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LABYNGFöRBUNDE'
. är huvudman i Cancerfonden, Biksföreningen mot cancer
. . tillhör Handikappförbundens Cenlra komnritte (HCK)
. f nansieras genom mediemsavgilter och anslag frän Statens han

dikappräd
. värnarom aryng- hem och glossektomerade medlemmar
. arbetar lör lika räfl lil behand ng,vård, rehabilitering och för en

socialtrygghet
. har loka förenlngar inom andet
. har kontakter med motsvarande förbund ul andet
. har förtroendeanslutna läkare, tandläkare ogopeder, kuratorer

och dietisler

Lokalföreningarnas kontaktet
Esk stlna. PerLndel Brogatan 1t.2tr,64400Torshä a,Te Ot6-355135

loge.A.dersson. Fådmansvägen 27.7Sr 5.1Fa un Te 023 160 95
Gäve SvBaq en, Oxtorger 1 B , 826 1]O Söderh amn Te 0270,16459
Göteborg: EricHermansson, ctarg 1 421,11 Västra Fröunda Te 031 478763
Hamslad: Bert Ardersso. Strandqatan 24, 30246 Ha mstad, TetO35 i228r3
L.köp ng N rs Björk, Ijlårdsl gen 4. 590 30 Borensberg Te or4r.4to46

ErikOh sen, Tordonsväqen 41,22227 Lu.d, TelO46-t 31405
Slockho m: Göran We . Berger Östgötagaian 61 1 I 6 38 Stockho m Tet 08 .13 46 44
Uppsaa Sven Erkssoi. Ekba.ken Löt.7401r Lan.aho m Ie a174 22OA 
Ö'ebro: BenlLndsrröm Ekeberq 7t692Flugesra Te 0r991440

Abctsplatscn är en
r€habresurs

Såmhållel måste se t ait de hand'
kappade har e1t lobb Alt iör mänga stär
nu ulanlör arbelslvet.

- Arbetel är en viklig vag ii häsa och
livskval16l och därför laktskt rehabite
rande isg siälv.

Hand kappade iår nle ses som en ar'

Del var synpunkler som Sar.ha s kon
cernchel, lilllka ordforande i hand kapp'
utredningen. Gerhard Larsson, kamförd-Ä
vid en ny gen genomförd temadag
Stockho m

lnom Samhal har vl. anförde Larsson.
un ka edarenlreter av atl organlsera eit
arbets iv som ger människor med han
dikapp chansen att utveckas och att
växa socal. En viktg utgängspunkl är
att del är lrägan onr ell arbele som byg
ger på produklof av elterlrägade varor
och tlänster. Det är ocksä vkligl aX nle
allt fokuseras pä hand kappet utan all
man slällel ser ti jndivdens möjligheter
sade Gerhard Larsson.

Temadagen genomlördes under rubriken
''Arbetsplatsen som rehabiieringsre-

KON/ IHÄG:
DEN TRADITIONELLA
TALKURSEN I LUND
VECKA 36
IV]ED LOGOPED
KERSTIN BECKER

Sista manusdag för näsla nr
ät 27 aug.

Förbundets kontakter!
Förb!ndsordlörande:
E of Bystedt, Torsväg 6,
145 71 Norsborg.
Tel0753 717 88.

Kassalörvaltare: Bo Persson. Övre
Hantverksgalan 20 A
831 36 Osiersund.
Tel063 123041

Laryngf örbundets kansli

Besöksadress:
Re mersho msg. 9.
Box 9514. 102 74 Stockholm.
Te 08-658 58 07, 658 58 09,
Textte efon 08-658 58 09
Telefax 08-668 49 30

Postgiro 85 17 54-2
Bankgiro:5703 3373
Konsu ent och
radiohiälpsekrelerare:
Helena Nyl6n Bystedl
08-658 53 33
Kansliet öppet:
Måndag Jredag
08.00 12.00. 13.00 15.00.
Övrlga tider autom. telefon-
svarare på 08 658 58 07
08,658 53 33
Konsulenter:
Malmö: Gull-Britl Mårtensson.
Fosievägen 29 B,
214 31 Ma mö.
fel 04A-92 43 42
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Handikapp nsttuter har bev jat ell ram
beLopp pä högst 285.000 kr t Hörse
skadades Fören ng Stockholm för en
andra elapp i ltveck ingsarbetel med in-
Iormalion och skrlvlo knjnq bland hörsel
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Förlångd logopedutbildning

Biksdagen har beslutal att förtänga togopedutbildningen trån tre tj fyra
är. Redan lill hösten tas den första kullen "fyra-åringal, in islockholm.
ILund gäller nyheten våren, och Göleborg hösten, 1992.

" Vi är mycket glada över det här. säger Britta Hammarberg, nyutnämnd
docent vid institulioneh för logopedi och foniatri vid Huddinge Slukhus.

En utvärdering av utblldn ngen, gjord
b and redan yrkesverksamma logope
der visade att mån önskade en förängd
utb ldning. Man hann nte smäta kun
skaperna och rnoqna t iterapeuter un
der studietiden. sade mänga.

lnlernal one lt är det vanlgt att olka
terapeutiutbi dn ngar är 4 ar ga I Fin ad
hea6ar.
- Det här internationela synsättet är
särskit vlktigt säger Britta Harnnrar
berg. Särsklll med Ec-aspekten framför
ögonen v I man ju gärna att vär utb ld-
nrng ska I sta s g andra änder
Den nya ulb dningen komrner att omiat
ta 160 poäng (examensarbetet 20 p.).
F era moment Iår ökat ulryrnme i utb ld
angen, b.a. äs- och skr vsvårig hete r,
behanding och d agnosticer ng av de
svår gheler som svårt neuro og skt han
d kappade kan ha o s.v.
Dalorbaserade ta hjälpmedel 1år p ats
utb ldningen.

Men del finns fer önskemål för ogo
pedulbidn ngen Koncentratonen av ut
b ldningsplatser tl södra Sverge är
o yckl g Umeå vore en bra. fjärde utb ld
ningsort b a. för att medverka ti att
norr and skulle få fler loqopeder Det har
varil svåfi atl fä tiänster besatta i

Norrland.

" lr'lonica Slerner Juta.

Bitta Hamnaberg är nunea dacent
och kommet ett verka vid Huddinge
Sjukhus- H gtatDleas hon tilldacent
skapet av Annika Saal Rathatf lt h ).

VARDGARANTI l(oMMER (?)

Staten bidrar med 500 mil|oner kronor under 1992 Iör införandet av en
vårdgaranti i samtliga landstihg.
llleningen är att ingen skall behöva vänta mer än tre månader pä en be-
handling.

Etl tiotaltyper av behandlingar skall omlattas av denna värdgaranli.

Delta år innebörden av en överenskom- mese metan staten och Landstnos

förbundet, godkänd av regeringen under
apr mänad år.

