
Alkoholi N eua o stolütossa
Kunnon juomista, kunnon alhoholipolitükkaa

Juha Partanen

Toukokuussa l9B5 Neuvostoliiton kommu-
nistisen puolueen (NKP) keskuskomitea päätti
toimista juoppouden ja alkoholismin voittami-
seksi. Yli kaksi vuotta on nyt kulunut, ja kai-
kille on käynyt ilmeiseksi, että tässä taistelussa
ollaan tosissaan, toisin kuin vastaavissa aiem-
missa yrityksissä. Kansainvälisesti Neuvosto-
liiton kampanja on ainutlaatuinen nykymaail-
massa. Vaikka monet sen piirteet ovat peräisin
sosialistisen yhteiskunnan toimintatavoista,
uudistuksen toteutus ja saavutukset kiinnosta-
vat kaikkia alkoholin kanssa työskenteleviä.

Koska uudistuksen tavoitteita ja toimintata-
poja on moneen otteeseen esitelty lehdistössä ja
alkoholitutkimusta käsittelevässä kirjallisuu-
dessa, en puutu niiden yksityiskohtiin (vrt.
Luostarinen & Weckroth l9B5; Morawski
l986). Juoppouden ja alkoholismin vastaisen
kampanjan merkittävin piirre on sen laaja-
alaisuus ja asian saama poliittinen merkitys.

Syyt ovat yhteydessä koko neuvostojärjestel-
män kehitykseen. Täysin yksimielisiä ollaan
siitä, että perustavin ongelma on työn tuotta-
vuus. Neuvostotalouden kehitys edellyttää luo-
pumista tuotantotekijöiden määrän kasvatta-
miseen perustuvasta linjasta ja siirtymistä työn
tuottavuuden jatkuvaan kohottamiseen. Tämä
muutos on osoittautunut vaikeasti saavutetta-
vaksi. Toivottujen muutosren yhtenä merkittä-
vänä esteenä ovat vallitsevat alkoholinkävttö-
tavat. Myös puhtaasti poliittisilla näkökohdilla
lienee oma painoarvonsa. Nostamalla esiin
alkoholiongelmat Neuvostoliiton nykyjohto
korostaa eroavuuttaan aiemmasta ja vahvistaa
moraalista auktoriteettiaan.

Historiallisessa perspektiivissä Neuvostolii-
ton uutta alkoholipolitiikkaa voidaan verrata
johtavien kapitalististen maiden tilanreeseen
viime vuosisadan lopulta ensimmäiseen maail-
mansotaan saakka. Alkoholikysymykset näh-
tiin laajalti avaintekijänä työväenluokan nou-
sun esiin nostamissa poliittisissa ja sosiaalisissa
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ongelmissa, ja sotaponnistukset lisäsivät edel-
leen niiden merkitystä. Tämä antoi pontta hal-
litusten ja raittiusliikkeiden pyrkimyksille alko-
holipolitiikassa ja nosti alkoholikysymykset
poliittisen huomion kohteeksi useissa maissa.
Myöhemmin, varsinkin toisen maailmansodan
jälkeen, ne menettivät tämän yhteytensä kes-
keisiin poliittisiin ja sosiaalisiin oneelmiin ja
alkoholipolitiikasta tuli yksi sosiaali- ja ter-
veyspolitiikan erityisalue (Mäkelä l9B3). Toi-
sin kuin Neuvostoliitossa niitä ei nykypäivän
johtavissa kapitalistimaissa pidetä taloudelli-
sen kehityksen uhkana.

Käynnissä oleva taistelu juoppouttaja alko-
holismia vastaan asettaa uusia vaatimuksia
alkoholitutkimukselle. Julkaistun tiedon vähäi-
syys ja hajanaisuus on estänyt aiemmar yrityk-
set hahmottaa kokonaiskuvaa alkoholin käy-
töstä ja alkoholiongelmien ulottuvuuksisra.
Tiedon puute ei ole estänyt julkista keskuste-
lua, mutta se on jättänyt runsaasti tilaa yksi-
puolisille luonnehdinnoille ja propagandisti-
sille yksinkertaistuksille. Parin viime vuoden
aikana linja on selvästi muuttunur, ja julkais-
tujen tutkimusten pohjalta on mahdollista
hahmottaa Neuvostoliiton alkoholiongelmien
historiallista taustaa sekä uudistuksen nä-
kymiä.

Venäläinen humala

Neuvostoliitto on iso ja vaihteleva maa. Sen
kulttuurien moninaisuus on synnyttänvt useita
erillisiä alkoholikulttuureja. Kaukasian rasa-
valloissa ja Moldaviassa viini ja sen tisleet
hallitsevat kuvaa, Keski-Aasiassa pidättyvät
asenteet alkoholia kohtaan juontuvat islamin
uskosta. Nämä ovat kuitenkin vähemmistö-
kulttuureja, reunailmiöitä alkoholin neuvosto-
liittolaisessa kokonaiskuvassa.

Kuvan keskiössä on votka. Se on suosiruin ja
yleisin alkoholijuoma kautta Venäjän, Valko-



votka
väkevät viinit
pöytäviinit
olut
konjakki
samogon
yhteensä

Tauhkko 1. Venäläisten alkoholimieltymykset vuosina
1977 ja t9B4

prosenttia
selviämisasemien miespuolisesta

asiakkaista väestöstä
t977 1984 1977 1984

on harvinaista, mutta oluen suosio on selvästi
lisääntymässä perinteisen votkan kustannuk-
sella. Samogonin väistymisestä ei kuitenkaan
ole näkyvissä merkkejä.

Tietoja siitä, kuinka paljon alkoholia nauti-
taan yhdellä juomiskerralla, on esitetty vain
selviämisasemien asiakkaista. Yhteen pulloon
väkevää viiniä heistä tyytyy yleensä vajaa puo-
let, muut tarvitsevat kaksi tai kolme pulloa
(Levin & Levin 1986, 47). Akuuttien alkoholi-
myrkytysten suurta määrää on perinteisesti
pidetty yhtenä venäläisen juomisen tunnus-
merkkinä (Lisitsyn & Kopyt 1983, 73).

Venäläiselle juomatavalle on esitetty monia
selityksiä. On viitattu ilmastoon, "sateiseen ja
ilottomaan syksyyn ja pitkään, synkkään tal-
veen", joka johtaa rankkaan juopotteluun, tai
"kansanluonteen" mystisiin piirteisiin. I. A.
Golosenko (1986) sekä B. M. Levin ja M. B.
Levin (1986, 79-82) eivät anna suurta arvoa
näille selityksille. He tuovat esiin, että neljän
viime vuosisadan aikana juomatavoissa on
tapahtunut huomattavia muutoksia.

