhtä
moniselitteinen kuin kädenliike ranska-
laisen kahvilan sinkillä ballon de rougen
äärellä: melkein mikä hyvänsä...

Kaikki syyt ovat yhtä hyviä, todetaan
tutkimuksessa, jonka on suorittanut Mic-
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helle de Vulpianin johtama yksityinen
mielipidetutkimusinstituutti COFREM-
CA tukijanaan Comitd National de D6-
fense Contre l'Alcoolisme (Kansallinen
alkoholisminvastustamiskomitea), Rans-
kan sosiaalihallinnon rahoittama julkinen
elin.

COFREMCA:n tutkijat lähtivät hake-
maan vastausta ympäri Ranskaa 2 000
kyselylomakkeen ja 40 yksityiskohtaisen
haastattelututkimuksen avulla. Tulokset
julkaistiin tämän vuoden helmikuussa.

"Uskomattomat määrät alkoholia kulu-
tetaan ilman sen kummempaa motivaa-
tiota", sanoo Michelle de Vulpian. "Erityi-
sesti meitä hämmästytti se suuri määrä
alkoholia, joka nautittiin päivän kuluessa
ja viikon varrella vain pelkän tavan
vuoksi, rutiiniin kuuluvana asiana tai
sitten vieraanvaraisuuden ja kohteliai-
suuden vuoksi." .. . "Tämän perusteella
voisi päätellä, että alkoholistiksi tulemi-
seksi ei välttämättä tarvita mitään erityi-
sen suuria ongelmia", toteaa de Vulpian.

Kyselytutkimuksen otos oli edustava:
mukana oli ranskalaisia absolutisteista
alkoholisteihin. Muutamille haastatelta-
ville annettiin käyttöön nauhuri, jolla
heidän oli määrä nauhoittaa tuntemuk-
siaan silloin kun heidän teki mieli ottaa
lasillinen.

Juomisen motiivit olivat usein ristirii-
taisia. Jotkut joivat, koska olivat onnelli-
sia, jotkut koska olivat surullisia. Jotkut
joivat ollakseen tulematta liian onnelli-
siksi ja pysyäkseen "normaalimmassa"
surullisuuden tilassa. Jotkut vastuunalai-
sessa asemissa olevat joivat, koska olivat
vastuunalaisessa asemassa, ja työttömät



joivat siksi, että olivat työttömiä.
Lasillinen otettiin myös junamatkan

alkaessa, työtä alettaessa tai siksi, että oli
tehty hyvin töitä. Lasia kallistetaan pitkin
vuotta, rentoutumisen vuoksi, ja lomilla
siksi, että lomalla pitää käyttää tilaisuutta
hyväkseen, kun vihdoinkin saa juoda. "Ja
sunnuntaisin, sehän on selvä, otetaan
aperitiivit."

Yksinäiset juovat yksinäisyyttään, pi-
tääkseen moraaliaan yllä. Seurassa juo-
daan tunnelman kohottamiseksi. Juodaan
myös siksi, ettei alkoholia tarvitsisi sen
kummemmin miettiä.

Jotkut juovat, koska tuntevat syylli-
syyttä siitä että juovat. Juodaan, jotta
unohdettaisiin että juodaan.

"Näyttää siltä, että alkoholi on vastaus
moniin ärsykkeisiin, jotka voivat olla joko
toistensa kanssa ristiriidassa tai ainakin
hyvin erilaisia. Jotkut juovat säilyttääk-
seen jonkin sisäisen jännitteen, olipa se
sitten myönteinen tai kielteinen, tai sitten
murtaakseen tuon jännitteen, joka myös
voi olla joko myönteinen tai kielteinen",
sanoo de Vulpian.

Useimmat juomarit kehittyvätkin hy-
viksi oman mielentildnsa manipuloijiksi
alkoholin avulla. He juovat päästäkseen
tiettyyn humalatilaan. Erityistä arvoa
pannaan sille, että todella tiedetään omat
rajat ja ettei niitä ylitetä.

"Todelliset suurjuomarit, joita haastat-
telimme, olivat erityisen ylpeitä siitä,
etteivät he koskaan tulleet humalaan. He
olivat oppineet tuntemaan oman humal-
tumisensa rajat, ja jos he alkavat illan
kuluessa tuntea ylittäneensä tuon rajan,
he lakkaavat juomasta. He aloittavat
kuitenkin uudelleen vielä saman illan
kuluessa, kun tuntevat, että pää alkaa
selvitä."

"Tämä on yksi nykyisen viski-innostuk-
sen syitä Ranskassa", sanoo de Vulpian.
Suurjuomarit väittävät sen olevan juo-
man, jonka kanssa ei koskaan tule yllä-
tyksiä omaa humalatilaa arvioitaessa.