- [.4äfn skor ska] n1e belröva oroa sig
1ör NAR de kan la hjäp iär de behöver
en operaton e er med cnsk behand ing.
Det ar nämlgen oacceprabett att behöva
kÖa när man är stuk säger soc alrnin sler
lngea Thaen en kommentar lli ave-

- Kån nte palenten fa behandlrng \,id
d€n egna hln len slal !.rd erb]udas 

' d
annaf klin k nom slukvärdsomrädet, hos
annan siukvärdshuvudman € er hos pri-
var värdgivare.





Nu kommer Laryngförbundets stora dag:

Munhålecancer
på expertseminarium

I september kommer Laryngförbundet alt stå iör värdskapet pa det hit ntllls
oiämför|gt största arrangemang som någonsin organlserats för munhålecan-
cer'patienter norden. Det blir en fakiaspäckad dag i Läkarnas Hus i

Stockho m under medverkan av snart sagt allt vad som finns av expert s på
det här området.
lnle mindre ån sju paneler skall h nna löra fram sin information.
När panelerna och föreläsarna gjod srtt och dagen genomförd är meningen
att varje de tagare skall få ett sarnmanlaitande kompendium med srg hem.

Detla är den stora händelsen ivåd lörbund under hösten, säger
Laryngförbundets ordförande Elof Bystedt iill Lary Utöver medicinskt sakkun-
n ga i panelerna räknar vi med stort deltagande frän statliga mynd gheter och
departemeat llksom irån I ex andsting och primärkommuner
Ett ston antal anstälda nom sjukvården komrner också att återfinnas på ar-
rangemanget.

r PATIENTÖNSKEMAL SoM UPPFYLLS

- I bakgrunden trll arrangemanget linns önskemål från den aktuella pateni
gruppen om ett Jörbäitrat omhändertagande på sjukhusen llkaväl som bä re
stöd efter utskrivnrngen. säger Mon ca Sterner Juto.

Den myckna kompetens som utvecklats vid Karo inska sjukhuset vid sjuk
husets arbeie nred pat ertgruppen är det angelägel att kunskaperna också
förs ut till ol ka yrkesgrupper vrd övriga öron näsa ha s-kllniker i landet. deras
patienter tlll glädte och nytta, säger SlernerJuto.
Etl drygt tl!qotal inläoo är förberedda lör panelerna, och häribland återfinns
också patienler. Bland medverkande expedis återfinner vi: Jonas Karing.
Magnus Lind, Lv Höglund, Ann Charotte Skedebäck, Hans Strander, Ellsa-
beth P atin Danielssoa. Ann Langius, Ann-l\larie Alm6 m fl. m fl.
Närr.are upplysnlngar genom Svenska Laryngförbundet.

Gehad Larsson:

- Rällen t I arbeie mäste hävdas även
för personer rned svåra lunkiionsh nder.
Delta såvä av mänskliga som sarahå s,
ekonomiska skä|. Vägarna ti arbete och
sysse sätlning rnåste lörslärkas betyd gt
1ör dessa grupper som dag slår helt
uianrör arbets ivel

Detia anfördes av Hand kappulred
ningens ordförande, Gerhard Larsson
vd elt semnarum ianknyhlng lllHCK:s

- Ett av hafdikapputredn ngens lors aS
är alt kornmunerna ska ha ansvaret iör

alt personer med svårare funklions-
nedsättningar garånteras sysselsäitn ng.

En sådan garanri kan nnebära atl
isoerngen bryrs lör 17.000 personer
som nu sakna varie form av sysselsält-
nifg aniörde Gerhard Larsson.
Handlkapputredningen gjorde under slfl
arbet€ en undersökn ng bland 70 av an,
dets koramuner. Undersökn ngen visade
ait inte m ndre än 70 % av personer med
svärare funklionsh nder saknar arbete el
er sysseisäitning.

Hävda rätten
till arbete!



6

NAR KOlvt 
^ER 

SYNDAFTODEN?
Gång på gång har Statens Handikappråd nödgats konstate-
ra att handikappfrågorna är eftersatta.
Detta trots det nationella handlingsprogrammet i handi-
kappfrågor, enhälligt godkänt av samtliga riksdagspartier
1983.

Att studera Ec-frågor med anknytning till handikapp kommer alt vara
angeläget tör svensk handikapprörelse f ramöver.

När Slatens Handikappråd på regering
ens uppdrag 1987 ulvärderade hand-
ingsprogrammel, kunde rådel konsiaiera
att programmet inte föltdes. l\,4ycket iör
aft nle säga oändligl myakei åierstod
ali göra lör atl irandlingsprogrammels
ord sku e upphöra atl vara iust bara ord
och lörvandlas t verk ghel.Om en ny
ulvärdering glordes I dag, skulle resu ta
let av allt all döma. bl delsamma.
lngentng lyder varje fall pa nägot an

r BARA EN GEST?
Bev då det nal onella handlingsprogram
met hand kappJrågor bara en rnan les-

laton i vävilllgheiens tecken, en slors a-
oen qest ocir inte sä myckel annat?
Del v I man bara inte tro. lven nog är
konlrasien melan programmets ambit o
ner är 1983 och lLrnklionsh ndrades verk
ghei l99l biärt.

Det har inle m nst visal sig under handi-
kapprådets demokaiikampani. Under,
vd del här laget I o konferenser, har hln-
der. brster. oi! lkom gheler, för att inte
sägå orälivsor nom eii llenal sam-
hällsor.råden manats fråm lill beskådan'

Konferensrapporter har sar.manstä 1s,

utlalanden likaså. Ansvariga inslanser

har lilskrvits och uppmanats vdta älgär

Det är a liid en börlan.

I BEHÖvS SYNDAFLODEN?
[,1en sedan dä? l]rholkar droppen sle
nen? Räcker dropparna irän Slatens
Hand kappråds kampani Iör en radkal
lörändring?
Nelknappasl.
Del är nog snarare en veritabe synda-
ilod som behövs lör alt sä1ta lart på åi
gärderna inom handikappområdet.

l',4en ändå.

En grundläggande förutsäiining lor ait en
brsl ska å1gärdas - av v ket slag det
vara månde är ait den pålalas Dras
iram ur sitl skryms e. Noteras och obser
veras. Atl en vilja skapas lör att göra nå
qol ät eländel sä att de sorn iaktiskt är
den postionen att de kan göra någol
ålmlnstone på längre s k1- känner slg så
t den grad påpassade och påpuifade
av op nionen all de verkligen går åsiad
och rätlar t ldel som brlsler.

Och del är här sorn Statens Handikapp-
råds demokralikampanj kommer in bi-
den Den är eli inslrrm.,ant band iem
andra som syflar till all visonen om ell
samhäle för a a änilgen skall förverkl
gas.

(RaaulDamned i 'SHB lnfornerar")-

Fotnot: Hanlinssprosram i handikapp
lräqor ularbetades under FN:s lnter-
natone la Handikappår Iör io är sedan.
Som irar.går av Dammeris an kelovan,
åntogs progråmrnet enhälligl av riks
dagspariierna dä det överlämnades som
rapporl till Sveriges Riksdag. Slatens
Handikappråds kampani Iör demokat,
som v vidllerat lälen berörl Lary
grundar sg på della proqrams nnehå .

