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1967: AMS och dess arbetsvård
Richard Sterners inlägg i en estraddebatt, anordnad vid träff med HCKkommittéerna i Sydsverige den 15-16 oktober 1967. Plats: Helsingborg.
Källa: HCK-Information nr 5/1967, sid 12
Det får sägas till arbetsvårdens ära att AMS och dess organ är de som gjort
mest för att få igång ett samarbete med handikapprörelsen. Vi får visserligen
inte vara med bland de bestämmande, men vi får vara med i samråd och det
beror lite grann på oss själva om det blir något av dem. Det är angeläget att vi
utnyttjar dessa sammanträden, och det kan vi göra genom att förbereda dem i
HCK. Vi bör samlas och gå igenom vilka frågor vi vill ställa, vilken kritik vi vill
framföra etc. Detta kan leda till att vi dels får svar och dels får fler
sammanträden.
1967: Handikapprörelsens samordningsproblem.
Richard Sterners inlägg i en estraddebatt, anordnad vid träff med HCKkommittéerna i Sydsverige den 15-16 oktober 1967. Plats: Helsingborg.
Källa: HCK-Information nr 5/1967, sid 4
Varje handikapp ingriper på ett avgörande sätt i hela människans liv och avser
många olika faser av livet. Problemen är tekniskt olika för olika
handikappgrupper. Det är något som skulle beaktas lite mer i de samhälleliga
omsorgerna än som har skett och framför allt måste vi beakta det när vi bygger
upp våra organisationer. Vi måste ha basorganisationer för var och en av de
distinkta grupperna. Annars blir problemen aldrig renodlade, frågorna blir inte
ens riktigt ställda.
Men vi har också behov av samarbete, bl a därför att många människor är
dubbel- eller flerhandikappade - även om de är tekniskt olika – leder till
liknande verkningar på arbetsmarknaden, i det dagliga livet etc.
När allmänhet och myndighet klagar över att många olika
handikapporganisationer uppvaktar dem, finns det anledning att svara: för det
första är det inte identiska behov som presenteras och för det andra: Hur skall
handikapprörelsen kunna bygga upp det samarbete som onekligen behövs, om
den inte får bättre stöd i dessa strävanden?
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Det är inte att begära att människor som själva är handikappade eller har
bekymmer med egna handikappade barn dels skall klara sitt eget
förvärvsarbete, dels sköta sina egna särorganisationer och så dessutom ha tid
och krafter över för detta samarbete i handikapprörelsen som också är viktigt.
De har ett oundgängligt behov av assistans i det arbetet. Därför tror jag där är
både lämpligt och angeläget att man låter varje HCK-organ i län eller städer få
en hel- eller halvtidsanställd konsulent med uppgift att biträda med samarbetet
i handikapprörelsen.
En sak som förbryllar många och mig också är varför staten gav Statens
Handikappråd i stort sett samma konstruktion som
Handikapporganisationernas centralkommitté (Riks-HCK). Skall man i längden
ha två organ bör HCK som nu vara en handikapprörelsens fackförening och
Statens handikappråd ett organ för samråd mellan handikapprörelsen och
samhällets representanter, alltså en slags stående beredning.
1967: Samordning av samhällets handikappvård
Richard Sterners inlägg i en estraddebatt, anordnad vid träff med HCKkommittéerna i Sydsverige den 15-16 oktober 1967. Plats: Helsingborg.
Källa: HCK-Information nr 5/1967, sid 5
Ansvaret för omsorgen om den handikappade är splittrat. Vi har statliga och
primärkommunala skolorgan för undervisning, sjukvårdsorgan för terapi och
medicinsk rehabilitering, statliga och sekundär- eller primärkommunala organ
för arbetsvård etc. Och så måste det i stort sett vara. Men vi kommer inte ifrån
att en handikappad och hans närmaste omgivning är ett enhetligt problem, där
alla dess och andra element kan komma in. När skolorganen sköter sin bit,
arbetsvårdsorganen sin, försäkringskassan sin, hörcentralen sin etc, så finns det
ingen garanti för att det finns någon som ser på hela människan. Den
handikappade kan få gå från en institution till en annan, får varje gång passera
en administrativ gränslinje, hamnar kanske upprepade gånger i nya köer – och
möter måhända aldrig någon som tar ett samlat grepp på hans eller hennes
problematik. Och det är ett angeläget problem. Helt enkelt av det skälet att
handikappade ofta är svaga människor, som har svårt att övervinna de hinder
som en ansvarssplittring kan vålla.
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1968. Dåliga pensionsförmåner
Artikel av Richard Sterner i HCK-Information nr 3/1968
ATP utvecklas i snabb takt. Varje år blir det fler som får allt större poäng
registrerade för framtida pensioner. En ständigt växande del av de aktiva får
maximipoängen 6,5. Den som vid pensionsålderns inträde har 30 poängår,
därav minst 15 med maximipoäng, får maximipension, som om man räknar in
folkpensionen går upp till när 28.000 räknat i nuvarande penningvärde. Under
övergångstiden kan man få detta också med kortare kvalifikationstid.
Enligt en mycket intressant översikt om pensionsgrundande inkomster, som
Riksförsäkringsverket nyligen presenterat, nådde redan 1964 nära sex procent
av de aktiva männen maximipoäng. I vissa åldrar ända upp till elva procent.
Man kan även följa hur snabbt antalet ”maximipoängare” ökar inom samma
årsklass år från år.
Fortsätter den ökning i samma höga takt, kan man vänta sig att de som nu är i
20-årsåldern till mycket stor del har möjlighet att kvalificera sig för
maximipension. Kanske blir det tredjedelen eller hälften eller ännu fler av dessa
aktiva unga män som når dit.
Det är också rimligt att antaga att de som ”slår igenom ATP-taket” till mycket
stor del kommer att utverka extrapensioner ovanpå ATP. Såvida inte ATP-taket
höjs genom någon reform. I båda fallen blir det en fråga om ännu högre
pensioner än som nyss nämndes för en stor del av de män som är unga nu.
Men alla får det naturligtvis inte lika bra. Kvinnorna ligger långt efter. Av dem
var det bara två per 1.000 som fick maximipoäng under 1964. Visserligen blir
det alltfler kvinnor som kommer in i ATP-systemet, och medelpoängen stiger
även för dem. Men de har lägre löner, och många av dem har kortare arbetstid
per år än männen.
Av alla intjänade pensionspoäng föll 1960 bara 16 procent på kvinnor. År 1964
hade det talet stigit till 18 procent. Kanske blir det 20 procent 1968. Det är lite,
när man vet att kvinnorna utgör 38 procent av antalet förvärvsarbetande. Med
den takten skulle det dröja till 2028 innan de kommer upp i 50 procent av alla
under ett år gottskrivna pensionspoäng, men det är väl tvivelaktigt om de når
så långt ens då.
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Även bland männen finns åtskilliga som inte alls eller endast i ringa grad
kommer med i ATP. Ta t ex åldern 30-34 år. Där brukar finnas en procent män
som är förtidspensionärer. De flesta av dessa får inga ATP-tillägg. De som får
sådana tillägg har oftast haft låga poäng. Av alla manliga icke-pensionärer i den
åldern var det två procent som 1964 inte fått några poäng registrerade under
något enda av fem möjliga poängår! Det var ytterligare tre procent som bara
hade fått pensionspoäng för ett eller två år av fem möjliga.
Med få undantag är dessa sammanlagt sex procent av männen i åldern 30-34 år
säkert handikappade eller långtidssjukskrivna, även om en del av dem haft
tillfälligt arbete i sådan grad att de kunnat komma upp i ett eller annat
poängår.
Värst är det naturligtvis för de handikappade män och kvinnor som aldrig
kunnat förvärvsarbeta så mycket att de kunnat få några ATP-POÄNG. Det är
klart att det är svårt också för många vanliga ålderspensionärer som inte får
ATP-tillägg. Men de har i alla fall i allmänhet haft ett aktivt liv med hygglig
standard och möjlighet att också utanför pensionssystemet sörja för sin
ålderdom. Det måste sägas vara värre för en handikappad som är nödsakad att
LEVA ETT HELT LIV PÅ FOLKPENSIONSSTANDARD.
Nu väntar vi på propositionen om pensionstillskotten. De kommer i praktiken
att betyda att folkpensionens realvärde genom årliga tillägg med tre procent på
”basbeloppet” under en 10-årsperiod höjs med sammanlagt en tredjedel för
dem som inte har ATP och i något mindre grad för dem som får små ATPbelopp.
Det är ett steg i rätt riktning. Men inte ens under den där 10-årsperioden
kommer gapet mellan pensionärer med och utan ATP att bli mindre. Och efter
10-årsperiodens slut, då folkpension jämte pensionstillskott för ensamstående
kommer upp i ett sammanlagt belopp av knappt 7.000 kr i nuvarande
penningvärde, kommer det där gapet att fortsätta att växa. Det blir en allt värre
eftersläpning, även om man tar hänsyn till att många folkpensionärer dessutom
får kommunala tillägg och att alla dessa förmåner är skattefria.
Det krävs ytterligare reformer så att även de som varit handikappade från unga
år kan få en bättre socialförsäkringsgrund för sin försörjning. När en allt större
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del av de aktiva kan räkna med allt högre ATP-pensioner, kommer det alltmer
att framstå som nödvändigt att verkligen ta itu med det här problemet.
RICHARD STERNER

