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Berkeley, czerwiec 1988 

Celem wyjazdu był udział w Konferencji Towarzyatwa Eplde. 

miol~9icznych i SpOłecznych Badań nad Alkoholiz ••• 1 •• kettl1. 

Bruuna oraz w pracach zespołu redakcyjnego publikacji na t ••• t 

konsekwencji nagłych zmian w dostępności alkoholu. 

KonferenCja Towarzystwa im. Kett11a Bruuna odbyła 81, w 

Berkeley w Kalifornii, a jej gospodarzem była Grupa Badań nad 

Alkoholem. Uczestniczyło 120 osób z 22 krajów, z czego około 

połowe Btanowili badacze z Ameryki Północnej. Wygłoszono 84 re. 

feraty. Tematyka Konferencji okazała s1, bardzo szeroka i obej

mowała zagadnienia z zakresu epidemiologii, 80cjolog11, krym1-

nologii, ekonomii. antropologii. 

Watny wątek tematyczny stanowiły porównawcze badania .1,

dzykulturowe. których wyniki prezentowane były miOdzy innymi 

przez 5a1me Ahlstr~m z Finlandii /badania porównawcze nt. wzo-

rów picia wśród młodzieży. zrealizowane w kilkunaetu krajach/. 

Kaye M.Fillmore z U5A jwt6rna analiza badań longitudinalnych/. 

a także w kilku innych referatach. dotyczQcych doświadczeń z 

badań ~wiatowej Organizacji ZdrOWia pt. "Reakcje społeczności 

na problemy alkoholowe". Kwestia porównań m1odzynarodowych by-

xl Sprawozdanie z Konferencji Towarzystwa Epidemiologicznych 

i Społecznych Badań nad Alkoholizmem im. Kettila Bruuna. 
5-11 czerwiec 1988. Berkeley. USA 
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la centralnym zagadnieniem jednodniowego sympozjum na temat 

międzynarodowych trendów w konsumpcji al~oholu. 

Obok specyfiki kultury alkoholowej r6żnych kraj6~. badania 

porównawcze wskazuję na uderzające podobień6~wa w rozwoju sytua

cji alkoholowej na świecie. Podobieństwa te manifestuj, się 

już na poziomie statystyk konsumpcji. która w latach osiemdzie_ 

siątych uległa, przynajmniej w świecie rozwiniętym, stabiliza_ 

cj!, a nawet ograniczeniu. 

Permisywne postawy wobec alkoholu konfrontowane 9Q coraz 

częściej z postawQ bardziej rygorystycznę. przej awlajęcę się. 

zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie społecz

ności lokalnych, czy wreszcie w systemie kontroli nad alkoholem •. 

Młodzież lat osiemdzieSiQtych'cechuje. jak się wydaje, większa 

wstrzemięźliwość w porównaniu z jej rówieśnikami w poprzednich 

dwóch dekadach. Rozwijaję się szybko. nieJako ponad granicami 

państw i systemów. ruchy samopomocy. ruch Anonimowych Alkoholi_ 

ków i tp. Dynamika tego zj awiska budzi duże zaint"eresowanie w 

świecie badaczy, zwłaszcza w kontekście równoległej profesjo

nalizacji lecznictwa odwykowego. Mówiły o tym m.in. Pie 

Rosenqvist i Kerstin Stenius w referacie: ·Od optymizmu tera

peutycznego do ruchów społecznych i samopomocy: tezy do dys,ku

eji nad nowymi alternatywami w lecznictwie odwykowym w Szwecji" 

czy Chriea Appel: "Grupy samopomocy alkoholików a reakcja pro

feSjonalistów zechodnio-niemieckiego lecznictwa odwykowego". 

Ruch AA stał si9 przedmiotem zainicjowanych przez Klausa MAkala 

z Finlandii badań międzynarodowych. które realizowane SQ pod 

auspicjami §wiatowej Organizacji Zdrowia. 