Programmet bör naturliglvis vara elt
akiuell arbeisverklyg lör a a hand kapp
organ satoner inl ldess att del iörverk i-
gats Red.

EG en ange!ågenhet
även för handikapprörelsen

Nägra dagar Bryssel i skarven ja
nuari-februari år övertygar om det-
ta. Samlidigt som EG frågorna stu-
deras kan man också lå del av er
farenheter från andra länder i deras
handlkappverksarnhet.
Lyd a Maximas senator för del so-
cra istiska partiet iBelgska para-
nre.tet tilhörde dem som gav oss
sådana nformatoner. och hon kun-
de tex berätta om de Belgiska
sjukkassornas handlkappersättning
och skapandet av en fond för alt ut

lämna orättvisor som drabbar han
d kappgrupper.
Just nu drvs etl hårl arbete för att
skapa en lag sorn ger alla belgare
en garanterad minimi nkomsl och
lkaså ser man lram mot en ag vad
gäler anpassning av bostäder och
kommun kat onsmedel
Nästan all slukvärd är kostnadsfr,

iksom handikapphjälpmedel. Bland
annat i ck vi Brysselbesökare lilfäl-
le besöka en skola för förstånds-
handikappade. Där var eleverna in-
delade i grupper ulilrån handikap-
pets grad och när man kom upp i

åldrar sä det var dags våjayke ar
betade lärarna med var och en
med hänsyn tagen till vars och ens
förmåga. Bland annal ingick efl
prakt kår utbi dningen.
Ove lvaTsson är fack igt engagerao i

LO TCO och är slai onerad Brysse.
I hans niormation ul oss besökare
ingick beskedet att det kommer att
satsas pä "AMU verksamhei' ute i

Europa.
När det gäler hard kappade. me
nade lvarsson, har varie EG- and atl
själv avgöra v lka insatser man anseT

sig böra göra nationellt.
d Siv Baglien.



Förbfud tobaksreklam - en reklam till döds
Sedan lång tid tillbaka har svenska folket befriats från spritreklam i olika former.
Grunden till reklamförbud på detta område är kunskaperna om alkoholens skadeverkningar.

Tobakens skadliga effekter är ocksä genom forskning och erfarenhet väl kända.
Trots detta är tobaksreklam fortfarande tillåten.

Vårt förbunds medlernmar är offer för tobakens skadeverkningar.
Vi har fått våra liv förändrade.

Vi vill på alla sätt medverka till att inte fler drabbas av cancer eller andra sjukdomar genom
tobaksbruk. Ett rimligt led idetta folkhälsoarbete är att förbjuda alla former av tobaksreklam.

LYSSNA PÅ oss soM VET! FÖRBJUD ToBAKSREKLAM NU!

Svenska Laryngförbundet - Kongressen



Statsrådet Bengt Lindqvist på Laryngkongressen:

Ni är ett föredöme i
handikapparbetet
Biträdande socialminstern, Bengt Lindqvist, som var uppskattad gäsl
vid öppnandel av Laryngförbundels kongress, gav lovord åt förbundet i

sitt inledningstal. Det skedde då han förde frågan om törbundets enga-
gemang Iör munhåle-caner-gruppens problem på tal.

LARYNGKONGRESSEN

den. Debaiten hur vil skal klara ul
satta gruppers problem och behov
har ersatts av en deba om skatte-
sänkningar och nedskärningar.

r vÄRNA SoLtDAB|TETEN
- Skal v klara 90-taets uppglt alt
åta väfärdssamhä let omfatta alla
grupper mäsle vi slä vakt om solda-
riteten och det solidarska samhälet
Så vakt om det vi uppnått, erkänn
och påvsa de bTSler som kvarstår,
attackera och undanröj deml

Handikappolitik handlar i hög grad
onr att undanröja hinder för ett bra
lv. H nder för de tagande, h nder lör
t llgängl ghet samhä lel. Det hand ar
också om att skapa och uppleva ge-
menskap glädje, värme och närhet
ti aila männ skor.- Låt mej passa på
tilfället, sade Bengt L ndqvist. att
nämna att i regeringen har lngea
Tha 6n och lag lagt fram elt förs ag
om rnrättande av elt folkhälso nst tut.
Avsikten är att skapa en häsokraft
pA del slaUiga p anet. Vi måste ska-
pa största möjlga aktiv let kring v kti-

- Jag har arbetat i handikappröre -
sen stort selt under samma tdspe-
riod som Larynglörbundet har växt
iram. Jag har klnnat se ert förbund
växa och hur n steg för steg ilyttat
fram posilionerna ti alt b i en käm-
pande organ saton 1ör era medlem-
maTs ntressen och era med ernmars
bästa. sade Bengt Lindqv st.

- Jag tycker det är nlressant att no
tera hur n på senaste trden öppnat
er också för grupper som ursprung -

gen inte fanns med er organisation
Jag tänker dä på gruppen männ skoT
med cancer i munhå an.

r NI HAR GJoRT RÄTT
- Som gamma HCK ordföranlde
och handikappol tiker sa vil jag gär

na betyga att jag tycker att det är
precs så rnan skal göra. Jag säoer
det därlör att a la v nner pa afl vi för
söker hälla samman och inte splittra
lpp oss i a lt för mänga smä organ
sationer sorn var för s g möts av svå
righeter bland annat på grund av srn
Itenhel. När funktonshindren ligger
nära varandra och man kan hitia det
här viktiga samförståndet som enar
och gör arbelet bättre och ättare är
del löredömlgt

Jag tycker n är värda en eoge
och bör stä som föredöme också för
andra, sade Bengt Lindqv st.

N,4an kan för övrigt inte påstå att
soldar tetsfrågorna intar nägon cen
lra plats i samhälsdebalten jlst nu.
Jag hyser för rnin de oro för iramt-



- EN STOR FRA66i*N

ga iolkhäsofragor, t ex akohol och
droger och en fråga som nära berör
iust er nämlgen tobaken. Alerg
Iiågor, kost och mycket annal hör
ocksä t I det här området.

I HÄLSA - KLASSFRÅGA
- I vårt iörs ag har v lyit frarr
klassperspektiv på hälsofrägorna.
Folkhäsan har 1örbättrats. ia. Men
mycket mer kan och bör göras Och
v frnner ett klaar kassperspektiv pä
hälsofrågorna. Det är en sann ng
som mäste stlderas och leda lll sär
sk lt nrktade aktvteter. Jäm ikheten
skal utgöra en ulgängspunkt ocksä I

Io khä soarbetet.
Om rökning vll iag gärna ha sagt:

Lagstltning pa det omrädet måste
LrlfoTmas så atl rökfra m jöer skal
bli det normala och rökning bl Lrn

dantag

- God iorlsättning i ert arbete Orga
n satiorens inre gemenskap och
övertygelsen om att ha rätt bär er
framåtl

"Så skall en kongress genornförasl"
Det var ett omdöme som man var
fullständigt överens om bland ombud,
gäster och medverkande.