1968. JOBSPOST FÖR LÅNGTIDSSJUKA!
HCK-Information nr 2/1968
Artikel av Richard Sterner
Det finns säkert fler positiva nyheter än dem som berördes i föregående artikel.
Men det finns också en viktig NEGATIV NYHET. Det tredje betänkande som
avgetts av 1961 års sjukförsäkringsutredning (SOU 1967:63) innehåller, förutom
en del bra reformer avseende öppen och halvöppen vård, ett huvudförslag som
kan få allvarliga sociala verkningar för långtidssjuka i sluten vård. Skulle det
förslaget genomföras kommer det rent av få rehabiliteringsfientlig effekt.
Sjukvårdsutredningen resonerar så här. I princip skall ingen kostnad för egentlig
sjukvård belasta patienten när han är sjuk. Men ligger man på sjukhus får man
ju dessutom kost och logi och en del annat som hör till normala
levnadskostnader. Vid korta sjukhusvistelser medför det inga större
besparingar för patienten. Men ligger man länge på sjukhus kan det te sig som
en dubblering av förmånerna om man dels har pension, som är avsedd för
normala levnadskostnader, och dels får kost och logi etc gratis eller till en
vårdavgift av endast 5 kronor per dag.
Det där kan ju låta bestickande. Och jag skall gärna erkänna att jag själv inför
sjukförsäkringsutredningen medgett att en viss betalning för kost och logi
kunde vara motiverad i vissa fall – förutsatt att man ser till att den betalningen
blir ordentligt reducerad när inkomsten är svag. Då utgick jag emellertid från
att de ofta betydande egenkostnaderna som belastar långtidssjuka och
handikappade för öppen vård och rehabilitering skulle begränsas på ett
väsentligt mera avgörande sätt än som skett. Och att man generellt skulle
avgiftsbefria alla dem som inte har stort mer än vanlig folkpension. I alla
händelser får jag säga att när jag nu ser hur den tanken utformas i ett konkret
förslag, så reser sig håren på mitt huvud. I den föreslagna utformningen hör det
här till det mest reaktionära som sett dagens ljus under de senaste årtiondena.
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Vad utredningen föreslår är att det efter 180 dagars sjukhusvistelse (karenstid)
skall tas ut s.k. underhållsavgift som maximeras efter medelkostnaden för vård
på ålderdomshem (exkl. sjukavdelningar) i sjukvårdsområdet och antages
komma att uppgå till ca 30 kr per dag under den första tiden för att sedan
sannolikt stiga. För flertalet långtidspatienter kommer detta belopp dock att
reduceras, oftast i hög grad, efter en ingående behovsprövning. I allmänhet blir
det dock mer än 5 kr per dag – ofta mycket mer. Och det kan bli kännbara
höjningar även för dem som inte har mycket mer än vanlig folkpension.
Har man kvar sin bostad, och kanske också en familj kvar i bostaden, skall det
givetvis beaktas. Men även hustruns inkomst medräknas vid
behovsprövningen. Dessutom kapitalbelopp (inkl. egna hem) över 100.000 kr.
Dessa skall i princip kunna gå åt för att täcka underhållsavgiften. En fickpeng
om 1.100 kronor per år får man dock behålla. Tack för det! För den som röker
en ask cigaretter om dagen blir det visserligen inte ett öre över, men andra får
ändå 3 kr per dag att skramla med i fickan!
Blir man återintagen i sluten sjukvård inom kortare tid än 180 dagar sedan man
tidigare varit intagen, så har man ingen rätt till nya 180 dagar utan
underhållsavgift. Ty det får man först om avbrottstiden uppgått till minst 180
dagar.
Nu skall gärna erkännas att landstingen har att klara snabbt växande
sjukvårdskostnader. Det har lett till kännbara skattehöjningar, och man är
naturligtvis rätt att få ytterligare skattehöjningar. Det där gör att man på
landstingshåll börjat reagera allt starkare gentemot det s k
överskottsproblemet. Det händer, sägs det, att en patient vårdas i årtionden i
sluten vård och vid sin död efterlämnar t ex 40 000kr som kunnat sparas ihop
av pension endast därför att vårdavgiften varit begränsad till i allmänhet 5 kr
per dag. Och så kommer någon släkting som kanske inte brytt sig stort om
vederbörande under livstiden och lyfter det dör pensionskapitalet som arv.
Det är nog sant att sådant förekommer – och att det också sker i växande
utsträckning. Men för det första ör det inte sant att alla ärvande anförvanter
aldrig brytt sig om de borgångna långtidssjuka under livstiden. Ofta är det
tvärtom så, att den långtidssjuke vållat sin familj mycket betungande och

Sida 10 av 147

bindande merarbete under de perioder han varit utskriven. Och för det andra
finns det onekligen andra sätt att komma till rätta med överskottsproblemet.
Ett sätt är helt enkelt att man höjer fickpenningsbeloppen. Dessutom ser till att
de konsekvent utnyttjas till att köpa extra trevnad och omväxling för patienten
om han eller hon på grund av sitt tillstånd inte själv kan använda pengar. De
föreslagna – liksom de nuvarande fickpenningsbeloppen är rent
rehabiliteringsfientligt låga. Vi vill ju dock att långtidspatienter, om de går uppe,
skall kunna använda egna ”civila” kläder. Att de skall få tillfälle att träffa
släktingar och vänner, gå ut och dricka kaffe, gå på bio, teater, bibliotek,
Använda kommunikationsmedel. Likaså att de skall kunna betala för hårvård,
kunna snygga upp sig för samkväm som förekommer även i sjukhusmiljö. Allt
det där hör till NORMALISERINGEN. Hur mycket normalisering kan man köpa
för 3 kr per dag?
Dessutom är det fel att låtsas som om en patient vore intagen för varaktigt
omhändertagande redan efter 6 månaders sjukhusvistelse. I psykvården är det
numera allt vanligare att en person vistas längre än så på sjukhus – för att
sedan bli utskriven som botad eller förbättrad. Och sen ofta bli inskriven igen,
kanske efter kortare tid än 180 dagar. Det här förslaget kommer att medföra
att många psykiskt sjuka kommer att försöka pressa sig till att bli utskrivna i
förtid – och att de kommer att söka uppskjuta en återintagning tills det blir
försent. Och i alla händelser blir dessa båda 180- dagars gränser ett nytt
bekymmer för dem som kommer att äventyra vårdresultatet. Även denna del
av förslaget är direkt terapi- och rehabiliteringsfientligt. Liknande synpunkter
kan anföras även om kroppssjuka i långtidsvård.
Till allt detta kommer att denna ”reform”, om den genomföres, kommer att ge
sjukvårdshuvudmännen en inkomstökning som motsvarar mindre än 1 (en)
procent av den totala kostnad för hälso- och sjukvården som bärs av samhällets
organ! Tar man dessutom hänsyn till det administrativa merarbete som vållas
av det behovsprövningskineseri som skall till, kan det rent av ifrågasättas om
det blir någon inkomstökning alls.
Om detta behovsprövningskineseri har Statens Handikappråd, vars starkt
kritiska yttrande denna artikel bygger på, åtskilliga mindre berömmande ord att
säga. Här får vi nöja oss med att konstatera att det blir verkligt omfattande.
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Beräkningarna blir dessutom ofta så invecklade att det blir omöjligt för måna
långtidssjuka att kontrollera dem. Därmed skapas ett rättssäkerhetsproblem –
och ett krav på vädjorätt till högre instans, som dessutom måste företa
stickprovskontroller på eget initiativ. Det är klart att det måste göra krånglet
ännu värre, men någon garanti för rättssäkerheten måste dock finnas.
Nu uppges det att detta system redan börjat tillämpas på ett eller annat håll, i
vart fall på Falbygdens sjukhus. Det lär i hög grad ha oroat de psykiskt sjuka
som vårdas där. Vore inte det något för HCK i Skaraborgs län att ta upp? Även
för HCK-organ i andra län kan det finnas anledning att höra sig för hos
landstingen hur de tänker göra. För det är ju alltid lättare att stämma i bäcken
än i ån.
Richard Sterner

1968. Tre viktiga nyheter på handikappområdet
HCK-Information nr 2/1968
Ledare av Richard Sterner
Utan anspråk på fullständighet vill jag här notera tre viktiga nyheter på
handikappområdet som får sin verkan från 1 juli 1968
HANDIKAPPINSTITUTET
Ett handikappinstitut inrättas genom samverkan mellan staten och Svenska
Centralkommittén för Rehabilitering, SVCR. Det övertar flertalet av SVCR:s
uppgifter, och det är meningen att dessa hädanefter skall drivas med allt
starkare intensitet. Dock skall vi inte vänta oss några underverk under första
året, ty dels har medelstilldelningen blivit mindre än väntat, beroende på att
landstingen åtminstone inte ännu velat bidra, och dels kommer mycket arbete
att under den närmaste tiden få ägnas åt förberedande planering. Så det gäller
att bevaka att institutet i fortsättningen får de växande resurser som kommer
att erfordras!
Handikapprörelsen blir representerad i styrelsen med Charles Hedkvist, De
blindas förening, Göran Karlsson, De Handikappades Riksförbund, Richard
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Sterner, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn och Statens Handikappråd,
på ordinarie platser och Åke Ahlsén, Hörselfrämjandet, på suppleantplats.
Institutet skall verka som en katalysator i fråga om forskning och utveckling av
tekniska hjälpmedel, främst för rörelsehindrade, synsvaga och hörselskadade.
Alltså formulera forskningsprojekt på sådant sätt att de blir aptitliga för
forskningsfonder och för andra finansorgan, även självt bidra ned tekniskt
utvecklingsarbete och kanske även viss begränsad forskning men i huvudsak
intressera utomstående forskningsgrupper.
Institutet får vidare avgörande inflytande över vilka hjälpmedel som blir
statsbidragsberättigade. De övertar nämligen de uppgifter som hittills skötts av
hjälpmedels- och hörselvårdsnämnderna inom socialstyrelsen och skall
dessutom göra eller låta göra funktionsprövningar av hjälpmedel. Här gäller det
för institutet att samarbeta dels med socialstyrelsen och dels med de
hjälpmedelscentraler som byggs ut i landstingen.
I detta sammanhang är det av värde att man, på förslag från
handikapprörelsens sida, börjat bryta hål på den hittills i stort sett tillämpade
principen att statsbidrag endast får utgå för hjälpmedel som särskilt
konstruerats för handikappade – något som t ex ibland gjort det svårt för blinda
som inte kan skriva med penna att få bidrag till en skrivmaskin som den blinde
sannerligen kan behöva i många fall. Likaså har man, efter påtryckningar från
handikapprörelsen, gett socialstyrelsen möjlighet att i vissa fall anförtro
ordinationsrätten åt socialt utbildad personal som i många fall på ett bättre sätt
än en läkare kan bedöma i vd mån ett behov föreligger. VI får se till att dessa
möjligheter till praktiska uppmjukningar av ordinationsrätten utnyttjas!
Dessutom skall institutet bevaka handikappsynpunkterna på stads-, samhällsoch trafikplanering. Och slutligen skall det driva informationsverksamhet i de
frågor de sysslar med.
SOCIALHJÄLPSLAGEN
Genom ett tillägg i socialhjälpslagen som träder i kraft 1 juli förpliktigas
kommunerna att ”Åt den som vistas i kommunen” ge ”den omvårdnad som
med hänsyn till hans behov och förhållanden i övrigt kan anses
tillfredsställande”. Detta ord ”omvårdnad” är nytt – något utöver den ”hjälp”
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som förut stadgats. Vad det gäller är särskilt att handikappade skall få nödiga
omsorger. Dessutom ålägges socialnämnden att ”göra sig väl förtrogen med
den enskildes behov av omvårdnad” , dvs driva en uppsökande verksamhet.
Nu kan man väl ifrågasätta om flertalet primärkommuner verkligen har resurser
att driva någon effektiv uppsökande verksamhet. Hittills har deras organ i
allmänhet inte haft kontakt med mer än en bråkdel av de handikappade som
bott inom deras gränser. Här får man emellertid förutsätta att de efterhand
bygger upp ett samarbete med landstingen som i egenskap av
sjukvårdshuvudmän har vida bättre resurser – och likasp med statliga organ
som får ge dem råd om hur de kan gå till väga. Men i princip är det ändå bra att
de fått detta åläggande.
OMSORGSLAGEN
För de utvecklingsstörda träder den nya omsorgslagen i kraft från den 1 juli.
Där stadgas bl a följande nya omsorgsformer: förskola, träningsskola, särskild
undervisning, utvidgad yrkesskola och yrkesträning, daghem, sysselsättning,
inackorderingshem etc. Allt detta blir RÄTTIGHETER för de utvecklingsstörda.
RICHARD STERNER