Juhlissa ja illanvietoissa myös kohtuul-
lisemmin juovat arvostavat kykyään
arvioida oma päihtymyksensä. Jokainen
yrittää saavuttaa samanlaisen keventy-

neen mielentilan, ja jos joku vieraista
tuntee olevansa muita selvempi, hän
ryhtyy juomaan lisää, jotta humalaisem-
mat vieraat olisivat hänestä siedettäväm-
piä.

Kolme neljäsosaa ranskalaisista asettaa
itse jonkinlaisen rajan omalle juomisel-
leen - ei esimerkiksi joka päivä lasillista.
COFREMCA:n tutkimuksen mukaan eri-
tyisesti henkisen työn tekijät varovat
juomasta ennen jotakin tiettyä kellonai-
kaa illalla. "Jos nyt haluaisitte tarjota
Ranskassa jollekin tällaisen tietyn ihmis:
ryhmän edustajalle lasillisen, hänen en-
simmäinen reaktionsa olisi katsoa kelloa."

Tällaiset itse asetetut rajat johtuvat
vain siitä, että ne vaimentavat omaatun-
toa. Itse asiassa rajat ovat sellaisia,
etteivät ne estä näitä juojia juomasta
kaikkea sitä, minkä he muutenkin joisi-
vat. "Itse kukin näistä rajanvetäjistä vielä
höllentää entisestään rajojaan, sitä mu-
kaa kun juomisesta on tullut tapa ja
päihtymiseen tarvitaan entistä enemmän
alkoholia", sanoo de Vulpian.

Näille omantunnonjuojille on myös vis-
ki osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, sa-
moin kuin niille, jotka tietoisesti manipu-
loivat päihtymystään. Syy on se, että
harvat ranskalaiset pitävät viskin mausta
ja että tämä toteamus rauhoittaa heitä.

"Kun Ranskassa ennen juotiin hyviä
viinejä ja konjakkia, sitä pidettiin juo-
mientuntijoiden herkutteluna, vaikka itse
asiassa sekin juominen kätki alleen muita
motiiveja." Nyt ranskalaiset - ja erityi-
sesti ne ryhmät, joita pidetään muodik-
kaitten tapojen luojina ja joiden käyttäy-
tymistä seurataan - tunnustavat käyttä-
vänsä alkoholia samalla tavoin kuin lää-
kettä.

Juomis en r aj at j a alkoholiu alistus

Virallinen alkoholipolitiikka on yrittänyt
iskostaa ranskalaisten mieliin muutamia
juomisen rajoja. Useimmiten siteerattu
on Le Haut Comitd d'6tudes et d'informa-
tion sur I'alcoolisme -järjestön suositus:
Enintään puoli litraa alkoholipitoisuudel-
taan lO-prosenttista viiniä päivässä nai-
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sille. Hiukan enemmän istumatyötä teke-
välle miehelle. Ruumiillista työtä teke-
välle miehelle korkeintaan kolme neljän-
neslitraa viiniä päivässä. Siinä kaikki. Ei
koskaan aperitiivejä, ei ruoansulatusta
edistäviksi sanottuja alkoholijuomia eikä
ryyppyiltoja bistrossa. Eikä koskaan al-
koholia alle l8-vuotiaille.

Yleisesti ranskalaiset lääkärit ovat sitä
mieltä, että näiden rajojen sisällä pysyt-
täessä alkoholista ei ole haittaa. Suositus-
ta pidetään kuitenkin ankarana ottaen
huomioon ranskalaisten juomatavat.

Mikäli kaikki 53 miljoonaa ranskalaista
todella eläisivät tämän suosituksen mu-
kaan, vuosittain kulutetun alkoholin mää-
rä puhtaaksi alkoholiksi muunnettuna
olisi laskelmien mukaan kuitenkin suurin
piirtein sama kuin nykyäänkin. Tilastolli-
sesti ranskalaiset eivät siis ole ryyppy-
kansaa. Todellisuudessa alkoholismi on
Ranskan kolmanneksi tuhoisin kansansai-
raus sydäntautien ja syövän jälkeen.

COFREMCA:n tutkimus viittaa myös
siihen, että muutamat nykyään vallitse-
vat käsityksen juomisesta ja alkoholis-
mista eivät pitäisikään paikkaansa.

Useimmat haastatelluista kielsivät
juoneensa yksin. Kun heiltä kuitenkin
kysyttiin tarkemmin edellisen päivän
juomisesta, osoittautui, että he olivat
sittenkin juoneet yksinään. Samoin haas-
tateltavat, jotka ehdottomasti ensin kiel-
sivät juovansa liikaa, usein myönsivät
liian alkoholin käyttönsä haastattelijan
"tunnustaessa" olevansa itse huolissaan
omasta juomisestaan.