Omdönret grundade s g på fera onrsländ gheler. kan
<te I drlo " I d. r oodå a-da oL1 -- g'.. .o' pr"g
lade förhand ngarna.
Men också dei förhällandel att onrbuden och medver
kande älade sg en föredöm iq arbetsdic pini Höll I
der. v sade stor aktivlet.
T de1 posliva omdömet orn kongressen bdrog ock
såhot.t"r"t.a too. ocf pö.:o-oa1. r) .o- or. co-
inr klade (rppträdande
Kongressfesten b ev både högtdlg och glad och det
höglid ga beslod nalurigtvs i atl en grupp he
dersmedlenmar lick sin quldnä och d plom. Ltdeade
av 1örbundets ordlörande E ol Bystedt (sonr iör övrigl
enhä iqt omvades t iörbundsordlörande lör den
komrnande kongressper oden )

Represenlatonen Irån 1ören ngarna vår praktskt taget
fu la g vd kongressen, v ket natur igtvis också bidrog
til att den blev ell lyli för Laryngförbundet
Kongressarbeiet löp1e sä elfekt vt att man avs ut-
nlngsdagen fck td och möliglret t llelt särsk I arbete
grupper där kongressdeltagarna fck dryita olika goda
räd och tips man vile ge s n förbundsledn ng lör dess
Iortsatta arbele - även dela iråoor sorn på så sätt
kunde bi ell komplemenl t den antagna verk

Kongressen hade vä kor.na gäster lrån Danmark och
\orge o{l da.<-o-1 g;-..d" -rr.e oc- .öre;.".".
Ell anla ulstälare medverkade också och vsade tör
kongressde tagarna inlressania hjä pmedel.
Göleborgs skärgård och Ä vsborgs fästning lick ocksä
kofgressbesök genom en uppskallad och so g båtu1-
llykl
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Bo Oscarssan. Cancerfonden :

Laryngförbundet
uppskattad medarbetare
Cancerfondens generalsekreterare, Bo Oskarsson, var en
av gästerna på Larynglörbundets kongress. Han uttryckte i

sitt tal inför kongressen, så som också statsrädet Bengt
Lindqvist gjorde, uppskattande ord om Larynglörbundets
arbele.

- Vi Cancerfonden är mycket g ada - Cancerfonden växte fram under
över det fina samarbete v har med so'talet. och är nu av mycket bety-
Laryngiörbundet. Jag viL gärna nför dande storek och vkl. Vi blev redan
er aila pä den här kongressen under- på ett tidigt stadium en v kt g resurs i

silyka att er ordförande och Bo Pers- cancerforskningen Det är impone-
son ofta är gäsler hos oss och altid rande hur svenska folkel iksom friv '
stä ler lpp pa a la möll ga mölen och igt taxerat sg släv för att skapa
arrangemang v anordnar. Delta dessa resurser vld s dan om de sam
uppskattar vi mycket. häl e iga och hur Sverige p acerats

Diplom och guldnal utdelades vid kangrcss
festen till nätuarande hedersmedlennar. HAr
lft v)Ann Britt Enksson, Lily Amnelius. Ake
Annelius, Elaf Bystedt (som delade ut diplam.
quldnåloch en tos til vatoch en av heders-
medlemnarna), lris Andercsan, Svea Öst och

pä cancerforskn ngens värdskarta
genom dessa insatser, sade Bo Os-
karsson.

Utöver insatser på iorskn ngens
område har vi senare Ud ägnal bety-
dande ntresse ät kunskapsutveck-
iag på cancervärdens områden iol
ka avseenden ål oss kalla det
värd!tveck ng.

Vår slrävan efter att stödja
patientorgan sat onernas arbete har
ockse i viss mån kommrt Laryng-
förbundet tl de.
Ni frnns med bland våra 38 huvud-
n'rannaotgan sat oner och där är n
uppskatlade.



De n ny a- ka ngre ssv ald a förb u nd s s\/re I s e n.

staende t v: Sven Eriksson luppsala). Elof
Bystedt (Slackhoim), Nlls Perssan (llalmö
Lu nd ), Paut Brynielssan (Linkopingsföreningen )
och sittande Siv Bagten lcävtebog). Mainy
Erikssan (Uppsala). På dlden saknas fötb\n-
dets kassaförvaltare Bo Persson (östersund).

Docent Eva Södeealn

Cance ia nd e n s g e n era I se ket e r a re

(ONGRESSG]TST:

LÄBYNI

l\laud Tllgrcn, nu pa Larynglöhundets kansli.
dlt han kan efter ex pat ät has Ttalik och
Polioskadade. dessföinnan ett tlotal * has
Sthlms läns Astma A eryilörening.



KONGRESSBESLUT
I KORTHET.

Kangessens besluta.le

godkänna den gångna kongresspero
dens verksamhel och bev la slyresen
ansvarslrihel för verksamhei och ekono
m sl. iorvatnrng

Kangressen beslutade
all

Kangrcssen beslulade
atl
göra smärre stadgejusler ngar nnebä'
rande atl kåns et skall edas av en
iörbundssekreterare sar.t alt Lrnder kon'
gressår skal det våra t 1y est med ett
represenranrskapsmöre

Kangressen beslutade
atl
uppdra ä1 förbundsstyrelsen att lllsäiia
en stado-ökomnrilte e-U
Kangressen besiulade

,dsis, a ombudsavg fter för repskap och
r,rss (alt gäia irän 1992 (300- vd
- 3rs och 200 vd endagarssarn

- ' rster och idenna avglfl ngär mali iörutom resa). Betr. färdsätt t
,a_ .enrang av här avsell s ag fastsläl-

\oo'-

'ffi-'
Eo P,

Kang.essen beslutade
ali
iastsläla stfle seurkund for Laryngfo/r-
den saml antog stadgar för fonden.
Kongressen beslutade
a1t

vata representanler i Laryngfondens
slyrelse i enlghet nred reger som fai
slä ls i londens stadgar Som fören ngs-
edamöler vades Lena Bengtsson. Kar
Nenr k Wideman sanrt Karl Erik Er ksson
cch som supp eani Er k Oh son T lord
föraide utsägs Eoi Bystedl och vdare
vades även Sven Erksson sofir styrel
se edamol T I suppeanl vades Bo

Kongrcssen besiutade
a1t

ärsavg llen för medlemskap
bundet ska lvar 40 kronor.
Kangressen beslutade
ail
nred af edning av tdigare
reglemenlen lor koshader
arrangernang iaslställa att
sammanträder m nsl4 ggr pr

Kongrcssen beslutade
all

Laryngför-

välja Eol Bysredi ril förbundsordlörande
för den nye kongressper oden. vael var
enhäl gl
Kongtessen beslLtade
att
lil 1örbundsslyre se, ordnare edamöter
utse: Bo Persson, Siv Baglien Sven
Erksson och Pau Brynelsson. samt lill
suppeanter: Llalny Erksson och N s
Persson. Ti loriroendevad revsor vala
L O. Påu sson. (auklor serad revisor:
Arne Larsson Feinste ns Rev s onsbyrå).
Suppeant lör förtroendeva de revisorn
blev Lennad Wrs6n (Fensi€ns Revi
sionsbyrä ulser ersällare iör Arne

Kongressens beslutade
a1t

til vaberedfing utse Nis Btork. Per
Linde och GLr!-Brfl Martensson.