Ważnym kierunkiem badań sQ prace, dotyczQce specyficznych, 

a zwłaszcza nieepecyficznych placówek, do których trafiaj, lu

dzie z problemami alkoholowymi. Placówki te analizowana 8, 
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jako instytucje kontroli społecznej, jako odpowiedź na proble_ 

.y alkoholowe. Warto tu wymienić referaty keijo Rehkonena i 

Pekki Sulkunena: ·Okrutne państwo opiekuńcze". Connie Weisner 

z USA nt. relacji między typem problemów a rodzajem instytucji, 

~ukka-Pekk8 iskalI "Koncepcja kontroli: alkoholizm, przestęp

czość. słabość.: woli", czy referat Oor!t LedewBcher i kolegów 

"Lekśrz przemysłowy i programy zapobiegania alkoholizmowi w 

holenderskich przedsiębiorstwach". Badania instytucji niespecy-

ficznych odkrywają nowy, "według określenia Rabina Rooma "trze_ 

ci 'wiat alkoholizmu·. niedostrzegany dotychczas przez badaczy. 

a obejmujQcy ludzi z problemami alkoholowymi, nie rejestr,owa

nych·przez odwykowę służbę zdrowia i trudno uchwytnych w bada

niach epidemiologicznych. 

Coraz większy wkład w społeczne badania nad alkoholem 

wnoszę prace antropologiczne. Wśród nich precyzją analizy i 

poziomem uogólnień, wykraczających daleko poza ramy swojej 

dyscypliny. wyróżniał się referat l'1ac Marshalla "Alkohol na 

wyspie Truk - czy to problem?" Interesująca była również praca 

Lucy DuPertuis "Religijne wzory abstynencji a tożsamoŚć kul

turowa w Mikronezji". w której poddano dyskUSji różne znacze

nia abstynencji /teologiczne, moralne, psychologiczne, medycz_ 

ne, polityczne/. 

Przedstawione referaty reprezentowały na ogół wysoki po

ziom metodologiczny. W niektórych dominowały wętki metodolo

giczne, zwięzane zwłaszcza z trafnością pomiaru spożycia alko-. . 

holu. Na wymienienie zasługują referaty Paula Lemmensa oraz 

Tany i Ronalda Knibbe "Porównanie wskaźników konsumpcji alko

holu; kwestie trafności autooceny". ~ohna Duffy i ~ennifer 

Waterton "Odpowiedzi losowe a pytania wprostJ oszacowanie roz

powszechnienia problemów alkoholowych w badaniach terenowych", 
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Lorraine Mi-dsnlk ·W poszukiwaniu złotego standardu: trafność. 

autooceny spożycia alkoholu·. Zagadnienia pomiaru były również 

te.atem sesji warsztatowej ·Pomiar apożycia alkoholu·. 

Inne sesje warsztatowe poświecone były na następujące te-

mety; 

- międzynarodowe badania ruchu AA, 

_ analiza wieloletnich danych statystycznych, 

- badania nad reakcjami społeczności na problemy alkoholowe, 

_ płec a problemy zwlęzane z alkoholem i innymi środkami psy-

choaktywnyml. 

Istotne zainteresowanie kwestiami metodologii ilustruje 

też przebieg dwóch eesji dyskusyjnych zatytułowanych: 

Epidemiologia, etnografia a pomiar i definiCja problemów, 

Uzależnienie od alkoholu a problemy alkoholowe: próba zbliże

nia tradYCji badawczych. 

W trakcie konferencji wygłosiłem referat "Problemy z pro

blem8mi~ Wybrane wyniki badań pilotażowych na temat reakcji 

społeczności na problemy alkoholowe". Referat zwracał uwagę 

na problemy, dotyczęce adaptacji semantycznej niektórych pojęć 

w porównawczych badaniaFh międzynarodowych. Mówił też o znie

kształceniu wyników badań, związanym silnie z postawami ankie

terów /mimowolne narzucanie respondentom określonych odpowie

dzi/ • 

Po zakończeniu konferencji brałem udział w kilku spotka

niach zespołu redakcyjnego, pracującego nad księżkę na temat 

konsekwencji nagłych zmian w dostępności alkoholu. W skład 

zespołu wchodzę, oprócz mnie, Esa Osterberg z Finlandii i 

Norman Giesbrecht z Kanady. Publikacja składać się będzie z 

kilkunastu rozdziałów, Opisujących doświadczenia r6żnych kra

jów, które przeżyły gwałtowne zmiany w kontroli nad alkoholem. 
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Omówiono szczegółowo dotychczas nadesłane rozdziały oraz usta

lono harmonogram pr~c zespołu redakcyjnego. 

Udz1ał Wf konferencji był bardzo pożytecznym doświadczeniem. 

Stwarzał warunki do zapoznania się z aktualnymi kierunkami w 

społecznych badaniach nad alkoholem. A co ważne umożliwiał rów

nież przeprowadzenie konfrontacji prac prowadzonych w Polsce i 

n8 8wiecle, zwłaszcza jeżeli chodzi o badania ~wletowaj Organi

zacji Zdrowia -Reakcje apołeczno6ci na problemy alkoholowe-. 




