AA starkt i Finland
AA uppstod i USA och spred sig
til! en borjan enbart i protestantiska
miljoer. Under 60-talet kom Latinamerika och katolska liinder med.
AA har nu också ratt sina forsta brofåsten i socialistiska och islamska
lander och i de ind ustrialiserade landerna i Fjarran Ostern.
- I Finland ar AA exceptionelIt
starkt. Idag finns det 5 600 medlemmar som har varit nyktra minst
ett år, under 80-talet har tillvaxten
varit ungefår 10 % årligen. I slutet
av år 1988 fanns det 498 grupper i
Finland, plus 74 grupper på olika
institutioner. Medan rorelsen i andra lander har varit mycket medelklasspraglad, spred den sig i Finland
forst bland arbetare och darefter till
andra samhallsgrupper.
- Den finska projektgruppen består av 7 forskare. Det har varit en
mycket spannande upplevelse for
forskarna att samIa in forskningsmaterialet. AA har ju inget centralt beslutsfattningssystem, som skulle ha
kunnat ge en generelI tillåtelse att
utfora undersokningen. Varje medlem och grupp fattar sjalvstandigt
beslut om detta. Desto vardefullare
har det varit att AA-medlemmarna
har forhållit sig oppet til! forskarna
och positivt til! projektet, konstaterar Klaus Makela.
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medlemmarna.
- Inom ram en for de har principerna kan man i AA behandl a saker
som ar personliga och kansliga. Detta kan man ju i princip gora på
många satt. Med hjalp av ett fyrfålt
kan man analysera olika mojligheter
att glanta på privatlivets hagn, beroende på om vad och med vem man
talar:
- Nar man bearbetar det omedvetna soker man sitt fordolda, autentiska jag. AA stravar till något annat: man graver in te i det omedvetna eller fornekade jaget, utan meningen med det man berattar ar att
arligt prata om sina egn a erfarenheter. Nar var och en i tur och ordning oppet och arligt forsoker beratta om sig sjalv blir resultatet både en
emotionelI lattnad och dessutom
modellinlarning. Med hjalp av and-

ras erfarenheter skaffar man sig omdomesfOrmåga, vardagsklokhet
in te egentligen generella normer for
hur man skall bete sig.
- Reglerna for social samverkan
ar också mycket centrala for AA:s
funktionsduglighet, vid sidan av den
andliga sidan, dvs. de 12 stegen.
Många institutioner som bygger på
AA:s filosofi - såsom Minnesotamodellen - har visserligen tagi t til!
sig de 12 stegen, men inte reglerna
for kommunikation och samverkan.
Detta rar viktiga konsekvenser.
- Visst finns det många interna
konflikt- och friktionsytor i AA. Men
det vasentliga ar and å att rorelsen
trots allt hålls ihop och fungerar
framgångsrikt - och hur det går til!,
det stravar projektet til! att forstå,
sager Klaus Makela.