Kanorcssen beslutede
att
godkänna förbundsslyre sens lörslag t

uppdra at Jörbundsstyre sen al1 fastsla a
p ats och datum för nästa kongress
Kong resspres diu n var Foke Erikssof
(ordf) och Jean C aesson (sek).

Kongressen beslutade
att
faststä a lörbundets namn t SVENSKA
LABYNGFöRBUNDET, iörkorlnng
SLF. och godkänna 1örbundets märke i

Kanq te sspr e s idi u m : Fa I ke Eriks son, o rdl -
och Jean Claesson- sekt

enlighet med framtaget förs ag
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I(ONGRISSGÄST: Kostnadsfria
hjålpmedel
år viktigt!
Avg Jler pä hjä pmede iör lunktonshind-
rade ls.k. egenavgifteo har njörts av
några slukvärdshuvlrdmän och andra
planerar atl lnlöra sädana avg ller
Stalens Handikappräd (SHF) anser att
det ar en demokratsk räliighel ail män
nlskor med funktonshinder skal ha lll
gång iil bra lungerande htä pmedel uian

Redan 1968 bes ulade rksdagen att
hand kappade personer sku e erhälla
hläpmedel ulan koslnad och ulan n
komstprövn ng. Då den schabon serade
hlälpmedelsersätln ngen n1ördes 1976,
forutsattes att hläpmedesverksamhelen
skulle iortsätta i överensstämme se rned
d i nt s gälande beslämmelser.

Dei lnns skä ernra om ali riksdagen
1983 enhä ot antoq etl handlngspro-
gram i hand kapplrågor. I deita program
säos all handikappades evnadsförhä -

landef inle skal paverkas av svängn nS

ar samhä lsekonorn n och ålt älgärder
som behövs för all skapa de aktghel och
jämställdhet rnäste vidlas åven om sam
hä sekonomin är ansträngd.
SHR har elt rem ssyttrande idecember
1989 över hia pmede sutredningens be
tänkande framhal I vkten av ai1 iunk
tonshindrade månniskor koslnadsfr it fär
de htälpmedel de behöver.

SHR kan nu ernettertd konsralera att be-
redn ngen inom regeringskan sl et om iör
bällring av hjåpmedetsverksamheien
änfu n1e eii lram tll nägot besui om
propos t of iden här lrågan.
Nu fär niskynda på. säger SHR. Ärendet
brådskar.

Väl iufgerande htälpmede ar. säger
SHR ef förutsättning Iör al1 iunktons-
h ndrade människor skat kunfa leva eii
sä norrnat v som möjligt Afl exempe
vis inte kunna Iöfylra s g att inle kunna
höra,laa eller se omöi ggör e er försva
rar dagliga syssor som för ef cke funk
lionsh ndrad person är sjA vk ara
Bra hjäpmede ökar möltigheterna til ett
mera innehällsrikt v.

- F!nktonshindrade männ skor nroter
mänga svärgh€ter i sifl dag ga v. Att
dessutom låta denna grLrpp betaa Iör
hlälpmede som behövs iör ali eva efl sä
normalt llv sorn möl gt år nte lören igl
med vare slg ngäfgna avla e er rättvi
sekrav i ell solidarskt samhäle. säger
SHF i brev 1l reger ngen.
Se lll att i! n kt onsh indrade männskor
1år vä iungerande hläipmede ltan kost-
nad, rnanar Stalens Hand kappråd.

Docent Nils Sandberg

ld«e-rölore fid(
sparlren tio gånger
, o !ånger harirar fål:sparker iår arbeter scn
bygqnaCsarbeta e !arok.nge. Senasj för
<nappl elr ha !är sen,1.k ha. s::nna eft.r iÖr
kn ng
N! arbel 'an på et b!'gge dår aet iaa år

en som r.rero.h iiantar hänsyr Mer eners.n.
bygqnadsarbelare byler i,bctspalser o.l
ned.lt by!!protektel arkåri ,elha. ngcl.m

TC gare erfare.n.ler å! utlr,,/sn ng c.h s Lk
skfunlngar gör ?rt ha. ! vara a.orr'm

D.t sku e k!rn. b snårare Iö: ri q atl få
nla lobb De (a er del samarbetss!år g.ete,

v kan ra a honom Foa...lrols ar iar herer

På rära hå har nåi s.it märn skor drabbas
av d[n n!ei. Fc:nds bror,.r rara att! nq:s
ampltera elt ben pga den då ila bodci(L a
tonsotriansrökandeorsakade NLmåsiebro
.ler. 52 år g: meo,! aorresen a! vel

S;å! h3r BoalC kå.s g. Lilrö,o.h l, bro.
r1 rår lran Ltsåtls lorl.b.ksrÖr Men del ?r n:e
.uwdaiedi.geni hars ånga katrrp iör.nk

Derårnrerer fiäoa om nte.nrtet FornOär
röknlng nte bara rökårnas pr.h em

Trols en aifs.hrampani or rokfta boc.r(!nch o.h lppehä sr!m) på byg!er.ets. al
serna senar 1978 o.l samlå eis föråndrade
syn på tobakens skad ga e:tekler ttrcketr 1te
Roa.d ah del rräni mt.ket den n lö soii h..

t-rel ar scn on låg frägasåtler rö€r1ås
Er.or gretom a! säqer.åaol om d-e.as rak1r! D. rerarsg på rn !
Provocerar du dem?

N.l la!säO3rbaraaltraq.te! afl Ce tler
.redan lail äter e err[ar fulänc;aä..]erlar ac
ocF fera med m!r :!.gats sfla !å.a btaro.a

Ja!.ariräil:tså nrå.ca son ta re i lrerä1
sägeri rökar.aatttalansvi De!äqa, .le 1ör
rsker al! aelb r prob emåriörs1.rt. gt Fo and ar det s!åtr ajt kom-aölere.s
cmrÖkar.aär m:lortel så röks del ottasrltan
iånsy. r cre .öka,na

rqerlrörs om _qenqår brlls.he.. Delhar
,ag ltox men del har kostar på..i nie irar åq
iäl:.ägoistöd

Fö,llor åli hal pr:rat med de röiande ar
betsr:mralerna lrar lrar larl sg t fa.keis
sklddsonb!a arbeisg !år.e Byqq,äsa. Yrl. 1ep! o.e.o t årbFre:l,dd..r, e:r

El:.r::n la! fåt sparke. i e.a !ånqe: bör a
ce acsokale en rosm q s ä! Jaofi.ksråtr::r
s.w på .ånern: o.l .ade ont i hlvldet på
dagar.å Ja! ha: nåttsådå qla!de. psyks(a
pcss ag lisa1s IÖr an lag lrngals stlkskrvå

rltl s ha/ Foall nie!! lv ka Nten i! efler
åtl ra låil sparken to tå1iler kånrer iran sg
räda c.r.sa(er på.r o.i år lar alli.rlsålra
kam.e. fo,röktr a r löer

Jag rar L fåltsparlen ger
Monikå Wåh linivisir
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HTNDREN ATTTJA AT r*ÅNea
Handikapplrågorna gäller demokrati och mänsktighet. Heta fotket är en
gemehskap. Vi som inte är funktionshindrade får inle dra oss ur den ge-
menskapen genom att resa hinder för andra att delta i den.
Så säger chefen för Statens Handikappräd, Bengl-Olof t\Iattsson.