Vaikka kansallisen juomatavan tai alkoholi-
kulttuurin käsite tuntuu intuitiivisesti mielek-
käältä, sen määritelmiä ei ole helppoa täsmen-
tää. Laajassa pohdiskelussaan venäläisestä
juomatavasta B. M. Segal (1987,221-313)
viittaa ensinnäkin kulttuurin varhaishistoriaan
ja oloihin, joiden vallitessa alkoholi on tullut
kulttuurin piirissä tunnetuksi. Kristinuskon
omaksuminen Bysantista käsin ja 1200-luvun
alusta 1400-luvun loppuun kestänyt mongoli-
valta ovat kumpikin jättäneet lähtemättömän
jäljen Venäjän elämään. Toiseksi on kohdistet-
tava huomio kasvatuksen ja sosialisaation kes-
keisiin instituutioihin, joita monet pitävät tär-
keinä juomistapojen ja alkoholiasenteiden
muodostumisen kannalta. Kolmas tarkastelu-
taso liittyy juomisen ja sen seurausten yhteis-
kunnallisiin kontrollimekanismeihin sekä vaih-
toehtoisiin tarjolla oleviin tapoihin purkaa
psyykkisiä ja sosiaalisia jännitteitä ja toteuttaa
itseään.

Kansallista juomatapaa on tarkasteltava
monisärmäisenä, " ylimääräytyneenä" histori-
allisena prosessina, jonka kulkuun kietoutuu
monentasoisia tekijöitä. Avainkohdan siinä
kuitenkin muodostaa juomisen ja sen kontrol-
lin suhde. Tästä näkökulmasta katsoen on
perusteltua kohdistaa huomio valtion perintei-
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Lähde: Levin & Levin 1986, .+6

Venäjän, Ukrainan ja Baltian sekä erityisesti
Siperian. Vahvat juomat, suuret määrät sekä
humalan kaiken salliva sietäminen on perintei-
nen stereotyyppinen näkemys venäläisestä juo-
misesta. Se näyttää sopivan hyvin yhteen sen
kanssa, mitä todellisuudessa tiedetään juoma-
tavoista.

Arvioiden mukaan väkevien juomien, valta-
osin votkan, osuus alkoholin kokonaiskulutuk-
sesta oli B0 prosentin tuntumassa 50-luvun
puolivälissä. Sen jälkeen osuus on pienentynyt
noin 50 prosenttiin. V. G. Treml, joka on
yrittänyt sisällyttää kotipolttoisen viinan
("samogonin") kulutuksen vuosiarvioihinsa,
on laskenut väkevien osuudeksi alkoholin
kokonaiskulutuksesta vuonna 1973 samogon
mukaan lukien 65 prosenttia ja ilman sitä 55
prosenttia (Treml 1982, 70).

Kyselytiedot antavat tilanteesta samantyyp-
pisen kuvan. Esimerkiksi 70-luvun lopulla
Kirovin kaupungissa 70 prosenttia vastaajista
joi useimmiten votkaa, 23 prosenttia väkeviä
viinejä ja 2l prosenttia olutta (Lisitsyn &
Kopyt 1983, 78).

Mieltymykset vastaavat juomatapaa. Votka
on sekä selviämisasemien asiakkaiden että
yleensä miesten eniten suosima juoma (tau-
lukko l). Muista juomista voi todeta, että tral-
vat väkevät viinit ovat alkoholistien vakiojuo-
mia. On sanottu, että B0 prosenttia alkoholis-
teista turvautuu säännöllisesti niihin (Lisitsyn
& Kopyt 1983, 79). Miedot viinit ovat varsin
suosittuja, eikä niiden valmistus riitä tyydyttä-
mään kysyntää (Zaigrajev 1983, 99). Konjakki



sesti keskeiseen rooliin venäläisessä vhteiskun-
nassa.

Vuonna 1552 tsaari Iivana IV, Iivana
Julma, keksi siirtää alkoholin anniskelun suo-
raan tsaarin kontrolliin. Näin sai alkunsa
Venäjän kapakkalaitos, joka nimenomaisesti
oli t:irkoitettu juopotrelun tyyssijaksi. Valtio
otti siten jo varhain tiukan otteen alkoholin
kulutuksesta, lähes samoihin aikoihin kuin tis-
latut juomat tulivat käyttöön. Siitä alkaen
Venäjän ja Neuvostoliiton hallitukset ovat säi-
lyttäneet, harvoin poikkeuksin, vakaan kiin-
nostuksen alkoholin valmistusta ja kauppaa
kohtaan. Tehtävää on suuren osan ajasta hoi-
tanut hallituksen monopoli.

Tsaarinvallan kiinnostus alkoholiin oli ensi-
sijaisesti julkistaloudellinen. Alkoholitulojen
osuus tyypillisessä lB00-luvun "votkabudje-
tissa" oli 30 prosentin luokkaa, ja niiden merki-
tys kasvoi selvästi vuosisadan vaihteessa (She-
regi 1986, 145-146). Mutta hallitsijat ovat
yhtä lailla tienneet juopumuksen poliittisen
hyödyllisyyden. Alkoholi luo käyttäjässään
henkilökohtaisen vallan ja vapauden tunte-
muksia, siksi se on myös tehokas alistamisen
väline. Kuten eri aikoina on sanottu, "hel-
pointa on hallita humalaisia", "koulut ovat
vaarallisempia kuin kapakat" ja "vodka on
paras turva poliittista toimintaa vastaan".

Kehitystä arvioidessaan Golosenko (1986)
päättelee, että se, mitä kutsutaan perinteiseksi
venäläiseksi juomiseksi, juontaa juurensa
l800-luvulta. Votkan hinta laski, ja sitä oli
tarjolla kaikille perunaa raaka-aineenaan käyt-
tävän teollisen tislauksen käynnistyttyä. Vuo-
sisadan puolivälissä kapakoiden lukumäärä
ylitti puolen miljoonan. Kaikissa yhteiskunta-
kerroksissa juomisesta tuli kiinteä osa juhlaa ja
arkea. Myötätunto, jota rahvas usein tuntee
inhimillistä kärsimystä kohtaan, sulki piiriinsä
myös juopumuksen. Väkijuomiin liittyvä koke-
mus sai elävän kuvauksen venäläisen kirjalli-
suuden rikkaassa perinteessä.

Poliittisena järjestelmänä tsaarinvalta poik-
kesi ratkaisevasti samanaikaisista Länsi-
Euroopan poliittisista järjestelmistä. Perry
Anderson (1974) on laajassa eurooppalaista
yksinvaltiutta käsittelevässä vertailevassa tut-
kimuksessaan sitä mieltä, että lännessä itseval-
tius ilmaantui feodaaliaateliston joutuessa tur-
vautumaan vahvaan keskusvaltaan turvatak-
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seen asemansa nousevaa porvarrstoa vastaan.
Absoluuttinen monarkia oli siten seurausta
feodaaliyhteiskunnan hajoamisesta. I tä-Euroo-
pan maissa itsevaltius oli sen sijaan tarpeen
feod aalij ärj es telmän syntymiselle. Valtiovalta
otti alusta alkaen paljon tiukemman otteen
koko yhteiskunnasta kuin Länsi-Euroopan
maissa (vrt. Raeff 1984). Skandinaviassa
yhdistyivät Andersonin mielestä läntisen ja
itäisen yksinvaltiuden piirteet.