1968. Undantagsföreteelser
Richard Sterners hörnartikel i Dagens Nyheter 15 oktober 1968.
Artikeln återgiven i HCK-Information nr 3/1968
När man läser lagtexten, tror man, trots de restriktiva ordalagen, att
invaliditetsersättning och invaliditetstillägg är förmåner som ändå kan
återfinnas i sinnevärlden, skrev Riks-HCK:s ordförande Richard Sterner den 15
oktober i en hörnartikel i Dagens Nyheter.
Han fortsatte: Jo, invaliditetsersättning och invaliditetstillägg finns, men för
flertalet handikappgrupper mest som undantagsföreteelser. Det är bäst att det
sägs ut ordentligt, så att inte folk misstar sig längre.
En person som har ett svårt handikapp, är i arbetsför ålder och inte
förtidspensionerad, skall kunna få HEL INVALIDITETSERSÄTTNING (ca.3.500 kr)
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eller HALV INVALIDITETSERSÄTTNING. Men villkoren och tillämpningen är så
hårda att invaliditetsersättningen i själv verket är sällsynt. Den utgår i 3.000 fall
– vilket innebär att högst en av 100 handikappade icke-pensionärer i arbetsför
ålder får den. För kvinnor i bästa fall en på 300.
DET HAR SENASTE TIDEN TILL PÅ KÖPET VISA SIG ATT MÖJLIGHETEN ATT
OCKSÅ GE HALV INVALIDITETSERSÄTTNING I VISSA FALL UTNYTTJATS SÅ ATT
MAN SÄNKT TIDIGARE UTGÅENDE INVALIDITETSERSÄTTNINGAR.
När möjligheten att ge halv invaliditetsersättning infördes för några år sedan,
räknades det allmän med att detta skulle vara ett sätt att höja antalet som fick
del av denna förmån, säger Richard Sterner till HCK-Information. Det var på det
villkoret som vi från handikapprörelsens sida inte protesterade. Men det har
inte blivit någon påtaglig höjning i antalet invaliditetsersättningar. Däremot
dessa prutningar. Det kan inte hjälpas att vi känner oss bedragna.
Lagtekniskt räknas socialförsäkringens vårdbidrag för handikappade barn som
en form av invaliditetsersättning. Dessa vårdbidrag utgår i 6.000 fall eller för en
tredjedels procent av alla barn under 16 år. Man får räkna med att det finns två
procent handikappade barn, av vilka de allra flesta vårdas av sina föräldrar.
Antalet barn som vållar föräldrarna kännbart merarbete till följd av handikapp
måste vara väsentligt större än 6.000.
I senaste numret av FUB-kontakt, organ för Riksförbundet för utvecklingsstörda
barn, redogörs för ett ärende som nyligen avslogs i försäkringsdomstolen. Det
gällde vårdbidrag för en svårt utvecklingsstörd liten pojke som inte kan ställa
sig upp själv, inte gå utan ständig riska att falla, alltid måste bäras vid
förflyttning, aldrig kan lämnas utan tillsyn, inte kan tala ett ord, inte förstår
tilltal och som varje natt får kolikanfall. Försäkringsdomstolen ansåg tydligen
inte att detta barn vållade föräldrarna kännbart merarbete!
Är man förtids- eller ålderspensionär, har man ibland chans att få
INVALIDITETSTILLÄGG, för närvarande omkring 1.750 kr, för extrakostnader.
Föga mer än fem procent av förtidspensionärerna få det. Men alla
förtidspensionärer är ju svårt handikappade. Det måste vara mångdubbelt fler
av dem som har betungande extrakostnader till följd av sina handikapp, skrev
Richard Sterner i DN.
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Av ålderspensionärerna är det bara en eller ett par per 1.000 som får
invaliditetstillägg, påpekade han också.

1968. Ålder och Handikapp på arbetsmarknaden
Richard Sterner. Inledare
HCK-Information nr 1/1968
Skall inte yngre och medelålders handikappade ha samma rätt som äldre
arbetskraft om de mister sina jobb? Så frågar Richard Sterner med anledning av
den proposition om stöd åt äldre arbetslösa som bygger på KSA-utredningen*. I
en riksdagsmotion av Göran Karlsson (DHR) och Evert Svensson i Kungälv
föreslås att KSA-utredningen får ta itu med saken. Låt oss ge stöd åt den
motionen!
I vår eller i höst kommer inrikesdepartementet att anordna en
arbetsmarknadskonferens kring de handikappades sysselsättningsproblem.
I propositionen om stöd åt äldre arbetslösa föreslås att arbetslöshetsförsäkrade
i åldern 60-66 skall få ersättningstiden i kassan förlängd med 300 dagar. Vid
fortsatt arbetslöshet utgår därefter omställningsbidrag med 800 kronor i
månaden. Arbetslösa i samma ålder som inte är arbetslöshetsförsäkrade får
samma omställningsbidrag efter en väntetid av två månader. Ett av villkoren
för bidraget är att vederbörande skall ha förvärvsarbetat, som löntagare eller
egen företagare, under 24 av de sista 36 månaderna före den aktuella
arbetslösheten.
Person i åldern 55-59 år, som entledigats på grund av företagsnedläggning eller
bestående driftsinskränkning och dessutom varit länge anställd i företaget och
har ”synnerliga omställningssvårigheter”, kan efter särskild prövning av
arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) erhålla motsvarande stöd.
Genomgående gäller att arbetslinjen i första hand skall utnyttjas.
MOTION OM HANDIKAPPADE
I stort sett är väl detta gott och väl. Men varför nämns inte handikappade i
sammanhanget? Är det lättare för en ung eller medelålders handikappad som
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mist sitt jobb än för en 60-åring eller 55-åring som inte är särskilt handikappad?
Skall inte handikappade ha samma rätt?
Visst, det håller inte att stå emot det kravet! I en motion av Evert Svensson i
Kungälv (s) och Göran Karlsson (s) begärs att KSA-utredningen skall överväga
frågan om att ge yngre och medelålders handikappade rätt till kontantstöd
efter samma grunder och på samma villkor som för arbetskraft över 60 år.
Att motionärerna sålunda ansett sig böra stanna vid ett utredningskrav beror
väl bl a på att det ofta är svårare att säga vem som är handikappad än att ange
en åldersgräns. Det måste utformas ”riktlinjer och regler för den särskilda
prövningen av handikappets betydelse i sammanhanget”, heter det i motionen.
Dessutom anföres att man behöver undersöka de finansiella konsekvenserna.
Härvid betonas dock att det finns två faktorer som begränsar den
kostnadsökning som skulle följa om programmet vidgas till att omfatta även
yngre och medelålders handikappade. Dels blir det som sagt bara fråga om
handikappade. Och dels vet man att frekvensen av handikappade varierar
mycket starkt med åldern och sålunda blir väsentligt lägre ju längre ned man
går på åldersskalan.
Självklart är det så att de personer över 60 respektive 55 år som får
kontanthjälp enligt propositionen i väldigt många fall kommer att vara
handikappade. Även utan någon komplettering kommer därför denna nya
ordning att innebära ett framsteg ur handikappsynpunkt.
SKÄRANDE CIRKLAR
Det borde emellertid ha erkänts, redan från början, att problemen om dels de
äldres och dels de handikappades möjligheter att efter ett entledigande finna
nytt arbete är liksom två cirklar som skär varandra. Naturligtvis finns det en
”ren” åldersdiskrimination på arbetsmarknaden som tar sig uttryck i
svårigheter att få nytt jobb för många som kommit upp i 45-årsåldern eller
däröver, även om inget utpräglat handikapp föreligger. Men vid den
toppkonferens angående de äldre och arbetsmarknaden som anordnades av
inrikesdepartementet den 5 mars framgick tydligt i uttalanden av AMS-chefen
Bertil Olsson och av arbetsmedicinska institutets chef professor Sven Forssman
att det mycket ofta inte bara är den ”rena” åldersfaktorn som inverkar utan
dessutom förekomsten av fysiskt eller psykiskt handikapp. Borde då inte
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konsekvenserna kräva att ett handikapp på motsvarande sätt beaktas även för
den som är yngre eller medelålders?
HANDIKAPPKONFERENS
Problemen är likartade även på det sättet att ett hyggligt kontantstöd åt den
som efter entledigande inte kan finna arbete naturligtvis är ett tveeggat svärd.
Det kan tänkas medföra att en del arbetsgivare med bättre samvete låter
entlediganden särskilt gå ut över äldre och handikappade. Det är av det skälet
som inrikesdepartementet anordnade nyssnämnda konferens med
arbetsmarknadens ledare som i april kommer att följas av motsvarande
upplysningskonferenser på länsnivå i länsarbetsnämndens regi. Nästa vinter blir
det liknande konferenser på kommunblocksnivån. Det är säkert ett lyckat grepp
– särskilt om även handikappsynpunkterna kommer med i bilden!
Vid den stora Stockholms-konferensen var några få av oss i handikapprörelsen
inbjudna till att lyssna, dricka kaffe och äta lunch. Det var angenämt och
upplysande. Vi var klädsamt tacksamma. Men yttra oss fick vi inte vid detta
tillfälle. Däremot tilläts att jag skickade fram en skriftlig fråga som i avkortad
form lästes upp och av inrikesminister Rune Johansson besvarades så att
handikappade kunde få del av förmånerna i den mån de blivit 55 år. Att
dagordningen var för packad för att ge utrymme för en systematisk diskussion
av frågans handikappaspekter vid denna konferens. Men att
inrikesdepartementet i gengäld planerade en särskild
arbetsmarknadskonferens för handikappfrågor någon gång under senvåren
eller hösten.
Det löftet, som vi redan fått underhand, är naturligtvis värdefullt. Vi är mycket
tacksamma. Det vore också värdefullt om handikapprörelsens representanter
finge komma med och helst även säga något lite vid de länskonferenser som nu
står för dörren! Det kan vara skäl att söka hålla sig framme!
ARBETSLINJEN VIKTIGAST
Nu kan man naturligtvis fråga så här: En handikappad som blivit entledigad och
sen inte kan få nytt jobb - kan inte han eller hon få förtidspension?
Nej, som det framgår av motionen, går det i princip inte om det föreligger en
dokumenterad arbetsförmåga. Och om inte handikappet är nytt eller förvärrat
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– utom möjligen i vissa gränsfall – en dokumenterad arbetsförmåga anses
föreligga om vederbörande förvärvsarbetat 24 månader under senaste 3årsperiod. Om sådana arbetsdugliga handikappade sägs också följande i
motionen:
” I regel vill också dessa handikappade stå till arbetsmarknadens förfogande
även i fortsättningen. De behöver nytt arbete redan för att inte sjunka ned i en
isolering som för den kan bli mer långvarig än för äldre. Även för dem skall
givetvis arbetslinjens möjligheter i första hand utnyttjas, också om det
förutsätter flyttning till annan ort eller omskolning till nytt yrke.”
Men om det trots allt inte går att skaffa nytt arbete, så måste det ändå finnas
en bra reservmöjlighet. Det är därför som motionen slutar med nyssnämnda
utredningsyrkande om kontantförmåner på samma villkor som för äldre i
motsvarande situation. En sådan komplettering av programmet bör också
kunna bidra till att sätta ytterligare fart på arbetsvården för handikappade!
STÖD MOTIONEN
I rättvisans namn får tilläggas att den ordning som föreslagits i propositionen
inte alls är avsedd att vara slutgiltig. Det är tvärtom fråga om ett snabbt
utformat provisorium. Möjligen kan det förklara att man nöjt sig med att dra
enkla och lätt kontrollerbara åldersgränser och tillsvidare bortsett från de
handikappades naturliga anspråk på likabehandling.
KSA-utredningen har emellertid i uppdrag att nu planera en mera permanent
ordning. Enligt ett färskt uttalande av inrikesministern skall den ordningen
innebära en allmän sysselsättningsförsäkring. Vad nu än det betyder, så kan det
visa sig att härmed mycket väsentliga intressen för de handikappade kommer i
stöpsleven – eller i vart fall borde komma i stöpsleven.
Chanserna för att de handikappades intressen i sammanhanget beaktas har
ökat genom Göran Karlssons och Evert Svenssons motion. Men framgången är
inte självklar. Det är inte utan vidare säkert att det blir något helhjärtat stöd i
riksdagen denna vår. Därför gäller det för oss att säga ifrån så det hörs att
denna mycket måttfulla motion har handikapprörelsens stöd. Och det måste
sägas inte bara centralt utan även på läns- och lokalplanen. Här har våra HCKorgan och våra organisationer i övrigt en viktig och brådskande uppgift!
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RICHARD STERNER