- Etl samhäle blr faiigare när några
utes Lrls e er inie får komma in det. Ett
sädanl samhälle blr inle de.nokraliskl.

- Under den karnpantiör demokrat sorir

drivts av Stalens Hand kappräd har del
kunnal påvrsas alt hndren nte bara är
mänga, och att de ök& i siä et Iör ait
mlnskå, då det gä er handikappades
mot gheler ti Iu i deltagande i samhä s

- Jag v gärna ställå nåqra träoor:
a/ Vad häfder när lärdljänsten begrän-
sas allt hårdare gefom avg ltshötningar?
b/ Vad blir det för ,öllder lör gemenska
pen när boendeservice ges pä eli sådant
säll an det m nskar den enskldes be
slämmanderäll över slg sjä v?
c/ Hlr kan v molivera ati synskadade
inle får äsa de tidningar de vt etter att

Samucrl«an uil«tig
ftir rehabilitering

Begeringen har lagl lasl nya mål i
kampen mol ohälsan. Pa ell år ska det
sk ohälsotalet, dvs sjukskrivningar, aF
belsskador och förtidspensioneringar,
minskas med rva dagar. På iem ärs sikt
år mälet en minskning med tio daqar,
såger socialminisler lngela Thaten titt

Arbelsgivarna måste raefl slod a.sv törs
na anslå lda .år der oa er reh.b ter noen Der
.r.årur qtartde d.sväretoale aloåaer som
har anknytnino t lden eona verksamheten. det
kan gä la jörändringen av arbetsp alser och k

Lika s å vkarl år de1 afl samhätet mäste iå eit
slort ansvar Htu ar det nalurlgi attlörsäkrngs
kassornaslår cenlrum Fedan dåg harkassor
na ert å.svar art uppmarlsamma behovel al
rehabi rer.g o.lr se tr ån den som ooer oå
slulhus e er är slulsk !en iår hla p alr tomma

Det arsvaret vdgas oL qenom mb olrelen a1t

Jag v lhår se försäkr ngskassorna som de lor

Men der ska åndå hand a om sanarbeE. Ael
kom.ner nte aniufgera om ansvarirän kassor
nä beryder an andra ål,rorer amfar tran siq sI
ansv.r Del lan bara r!noera om ara [.ssor
na, arbelsiÖmedl nqarna s!kvården sociat
1låns1en bidrar rned sn aisvar. s. kunskap
o(h erlarenhe o.h nede,rapenqr. rta(oo'a
rehåb ler fqen I etqemensamrma.

För rehab iterng kan behövas i.satser jrån ar

bers9\aren arbetstormed nge., Elutva den,
utbld. n9sväeefder. bosradstormed .oen so"
( alafslen och andra ens[ da e ." .ire.rr.,
insatser.

Dä ska dessa insatsert I attmedmä.ntskan

Ska v acceplera a1t e. människa lvingas ga
sjukskriven kanske e1t helårlöratl det .te går
a1t Iå en operalon som kan göra henne irisk?
Ska v acceplera slukskrvnngen som kostar
samhälet 200 000 kronoriö, at operat onen lör
35000 konor nte blr av? G velv s nte

Detl rns en brslande k okskapieltsyslem. som
iungerar så an vibetatar de 200000 ståte1lör
35000.

Men detbetyder nte atdenslursalsviskadraår
anv auromatiskt ska åta iörsäkr nqskassonra
börja köpa operationer I I ensk das rehab ile
r ngsla I Förde1 finns r sker med dena.

r For detlörsta rskerar v atlskapa'gräddfiea
iÖÖ de med c .ska bedömnlngar.a, där manf -
skor yrkesakl v åder qåriöre barn och gamla
Delta acceplerarvi nte

. För de1 andra rskerar v an så sönder de1
slukvårdssyslem vihar daq utan altiå.ägol
bä1tre ståIe1. (öp av operationer kan qev nsrer
på korr s k1, men släl lbaka på 1e1 ängre

Men dessa nvändninqar belvder nle a1t v ska
acceplera dagens idrhå landen

l.d vidlela köp, där pa1 enter r skerar att vägas
eierden nylr. dela. goraar ngen bra los. na
Sra dets !ssas resurser trå. slullorsalr nossy
stemel l rslukvårder bördet kunna ske a.dra

döva och hörande inle kan fä konlakt
rned varandra dårför all lolkhjäp sak

d/ Orn rned cinskt Iunktonshindrade inle
Itu bra belrandllng (och priset Iör sj!k-
vard höjs) hur kan de då vara med sarn
ha eis qemenskap?

Bengt Olol trlattsson relorska frågor
kännetecknar han om sskänn iga enga
gemang i handjkapplrågorna. Ett enga-
gemang som lran ulveckat under Sla,
lens Handikappräds demokralikampanj.

r BEGRÄNSAD
YTTRANDEFRIHET

- Ot lkäck ga hand kappåtgärder be
gränsar alla männrskor yltrandefr het. De
svker alas nformai o nsir h et. De sätler
alas föreningsfr het ur spel sager Benql
Olol.

Dessa grundäggande rättgheier ga-
ranteras medborgarna i Sverges förtatt
n ng, Reger ngslormen. Nägol undantag
görs nle för medborgare med lunktons
h nder.

Del behövs €gentigen nga särskida
haidlngsprogranr för hand kappade för
ait angripa prob emen. Del är i llräcklgl
all iöja vad som sägs Iörlatinrngen, blr
vår s uisals av Bengt,Oiols kommen

Stalens Handikappräds demokrali-
kampant drver v Iör atl v nna gehör och
skapa op fion för att utveck a demokra
t n. för at1 nä siävkarhelen att den ska I

omfalta a a säger Bengl Oof N/aflsson.

I ÄTERUPPTA
REFOBMARBETET
Vår avs k1 är alt bdra ii a1t reiormar

belel äleruppias, så att Bä1tvsa och De -
aklighet b r verk ghel för människor med

- Arbetei på an stärka och ulveckla
demokralin mäsie ovilkor gen fortsätla.
Del är elt ångelåget arbete för hetå fot

Och vårt land borde det vara läliare än
pä andra hä : Sverige har en hand kapp
rörese som kan och kännei brslerna

Lyssna pä den rörelsef, manar Bengt
O of l4alisson.