Tällainen historiallinen perspektiivi tarjoaa
yhden mahdollisuuden etsiä selitystä perintei-
siin venäläisiin ja skandinaavisiin viina-asen-
teisiin. Voidaan väittää, että valtiollinen alko-
holikontrolli, viinan käytön alkamisesta lähtien
yhdistyneenä valtion hallitsevaan asemaan
koko yhteiskunnassa, heijastuu alkoholin sym-
bolisiin merkityksiin. Lyhyesti ilmaistuna
venäläistä ja skandinaavista humalaa voidaan
kutsua valtiollistetuksi humalaksi,

Koska alkoholi vaikuttaa tietoisuuteen, se on
symbolisesti "sakea" substanssi, -joka soveltuu
oivallisesti välittämään erilaisia merkityksiä ja
konnotaatioita. Monissa uskonnoissa alkoholi
liittyy pyhiin asioihin, mutta tarjolla on muita-
kin merkityksiä. Kulttuurissa, siis ihmisille
yhteisten symbolien ja merkityksenantojen
tasolla alkoholi ja humala voidaan liittää val-
tiovaltaan. Kun jtrot, pääset osalliseksi tästä
vallasta, kuvaannollisesti ilmaisten, tai voit
tuhota sen tyhjentämällä pullon.

Muutama huomautus on paikallaan väärin-
käsitysten välttämiseksi. Ensinnäkään alkoho-
lin ja valtiovallan välisen symbolisen yhteyden
ei tarvitse olla suora ja avoin. Pikemmin voi
ajatella, että se ilmenee juomalle ja humalalle
annettuina ominaisuuksina kuten juoman
väkevyytenä ja rajuna humalatilana, samalla
kun juominen irrotetaan normaalielämästä.
Alkoholin kulttuuriset merkitvkset eivät toisek-
seen sulje pois alkoholin kävtön psvkologisia
perusteluja. Juominen saattaa olla "kövhän
miehen oopperaa" siinä missä voimattoman
kapinaa tai rikkaan ja mahtavan juhlaa. Argu-
mentti valtiovallasta perinteisen venäläisen
humalan avaimena ei myöskään edellytä sitä,
että samat syyt pätevät muualla, samanlaisiin-
kaan viina-asenteisiin. Itse asiassa saattaa olla
niin, että näissä asioissa vain yhteiskunnan
konkreetti historia käy selitykseksi, eivät mit-
kään abstraktit yleistykset.



Valtiollistetun humalan kääntöpuoli Venä-
jällä ja Skandinaviassa on traditionaalisten
talonpoikaisyhteisöjen juomaperinteiden syr-
jäytyminen. Nämä ovat yleensä rakentuneet
oluen tai viinin varaan) jotka on tuotettu ja
juotu oman yhteisön keskuudessa. Traditio-
naalisten yhteisöjen tiedetään soveltaneen
omia rajoituksiaan ja kontrolliaan juomiseen ja
sen seurauksiin. Tällaisiakin juomaperinteitä
Venäjällä on ollut (Golosenko 1986, 204).

Eräissä maissa, etenkin Etelä-Euroopan vii-
nialueilla, talonpoikaisperinteet jatkuivat kau-
punkien porvaris- ja käsityöläisammattikun-
nissa ja ovat säilyneet näihin aikoihin asti.
Niissä ovat kehittyneet alkoholikulttuurit,
joissa juominen yhdistyy jokapäiväiseen elä-
mään ja sosiaalisiin suhteisiin. Juomisen sosi-

aalisia ulottuvuuksia arvostetaan juoman
väkevyyden ja rajun humalan asemesta.

Samogon

Venäjällä ja Neuvostoliitossa talonpoikais-
perinteet muotoutuivat toisenlaisiksi. Laajaa
alkoholin kotivalmistusta on hallinnut laiton
kotipoltto. Yleisnimeä samogon (: itse tis-
lattu) käytetään monennimisistä juomista
kuten tshatshasta, tutovaja vodkasta, arakasta
jne. Syystä voidaankin sanoa: "Yksikään tutki-
mus alkoholijuomien valmistuksesta ja kulu-
tuksesta SNTL:ssa ei ole täydellinen ilman
selvitystä Iaittomasta kotipoltosta, jonka osuus
maan alkoholin kokonaiskulutuksesta on
perinteisesti ollut huomattava" (Treml 1982,

+7).
Omatekoiset, laillisesti valmistetut hedelmä-

ja marjaviinit ovat nekin pääosin kotitalous-
käyttöön tarkoitettuja, mutta samogoniin ver-
rattuna niiden määrät ovat merkityksettömiä
(Treml 1982, 62-66).

Tislaus on yksinkertainen teknologinen pro-
sessi, joka on toteutettavissa varsin erilaisissa
oloissa. Samogonin alkoholiprosentti vaihtelee
25:n ja 75:n välillä osuen useimmiten tavan-
omaisen votkan tasolle. Epäpuhtaudet saatta-
vat vaikuttaa sen hajuun ja makuun. Samogo-
nia voidaan valmistaa eri raaka-aineista kuten
leivästä, jauhosta, viljasta, perunoista, hedel-
mistä ja sokerijuurikkaista. Sokeri on 60-
luvulta alkaen kuitenkin pääosin korvannut
muut vaihtoehdot helppoutensa, saatavuu-

tensa ja suhteellisen edullisen hintansa ansr-

osta. Samogonia valmistettiin aiemmin pääasi-
assa maaseudulla, mutta nykyisin näin ei enää
ole. Useimmiten sitä valmistetaan pienissä
erissä niin omaan käyttöön kuin myyntiinkin.
Samogonin hinta on suurin piirtein noudatel-
lut valtion valmistaman votkan hintakehitystä;
se on kuitenkin ollut keskimäärin puolta hal-
vempaa (Treml 1982, +7-62; Levin & Levin
1986,46; Sheregi 1986, 145).

Samogonin valmistuksen ja kulutuksen
tasosta on vaikea tehdä luotettavia arvioita.
Tremlin yritys laskea ajanjakson 1955-1979
vuosittaiset luvut on merkittävä. Hänen suun-
taa antaviksi tarkoittamiensa tulosten mukaan
samogonin kulutus vaihtelee henkeä kohden
kahdesta kahteen ja puoleen litraan vuodessa

absoluuttisena alkoholina mitattuna, samalla
kun sen osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta
on laskenut noin 40 prosentista reiluun 20

prosenttiin. Arvioihin sisältyvä todennäköinen
virhe on kuitenkin suuri (Treml 1982, 68, 83).
Näissä arvioissa ratkaiseva oletus on se, että
kaupungeissa ja maaseudulla alkoholia kulute-
taan henkeä kohden yhtä paljon. Tämä on

kuitenkin ristiriidassa neuvostoliittolaisten tut-
kijoiden näkemysten kanssa. He ovat sitä

mieltä, että alkoholin kulutus ja alkoholismi
ovat olleet ja ovat edelleenkin merkittävästi
yleisempiä kaupungeissa kuin maaseudulla
(Urakov & Miroshnitshenko l9B2; Zaigrajev
1983, 97). Sikäli kuin tämä pitää paikkansa,
Treml on arvioinut luvut liian suuriksi.