1969. Ingen humanitet att vänta
Artikelförfattare: Richard Sterner
HCK-Information nr 1/1969, sid 9 ff
Rubriken är hämtad ur Smålans Folkblad som i en stort upplagd artikel redogör
för en handikappkonferens i Jönköping i mitten av november. Det var
Handikapporganisationernas Centralkommitté i Jönköpings län som inbjudit
organisationer, institutioner och enskilda i länet för att belysa i första hand de
handikappades utbildnings- och sysselsättningsfrågor. Där berördes även bl a
handikapprörelsens splittring, transportproblem, invaliditetsersättning,
skyddade verkstäder och terapi och lagstiftning. I Debatten medverkade
ordföranden i landstingets förvaltningsutskott, Herbert Johnsson,
socialvårdschef Evert Andersson, riksdagsman Tage Johansson, tillika
ordförande i landstingets handikapputredning, överläkare L-G Ottosson,
avdelningschef L-P Palmquist , ombudsman Hugo Henriksson, Metall och fil dr
Richard Sterner från Handikapporganisationernas Centralkommitté i
Stockholm. Sistnämnde var även huvudtalare.
Varför behövs HCK?
”Organisationsraseriet” kom att bli något av en huvudfråga, förklarar Smålands
Folkblad. Huvudtalaren Richard Sterner gav klara besked.
- HCK kommer att bestå och inte sugas upp av DHR, sade han och konstaterade
vidare: När statliga och kommunala organ frågar oss varför vi inte samarbetar
mer så att de slipper ha att göra med 15-20 handikapporganisationer, då är vår
motfråga: Varför ger ni oss inte hjälp till det?
Ytterligare en ”salva” av dr Sterner, som apropå samhällsplanerarna och deras
förehavanden noterade att det planeras som om alla människor här i landet
vore friska – i en tid då skaran av åldringar och handikappade bara ökar.
Talaren konstaterade dock att attityden och fördomarna kring de
handikappade blivit bättre.
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Smålands Folkblad skriver vidare att dr Sterner åskådligt belyste det minst sagt
intrikata problemkomplexet kring de handikappades situation. För de
handikappades organisationer är arbetsuppgiften inriktad på en mängd olika
fronter. Sammanlagt tillhör 18 organisationer de båda samarbetsorganen
Statens Handikappråd och Handikapporganisationernas Centralkommitté.
Särproblematiken fram
Själv far till ett svårt utvecklingsstört barn slog Richard Sterner fast: - Vi
behöver vår egen organisation. Det vet vi som är föräldrar till
utvecklingsstörda. VI vet att den särproblematik som blivit vårt och våra barns
öde skulle drunkna i en enhetlig organisation, som samtidigt skulle tjäna
rörelsehindrade, psykiskt sjuka, blinda, hörselskadade osv.
För all del, låt oss göra det tankeexperimentet att vi allesammans gick in i DHR,
som är de rörelsehindrades huvudorganisation. Resultat? DHR skulle
omedelbart bli uppdelat på en rad specialförbund för de olika grupperna., och
DHR som sådant skulle inte bli något annat än ett nytt HCK.
Men precis på samma sätt som man på det fackliga området behöver sitt LO, så
måste vi ha ett samarbetsorgan, som tar hand om det som är gemensamt i våra
intressen. Liksom våra samarbetsorgan behöver en helt annan styrka än vad de
hittills lycktas utveckla. En styrka som förutsätter att vi måste vara med
allesammans på en basis av likaberättigade. Och inte minst – vi måste ha bättre
resurser i vårt samarbete, liksom vi behöver det inom våra specialförbund.
Om det ska bli effekt kan det inte skötas enbart av dem, som arbetar frivilligt,
utan ersättning. Avlönade konsulenter krävs – även för samarbetet i HCK. Så att
de statliga och kommunala organen slipper ha med 15-20 organisationer att
göra.
Richard Sterner
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1969. Restriktivitet en hämsko
HCK-Information nr 1/1969
Richard Sterner citeras
Försäkringskassornas gradering av sådan invaliditet som berättigar till
förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring är mycket
oenhetlig, framhöll statsrevisorerna efter en granskning. Revisorerna framhöll
också att de stora avvikelserna inte kan förklaras av lokala eller regionala
skillnader ifråga om befolkningsstruktur och arbetsmarknad utan ”… får
förhållandet snarare ses som ett uttryck för olikheter i själva
grunduppfattningen hos pensionsdelegationernas ledamöter och föredragande
tjänstemän”.
Efter revisorernas påpekande har Riksförsäkringsverket understrukit behovet
av intensifierad informations- och inspektionsverksamhet för att få till stånd
ökad enhetlig bedömning.
Fil dr. Richard Sterner, ordförande i Handikapporganisationernas
Centralkommitté och Statens Handikappråd, har med anledning av revisorernas
påpekande gjort följande uttalande:
Det är välgörande att statsrevisorerna angripit den ojämnhet i
pensionsdelegationernas praxis vid beviljande av förtidspensioner, som bl a
tagit sig uttryck i att man i Skaraborgs län 1963 avslog 35 procent men i Kalmar
län knappt 2 procent av ansökningarna om förtidspension. Även om dessa
skillnader minskat var variationerna ännu 1966 (mellan högst 8 och lägst 0,3
procent) så stora att de tyder på olikheter i grunduppfattningen.
Det är därför naturligt att statsrevisorerna begär åtgärder från
riksförsäkringsverket, men jag tror att det är angeläget att det inte får leda till
ökad restriktivitet. Det har nämligen i olika sammanhang visat sig att verket
driver en alltför restriktiv linje. Det gäller t ex i fråga om invaliditetsersättning
som utgår till högst 1 (en) procent av alla handikappade icke-pensionärer i
arbetsför ålder – därav en enda döv person – vartill kommer att lagen både i
fråga om invaliditetsersättning och invaliditetstillägg ör direkt diskriminativ mot
bl a psykiskt handikappade, vilket också visar sig i tillämpningen.
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Även i fråga om förtidspensioner är det tydligt att restriktiviteten är för stor.
Vid omfattande stickprovsundersökning för Göteborg 1963 bedömdes, efter
läkarundersökning, förtidspension vara motiverad i drygt 80 procent fler fall
(särskilt för psykiska sjukdomar och hjärtlidanden) än som beviljats.
Ett annat indicium är att det även i åldern 35-54 år, där männens
förvärvsintensitet når högst, brukar finnas 5 procent män i hela landet som inte
ens söker arbete – säkerligen oftast på grund av handikapp eller
långtidssjukdom – medan antalet förtidspensionärer i den åldern uppgår till
knappt 2 procent.
Det kan starkt ifrågasättas om inte en större liberalitet vid beviljande av
förtidspensioner skulle lösa eller åtminstone hyfsa det problem som består i att
67-årsgränsen för ålderspensioneringen ligger för högt får många. Om t ex
andelen förtidspensionärer i åldern 66-66 höjdes från nuvarande 14 procent till
25 eller 30 procent borde det i vart fall tjäna till att kraftigt reducera antalet
berättigade klagomål om hög pensionsåldersgräns.
Merutgiften skulle bara motsvara en bråkdel av kostnaden för en generell
sänkning av pensionsåldern, vilken allvarligt kunde inkräkta på det finansiella
utrymmet för åtgärder till hjälp för dem som är verkligt handikappade.
1969. Okränkbara pensioner
Richard Sterner:
HCK-Information nr 3/1969
I en debattartikel i AB den 5 maj granskar Richard Sterner pensionsfrågan och
den handikappade. Han konstaterar bl a att vårt pensionssystem är
rehabiliteringsfientligt. Sterner framhåller att han själv har en god
ålderspension och kan skaffa sig hyggliga extrainkomster utan att pensionen
minskas med en enda krona. Den handikappade däremot berövas undan för
undan sina förmåner om han/hon försöker bättra på sina magra inkomster.
HCK-information återger här Richard Sterners inlägg i sin helhet.
Jag har en bra ålderspension. Så länge jag inte är handikappad skulle jag
antagligen kunna tjäna rätt hyggligt därutöver, om jag ägnade hela min tid åt
förvärvsarbete. Det skulle inte minska min pension med en enda krona.
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Pettersson är en blind 30-åring. Han har förtidspension, också kommunalt
bostadstillägg. Som andra blinda pensionärer utan ledsyn har han dessutom ett
litet invaliditetstillägg för extra omkostnader som är betingade av handikappet.
Det räcker inte ens för det. Naturligtvis är Petterssons inkomst bara en bråkdel
av min. Den är avsevärt mycket lägre än vad en vanlig frisk arbetare tjänar.
Jonsson sitter i rullstol. Han är också förtidspensionär och har det ungefär lika
dant med inkomsterna som Pettersson.
Pensionen sänks
Både Petterson och Jonsson skulle behöva bättra på sina magra inkomster
genom förvärvsarbete. Det skulle också bryta deras isolering, hjälpa dem in i
den mänskliga gemenskapen. Säkert vill de gärna. Även om det skulle kosta
mer ansträngning för dem än för mig.
Men även om de lyckades få jobb, så skulle det inte alls löna sig lika bra för
dem som för mig. Så även i det fallet råder brist på jämlikhet.
Något kan de förstås tjäna utan att det påverkar deras förmåner. Snart når de
dock den gräns där deras behovsprövade kommunala bostadstillägg kommer i
farozonen. Så blir det fråga om att sänka deras pensioner. Först med en
tredjedel, sen med två tredjedelar. Tillsist ryker kanske även den sista
tredjedelen.
Deras invaliditetstillägg byts ut mot invaliditetsersättning. Den kan bli dubbelt
så stor eftersom arbetet ökar de extrakostnader som beror på handikappet.
Men det är inte säkert, i vart fall inte för Jonssons del. Han kan få ökade
extrakostnader utan ökad kompensation.
Uppmjukning
För all del, kunde Pettersson och Jonsson nå normala arbetsinkomster, skulle
det löna sig för dem i alla fall. Men eftersom de är svårt handikappade, orkar de
kanske inte så mycket att de kan komma tillräckligt långt över de gränser som
sänker och efterhand sopar bort deras förmåner.
Nu lär det övervägas en uppmjukning av de här reglerna om
pensionsreduktioner. Det är välkommet, men sannolikt blir det inte så radikalt
som det borde. Det blir säkert fortfarande på det sättet att, medan jag kan