ICAA:s alkoholpolitiska
grupp mattes i Berlin

Syftet med ICAA:s alkohol politiska grupp ar att uppratthålla och stimulera debatten mellan forskare, beslutsfattare och dem som ar verksamma på fåltet, genom att ta stallning til! kunskapen om alkohol ur en
alkohol politisk synvinkel, genom att
identifiera olika alkoholpolitiska alternativ och genom att granska fordelar och nackdelar med olika alkoholpolitiska åtgarder.
Den alkoholpolitiska gruppen
samiades til! sin åttonde sesSIOn l
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juni i år i samband med ICAA:s 35:e
mote i Vastberlin. Sedan 1986 har
gruppen prioriterat fyra teman:
varldshandeln med alkohol, reaktionerna på WHO:s stallningstagande
vad galler nation ell alkoholpolitik,
inkopsgranser for alkoholdrycker
samt alkoholreklamens rollo 1989
upptogs alkoholpolitiken och den
ekonomiska integrationen samt substitution mellan olika drycker och
prispolitik som nya teman.
Det var på forhand bestamt att
motet i Berlin skulle koncentrera sig
sarskilt på alkoholpolitiken och den
ekonomiska integrationen samt på
alkoholreklamen. Dessa teman fick
också sitt berattigade utrymme, men
aven andra viktiga frågor diskuterades. Det ar namligen svårt att planera och forutsaga vilka diskussioner
som fOrs i gruppen; det beror på den
aktuella alkoholpolitiska situationen,
på sammansattningen av deltagare
och - framfor allt - på vilka amnesområden som intresserar de villiga foredragshållarna. Gruppen har
ju inga ekonomiska resurser att bestalla papers over amnen som intresserar medlemmarna, for att inte taia
om att man skulle kunna betaia resor och uppehalle for foredragshållare man onskar inbjuda.
Ett gladjande - och for somliga
också overrask and e - drag i årets
mote var det starka inslaget av deltagare från USA. Om den alkoholpolitiska gruppens debatter tidigare
praglats av en diskret nordiskhet och
ett skandinaviskt, monopolcentrerat
tankande, blev de nordisk a deltagarna denna gång involverade i mycket
upphetsade debatter, dar utgångspunkten var USA:s grundlag och olika tolkningar av den - och representanterna for Sydafrikas alkoholindustri lat in te heller bli att utnyttja
sin yttranderatt. Å andra sidan bor
en debatt om relationen mellan
grundlag, yttrandefrihet och alkoholreklam inte vara frammande for
en nordbo heller - en sådan fordes
ju bl.a. i Finland då alkoholreklamen forbjods på 1970-talet.
Den på forhand som viktig bedomda diskussionen om EG och alkoholpolitiken gav ett relativt magert utbyte. I olika framforanden
och diskussioner beskrevs visserligen
den aktuella situationen, men en li knande "geist" som forra året fanns
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in te ianforandena Ufr Osterberg
1989). Situationen kan visserIigen
delvis forklaras med att inge t sarskilt
uppseendevackande intraffat under
det gångna året, och forhållandena
kan vara helt annorlunda om ytterligare ett år. (For den som ar intresserad av den aktuella situationen rekommenderas boken "EG, alkohol
och Norden", redigerad av Christoffer Tigerstedt) .
Det andra huvudtemat, reklamen
fOr alkoholdrycker, infriade daremot
forvantningarna. Den session, som
holls gemensamt med alkoholupplysningsgruppen, var experimentell i
så bemarkelse att den inte var uppbyggd på foredrag, utan i stallet på
forberedda diskussionsinledande inlagg - och experimentet tycktes slå
val ut. Inledarparen behandlade effekterna av alkoholreklamen - inledare var Maija Salo från Finland
och Tony McGuinness från England, regleringen av alkoholreklamen - har drabbade David Pittman
och Robert Dennison från USA samman, samt den internationella regleringen av alkoholreklamen - dar
Eduard Muster från Schweiz och
Norman Giesbrecht från Kanada inledde diskussionen.
Den betydelsefullaste sessionen
under alkoholpolitiska gruppens mote denna gång intraffade emellertid
på torsdagen, då å ena sidan Alexander Wagenaar och Harold Holder
från USA och å andra sid an nordborna Tomas Helgason från Island
samt Bjorn Lundkvist och Bjorn
Rydberg från Sverige framtradde.
Dagens tema var effekterna av regleringar av alkoholens tillganglighet
på konsumtionen av alkoholdrycker.
Wagenaars och Holders foredrag behandl ad e overfåringen av vinfOrsaljningen från monopolets hagn till privata fåretag. Deras analys behandlade Iowa och Vast-Virginia, dar de
kunde påvis a att fårflyttningen av
vinet från monopolfåretagen till privata livsmedelsbutiker lett till såval
en okad totalkonsumtion som en
okad konsumtion av vin. Okningen
av vinkonsumtionen uppgick i Iowa
til! 93 procent och i Vast-Virginia
til! 48 procent (Wagenaar & Holder
1990). Wagenaar hade också ett annat paper på sessionens program,
som behandlade åldersgranserna får
alkoholinkop och deras effekter på