Ensimmäinen maailmansota ja 20-luvun
alkuvuodet ovat merkittäviä samogonin val-
mistuksen ja kulutuksen leviämisessä. Alkoho-
lijuomien myynti kiellettiin Venäjän liittyessä
sotaan vuonna 1914. Kieltolaki oli alkujaan
tarkoitettu väliaikaiseksi, liikekannallepanon
aikaiseksi toimenpiteeksi, mutta hallitus jatkoi
sitä tsaarinvallan loppuun asti. Ensimmäiset
tiedot sen tehosta viittasivat myönteisiin tulok-
siin, erityisesti maaseudulla, ja kieltolakia saa-

tettiin jopa verrata vuoden 186l maaorjuuden
poistamiseen. Yleinen järjestys koheni ja juo-
pottelun aiheuttamat taloudelliset tappiot pie-

nenivät, pankkiin liikeni säästöön enemmän
rahaa (Ovrutskij 1985, 38; Golosenko 1986,

207-208).
Vähitellen kuva kuitenkin muuttui, ja myö-

hemmät arviot sota-ajan kieltolaista ovat olleet
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suurelta osin kielteisiä. Se oli ensinnäkin osit-
tainen, ja sillä oli selkeä luokkaluonne. Eräät
alueet, kuten esimerkiksi koko Siperia, jätettiin
kieltolain ulkopuolelle, ja ylempien luokkien
elämään sillä oli tuskin mitään vaikutusra.
Heillä oli turvanaan hyvin varustetut viinikel-
larit. Ensimmäisen luokan ravintoloissa ja kah-
viloissa alkoholin myynti jatkui, salakuljetus ja
musta pörssi kukoistivat. Apteekit saivat
myydä lääkemääräyksellä puhdasta alkoholia
jopa viisi litraa kerrallaan. Tavallinen rahvas
joutui suurelta osin turvautumaan denaturoi-
tuun spriihin ja alkoholin korvikkeisiin. Maa-
seud.!rlla samogonin valmistus lisääntyi.

Uusi sosialistinen järjestelmä peri nämä
ongelmat. Täydellinen kieltolaki julistettiin
vuonna 1919, pääasiassa Leninin aloitteesta,
mutta sitä lievennettiin asteittain sallimalla
aluksi rypäleviinien ja myöhemmin vahvem-
pien juomien valmistus ja myynti. Votkan
osalta rajoitukset poistettiin ja valtion alkoholi-
monopoli luotiin vuonna 1925 (Sheregi 1986,
145-146). Nämä päätökset tehtiin ilmeisen
vastahakoisesti. Syyt olivat jälleen kerran
ennen muuta taloudelliset. Kuten Stalin asian
vuonna 1927 ilmaisi, "keskuskomitean jäsenet,
minä itse mukaan lukien, olivat tuolloin kes-
kustelleet Leninin kanssa, joka myönsi, että
mikäli emme saa välttämättömiä ulkomaisia
lainoja, on meidän suoraan ja avoimesti tur-
vauduttava votkamonopoliin poikkeusluontei-
sena tilapäisratkaisuna" (Carr 1969, 44).

Votkan paluun myötä alkoholitulojen osuus
valtion budjetissa kohosi vuoden 1923124 kah-
desta prosentista 12 prosenttiin budjetti-
vuonna 1927/28 (Sheregi 1986, 146).

Nämä toimet merkitsivät samalla yritystä
kitkeä pois samogonin laiton valmistus. Anka-
rista rangaistuksista huolimatta paljastuneiden
kotipolttotapausten määrä oli jyrkästi kasva-
nut 20-luvun alkupuolella. Vuoden lg23laajan
tutkimuksen mukaan arviolta l0 prosenttia
talonpoikaistalouksista jatkoi samogonin tis-
lausta (Sheregi 1986, 145). Kaupungeissa lai-
ton valmistus turvasi pienituloisten, usein
huoltovelvollisten leskien elinehdot (Ovrutskij
1985, 38). Vaikka myöhemmästä kehityksestä
ei tarkkaa tietoa olekaan saatavilla, vaikuttaa
siltä, että jo aivan alusra alkaen Neuvostolii-
tolla on ollut ongelma, jota se ei ole tänäkään
päivänä pystynyt ratkaisemaan.
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J uopottelu ty öpaikoilla j a kaduölla

Käytettävissä olevien lukujen perusteella
alkoholin käyttö Neuvostoliitossa oli vähäistä
toiseen maailmansotaan saakka. Henkeä koh-
den lasketuksi kulutukseksi on kirjattu 1,9 lit-
raa absoluuttista alkoholia vuonna 1940, kun
se vuonna l9l3 oli 3,41litraa (Zaigrajev 1983,
e7).

Sodanjälkeisten muutosten hahmottamiseksi
taulukkoon 2 on koottu arvioita, joita kirjalli-
suudessa on esitetty. F. E. Sheregin luvut
perustuvat muihin neuvostojulkaisuihin, kun
taas Treml päätyi arvioihinsa monimutkaisten
olettamuksien ja laskelmien kautta. Kun ote-
taan huomioon arvioinnin vaikeudet, jotka
aiheutuvat tilastojen aukoista ja laittoman
alkoholin valmistusta koskevien tietojen puut-
tumisesta, luvut sopivat varsin hyvin yhteen.
Tremlin arviot eivät sisällä kotitekoista olutta,
hedelmä- ja marjaviinejä eikä alkoholia, joka
on varastettu teollisuuslaitoksista, liikkeistä tai
kuljetuksen aikana. Näiden erien huomioon
ottaminen nostaisi 70-luvun lopun litramääriä
ehkä yhdellä tai kahdella (Treml 1982, 67).
Huomattakoon myös, että kirjallisuudessa ja
kansainvälisissä tilastoissa on ilmoitettu mer-
kittävästi alhaisempia kulutuslukuja (Lisitsyn
& Kopyt 1983, 77.; Levin & Levin 1986, B;
Hoeveel ...,1984,6).