Sida 24 av 147

tjäna precis hur mycket som helst utan att det påverkar min pension, så
kommer det inte att gälla för Pettersson och Jonsson.
Ständig bävan
Varför har jag egentligen pension? Naturligtvis därför att det brukar bli svårare
för oss som är äldre – och tillsist alldeles omöjligt utom för dem som dör knall
och fall innan de hunnit så långt. Men någon prövning av det enskilda fallet
sker inte.
Pettersson och Jonsson har däremot verkligen prövats individuellt. Så noga att
de, i minst samma grad som jag, borde ha en okränkbar pensionsrätt. Ändå kan
man kränka just deras pensionsrätt men inte min. De, men inte jag, skall hållas i
ständig bävan varje gång de kvitterar ut en liten arbetsinkomst. Är det rättvist?
Nej, vi måste se över vårt pensionssystem från den här synpunkten. Det verkar
rehabiliteringsfientligt. Alldeles särskilt för handikappade förtidspensionärer. Vi
behöver inte vara så ängsligt snåla med deras små chanser att resa sig ur
fattigdomen.

1969. Ekensteens kritik mot handikapprörelsen är orättvis.
Han tar inte hänsyn till under vilka trånga omständigheter handikapprörelsen
arbetar. Den leds väsentligen av människor som själva är handikappade och
orka har svårt att orka med. Den kan inte som fackföreningsrörelsen ta ut dryga
kontingenter. Arbetsuppgiften är mångdimensionell på ett helt annat sätt än
fackföreningsrörelsens – av det enkla skälet att varje svårt handikapp berör
varje fas av en människas liv. Samhället måste hjälpa handikapprörelsen till
bättre organisatoriska resurser. Får bara de handikappade mer avlönad
arbetshjälp, så kommer organisationerna kunna göra väsentligt mycket mer.
1969. Även den fattige har rätt att sova under Paris broar
1969. HCK-Information nr 6/1969
Artikel/Ledare av Richard Sterner
Sverige befinner sig i allra främsta ledet bland de länder, där det görs något för
handikappade. Samhällets insatser ökar i snabb takt. Enbart under detta
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budgetår växer statens utgifter för sådana ändamål med 17 procent och når
därmed 2.000 miljoner kronor. Därtill kommer stora och raskt stigande
kostnader för landsting och kommuner.
Nu talas om jämlikhet. Vi har skäl att göra det till ett huvudtema för 70-talet.
Men då måste det göras klart, mer än som skett i den allmänna debatten, att
de brister i fråga om jämlikheten som fortfarande gör sig gällande i praktiken,
och den fattigdom som finns kvar, i första hand har att göra med handikapp.
Även den fattige har rätt att sova under Paris broar, sade Anatole France. Men
när vi talar om lika rättigheter syftar vi till en verklig likhet. Än så länge är det
långt ifrån alltid som vi lyckas uppnå den.
Även den svårt hörselskadade får se television. Är det en utländsk film kan han
till och med förstå det väsentliga av vad som sägs. För då blir det texter på
svenska. Sällan annars.
Rätt att resa
Åka buss eller tunnelbana hur mycket som helst får även den göra som är
rörelsehindrad, blind, utvecklingsstörd eller gripen av trafikskräck. Kan han
inte, får han bidrag till bil, om han kan köra själv och behöver det för att
komma till arbete eller utbildning. Men inte om det ”bara” behövs för
fritidsresor, shoppingresor, kulturella aktiviteter. Eller det finns färdtjänst. Men
än så länge inte på långt när i alla kommuner. Och aldrig utan begränsningar
som allvarligt inskränker rörelsefriheten. Det finns åtskilliga som inte varit i en
butik på månader eller år.
Alla handikappade har rätt att använda alla lokaler som är tillgängliga för
allmänheten. Men i de flesta fall är även den rätten helt eller övervägande ett
tomt sken. Ty i stort sett har vi planerat våra samhällen som om alla människor
vore vuxna friska i arbetsför ålder. Och byggnadsstadgans nya bestämmelser
om handikappriktigt byggande kan inte ändra de hus som redan finns. Inte
förrän de blir föremål för omfattande ombyggnad.
Rätt att bo bra
Även handikappade har rätt att bo bra. Det är så mycket viktigare för honom
eftersom han tillbringar längre tid än andra i bostaden. Det vidtas också allt
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mer omfattande åtgärder för att till någorlunda överkomliga kostnader för den
handikappade åstadkomma bostäder som man – med växlande framgång –
sökt göra tillgängliga för alla och så utformade och utrustade att de kan
användas av rörelsehindrade eller blinda. Men sådana behov är än så länge
bara delvis tillgodsedda. Och de är inte alls tillgodosedda när det gäller andra
grupper, t ex psykiskt handikappade som kan behöva ett extra rum.
Fortfarande är bostadsstandarden lägre i genomsnitt för handikappade än för
andra. Bland annat därför att de handikappade oftare är fattiga.
Rätt till undervisning
Även handikappade har rätt till vuxenundervisning. Och till att deltaga i
kulturell verksamhet. Också i det fallet är deras behov ofta större än andras,
särskilt om de varit handikappade sedan barndomen. Det finns hundratals
rörelsehindrade som inte kan läsa och skriva. Denna förmåga är begränsad för
tusentals personer som varit döva sedan barndomen och en stor del av dem är
också språk- och begreppshandikappade. Det gäller om tiotusentals vuxna
utvecklingsstörda att de inte under barndomen fått den träning eller
undervisning som de haft behov av och som de enligt nuvarande lag också har
rätt att få i skol- och ungdomsåldern. Nu görs det allt mer omfattande
anordningar för att ge även handikappade kompensation för vad som brustit i
deras undervisning under skolåldern. Men hittills är det ändå bara en bråkdel
av det behovet som blivit täckt.
Rätt till arbete
Naturligtvis skall handikappade, så långt det går, ha samma rätt som andra till
produktivt arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Men även på denna
avgörande punkt har vi långt kvar, trots den snabbt växande arbetsvården. På
samma sätt har vi långt kvar innan mer än en minoritet av de handikappade nås
av sådana organiserade fritidsaktiviteter, idrottsaktiviteter och annat som kan
bryta deras isolering, förbättra deras hälsa och öka deras välbefinnande.
Rätt till gemenskap
Först och sist har handikappade rätt att bli respekterade som människor som
har även andra egenskaper än sina handikapp. De har rätt till all den
gemenskap med andra människor som de själv känner behov av. De har rätt
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inte bara till den särskild service som deras tillstånd kräver utan också till att få
alla sina vanliga mänskliga behov tillfredsställda. Ja, även sina sexbehov.
Göra det möjligt att få utnyttja rättigheterna
Så låt oss då driva den jämlikhetsdebatt hårt. På punkt efter punkt finner vi att
jämlikhet är otänkbar om man inte i första hand är beredd att arbeta för de
viktiga krav vi utformat inom handikapprörelsen. Och väl att märka. Vi måste
arbeta på alla väsentliga fronter samtidigt. Utbildning, färdtjänst och tekniska
hjälpmedel är förutsättningen för arbete och integrering och på samma sätt
förutsätter det ena det andra hela vägen.
Att utan förberedelser och utan tekniska och andra metoder som kan
kompensera olika funktionsbrister driva ut handikappade i en omgivning som
är okunnig, ofta full av fördomar och som i varje fall inte gjorts beredd att
acceptera dem – det är bara att söka utnyttja skenrättigheter istället för att
göra det möjligt att utnyttja rättigheterna.

1970. Handikappade är fattiga. Fattiga blir handikappade
HCK-Information nr 3-4/1970. Ledare
Richard Sterner.
Kanske kommer ni håg att Riks-HCK vid sitt ombudsmöte 1969 gjorde ett
uttalande som började så här: ”Debatten om jämlikhetsfrågor och
låginkomstproblem kommer att förbli snedvriden så länge det inte gjorts klart
att en avsevärd del av denna problematik har att göra med förekomsten av
fysiska och psykiska handikapp”.
Nu har vi genom Låginkomstutredningen fått siffror som bättre än alla tidigare
stöder detta, Här redogör Riks-HCK:s ordförande Richard Sterner för den nya
statistiken och vad den visar, nämligen att:
Man blir lättare fattig om man är handikappad, och man blir lättare
handikappad om man är fattig.
Det brukar sägas att man vet ganska mycket om vilka sjukdomar människor dör
av – men föga om sjukdomar människor är utsatta för medan de lever.
Visserligen känner vi rätt bra till att en mycket stor del av svenska folket lider av
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handikapp och långtidssjukdomar. Men vår kunskap vilar i flera fall på en
bräcklig informationsbas. Det är ett allvarligt hinder för planeringen.
EFTERLÄNGTAD KARTLÄGGNING AV HANDIKAPP
Nu kommer låginkomstutredningen med ett nytt material, som ger nya siffror,
delvis ännu högre än vi tidigare räknat med . Det är en undersökning grundad
på utfrågning i hela landet av sammanlagt cirka 6 000 personer i åldern 15-75
år. Den har utförts av intervjuare från Statistiska centralbyrån. Vid
kontrollintervjuer och undersökningar företagna av läkare har det visat sig, att
de skattningar man kommit fram till fortfarande i vissa fall ligger för lågt. Å
andra sidan är det givet att avgränsningen av svårare eller lättare sjukdomar
och handikapp alltid måste vara i viss mån subjektiv, och att detta problem inte
minst gör sig gällande i en undersökning grundad på självdeklarationer. Själva
metodiken i undersökningen förefaller dock vara väl genomtänkt, och även om
presentationen i den nu föreliggande preliminära redovisningen är svårläst för
lekmannen, så är den dock i grunden klar, redig och skärpt på ett sätt som
sällan förekommer i sådana sammanhang. Nästan alla handikapporganisationer
har anledning att ta del av detta material, som säkert kommer att användas i
många sammanhang framöver.
FLER HANDIKAPPADE BLAND SOCIALT OCH EKONOMISKT SVAGA
Av utrymmesskäl kan vi här bara ge några smakbitar av de viktigaste
undersökningsresultaten. Tabell 1 belyser, på ett mer systematiskt sätt än vi
tidigare sett, att människor med svag social ställning särskilt ofta är
handikappade. Den regeln går igen för nästan alla särskilda sjukdomar och
handikapp, även om det finns undantag, t ex diabetes och hudsjukdomar. I
regel är det här fråga om ett ömsesidigt sammanhang. Man blir lättare fattig
om man är handikappad, och man blir lättare handikappad om man är fattig.
Vissa kroppsarbetaryrken medför oftare t ex hörselnedsättning än flertalet
tjänstemannayrken. Liksom de också vållar kroppsliga förslitningar etc.
Tabell 1. 1) Sten Johansson: Den vuxna befolkningens hälsotillstånd. Utkast till kap 3 i
Låginkomstutredningens betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden. Allmänna
förlaget.