Hjälpmede
Att lobba nred hjälpmedet är det
mest spännande och intressanta
som iag kan tänka mig. Nyheterna
kommer titt sorn tätt.
I iörra numret av Lary skrev jag om
en kasseit som man kan stoppa in i

b lstereon, med koppling av sladden
t ll MlMT-ettans ultag för högta are
och p ötslgt, dä du startar din bi ste
reo, kan du kommLrn cera med dina
medpassagerare genorn högtalarna i

b len.

På det här sätlet kan du under din
semeslerresa - eller när som he si
1öra en norma konversaton under
färd.
Vad har hänt sedan s st?
Jo, äntlgen har det kommit en tråd-
lös MMT produkt som I stort är upp-
byggd pa slandardkomponenler, har
ett mycket bra lud, god räckvidd och
även kan användas llera högta are
Jag hä ler just pa att prova en proto-
typ av denna nyhet. Konstruktonen
är a ltså puriärsk.

Vad har vi mera att vänta oss?
Jo. efter ånga tester börjar en ny
Stom-Vent att ta form. Den har en ny
tejp med en liten äpp utan klister. så
ati den lätt kan av ägsnas I ex vid en
hostatiack. Dessutonr är nyheten ut-
iormad för bärare av röstventi .

Nya Stom-Vent kommer att föras !t
under namner Slom Vent l, men
även den äldre modellen kommer att
fnnas iram edes. dock med den nya
tejpen.
Sist men inte mnst: Pharma Sy-
slems AB fortsälter att mod liera s na
Free Vent. B a har det tätmaskrga
nätet på basplaltan bivil bara ett
kryss, så nu är det betydligt lättare
alt göra rent.
En ulförlgare redogöre se om Free-
Vent är atl vänta i nästa nummeT av
Lary.

Tl alra sst: Skaifa dej den ned-
ningsvs omnänrda kassetten så du
kan prata med dina medpassagerare
under bifärderna I sommar.
Ha en skön sommar och på återhö-
rande.
E Elaf

''Frnktionshindade människar nöter
nånga svårigheter i sit dagtiga tiv. Att
dessutom låta denna grupp betata för
hjälpnedel som behövs t'ör att kunna
leva etl sa narmall hv son nötholä. nte
förenhgt vare tB med ngånsia'avtat et-
let Attvisekrav i ett vätt'ardssamhälle
Statens Handikappäd anser sålunda att
det är en demokratisk rättighet aft funk-
tionshindrade nänntskar fär titqånq tj
väl fungerande hjälpnedet utan kostnad,,
( Statens H and i ka pp råd )

"Det är angetäget att vtdareutveckta
bäde tekniska nöjtighetet ach norner,
samt ge gatantier för teletjänsters ach
ut.ustnings anpasgnnq l)lvecthnaen
s^ejat ellest a o^a Altftornd nellan

nänniskor ned och utan t'unktionshin-

( Statens Hand i ka pp åd ).

Ar handikappade
allt för passiva?
Kanske litel törnen bland rosorna?
Uppmärksammad äsare har skickat
över nägra taggår om hand happröre
sen, och Larry låter taqgarna få plåts i

daqens kriliskasoat

Synpunkterna kan kanske stämma till
en gnLrtta ettertanke. lnte så att någon
skalkänna sig llatillmods, men kar
ske det kan ge insp ration och itet ex
ira av detjäklar anamma som behövs i

det daglga gråsltet.

Här är törneti
Handikapprörelsen
är alltföt passiv
rVa örgdr hand happådes orsan sår oner
ingentng iörde hand[åppade? T lbörian
av 70 taei vår det brå å[irv let hoc hå..ii-
I'apporgan såtonerna. med e dslä ar sonr
DHB's Olov Johafsson m fl. Vai( har den
kampandan lag lvägen?

Förr var förbundssiyrelserna aktiva och
drev på och inspkerade lokatavde ninqar
na ule ilandel. Nu ser mån på sin hold ite
statstik och sedan [ommer eit rnbetat
ningskorllörmed emsavglllen en gånq onl

Del står soc attlänsttage n a11del åtiqger
myndigheten at lllse att den hand kappa
de s[a hunna deltaqa sårnhä lels alnv le
ler En lag som iprakt ken görvarenda so
cialcheltill agbry,tare. Jag trorinle dettinns
en enda homrnun i Sverqe sorn kan fola
d..lå.e.
Väd q;r da händ kapptorbunden tör att
upplylla laoen. NGENT NGI Vssertioen
har HCh (Handr[apptörbundens centat-
homrnilte) iband anrnalt nåqra sociå -
nämnder för att de inte {öier agen. men
sedan slannar detdärvid och blr nte mer.
Se på U SA, där den nya agen (ADAlasen)
pä reativl korl lid komr.er ati göra USA

nästan h elt handikappanpassai. Och enlql
vad sorn shymtai i idn ngarna sa är EG
inne på sårnma linte Men nte Svenqe

Vad loq den socia demohratsLa slooanen
om ell samhalle for ala laqenz V;r det

Hand kapprörelsen lodsätier sin lörnrosa
sömn. Byck upp err ENA handihaooröre
sen slora, srarh; organ saiioner, in rned
nyå iriska krafter styrelserna, ochqdrdet
NU,

akeJansson
Ludv ka

SVERIGE USA:

Lär aY varandra!
l\ledan man i Sverige huvudsaktigen gär
vla ett trad I ofellt siarkl soc at och eko
nomiskt slödsystem iör atl hälla den han
dikappade så skadelös som möi gt. har
man i LISA valt att slfla agar som iörbiu
der diskriminer ng av funktionshindrade
som srupp.
Della konstaterande gör Hand kappin-
slitulets dir. Eva Jacobsson i en ledarar
tke i lidskrlflen nformaton om Reha
b litering

Både Sverige och USA framhä s oita
som föregängare interfatione tt sefl. De
båda länderna har trols deita åtskiligl att

Tänk om v Sverge sku e kunna kom
b nera vårl socala lrygghetssyslern med
samrna höga krav på littgänqtighet på
byggnader och kommun kationer mm
som rnan har USA. säger Evå Jacobs
son skriiten. _
Enkla hiälpmedel lör röre sehindrade sä
sorn saxar och kiivar med bra grepp,
kranöppnare, perngrepp stödhandtag
mm sor. lid gare bara kunnai fäs gefom
siukvärdef, iinns nlmera afl fä genom
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Trendbrot0
Fäne unga handikappade fortidspensioneras

Under hela 197A-hbt ach under förcta hä|ften av 1980-talet t'öt
tidspensionerades över 20AA ungdonar varje l,len nu gåt kut-

van lör antalet nybeviljade unga lönidspenslonärer stadigt nedåt
1989 var antalet nerc i 1 637 personer.