Silmiinpistävin piirre näissä luvuissa on joka
tapauksessa alkoholin kulutuksen nopea kasvu
vuoden 1950 jälkeen. Sheregin lukujen kanssa
yhtäpitävästi G. G. Zaigrajev (1983, 98) on

Taulukko 2. Arvioita alkoholin kulutuksesta Neuvostolii-
tossa eräinä vuosina, Iitraa absoluuttista alkoholia hen-
keä kohden

Sheregi Treml
valtion valmis- kaikki
tamat juomat juomat

1950

1955

1960

1970

1979

1980

1,85

4,82
9,22

12,63

3, l6
3,82
6,80
9,03

Löhtcct: Sheregi 1986, 147; Treml 1982, 68,83.

5,23
5,85
9, l8

I 1,52



Taulukko 3. Juomistiheys eri ikäryhmissä vuonna 1985,

prosenttia vastaajista

ikä Juo
harvoin

min kuin vanhemmat vastaajat. Tämä tukee
kirjoittajien väitettä, että "alkoholin kaipuu ei
millään tapaa ole elimellinen osa nuorison ala-
kulttuuria, vaan on pääasiassa seurausta van-
hempien sukupolvien tapojen omaksumisesta"
(Gorshkov & Sheregi 1986, 46). Alkoholin
kanssa seurustelu on kuitenkin koululaisten
keskuudessa yleisempää nyt kuin 60-luvulla
(Zaigrajev 1985,52).

Gorshkovin ja Sheregin artikkeli sisältää
myös informaatiota juomistiheyden yhteydestä
koulutustasoon ja perheen tuloihin. Nämä
tulokset vahvistavat edelleen käsitystä väestön
juomatottumuksien yhdenmukaisuudesta,
vaikkakin joihinkin eroihin on syytä kiinnittää
huomiota. Ei lainkaan juovien osuus on suurin
vähiten koulutettujen ryhmässä (33 %), ja kor-
keimmalla koulütustasolla se on pienin (22 %).
Samansuuntainen trendi ilmenee tulojen suh-
teen: raittiita on vähiten ansaitsevien ryhmässä
30 prosenttia ja parhaiten palkatuissa l5 pro-
senttia. Usein juovien määrät ovat lähes yhtä
suuret eri koulutus- ja tuloluokissa.

Selviämisasemien asiakkaisiin kohdistuneet
tutkimukset valaisevat asiaa toisenlaisesta
näkökulmasta. Selviämisasemat on tarkoitettu
yhden yön säilöönottoja varten. Asiakkaiden
on sakon lisäksi maksettava palvelumaksu. He
ovat tyypillisesti suurkuluttajia, vaikkakaan
selviämisasemalla heräämistä ei voida pitää
mitenkään harvinaisena tapahtumana neuvos-
toliittolaisten alkoholin kuluttajien keskuu-
dessa; näin on arvioitu käyvän vuosittain noin
l2-15 prosentille aikuisista (Lulotshkin l98l,
136; Treml 1982, 77). Selviämisasemien asia-
kaskunta koostuu ylivoimaisesti miehistä;
vuonna l9B4 naisasiakkaita oli seitsemän pro-
senttia. Naisten osuus oli kuitenkin kaksinker-
taistunut edeltäneiden kymmenen vuoden
aikana (Levin & Levin 1986, 6l). Kolme nel-
jästä oli naimisissa, ja suurimman ikäryhmän
muodostivat 3l-40-vuotiaat. Vähän koulute-
tuilla ja ammattitaidottomilla oli yliedustus,
mutta asuinoloiltaan asiakkaat eivät poiken-
neet muusta väestöstä. Asiakkaiden suuri
enemmistö näyttää olleen ensikertalaisia
(Levin & Levin 1986, 33-43).

Säilöönottoa edeltäneitä tapahtumia koske-
neet tiedustelut paljastivat, että 60 prosentissa
juominen oli tapahtunut työtovereiden kesken
töissä tai välittömästi sen.jälkeen ja22 prosen-
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el Juo
lainkaan

Juo
useln

-2020-25
26-30
3l-40
4l-50
50-

5l
28
2t
1B

t7
20

28

49
54
55
5l
50

2l
22

25

27

32

30

Lähde: Gorshkov & Sheregi 1986,46.

Taulukko 4. Tavanomainen juomaseura sukupuolen ja
ammattiryhmän mukaan vuonna 1985, prosenttia vas-
taajista

perhe työ- muut satun-
tove- ystävä- nainen
rit vät seura

miehet
naiset

24
23

39
49

teollisuustyöläiset 43
maataloustyöläiset 35
valkokaulustyöntekijät 46

34
25

32

38

27

23

2l
25

+
2

2

6

2

Löhde: Go*hkov & Sheregi 1986,46.

esittänyt vuotuisiksi kasvuprosenteiksi 10,5:tä

5O-luvulla, 6,7:ää 60-luvulla ja 3,2:ta. 70'
luvulla. Kuten Treml on korostanut, alkoholin
kulutuksen kasvu on vain pieneltä osin seu-

rausta väestön ikä- ja sukupuolirakenteen
muutoksista (Treml 1982, 67-69). Pääasiassa

se heijastelee muutoksia juomatavoissa.

Juomatapoja ja eri väestöryhmien alkoholin
kulutusta koskevia tietoja on toistaiseksi jul-
kaistu vähän. Eräät tulokset ovat kuitenkin
mainitsemisen arvoisia.

M. K. Gorshkovin ja Sheregin tutkimus
(198G) antaa tietoja juomistiheydestä eri ikä-
ryhmissä (taulukko 3) ja juomaseurasta (tau-
lukko 4) . "lJsein juominen" tarkoittanee use-

ammin kuin kerran viikossa. Tavallisimmin
juodaan perheen kanssa, mutta työtoverit ovat
Iähes yhtä yleinen vaihtoehto.

Kummatkin taulukot viestivät suhteellisen
yhdenmukaisesta kuvasta yli ikä- ja ammatti-
ryhmien, tosin 1B-19-vuotiaat juovat harvem-



tissa satunnaisten tuttavuuksien seurassa, l2
prosenttia tapauksista oli seurausta yksin juo-
misesta ja B prosenttia kotona perheen tai naa-
purien kanssa juomisesta. Työpaikalla juomi-
sen merkittävyyttä kuvaa se, että lähes kaksi
kolmasosaa asiakkaista oli tuotu selviämisase-
malle päiväsaikaan, ennen kello l8:aa. Kyry-
mykseen, kuinka usein he tavallisesti töissä
päivällä juovat, 70 prosenrtia asiakkaista kiel-
täytyi vastaamasta; 2 prosenttia tunnusti joka-
päiväisen työmaajuopottelun, I0 prosentilla
tätä sattui muutamia kertoja viikossa ja lB
prosentilla kerran viikossa (Levin & Levin
1986, 44--48). Muualla on raportoiru, ertä
5-25 prosenttia eri yritysten työläisistä rikkoo
työkuria tai yleistä järjestystä juopumuksen
takia (Zaigrajev 1985, 53).