Andel av befolkningen 15-75 år med vissa handikapp inom olika socialgrupper.
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Socialgrupp I inbegriper ägare av större företag, högre tjänstemän med flera.
Socialgrupp II bönder, småföretagare, lägre tjänstemän. I socialgrupp III ingår t
ex arbetare, småbrukare, Hemmafruar och pensionärer är fördelade på alla tre
grupperna.
Med depression, djup nedstämdhet
Med nervösa besvär
Rörelsehindrade 2)
därav kraftigt rörelsehindrade
Med svår värk i rygg eller höfter
Med svår värk i skuldror eller axlar
Med svår ledvärk
Med synbesvär 3)
därav med svåra synbesvär
Med hörselnedsättning
därav med svår hörselnedsättning
Med svår luftrörskatarr el astma
Med diabetes
Med flera cirkulationsbesvär 4)
Med flera magbesvär 5)
Med svåra besvär av utslag, eksem, psoriasis
Med dåliga tänder 6)

I
02
16
07
03
07
05
05
05
01
09
03
01
02
03
07
02

II
02
19
11
05
09
05
06
06
02
09
02
02
01
07
08
02

III
04
23
18
10
13
07
10
09
03
13
02
02
02
12
10
02

Alla
05
21
15
08
11
06
08
07
03
11
02
02
02
10
09
02

2) Kraftigt rörelsehindrade är sådana som inte utan besvär och hjälpmedel vare sig kan gå i
trappor eller gå snabbt utomhus. Rörelsehindrade inbegriper dessutom dem som har besvär i
endera av dessa avseenden.
3) Med besvär som ej påtagligt avhjälpts genom glasögon
4) Svåra besvär enligt minst en fråga jämte lätta besvär enligt minst en fråga eller lätta
besvär enligt minst 3 frågor. Frågorna avsåg: blodtryck, yrsel, åderbrock, bensvullnad,
hjärtsvaghet, bröstvärk, andnöd, hjärtinfarkt. Personer med 1-2 lätta besvär eller 1 svårt
besvär ej medräknade.
5) Frågorna avsåg: magont, illamående, kräkningar, diarré, gallbesvär, magsår.
Avgränsningen gjord enligt samma princip som för cirkulationsbesvär.
6) Utan tänder, med egna tänder i dåligt skick eller med dåligt fungerande tandproteser.
Personer med väl fungerande löständer (26%) är således ej inbegripna, ej heller personer
med väl lagade egna tänder.
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PSYKISKA BESVÄR
Låt oss nu se lite närmare på några av uppgifterna för särskilda handikapp och
långtidssjukdomar. Låginkomstutredningen har inga data om psykiskt (sic)
utvecklingsstörning eller andra intellektuella hämningar, nämligen av det enkla
skälet att man inte rimligen kan inbegripa frågor om sådant i ett
intervjuprogram. Omkring 17 procent av alla förtidspensionärer har sålunda
utvecklingsstörning som primärdiagnos, och därtill kommer säkert åtskilliga
utvecklingsstörda och svagbegåvade förtidspensionärer som registrerats under
andra rubriker.
Man har naturligtvis inte heller i denna undersökning kunna ställa någon direkt
fråga om psykisk sjukdom eller andra psykiska avvikelser, som ju är en helt
annan sak än utvecklingsstörning. Däremot har man frågat om ”nedstämdhet”
eller depression, om nervösa besvär, om sömnsvårigheter och liknande. Svaren
på ett par av dessa frågor är med i tabell I, och i tabell 2 återges höga
sammanfattningstal för sådana grupper. Dock mäter dessa svar inte
förekomsten av egentlig psykisk sjukdom, men det är intressant att konstatera
att även för psykiska hälsobrister gäller regeln att frekvensen är högre för
människor med ”lägre” social eller ekonomisk ställning.
Att psykiska sjukdomar och avvikelser (andra än utvecklingsstörning)
representerar en mycket stor del av handikapproblemet framgår för övrigt av
andra källor, t ex uppgifterna om förtidspensionärer som till 23 procent har
sådana svårigheter som huvuddiagnos. Det är ändå att märka att människor
med svåra nevroser ”utan organiskt underlag” är diskriminerade i fråga om
möjligheter att få pension, och att många förtidspensionärer med annan
huvuddiagnos har allvarliga psykiska ”pålagringar”, som inte sällan utgör deras
viktigaste problem. Sammanlagt kan vi räkna med att minst hälften av
förtidspensionärerna är utsatta för antingen psykiska eller intellektuella
hämningar.
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Tabell 2.
Andel löntagare med olika timförtjänst som lider av vissa handikapp och
hälsobrister (i procent).
Sambandet mellan handikapp och ekonomisk ställning belyses även i den
publikation från Låginkomstutredningen som har gjorts av Lars Sundbom, givits
ut av Allmänna Förlaget och heter ”De extremt lågavlönade, utkast till kap 8 i
betänkandet om svenska folkets levnadsförhållanden”. Ur den har uppgifterna
nedan hämtats.

Dåligt psykiskt
välbefinnande
Värk i rörelseapparaten
Rörelsehindrad
Dåligt tandtillstånd

Lön under Lön över 7
7 kr/tim
kr/tim
32
34
08
10
09

08
07
08

Lön över
10 kr/tim
20

Lön över
15 kr/tim
19

06
05
06

04
03
03

Inger Perssons Kommentar 2008 : 1970 kostade en liter mjölk 1:10 kr

RÖRELSEHINDRADE – FLER ÄN ENLIGT GÖTEBORGSUNDERSÖKNINGEN
Inte mindre än 15 procent av de intervjuade var rörelsehindrade i den
meningen, att de hade svårt antingen att gå i trappor eller att promenera 100
meter i rask takt – och därav var 8 procent kraftigt rörelsehindrade,
innebärande att de hade svårigheter i båda dessa avseenden. Dessa kraftigt
rörelsehindrade var mer än tre gånger så talrika i socialgrupp 3 som i
socialgrupp 1. Återigen finner vi sålunda att det är svårt att stiga socialt om
man är handikappad – och att det inte är särskilt hälsosamt att tillhöra en låg
socialgrupp.
Att dessa tal ter sig så höga beror inte bara på att även äldre personer, upp till
75 år, är medräknade. En jämförelse avseende samma åldersgrupp i
Göteborgsundersökningen (16-64) visar t ex att det är fler enligt
Låginkomstutredningen spm har svårt att gå i trappor(6,5 procent) än det var
enligt Göteborgsundersökningen (5,3 procent).
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Det här är nu en undersökning som avser hela landet. Tar vi 15 procent av hela
folkmängden i åldern 15-75 år får vi mer än 850 000 rörelsehindrade. Det är
sannerligen ett högt tal!
Rörelsehindrade personer lider ofta av värk av olika slag, och detsamma kan
vara fallet med många som inte här registrerats som rörelsehindrade. Även i
dessa avseenden finner vi höga tal i tabell I, trots att vi bara tagit med de svåra
fallen.
SVÅRT ATT LÄSA TIDNINGEN
Även uppgifterna om sådana synbesvär som ej påtagligt avhjälpts genom
glasögon (7 procent) ligger högre än man hittills sett i andra uppgiftsserier.
Även siffran för svåra synbesvär (nära 3 procent) ter sig oväntat hög. Det är
klart att den inbegriper mångdubbelt fler än de blinda som anses utgöra cirka
0,2 procent av hela befolkningen. Den kommer emellertid mycket nära en
uppgift i en amerikansk undersökning som avser sådana som inte kan läsa
vanlig tidningstext ens med glasögon. Det skulle sålunda betyda att det i vårt
land finns cirka 160 000 människor i åldern 15-75 år som har svårt att läsa
tidningar! Har pressens representanter tänkt på det? Naturligtvis finns det
dessutom många som har synbesvär, även om de läser tidningar.
Det framgår tydligt att det är svårt att nå en hög social ställning om man har fel
på ögonen. Men det kan också vara så att en lägre social ställning medför
större risker för synbesvär.
650 000 MED NEDSATT HÖRSEL!
Hela elva procent motsvarande cirka 650 000 människor i åldern 15-75 år skulle
vara utsatta för hörselnedsättning. Även det är ett högre tal än vi hittills i
allmänhet räknat med. Det kan bero på att man brukat utgå från uppgifter om
antalet människor som antingen är döva eller använder (eller borde använda)
hörapparat. Det är emellertid klart att man kan ha nedsatt hörsel utan att det
gått så långt att man vill underkasta sig besväret att använda hörapparat. Vi
minns för övrigt undersökningen om byggnadsarbetare i Västergötland av vilka
75 procent befanns lida av hörselnedsättning och 25 procent av svår
hörselnedsättning! Här har vi nu ytterligare dokumentation för vårt livsviktiga
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behov av att verkligen sätta fart på det förebyggande arbetet, inte minst
bullerbekämpning.
Övriga uppgifter i tabell I får tala för sig själva. Det är emellertid värt att bl a
lägga märke till de höga talen för hjärt-, cirkulations- och magbesvär, trots att
bara de svåra fallen tagit med.
HANDIKAPP OCH ÅLDER
Som redan framgått förklaras de höga talen till stor del av att man tagit med
människor upp till 75 år. Ty som belyses i tabell 3 visar långtidssjukdomar och
handikapp i de allra flesta fall (med magsjukdomar som undantag) en oerhört
stark benägenhet att bli allt vanligare med stigande ålder. Men det skadar
sannerligen inte att det blir belyst hur åldringsproblemet i första hand är ett
handikapproblem. Egendomligt nog behöver detta sägas, ty det finns en
tendens i debatten att tala om åldrings- och handikapproblem som om det vore
skilda saker. Och i det sammanhanget glöms det också lätt bort att det faktiskt
också finns människor som inte är handikappade. Å andra sidan finns det en
liten minoritet bland oss som handikappade hela livet, och som får leva hela
livet å folkpensionsnivå eller eljest med mycket låg inkomst. Den gruppens
skriande behov av prioritering har inte kommit fram ordentligt i den aktuella
diskussionen om socialpolitikens fortsatta utveckling.
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Tabell 3.
Andel av män och kvinnor i olika åldrar med vissa handikapp (i procent).
För förklaringar se tabell I.
15-29 år 30-54 år 55-75 år Alla
Rörelsehindrade
män
kvinnor
Med svåra synbesvär 7)
män
kvinnor
Med svår hörselnedsättning
män
kvinnor
Med svår luftrörskatarr eller astma
män
kvinnor
Med flera cirkulationsbesvär
män
kvinnor
Med flera magbesvär
män
kvinnor
Med depression
män
kvinnor
Med dåliga tänder
män
kvinnor

