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Laittomista päihteistä on kirjoi-
tettu vuosien saatossa lukema-
ton määrä kirjoja, joissa itse ai-
neita ja niiden käyttöä on tar-
kasteltu hyvin monenlaisista nä-
kökulmista. Samalla on tuotettu
suunnaton määrä tasoltaan vaih-
televaa valistusmateriaalia, josta
kasvattajan kuin myös nuoren
itsensä tulisi löytää ”faktat huu-
meista”. Toisaalta kattavia ja
yleistajuisia teoksia ei liene edel-
leenkään liikaa. Lääkäri ja Uta-
hin yliopiston apulaisprofessori
Paul Gahlinger pyrkii kirjallaan
täyttämään kyseistä aukkoa ja
käy teoksessaan läpi lähestul-
koon koko huumekentän. 

Laittomien huumeiden histo-
ria, farmakologia, vaikutukset,
käyttötavat ja yleisimmin vää-
rinkäytettyjen päihteiden aine-
kohtainen esittely muodostavat
kirjan punaisen langan. Hieman
yli puolet kirjan neljästäsadasta
sivusta käytetään ainekohtaiseen
esittelyyn, jossa käsitellään klas-
sisten huumausaineiden lisäksi
koko joukko synteettisiä design-
huumeita sekä harvinaisempia
päihtymistarkoituksessa nautit-
tuja kasveja.

Teoksen laajuus jättää aine-
kohtaiset osuudet syvempää tie-
toa kaipaavan kannalta pinnal-
lisiksi, mutta kirja onnistunee
tyydyttämään jokaisen perustie-
toja kaipaavan tiedonjanon. Kir-
jan luku huumausaineiden his-
toriasta saattaa tarjota kokeneel-
lekin päihdealan toimijalle uut-
ta tietoa tiiviissä muodossa.

Gahlinger käy historiallisesta
näkökulmasta läpi myös Yhdys-
valtojen taistelua huumeita vas-
taan aina viime vuosisadan alus-
ta nykypäivään, eikä yritä peitel-

lä omaa näkemystään, jonka
mukaan kovien keinojen huu-
mesota olisi useilla mittareilla
mitattuna todettava epäonnistu-
neeksi. Huumeiden kulutus ei
ole vähentynyt Yhdysvalloissa
ankarien tuomioiden myötä,
merkittävämpi seuraus on ollut
vankiloiden täyttyminen. Hän
toteaa Yhdysvaltojen huumaus-
ainepolitiikasta, että huumeiden
myyjille langetetut tuomiot ovat
keskimäärin ankarampia kuin
murhasta tuomittujen. Kuinka-
han hyvin tämä mahtaa vastata
niin sanotun keskivertokansalai-
sen oikeustajua?

Kirjan johdannossa pyritään
Kettil Bruunin ja Nils Christien
”Hyvän vihollisen” tavoin aset-
tamaan huumeongelma oikeaan
mittasuhteeseensa: tupakka tap-
paa eniten, toiseksi eniten alko-
holi, sitten lailliset lääkkeet lait-
tomien huumeiden pitäessä hän-
täpaikkaa. Kirjan kantavana tee-
mana on, ettei mikään itsessään
ole hyvää tai pahaa. Tässä valos-
sa päihteetkin muodostuvat hy-
viksi tai pahoiksi vasta niiden
käyttötarkoituksen ja kulttuuri-
sen asemoinnin kautta. Kyseinen
huomautus on nähdäkseni pai-
kallaan jo pelkästään siksi, että
kemiallisten aineiden ”suhteelli-
nen pahuus” pääsee usein unoh-
tumaan kaikkein innokkaimmin
huumeita vastaan taistelevilta.

Gahlinger asettuu selkeästi
vastustamaan rikosoikeudellis-
ten keinojen valta-asemaa huu-
meiden torjunnassa; tämä mal-
tillinen kanta on luettavissa sekä
suoraan tekstistä että rivien vä-
listä. Hän on vakuuttunut siitä,
ettei päihteiden käyttö tule kos-
kaan täydellisesti häviämään

maailmasta. Huumeeton yhteis-
kunta on hänelle utopia. Histo-
rialliselta kannalta tarkasteltuna
jokaisella kulttuurilla on ollut
omat päihteensä sekä enemmän
tai vähemmän rajoittavat kult-
tuuriset koodinsa siitä, miten ja
missä kyseisiä päihteitä on mah-
dollista käyttää. Poikkeuksena
tästä mainitaan inuiittien kult-
tuuri, jossa päihteiden käyttöä ei
esiintynyt. Nykyään inuiitit kär-
sivät varsin massiivisesta alkoho-
liongelmasta. Gahlingerin mu-
kaan laittomien päihteiden käyt-
tö on ennen kaikkea kansanter-
veysongelma, jota tulisi tarkas-
tella samalla tavoin kuin vaikka-
pa infektiotauteja tai liikenne-
onnettomuuksia. 

Yleisesti on todettava, että kir-
jan runsas kuvitus ja lukuisat
pienet anekdootit ovat piristä-
viä. Lähdeluettelo on jaoteltu
luvuittain ja on viitisentoista si-
vua pitkä. Yksi ajoittain häiritse-
vä tekijä on kirjan Amerikka-
keskeisyys. Tämä on kuitenkin
ymmärrettävää, koska teos on
selkeästi suunnattu etupäässä
yhdysvaltalaiselle yleisölle. Gah-
linger onnistuu varsin suureelli-
sessa tehtävässään aivan koh-
tuullisesti ja tarjoaa laajan yleis-
katsauksen huumeisiin näkökul-
mista, jotka eivät yleensä mahdu
samaan kirjaan.
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