Jos neuvostoliittolaisen tieteellisen kirjalli-
suuden juomatapakuvaukset ovat niukkoja ja
epäsystemaattisia, alkoholin käytön yhteyk-
sistä kuolleisuuteen, työtapaturmiin, liikenne-
onnettomuuksiin, rikollisuuteen, työn tuotta-
vuudeen laskuun jne. on sen sijaan runsaasti
julkaistua tietoa. Kaikki edellä käsittelemäni
julkaisut sisältävät tällaista informaatiota
Venäjän ja Neuvostoliiton historian eri ajan-
jaksoilta. Tietojen hajanaisuuden takia niistä
ei voida tehdä johdonmukaista yhteenvetoa,
eivätkä ne sovellu myöskään ajallisten tai kan-
sainvälisten vertailujen aineistoiksi. Kuiten-
kaan ei ole syytä epäillä sitä, että alkoholiin
liittyvät ongelmat ovat viime aikoina lisäänty-
neet ja että ne ovat saavuttaneet hälyttävät
mittasuhteet.

Tässä yhteydessä on tärkeämpää kiinnittää
huomiota kahteen erityisen ongelmalliseen ja
sitkeään juomiskäytäntöön nykypäivän Neu-
vostoliitossa. Ne ovat ensinnäkin työpaikkajuo-
pottelu ja toiseksi juopottelu kaduilla, puis-
toissa ja julkisilla paikoilla. Kummarkin ovar
mitä suurimmassa määrin miehisiä harrastuk-
sia; seurauksista joutuvar ensi sijassa kärsi-
mään työtoverit ja perheetr. Niistä ovat suu-
relta osin peräisin moninaiser alkoholiin liitty-
vät ongelmat Neuvostoliitossa. Vaikka juomi-

rMa4a Holmilan (1978) tulokset osoirtavat, että nuo-
ret neuvostoliittolaiset avioparit juovat yhdessä harvem-
min kuin suomalaiset ja että neuvostoliittolaiset vaimot
yrittävät enemmän kontrolloida miestensä juomista.
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nen, perinteiden voimasta, kuuluu perhejuhliin
ja muihin sosiaalisiin tilaisuuksiin, on ilmeistä,
että näistä enemmän tai vähemmän juhlavisra
käyttötilanteista koituu vähemmän vahinkoa,
vaikka nautitut määrät saattavat olla suuriakin
(Rubinov 1986, 97).

Työpaikkajuopottelun yleisyys käy selkeästi
ilmi edellä mainituista juomaseuraa ja selviä-
misasemien asiakkaita koskeneista tutkimuk-
sista. Sen seurauksilla on välitön yhteys talou-
den ongelmiin, mikä korostaa ongelman vaka-
vuutta. Sitä paitsi työympäristön sallivilla
alkoholiasenteilla lienee huomattava vaikutus
nuoreen, ammattiuraa aloittavaan ihmiseen.
Neuvostokansalaiselle työpaikalla on suurempi
merkitys kuin länsimaisessa kapitalismissa,
sillä työkollektiivit rai ammattiliitot käyttävät
jonkin verran tuomiovaltaa ja ovat vastuussa
useista velvollisuuksista ja etuisuuksista, kuten
esim. lomajärjestelyistä.

Kaduilla juopottelun yleisyydestä ei ole
edustavaa kvantitatiivista tietoa, mutta kirjal-
lisuudessa asiaan viitataan usein, eikä neuvos-
tokaupungissa tarvitse kauan kulkea löytääk-
seen miesryhmän, jossa päivää kulutetaan
yhteisen pullon parissa. Taganrogin kaupun-
gissa 1970-luvun puolivälissä tehty havain-
nointitutkimus vahvisti, että iltatuntien aikaan
kaduilla oleskelevista aikuisista miehistä B-10
prosenttia vietti aikaansa juomalla (Gordon &
al.l977,l4l). Kyse ei siis ole slummikorttelien
ilmiöstä, joka koskettaisi vain yhteiskunnan
laitapuolen väkeä, kuten monissa länsimaissa.
Ulkona juominen on tavanomainen miehisen
kanssakäymisen muoto.

Voidaan olettaa, että kaduilla juopottelu
johtaa helposti järjestyshäiriöihin ja on yhtey-
dessä rikollisuuden eri muotoihin. Lisäksi täl-
laiset juomisen muodot luovat ja ylläpitävät
laittomasti valmistetun tai varastetun alkoho-
lin markkinoita helpommin kuin suljetumpi
alkoholin käyttö. Perimmältään julkinen juo-
minen on kuitenkin moraalin asia: se uhmaa
avoimesti virallista sosiaalista järjestystä ja vie
pohjaa juopottelun ja alkoholismin vastaisen
taistelun uskottavuudelta.

"Raittius - elärnämrne normi"

"lJseiden kirjoittajien mukaan alkoholin
kohtuuton käyttö sosialistisessa yhteiskun-



nassa johtuu yleensä puutteellisesta kasvatuk-
sesta, epäterveistä perinteistä, suuren väestön-
osan sallivista asenteista juoppoutta kohtaan,
alkoholi- ja raittiusvalistuksen riittämättömyy-
destä, kasvatuksesta,joka ei ole nuoressa suku-
polvessa onnistunut luomaan velvollisuuden-
tuntoa perhettä ja yhteiskuntaa kohtaan,
kyvyttömyydestä huolehtia ihmisten vapaa-
ajasta, perhesuhteiden epäjärjestyksestä"
(Lisitsyn & Kopyt 1983, 159).

Juoppouden ja alkoholismin säilyminen sosi-
alismissa on kauan aiheuttanut hämmennystä
puolueen ja hallituksen ideologisessa työssä.
Ne tulkittiin pitkään kapitalistisen järjestel-
män jäänteiksi, ja tämän mukaan niiden olisi
vähitellen pitänyt hävitä neuvostoelämästä.

Jossain määrin sotaa edeltävä kehitys, jolloin
yhteiskunnan teollinen perusta luotiin kansan
valtavilla ponnistuksilla, tukikin tätä näke-
mystä. Mutta alkoholin kulutuksen ja alkoho-
liin liityvien ongelmien lisääntyminen sodan
jälkeen on saanut nämä selitykset kuulosta-
maan ontoilta. Siksi alkoholiongelmia ryhdyt-
tiin tarkastelemaan lähes yksinomaan lääketie-
teellisinä kysymyksinä huolimatta siitä, että
suurimmalla osalla selviämisasemille tuoduista
ei ilmennyt alkoholismin kliinisiä tunnusmerk-
kejä (Lisitsyn & Kopyt 1983, 3l-33).

Käynnissä olevan kampanjan luonne todis-
taa selvästi, että puhtaasti lääketieteellinen
lähestymistapa on osoittautunut riittämättö-
mäksi alkoholiongelmien käsittelyssä. Huomio
on jälleen siirtynyt, 2O-luvun tapaan,juopotte-
lun ja alkoholismin sosiaalisiin syihin.