konsumtionen av alkoholdrycker
samt darmed relaterade skadeverkningar. USA ar ju ett intressant
land, av den anledningen att man
under 1970-talet sankte åldersgransen får alkoholinkop, medan utvecklingen under 1980-talet har gått i
motsatt riktning - får tillfållet ar
den lagliga åldersgransen i samtliga
USA:s delstater 21 år. Wagenaar
har redan tidigare rapporterat om
effekterna av andrade åldersgranser
(se t.ex. Wagenaar 1983). Hans rapportsammanfattning detta år sade i
klartext vad som mojligtvis var bittert att svalja får de narvarande representanterna får alkoholindustrin.
"Hojningen av åldersgransen får alkoholinkop från 18 till 21 år sanker
alkoholkonsumtionen bland ungdomen. Tidigare har det påvisats att
vagtrafikolyckorna minskar bland
18-20-åringar, och denna undersokning visar att detta har samband
med en sankt alkoholkonsumtion ...
Ett annat anmarkningsvart resultat
ar att den lagre alkoholkonsumtions~
nivån tycks bestå nar dessa unga bl ir
aldre. En lagre alkoholkonsumtion
innan man uppnått den lagliga åldersgransen får inkop kompenseras
alltså inte bland 18...., 20-åringar efter
det att den lagliga åldersgransen får
inkop uppnåtts" (Wagenaar & Holder 1990).
Tomas Helgasons presentation
behandlade introduktionen av olproduktion och -fårsaljning på Island i
mars 1989. Hans foredrag visade att
Olet blev så populart på Island att
totalkonsumtionen av alkohol okade
med 23 procent från 1988 till 1989.
Detta skedde trots att olets frislappande kombinerades med en minskning av vinkonsumtionen med 25
procent och av starkspriten med 18
procent. SpecielIt kraftig var okningen av alkoholkonsumtionen bland
ungdomen, något man hade kunnat
lara sig red an veckan innan på Kettil Bruun Society's mote i Budapest
(se Guomundsd6ttir 1990). Sålunda
ger de islandska erfarenheterna Ytterligare bevis får att en okad til!ganglighet til! alkoholdrycker hojer
totalkonsumtionen (Helgason 1990).
Lundkvists och Rydbergs fOredrag
anknot till samma tema eller frågan
om vad som hander med alkoholkonsumtionen nar det kommer nya
alkoholdrycker
på
marknaden,

drycker som har en lagre alkoholhalt
an de drycker som tidigare marknadsfårts. De drog slutsatsen att introduktionen av drycker med låga
alkohol halter inte automatiskt leder
till någon sankning av konsumtionen. Frislappandet av mellanolet i
Finland och Sverige samt av olet på
Island har tvartemot lett till en konsumtionsokning, eftersom de nya
dryckerna har varit lattare tillgangliga an de tidigare. Daremot bed orner
Lundkvist och Rydberg att det ar
mojligt att sanka alkoholkonsumtionen genom att sanka alkoholhalten i
drycker som red an finns på marknaden. I detta avseende kommer de
svenska bryggeriernas aviserade
sankning av alkoholhalten i starkol
att erbjuda ett intressant material
får kommande studier (Lundkvist &
Rydberg 1990).
I andra papers som presenterades
under motet behandlades bl.a. Ungerns och Polens alkoholpolitik, prevention av alkoholproblem i Sverige
och Australien, alkoholbruk bland
studerande i USA och Kanada och
problem i samband darmed, samt
ungdomens attityder till alkoholreklam i Kanada. (Ett fullstandigt motesprogram samt de paper, som lades fram under motet, kan bestallas
från Bjorn Rydberg, Systembolaget,
S-103 54 Stockholm, Sverige).
Nasta år mots den alkoholpolitiska gruppen i borjan av juni i Stockholm. Om antalet deltagare fortsatter att oka i oavbruten takt och om
nivån på de framlagda fåredragen
hojs i samma takt som de senaste
två-tre åren, kan man vanta sig en
mycket intressant nionde session.
Kiillor

Guomundsdottir, Asa: The Impact of
Beer on Icelandic Youth. Paper presented at the Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol, Budapest, Hungary, June 3-8
1990
Helgason, Tomas: Alcohol policy: resolutions and realities. Paper presented
at the 35 International Institute of the
ICAA, Berlin, Germany, June 10-15
1990
Lundkvist, Bjiirn & Rydberg, Bjiirn: Is
the introduetion of new beverages with
lower alcohol content a way to decrease
consumption of alcohol? Paper present ed
at the 35 International Institute of the