01
04

06
12

26
41

10
19

01
02

01
02

04
07

02
03

01
--

01
01

05
05

02
02

01
01

01
02

03
03

01
02

-03

03
10

14
31

06
14

11
15

06
08

05
09

07
10

01
02

03
05

03
08

02
05

03
03

12
08

23
12

12
08

7) I den tyckta texten står ”ryggbesvär”. ”Rygg” är kraftigt överstruket och har ersatts med
handskrivet ”syn”

KVINNOR OFTARE HANDIKAPPADE ÄN MÄN
Tabell 3 visar också att kvinnor, utom i vissa fall, t ex hörsel och tänder, är
handikappade väsentligt oftare än män. I åldern 30-54 år finns t ex 12 procent
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kvinnor mot 6 procent män som är rörelsehindrade. Ändå är procenten
förtidspensionärer vanligen lägre för kvinnor än för män i samma ålder. Vad
kan det bero på? Enkelt, min käre Watson, kvinnor är utsatta för
diskrimination! Inte avsiktligt, föralldel. Det bara blir så, i detta fall som i så
många andra.

1970. INTRODUKTION Till HANDIKAPPSAMVERKAN
Handikappsamverkan nr 1/1970
Inledare: Richard Sterner
Handikappsamverkan har kommit till av praktiska skäl. HCK har redan en annan
tidskrift, HCK-information. Den var till för att ge praktiska råd och tips i
samarbetsfrågor för personer inom handikapprörelsen, men socialarbetare,
kommunala förtroendemän och andra började prenumerera på den för att få
en allmän orientering i handikappfrågor. Vi såg visserligen detta med glädje,
men kände att det var två olika uppgifter och kanske också att de både
grupperna av läsare i viss mån har olikartade behov av information. Därför ger
vi nu ut Handikappsamverkan för utåtriktad information och HCK-information
för intern information.
HCK:s tidskrifter kommer att försök ge överskådlig information.
Specialkunskaperna finns hos de enskilda organisationerna, som i regel har
egna tidskrifter. Det är nödvändigt eftersom problematiken på handikappfältet
är så oerhört rik, att det inte finns möjlighet att i en allmänt orienterande text
gå alltför nära in på alla de olika gruppernas specialproblem.
Detta är första numret av tidskriften Handikappsamverkan. Den kommer att
ges ut med sex nummer per år, och vi hoppas den skall bli till nytta för dem
som behöver en översiktlig information i allmänna handikappfrågor. Den
kommer att ta upp frågor som är gemensamma för olika grupper av
handikappade och redogöra för hur handikappförbunden samverkar för att lösa
dem; samverkar med varandra och myndigheter och med andra organisationer.
Ty lika nödvändigt som det är att man i de enskilda förbunden koncentrerar sig
på specialproblematiken för olika grupper – lika viktigt är det med samverkan.
Richard Sterner
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1970. LOKALA HCK-ORGAN BEHÖVS
HCK-Information nr 1/1970
Richard Sterner svarar:
Lokala HCK-organ behövs
I alla organisationer som har organ både på lokal-, läns- och riksplanen uppstår
helt naturligt problem, som måste lösas, avseende relationerna mellan dessa
organ på olika ”nivåer”. Det är också fråga om i vad mån man kan åstadkomma
personella resurser för en aktivitet på alla dessa plan. Det är inte minst därför
som HCK-organen måste få anslag till avlönad arbetshjälp. Men man kommer
inte ifrån att det dock behövs ett samarbete även på lokalnivån, eftersom
frågor om bostäder, samhällsplanering, färdtjänst, skolor, trafik och mycket
annat väsentligen är primärkommunala. Desto viktigare nu eftersom vi nu
behöver en samordnad lokal påtryckning, som kan hjälpa till att förverkliga de
intentioner som ligger i socialhjälpslagens nya bestämmelser om
primärkommunalt ansvar för alla medborgare, däribland handikappade.

1970. Pensioner åt friska – eller åt handikappade
Handikappsamverkan nr 3/1970. Ledare.
Richard Sterner
Samhällets representanter börjar säga till oss att nu är det ekonomiska läget så
svårt att vi måste begränsa våra krav på samhället.
En del av dem som säger så är samtidigt engagerade i en valkampanj där det
görs ett huvudnummer av tanken att sänka den allmänna ålderspensioneringen
till 66 eller rent av 65 år. Det har också satts igång en utredning om den saken.
Hör detta verkligen till det mest angelägna?
Låt oss tänka efter. Varför behövs ålderspensioner? Jo, i första hand därför att
ju äldre man blir desto större är risken att bli handikappad. Dessutom blir man
misstänkt för att vara handikappad, även om man inte är det, så snart man
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börjar bli gammal. Direkt eller indirekt är det handikappet som är den viktigaste
faktorn i sammanhanget.
Därför är det riktigt att det nu genomförs en reform som gör det lättare för
människor att få förtidspensioner om de befinner sig i åldern 63-66. Det kan
också vara riktigt att gå ännu längre i fråga om liberalisering av reglerna för
förtidspensionering när det gäller människor i åldern omkring 60 och därutöver
som står i tungt och nedslitande arbete eller som har svårt att få jobb.
Men när det skett, vad kan då vinna ytterligare genom en allmän sänkning av
gränsen för ålderspensionering? Jo, att man ger pension åt fler människor som
har sin arbetskraft i behåll! Kan det verkligen vara vettigt? Läkarna säger oss att
det är hälsosamt att arbeta så länge man kan. För många blir det också lättare
att arbeta även som äldre, eftersom allt fler har arbetsuppgifter som inte är
fysiskt betungande.
Richard Sterner