Ei toki ole mitään syytä vähätellä tapojen ja
perinteiden voimaa: "Monien mielestä kohtuu-
ton alkoholin käyttö ja sosiaalisesti vastuuton
käyttäytyminen humalassa ovat vapaa-ajan ja
yhdessäolon luonnollinen ja itsestään selvä
muoto, mainio tapa virkistyä, tavoittaa juhla-
tunnelma, tyydyttää leikin ja intohimon tar-
peet, vapautua arjen ankeudesta ja huolista"
(Gordon &. al. 1977, l4l).

Taganrogilaisia työläisiä koskeva tutkimus
toi esiin alkoholin roolin sosiaalisessa kanssa-
käymisessä: Puolet vastaajista - sekä miehistä
että naisista - oli sitä mieltä, että olisi äärim-
mäisen sopimatonta olla tarjoamatta votkaa
aina, kun ystävät tai sukulaiset saapuvat vie-
railulle; noin 20 prosenttia miehistä ja l0 pro-
senttia naisista piti normaalina ja sopivana

määränä vähintään puolta litraa votkaa hen-
keä kohden (Gordon & al. 1977, 142). Juopu-
neiden suvaitseminen ja jopa sääliminen kuu-
luu asiaan. Käytännön tilanteissa pullosta tai
parista on apua, kun tarvitaan tavaraa, josta
on pulaa, tai kun auto pitää saada korjatuksi
tai vesijohdot kuntoon. Hyvällä syyllä voidaan
sanoa, että "on hyvin yksinkertaista pistää syy
juoppojen niskaan, mutta eivätkö syyllisempiä
ole ne, jotka edesauttavat juoppoutta" (Levin
& Levin 1986, 50).

Vanhan järjestelmän jäänteet tarvitsevat
suosiolliset olosuhteet säilyäkseen ja kukois-
taakseen. Vuoden 1983 NKP:n keskuskomi-
tean täysistunto totesi,,että olisi virheellistä
nähdä juopumus, huliganismi ja muut sopi-
mattomat ilmiöt vain jäänteinä menneisyy-
destä: "Syitä räoniin näistä'kauneusvirheistä'
on etsittävä myös nykyisestä käytännöstä, eräi-
den viranomaisten virhearvioinneista, kehityk-
semme tosiasiallisista ongelmista ja vaikeuk-
sista, kasvatuksellisten toimien riittämättö-
myydestä. Siten negatiivisten ilmiöiden hävit-
täminen edellyttää ei ainoastaan jatkuvia pro-
pagandistisia ponnistuksia, vaan myös talou-
dellisia, organisatorisia ja oikeudellisia toimia"
(Zaigrajev 1983, 100-l0l ).

Juoppouden ja alkoholismin vastaista taiste-
lua käydään nyt laajalla rintamalla, ja kansa-
laisten tuki on ratkaisevan tärkeää sen onnistu-
miselle. Väestön asenteita kartoitettiin laajalla
tutkimuksella kesäkuussa l9B5 eli pari kolme
viikkoa sen jälkeen, kun puolueen ja hallituk-
sen päätökset olivat tulleet voimaan (Gorshkov
& Sheregi l986). Päätöksille annettu suurijul-
kisuus ei ollut turhaa: BB prosenttia vastaajista
oli huolellisesti lukenut sanomalehdistä pää-
töslauselmatekstin, muut olivat kuulleet siitä
televisiosta tai radiosta. Käytännöllisesti kat-
soen kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä,
että juopumuksen ja alkoholismin vastainen
taistelu on tarpeellinen ja ajankohtainen; konk-
reettisten keinojen suhteen vastauksissa oli
enemmän hajontaa.

Taulukossa 5 on esitetty vastaukset eri alko-
holisäädösten rikkomuksia koskeneisiin kysy-
myksiin. Gorshkov ja Sheregi eivät esittäneet
tuloksia kysymyksistä, jotka koskivat juopotte-
lua työpaikalla, alkoholin tarjoamista alle 21-
vuotiaille ja alkoholijuomien laitonta kauppaa;
näiden kysymysten rikosoikeudellisesta vas-
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Taulukko 5. Julkinen mielipide kesäkuussa l9B5 juopu-
muksen ja alkoholismin vastaisen taistelun menetelmistä

rikkomus rankaisemisen kannalla
prosenttia vastaajista

juopottelu kaduilla, stadioneilla,
puistoissa
myyntisäädösten rikkominen
laittomien juomien hallussapito
j uopuneena esiintyminen j ulkisel-
la paikalla
laittomien juomien valmistus ja
säilytys ilman myyntitarkoitusta

Löhde: Gorshkov & Sheregi 1986, 43-44

tuusta ei liene ollut yhtä laajaa yksimielisyyttä.
Iällä ja sukupuolella ei ollut merkittävää vai-
kutusta vastauksiin, valkokaulusryhmät (äly-
mystö, tekniset ammatit) olivat taipuvaisia
valitsemaan tiukemman linjan kuin työläiset,
etenkin maataloudessa. Raittiiden ja useasti
juovien välillä ilmeni odotetun suuntainen ero,
vaikka jälkimmäisistäkin enemmistö kannatti
rangaistuksia. Kotivalmistuksen ja -kaupan
rangaistavuus sai keskimääräistä vähemmän
kannatusta Gruusian ja Moldavian viinialu-
eilla.

Rangaistusasteikon sopivuutta tiedustelta-
essa 40---60 prosenttia vastaajista piti pelkkää
sakkoa liian lievänä. Yhden tai kahden kuu-
kauden työleiri tai kahden viikon hallinnolli-
nen aresti arvioitiin tehokkaammaksi. Ylimää-
räisen työpalkkion tai parantola- tai lepokotilo-
man menetystä kannatertiin laajalti. Kaiken
kaikkiaan 34-50 prosenttia haastatelluisra
piti ehdotettuja rangaistuksia liian lievinä, kun
taas 15 prosentin mielestä ne olivat liian an-
karia.

Vaikka keinot eivät täysin tyydyttäneet vas-
tanneita, mikään muukaan vaihtoehto ei saa-
vuttanut enemmistön suosiota. Esimerkiksi
vain 2,4 prosenttia arvioi hinnankorotuksien
rajoittavan tehokkaasti juoppoutta ja l7 pro-
senttia halusi kieltää väkevien viinien valmis-
tuksen ja myynnin, samalla säilyttäen votka-
pohjaiset juomat ja pöytäviinit. Kieltolaki
keräsi 19 prosentin tuen. Raittiista 38 prosent-
tia ja alle 2O-vuotiaista 4l prosenttia kannatti
sitä.