ICAA, Berlin, Germany June 10-15
1990
Tigerstedt, Christoffer: EG, alkohol
och Norden. NAD-publikation nr 19,
Helsingfors 1990
Wagenaar, Alexander C.: Alcohol,
Young Drivers and Trallic Accidents: Effects of minimum-age laws. D.C.Heath
and Co., Lexington, Mass. 1983
Wagenaar, Alexander C. & Holder,
Harold D.: A Change from Public to Private Sale of Wine: Results from natural
experiments in Iowa and West Virginia.
Paper present ed at the 35 International
Institute of the ICAA, Berlin, Germany,
June 10-15 1990
Wagenaar, Alexander C. & O'Malley,
Patrik M.: The Legal Drinking Age of21
in the United States: Effects on drinking
practices, risky behaviors and trallic
crashes. Paper presented at the 35 International Institute of the ICAA, Berlin,
Germany,June 10-15 1990
Osterberg, Esa: ICAA:s alkoholpolitiska grupp befaster sin stallning. Alkoholpolitik 6(1989): 2, 174.
Esa Osterberg

Nytt Center for
missbruk i Kanada

I Kanada har man i decennier betraktat bruk av såvallegala som illegaia berusningsmedel och droger
som ett allvarligt problem. Det
ok and e bruket av kokain under slutet av 1980-talet fårebådade att ett
drogproblem av USAs omfattning
också kunde bli Kanadas ode.
Under fårhandlingarna om en
landsomfattande alkohol- och drogstrategi blev det uppenbart att det
var svårt att effektivt tillgodogora sig
sakkunskapen i de olika staterna.
Således blev det en del av strategin
att uppratta en kommitte får att undersoka, om det fanns behov får ett
expertorgan på nationelI nivå får alkohol- och drogfrågor.
I den rapport som David H. Archibald gav till fårbundsregeringen
fåreslog kommitten grundandet av
ett nationelIt missbrukscenter (Canadian Centre on Substance Abuse).
Den behovliga lagstiftningen antogs

slutgiltigt i slutet av år 1988 och centret inledde omedelbart sin verksamhet.
Centret ar ett halvautonomt organ, som får sin grundfinansiering
från den kanadensiska regeringen.
Utover det kan man soka ekonomiska bidrag från andra håll, men enligt
de nuvarande verksamhetsprinciperna soker man und vika konkurrens
om pengarna med andra existerande
organisationer. Forbundsregeringen
utser styrelsens fem medlemmar.
Dessa fem u tnamner de ovriga 14
medlem marna i ledningen.
Som ordfårande får direktionen
fungerar David H. Archibald. Direktor får centret ar Jan Skirrow. Han
ar bnd får sitt arbete i Albertas alkoholism- och drogkommitte och
bl.a. som organisator av ICAA:s
(International Council on Alcoholism and Addictions) kongress i Calgary år 1985.
I mars i år planerade direktionen
centrets framtida uppbyggnad och
personalpolitik och beslot, att det
skulle indelas i fyra olika verksamhetsenheter: forskning och utveckling av politik, information, informations- och samarbetsverksamhet
samt utbildning. Alldeles nyligen
har centrets personal utokats med
tre personer och målsattningen ar
att utoka den ytterligare, tills antalet
uppgår till cirka femton.
Centrets verksamhet tacker såval
legal a som illegal a beroendeframkallande medel, till vilket kanadensarna raknar fårutom alkohol, droger och psykofarmaka också tobak.
Centrets målgrupper ar regeringarna, olika yrkesgrupper, kommuner,
frivilliga organisationer, arbetsmarknadsorganisationer och fåretag i den
privat a sektorn. Målsattningen ar
att minska eller avlagsna de problem
som sammanhanger med missbruk
av beroendeframkallande medel.
Verksamhetsmedlen ar tre: I) att
framja kanadensarnas medvetenhet
om frågor i anslutning till missbruk
av beroendeframkallande medel, 2)
att framja kanadensarnas deltagande i program som skall minska
probiernen med missbruk och 3) att
framja effektiva program som motarbetar beroendeframkallande medel.
Centrets verksamhetside ar att erbjuda basta mojliga sakkunksap som
bas får diskussioner, men att undvi-
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