Det här äretllrendbronoch ett genombrotriör
årbetslinjen iör ungdomar med hardkapp, så-
qer avde ninqsd .ektör Lsbeth Lidbom på ar
belsmarknadsstyrelser

Lisbelh Lidbom serdeina ulvecklng som en
elfekt av iörsöksverksamhelen Arbete at !nga
hand kappade som påOån hea ardel t.ån lu
I 986 1 I ju I år och dtu arbelsiomedl ngen och
arbelsmarkfadsinsttLten spe aten v kllo ro .

1985 nybev jades 2149 ungdomar 1önidspen.
sion 1989 var anta et r 637. Del är ski nad på
näsran 24 procenl eler 512 Lngdomar. Frå.
1986 mlnskade antael rybevilade tönidspen'
sioner marka.l och det ser !t som om arbels
lnten lor unga haid kappade däi ck e1t genom

Anna Greta Andersson
till minne

anna Greia Andersson. vår avhålne
sekrelerare och alll iallo ivä llllaJörening,
avled efl€r en kon llds sjukdom den 29
maj. Hon blev 69 är.
Anna Greta var en spontan och öppen
person som kände varml iör människorna.
Delta medlörde all hon engagerade sig pä
olika sä1t inom organisalon€r som
H örse irämjan det, HCK, Röda Korsel och
nle minst lnom våriör€ning VSOF.
Henn€s bäkgrund, sjuksköterskans och
kuralorns, gjorde henne myckel lämpad
Iör denna lorm av arbele. DjLrpa
kunskapsr lnom sjukvåIde., envishel och
elt tota t engagemang I det hon
engagerade slg i, lämnade ingen oberöd.
Viinom VSOF känn€r on oerhörd saknad
och lomhsl elior Dig, Anna Grala, och
sörj6r djuptt llsarnmans med Din H€.bed.
Vi lackar Dg iör Dlna insaisel i vär
Iörenlng och vi för dlna intenloner och
id6er vidare inom iöreningen.

" 
polJ Lundevalt. 

_

'Alt ringa är eft sätt att vara tiltsamnans.
Teletjänsten skall dälöt anpassas til
funktianshindrades knv. Exenpel på så
dan anpassning ät textlelet'aner, biltele
fani ach anpassade lelefankiaskef
( Staten s H an d i kappråd )

''Socialtiänstlagen svt'tar 11 att den en-
skilde skall få den hiälp hon behöver,
aberaende av i vilken kanmun han bor.
Rätten att överklaga beslut om bistånd
utgör en gatunti härför- Erfarenheterna
a! sacialtjänstlagen visat att verklgheten
inle malsvarat syftet
( Statens H and i kap pAd ).

När /ag t'/ck veta a/t nina slänband mäste
opereras bon b/ev riag, ptecis son a/k
andra- son får el/ sädanl besked. to/a//
/ans/agen. He/a nn väld lasade lhote ochi fa//et lot leg skräcks/agen och ned
fanlasns h/ä/p net ,// nlt ä/skade Parls.
Jas, som näsian / he/a m/t //y ha// det
fianska språket son et andra node/snål
vat törkrossad övet at a/drb net tå
upp/eva nö/bt och g/äd/:en att unges ned
ml:na flanska vAnn-at

Son jag berätal / en d/eare aftlke/ / Lary
sondnatades /ag i nästan lem nänader,
a.h net s/angen d.ogs bon bör1ade
Ädnpen tdren drag/to tt/l dro

Jag börlade pQta så snåt och nu kommer
/eg lt// saken, jag upptäckle nän/iqen
snabbl alt det rcnl leknlskt var /ättale att
fa/a franska än svenska och ned Franska
Ku/lurnsttutels hlä/p kon jag i kontakt
med en nd lötuånade oiot'on/ster
llogapede, pä Eoucecaudslukhusel /

Nät./ag et par år senarc b/ev presentead
för den lönjusande KeB n Forsmatk
"prato/og" pä Kuns/iqa Dtana ska

Tealen, beåtade hon at franska spåket
btldas högt uppe / munnen och lnnebär a
/uften. son nan eftet en d /nsinkl/vt
ptessat upp ach som a//td ,;7ns i
nunhå/a4 kan användas belyd/bl /ängle
ttd än då nan ta/al svenska. Man kan säga
atl nan återanvänder /uften era gänger
nnan den så snånl:agom försv/nner ut

Ach då uppslår naiuniglvis fdgan. hur är
det ned ege/ska. t/sk4 spanska, /la/)ien-
ska ryska osv? Och //åt nej dä, efiet
fenlon års lntenslna stud/et fä beåtta
fö/jande- enoe/ska är ett hän spd& son
lordral slor ansträngning och föl oss
svenskar ä/ de t/ska sje- och le-luden
svåra att /åra. Fötsök ned /ch /lebe d/ch
och du lörstår vad jag nenat Spanska
dälemat pasar oss bAtre och son ganna/
GGn Canarb eniustasl harjag nalu t!1tvis
/äst gynnas,iets spanska kurc. Oh nq däl
Jag val /nte a//s sämsl / k/assen.

F/nns det andra spåk, san /bget bE ti// föt
ass, som saknar slämband? Ja, dä1 Ran/a
nte av sla/en då J:ag päsär at en /äng Ed
öster/ändska ,tdlon passat oss som
handen / handsken- Vad sägs on fö/jande
/it//a ta/övn/hg.- Nan-Dang Ong-Kong Har
Fang Ho Ch/:Mnh R)ien-M/n-Ji Pao.
lFo/kets Dagb/ad) Del g)ick yä/ /äft, /nte

Däremol lqget /alyngeklomerade araber
vä/d/:q/ /://a /)i/l DeEs sptåk bi/das nån/igen
/ångt net / ha/sen, i qiä/va struphuvudet
laklikl och en konsonant lörs a//tid av en

En lrev/b atablbk /eklar på unlvers/1e/et
beråltade all han fötulsso a/dtg konnit i
konlakl ned pmb/enea nen var övenygad
om at utan €truphuvud kan man /:o/e ta/a

Prolessorn t s/av/ska sptåk, PelerAh/berg,
Jensen. pästod alt någQ av hans" sptåk
fordrar mer anlku/atitonsenergi än de
skandinavlska, undantaget dä det danska,
son fakiskt är ett sprLik lör /ata männ1bko.

Prolessorn berällade ocksä att 4,ssarna
redan pä 201a/et hade vä/ utb//dade
/agopeder och hänv/sade ti// et kaple/ /
Bofls Pasternak s Doklor Zl/vago-

§TOMRSKVDD
I TUNN uHu (25:-/sr)
(med rDell6hlägg i skumplasl
50:-/st.)

tä rg: uit€.
nnge storlek i cm runt hal$en.

I estä ll från
INGBID HRGMRN
8iuägen 6, 141 f,2 Huddinge,
rel. oa - 774 64 A2.

Ornslagsbild:
BENGT LINDQVIST

(Foto: John Wahlbäri)

Franska "bättre"
än eget modersmål

Gös/a aergqv/st
STACKHOLM