Tutkimuksen yhtenä menetelmänä oli
se, että haastattelijat seurasivat tutkitta-
viaan ja rekisteröivät näiden päivittäisen
alkoholin kulutuksen. Kun haastatelta-
vien antamia tietoja verrattiin mukana
seuranneen tutkijan muistiinpanoihin, tu-
loksena oli, että haastateltavat olivat
useimmissa tapauksissa joko aliarvioineet
tai tietoisesti valehdelleet päivittäisen
juomisensa määrän.

Viime vuosina Ranskassa tehdyillä tut-
kimuksilla on yritetty tarkalleen määrit-
tää s€, minkälaiset alkoholimäärät ai-
heuttavat esimerkiksi maksakirroosin.
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Useimmiten siteeratun tutkimuksen mu-
kaan naisten maksakirroosin vaara li-
sääntyy, mikäli naiset juovat enemmän
kuin kolme neljänneslitraa viiniä päiväs-
sä. Tämä tutkimus on perustunut niihin
tietoihin, joita naiskirrootikot ovat itse
antaneet alkoholin kulutuksestaan.

"Voi olla, että naiset todellakin ovat
paljon herkempiä alkoholille kuin miehet,
mutta on myös mahdollista, että naiset
aliarvioivat omaa kulutustaan enemmän
kuin miehet", sanoo de Vulpian todeten
samalla, että mitä enemmän syyllisyyttä
joku tuntee juomisestaan, sitä suurem-
malla todennäköisyydellä hän aliarvioi
juomisensa määrää.

Tutkimuksen mukaan absolutistit ovat
sellaisia, jotka ovat yrittäneet muiden
tavoin manipuloida omaa mielentilaansa
alkoholilla mutta jotka ovat epäonnistu-
neet, koska heidän reaktionsa alkoholiin
ovat olleet liian voimakkaita. He ovat
joko tulleet rajusti pahoinvoiviksi tai
heidän on ollut mahdotonta kontrolloida
omaa käyttäytymistään alkoholin vaiku-
tuksen alaisena.

"AA-liikkeen teoria on hyvä, koska se
auttaa poistamaan moraalista häpeä-
merkkiä alkoholismista. Meidän tutki-
mustulostemme mukaan näyttäisi kuiten-
kin siltä, että juuri absolutistit ovat
erityisen herkkiä alkoholille' ja että juuri
terveistä juomareista tulee alkoholiste-
ja."

Myös alkoholisminvastaisten kampan-
joiden järjestäjille tutkimus antanee uut-
ta ajattelemisen aihetta. Tutkimuksen
mukaan jopa pelkän alkoholi-sanan kuu-
leminen - melko kielteisessäkin yhtey-
dessä - sai ihmiset haluamaan lasillista.

Itse haastattelijoistakin useimmat jou-
tuivat toteamaan alkoholin kulutuksensa
lisääntyneen haastattelukierrosten aika-
na. Kotonaan haastatellut tarjosivat
yleensä haastattelijoille alkoholia. Myös
tutkimustietojen yhteenvetoja tehdes-
sään haastattelijat sanoivat kaivanneensa
alkoholia tavallista useammin.

Tarkoittaako tämä sitten sitä, että
kaikki alkoholisminvastaiset tiedotus-
kampanjat ovat tuomittuja epäonnistu-



maan? Eivät välttämättä, sanoo de Vul-
pian. Hänen mielestään suurin virhe
näissä kampanjoissa on tähän asti ollut
alkoholismin kaikkein synkimpien puo-
lien esiinvetäminen - perheen pahoinpi-
telyt, sillan alle joutuminen, maksakirroo-
si. Tällainen sanoma kuitenkin torjutaan
helposti: "Ei koske minua." Samasta
syystä vuosien päässä olevasta maksakir-
roosin riskistä puhuminen ei tehoa, koska
"kirroosin saavat muut, en minä".

de Vulpianin mukaan tehokasta on
juomisen jokapäiväisten haittojen esiin-
tuominen. "Tehokasta on sanoa: alkoholi
aiheuttaa onnettornuuksia. Se uskotaan.
Tai kun todetaan, että ilman alkoholia olo
on parempi. Sekin tehoaa."

Mutta kaikkein tehokkaimmin ranska-
laisiin vedotaan yksinkertaisesti näin:
alkoholi lihottaa. Yksi harvoja tutkimuk-
seen" osallistuneista, joka oli kokonaan
Iopettanut alkoholin käytön, oli muuan
menevä ja menestyvä mies. Hän oli
lopettanut juomisen näyttääkseen pa-
remmalta uimapuvussa.
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