Tuloksia arvioidessaan Gorshkov ja Sheregi
löytävät niistä ristiriidan. He ilmaisevat asian
seuraavasti (1986, 46-47): "Yhtäältä väestön
valtaenemmistö ehdottomasti tuomitsee j uopu-
muksen ja alkoholismin ja antaa täyden tuen
puolueen omaksumalle linjalle, jonka päämää-
ränä on näiden sopimattomien ilmiöiden voit-
taminen, jopa myöntäen välttämättömäksi tur-
vautua ankariin menetelmiin syyllisiä kohtaan.
Toisaalta osa vastaajista pyrkii sallimaan ja
jopu oikeuttamaan'hiljaisen' perhepiirissä
tapahtuvan, 'sivistyneen', 'kohtuullisen',
'perinteellisen' jne. alkoholijuomien käytön
ymmärtämättä täysin sitä suunnatonta tuhoa,
jota alkoholi aiheuttaa yksilölle ja yhteiskun-
nalle, tai heidän omaa rooliaan alkoholismin
vastaisessa taistelussa."

Zaigrajev on vastaavasti havainnut, että
vaikka juoppous tuomitaan, paljon paremmin
suvaitaan yksittäistä alkoholin väärinkäyttäjää
ja etenkin omia kohtuuden ylityksiä (Zaigrajev
1985,53).

Mutta voidaan myös sanoa, että kiistelyn
kohteena tässä on juopumuksen ja alkoholis-
min vastaisen taistelun varsinainen päämäärä.
Kahden eri ajatussuunnan välistä vilkasta kes-
kustelua on lehdistössä ja tieteellisissä konfe-
rensseissa käyty itse asiassa aina 7O-luvulta
lähtien (Levin & Levin 1986, 100). Toinen
suuntaus suosii tiukkoja kurinpidollisia ja ri-
kosoikeudellisia toimia ja pitää jopa kieltolakia
mahdollisena ratkaisuna, kun taas toinen
suuntaus luottaa siihen, että juomatavat vähi-
tellen muuttuvat kohtuullisiksi. Kieltolinjan
kannattajat voivar viitata hintapolitiikan ja
alkoholivalistuksen ilmeiseen tehottomuuteen
ja tukeutua politiikan ja hallinnon pitkään
autoritaariseen perinteeseen. He tuntuvat ajat-
televan, että ilman tiukkaa linjaa uudistus ei
saa tarpeeksi voimaa taakseen. Kohtuuslinjan
kannattajat ovat sitä mieltä, ettei pidä ottaa
pois pulloa ) vaan halu pulloon. He voivat
todeta, että juomatavat ja -mieltymykset ovat
muuttuneet, ja saavat puolelleen suuren mää-
rän ihmisiä, jotka eivät halua lisää henkilökoh-
taisen elämän kaventumista. Monien konkreet-
tisten kiistakysymysten taustalla on ehkä
perusluonteinen erimielisyys keskitetyn poliit-
tisen vallan käytöstä; toinen luottaa ylhäältä
tulevaan autoritaariseen lähestymistapaan,
toinen panee uskonsa siihen, että ihmisillä on
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oma ymmärryksensä, johon voidaan silti vai-
kuttaa toisin, vähemmän pakottavin keinoin.

Käynnissä oleva laaja-alainen taistelu on
ilmeisesti etsinyt tapaa yhdistää molemmat
lähestymistavat, eikä ole aivan selvää, onko
lopullisena päämääränä alkoholiton yhteis-
kunta vai yhteiskunta, joka on päässyt eroon
alkoholiin liittyvistä haitoista. Sellaisen vaiku-
telman voi saada, että kieltolinjan kannattajat
ovat päässeet niskan päälle parin viime vuoden
aikana, mutta on todella vaikea tietää, miten
asiat ovat koko maan mitassa. L. M. Ovrutskij
(1985) on yrittänyt täsmentää käsitteitä erotta-
malla kieltolain päämääränä ja välineenä.
Hänen mukaansa subjektiivisia edellytyksiä
kieltolain soveltamiseen ei vielä ole, mutta siitä
huolimatta taistelun lopullinen päämäärä on
alkoholiton yhteiskunta, ja sen vaatimat edel-
lytykset ovat vähitellen luotavissa. Tämä vaa-
tisi monien muiden asioiden ohella sitä, että
yliopistoihin saadaan tieteellisen raittiuden
oppituoleja, tieteellisen ateismin esimerkin
mukaisesti.

Oli tämän asian laita kuinka tahansa, juop-
pouden ja alkoholismin vastainen taistelu jat-
kuu, ja ajankohtaisten ongelmien pragmaatti-
set ratkaisut ovat nyt ehkä tärkeämpiä kuin
lopulliset päämäärät. Monia myönteisiä tulok-
sia on saavutettu ja julkisuudessa niitä on ter-
vehditty iloiten. Epäonnistumisiin kiinnitetään
vähemmän huomiota, paitsi silloin, kun niihin
liittyy sellaisten viranomaisten erottamisia,
jotka eivät ole halunneet täyttää velvollisuuksi-
aan. Mutta rekisteröity alkoholin kulutus on
kääntynyt laskuun ja monien alkoholiin liitty-
vien haittojen määrä on pienentynyt. Raittius-
vyöhykkeiksi julistautuneiden kaupunkien,
kylien, yritysten ja organisaatioiden luku-
määrä on laskettavissa tuhansissa. Yleisliitto-
lainen raittiusrintama on käynnistänyt toimin-
tansa keräten erityisesti naisia riveihinsä. Neu-
vostoliittoa näyttää elähdyttävän innotus, joka
tuo mieleen 20- ja 30-luvun. Alkuaan pelkkä
alkoholipoliittinen uudistus on laajentunut
koko talouden uudelleenorganisoinniksi,
"perestroikaksi", ja yhtä merkitykselliseksi yri-
tykseksi laajentaa sosialistista demokratiaa.
Ehkäpä tosiaan on niin, että alkoholiongelmat
voidaan ratkaista vain ratkaisemalla yhteis-
kunnan ongelmat.
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English Summary

Juln Parfuut: Allolpli Neatostolätossa. Kunnon
iuorristz,, fuffiol alholrr,lipomähLa4 ( S crious drhhbry,
selrbus alcolol policy. Tlv cue of tfu Sotirlt Unbn)

On May 7. 1985 the Central Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union (CC CPSU) made a
resolution on action to combat drunkenness and alcohol-
ism. This resolution signalled the beginning of a large-
scale reform of alcohol policy, ahd it has become clear to
Soviet citizens and foreigners alike that these ellorts are
serious, unlike similar earlier efforts. Their implications
are far-reaching, and their effects extend to the areas of
economic, political and social life. From an international
perspective the Soviet effort can be considered unique in

the contemporary world. Although many of its features
draw upon the institutional and political resources of a
socialist society, the progress and the outcome of the
reform will be of interest to anyone occupied with alcohol
issues elsewhere.

On the basis of currently available materials it is
possible to describe a broad outline ofthe background of
the reform and the attitudes of Soviet citizens to the
reforms. The key problems caused by alcohol in the
Soviet Union would seem to be drinking at work and
drinking in the streets and public places. Although it is

obviously too early to make any final assessment of the
results of the reforms, some thoughts can be offered.
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