1970. Vi får skärpa oss
HCK-Information nr 5-6/1970.
Ledare av Richard Sterner
Den statliga handikapputredningens senaste betänkande handlar om allmänna
kommunikationer, färdtjänst och bilbidrag. Bland annat föreslår man ett 35procentigt statligt stöd till kommunernas färdtjänst, ett förslag som
ursprungligen kommer från HCK i Södermanland. Som ni kanske kommer ihåg
behandlade Riks-HCK:s ombudsmöte 1969 en motion därifrån.
Sörmlänningarna påpekade vilken uppgång det blivit i den kommunala
aktiviteten på hemhjälpsområdet, sedan denna fått statligt stöd och föreslog
att ett liknande stöd skulle ges till färdtjänst.
Handikapputredningen föreslår också handikappråd på kommun-; läns-; och
riksplan, där representanter för samhället regelbundet skall mötas. – Det
kommer att ge oss utomordentligt tillfälle att uppfostra samhället, skriver
Richard Sterner, men då måste vi själva skaffa oss så mycket översikt över olika
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handikappgruppers villkor och problem att vi verkligen kan göra oss till tolkar
för deras behov. Det betyder att vi måste skärpa oss.
Det nya betänkandet från Handikapputredningen (HU) Bättre socialtjänst för
handikappade (SOU 1970:64) ger väl inte på alla punkter allt vad vi önskar inom
de ämnesområden som behandlas, men huvudtankarna i de olika förslagen
representerar dock väsentliga steg i rätt riktning. Det är två eller tre
huvudämnen som tas upp. Nämligen dels färdmöjligheterna för handikappade
och dels vissa huvudproblem avseende samarbetet mellan samhällets organ
och handikapprörelsen. I det senare sammanhanget sägs också något om
samhällsstödet till handikapporganisationerna.
BÄTTRE FÄRDMÖJLIGHETER
I fråga om kollektiva färdmöjligheter och transportteknisk utveckling görs
viktiga och klara principuttalanden till ledning för den planeringsgrupp som
föreslås. ”När så stora ekonomiska och andra resurser satsas på teknisk
vidareutveckling är det inte rimligt att de till så ringa del används för
konstruktion av anordningar som syftar till ökad bekvämlighet för personer
med särskilda behov.” Den planering som åsyftas skall ta upp utformningen av
bilar, bussar, järnvägsvagnar och andra färdmedel. Likaså gator, vägar,
trottoarkanter, trafiksignaler och annat. Lyckas det att få regering och riksdag
att godkänna dessa principer lär det åtminstone bli svårare för vissa
trafikföretags representanter att vända ryggen till när vi för fram våra
önskemål. Det är klart att de reformer som här förordas kommer att ta tid, men
dessa klara deklarationer kanske ändå kan göra tågordningen lite mindre
långsam.
Väsentligt är också förslaget att sätta fart på färdtjänstens utveckling genom
statsbidrag motsvarande 35 procent av kommunernas nettokostnader. Det
behövs, för hittills är det bara ett 100-tal av landets 850 kommuner som har
någon färdtjänst alls. Och det är utomordentligt tacknämligt att HU så klart
säger ut att färdtjänsten i princip bör ”få användas för obegränsat antal resor
och få anlitas vid vilken tidpunkt som helst och i veckan” och att den skall vara
tillgänglig för alla kroppsligt eller psykiskt handikappade av olika slag som
verkligen behöver denna service. Likaså är det värdefullt att det slås fast att
kommunerna verkligen har en förpliktelse att anordna färdtjänst enligt §§1 och
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6 i socialhjälpslagen. Dessutom föreslås åtminstone mildringar i den spärr som
kommungränserna hittills ofta utgjort. Frågan är emellertid om 35 procent i
statsbidrag räcker som stimulans för fattiga glesbygdskommuner med långa
avstånd och höga kostnader för en färdtjänst av hög kvalitet.
BILFRÅGAN
Även om det finns en utbyggd och liberalt utformad färdtjänst, är tillgången till
en bil dock ägnad att ge den handikappade en avsevärt mycket större
självständighet. Från handikapprörelsens sida har vi föreslagit att bil borde bli
tekniskt hjälpmedel och ett kraftigt subventionerat bilinnehav sålunda bli en
rättighet för alla handikappade som behöver det, alltså även för andra än dem
som måste ha bil för att komma till ett arbete eller för att deltaga i utbildning
för arbetslivet. Så långt går inte HU som emellertid föreslår att kommunernas
socialnämnder, efter prövning, skall få besluta om subvention med 90 procent
för inköp av bil ”som komplement till färdtjänst”, och för detta erhålla
statsbidrag motsvarande 60 procent av priset. Den handikappade betalar
sålunda 10 procent. Härjämte utgår ett årligt driftbidrag med 500 kronor
istället för befrielse från bil- och bensinskatt och dessutom vid behov bidrag till
körkortsutbildning, beräknat till 1 000 kronor.
Tydligen räknas med en restriktiv prövning, ty man utgår i kostnadsberäkningen
från att det hela kommer att röra sig om högst 500 bilar per år, bl a därför att
en utbyggd färdtjänst anses kunna minska behovet . Vid sidan härav bibehålls
nuvarande möjlighet att få bilsubvention via AMS, dock ned den förenklingen
att det även här blir ett årligt driftsbidrag på 500 kronor istället för
skattebefrielse. Värdefullt är att de som fått bil skall kunna anlita färdtjänsten
på samma sätt som andra bilägare har rätt att åka buss eller tunnelbana.
Vi skulle som sagt önska mer, men det här är ändå ett steg i rätt riktning.
LÅNGTGÅENDE FÖRSLAG OM SAMARBETE
Förslaget om ökat samarbete mellan samhällets organ och handikapprörelsen
hör till ett helt annat ämnesområde. Det är mycket betydelsefullt.
Det föreslås att handikappråd skall inrättas både på riks-, läns- och
kommunplanen. Vi har ju redan ett Statens handikappråd, men det
representerar nu enbart handikapporganisationerna och utgör sålunda en
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dubblering till Riks-HCK, även om vi försökt åstadkomma en praktisk fördelning
av arbetsuppgifterna. Det skall nu enligt förslaget ersättas av ett nytt Statens
handikappråd (SHR ) med representation dels för handikapprörelsen, som får
fyra företrädare, och dels för Arbetsmarknadsstyrelsen, Socialstyrelsen,
Skolöverstyrelsen, Planverket, Landstingsförbundet och Kommunförbundet.
Inräknat en ”opartisk” ordförande skulle rådet sålunda få 11 ledamöter.
Grundtanken i denna reform är riktig. Vid sidan av Riks-HCK behövs ett organ
där handikapprörelsens representanter får tillfälle att regelmässigt möta
samhällets organ – och detta inte minst med hänsyn till det behov som
föreligger att samordna olika samhällsorgans insatser. Sen finns naturligtvis i
detta förslag olika viktiga detaljer som tål diskuteras. Fyra
handikapprepresentanter är för lite för att ge uttryck åt alla olika gruppers
behov. Även med beaktande av att rådet inte får bli för stort, skulle fem eller
sex fasta representanter erfordras, och även det förutsätter att hela
handikapprörelsen samlas dels enskilt och dels i närvaro av rådets
samhällsrepresentanter.
Det får också övervägas om inte riksförsäkringsverket borde vara med. I vissa
avseenden är detta verk mer isolerat än andra, samtidigt som det är
betydelsefullt. I rådet skulle vi också gärna vilja möta några ”tungviktare” från
departementen, eftersom det är det som det finansiella ansvaret ligger. Lite
justeringar i förslaget får vi därför tänka oss, även om vi inte kan får allt vi
önska. En stötesten för vissa grupper ligger också i HU:s tanke att rådet skulle
få göra upp förslag om stödet till handikapporganisationer. Men kan förstå
detta förslag, men det får nog övervägas. Det är emellertid inte uteslutet att
handikapprörelsen får större bidrag än eljest om vi uppträder på samlad front.
LÄNS- OCH KOMMUNRÅD
Enstaka landsting och kommuner har redan börjat inrätta lokala handikappråd
eller liknande institutioner för samråd mellan samhällets organ och
handikapprörelsen. Enligt HU:s förslag skulle det nu dels bli ett
länshandikappråd (LHR) i varje län och dels ett kommunalt handikappråd (KHR)
i varje kommun.
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I varje LHR skulle, förutom landstingsorgan och handikapporganisationer, även
ingå representanter för regionala statliga länsorgan och för kommunförbundets
länsavdelning.
Varje KHR skulle bestå av företrädare dels för socialnämnden, skolstyrelsen,
byggnadsnämnden och försäkringskassan, ävensom sådana representanter för
vissa länsorgan sin har anknytning till verksamheten inom kommunen. Viss
variation efterlokala förhållanden förutses.
Även här möter vi delvis samma problem som i fråga om Statens handikappråd.
I kommunerna tillkommer dessutom det faktum att inget handikappförbund
har avdelningar inom samtliga kommuner. Men handikappade människor finns
ju överallt och bland dessa i regel också sådana som är med i olika
handikappföreningar, så med lite ansträngning bör ändå i regel en
handikapprepresentation kunna komma till stånd.
VI FÅR SKÄRPA OSS!
Kunde vi få till stånd denna serie av handikappråd på riks-, läns- och
lokalplanen och dessutom får dem att verkligen fungera på det sätt som tänkts,
så skulle oerhört mycket vara vunnet. Dessa råd skulle visserligen bara bli just
precis råd, dvs användas för ömsesidig kommunikation. Men de skulle ge oss
ett utomordentligt tillfälle att över hel linjen uppfostra samhällets
representanter i den konkreta handikapproblematik som vi känner. Och
dessutom skulle det som sagt främja en samverkan mellan olika samhällsorgan
inbördes som vi länge efterlyst.
Men det här är inte en gåva som vi har att passivt konsumera. Det ställer stora
krav på oss. Det duger inte att vi sitter i dessa råd och bara ”tar emot
information” såsom ofta hänt i de arbetsvårdsdelegationer som AMS anordnat.
Vi måste vara beredda att själva ställa frågor. Formulera krav på samhället. Och
framför allt att skaffa oss så mycket översikt över de behov som gör sig
gällande för olika grupper av handikappade med vitt skilda villkor och problem,
att vi verkligen kan göra oss till tolkar för dessa behov.
Det betyder att vi måste skärpa oss. Men det betyder också att vi ännu mer
energiskt framför våra krav på att samhället skall ge oss den arbetshjälp och de
övriga resurser vi behöver för att verkligen kunna utföra detta bevaknings- och
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upplysningsarbete. Ty skall det här kunna utnyttjas krävs det att
handikapprörelsen är stark.
Och den måste vara stark i sina olika delar och dessutom samfällt. Det betyder
att dels de olika handikappgruppernas organisationer måste få bättre stöd från
samhället och dels också HCK-organen. Ty det är ett grovt misstag att om vi tror
att HCK–organen blir onödiga därför att handikappråden finns. Det är precis
tvärtom! Varje sammanträde i handikappråd bör föregås av en planering dels
inom de olika handikappgrupperna men dels också i samarbetsorganet HCK.
Sålunda får HCK–organen här ytterligare en viktig uppgift, och deras behov av
resurser från samhället blir ändå större.
Den största svagheten i HU:s förslag om handikappråd är att denna punkt inte
mera ingående behandlats, även om vissa data om statens stöd till
handikapprörelsen anförts. Just därför måste vi trycka mera på detta att
samhället måste hjälpa oss med handikapprörelsen.
Richard Sterner

1970. Handikappade bor sämre
Ledare. Handikappsamverkan nr 6/1970
Richard Sterner: Ledare
Handikappade bor i genomsnitt sämre än andra, om man utgår från de krav på
bostäder och bostadsmiljö som är väsentliga för majoriteten.
Handikappade bor ännu sämre, om man utgår från de högre krav på bostäder,
bostadsmiljö och service som de på grund av sitt handikapp behöver ställa.
Handikappade är mer beroende än andra av att ha bra bostäder. Till följd av
isolering vistas de nämligen mycket mer i sina hem .
Att handikappade fått tillgång till goda bostäder i bra bostadsmiljöer är
nödvändigt, om vi menar vad vi säger när vi talar om att minska
institutionsvården. Den är dyr, förmyndarmässig, ofta förnedrande och direkt
skadlig för hälsa och personlighetsutveckling. Men utskrivning från långtidsvård
hindras, när det inte erbjuds någon bostad alls, eller en bostad som är dålig
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och/eller på tok för dyr. Och av precis samma skäl sker många nyplaceringar på
institution alldeles i onödan .
RÖRELSEHINDRADE
Hittills har debatten övervägande rört sig om de rörelsehindrades behov av
säranordningar. Onekligen är också dessa behov dels iögonfallande och dels
gäller de stora grupper. Enligt låginkomstutredningen finns i åldern 15-75 år
nära en halv miljon människor eller drygt 8 procent som är svårt
rörelsehindrade, och ytterligare nära 400 000 eller bortåt 7 procent sin har
besvär med att gå i trappor . Och det som hittills gjorts för att bota dessas
brister i bostadsutformning och samhällsplanering (t ex genom
invalidbostadsbidrag, bostadförbättringsbidrag, Fokus-lägenheter och § 42a i
byggnadsstadgan) berör bara en obetydlig del av behovet. För övrigt vet vi att
det som uträttats, bl a genom invalidbostadsbidrag, ofta är otillräckligt i det
enskilda fallet .
SÄRBEHOV FÖR ANDRA HANDIKAPPADE
Vi i HCK har ofta betonat att det finns även andra stora handikappgrupper med
väsentliga särbehov i fråga om bostäder. Tack vare riksdagsman Anna-Greta
Skantz, som väckte motionen om att invalidbostadsbidrag skall ges åt fler
grupper, har dessa behov åtminstone kommit in i utredningskvarnen, men vad
som hittills uträttats är mycket obetydligt. De blinda har behov av anordningar
som underlättar orienteringen och minskar olycksfallsrisken i bostäder och
bostadsmiljö, men även om de nu fått möjlighet till invalidbostadsbidrag, så är
det än så länge föga som har gjorts för dem.
Överläkare Karl-Axel Melin skildrar i detta nummer svårigheterna för
epileptiker. Själv har jag erfarenhet av hur det är att ha en svårt
utvecklingsstörd människa i hemmet. Min familj är nu lyckligt lottad på så sätt
att vi bor i en femrumslägenhet i ett icke lyhört hus, dessutom en trappa upp
med en affär i bottenvåningen. Om vår son blir orolig på natten, stör det sällan
grannar. Men både för familjen och för grannsämjan är det mycket besvärligt
att leva trångbodd i ett lyhört hus och ha en orolig utvecklingsstörd eller
psykiskt sjuk människa i familjen. Åt detta har nästan ingenting gjorts, än så
länge.

Sida 44 av 147

Finns det en svårt psoriasissjuk medlem i familjen, ställer det krav på rikliga
hygienutrymmen. Likaså om det finns ett ”ILCO-fall” i hemmet, d v s en person
som på grund av svår operation måste låta avföring(eller ibland urin) gå ut via
hål i magen och samlas upp i vidhäftande påsförband. För allergiker måste
särskilda olikartade krav på bostad och bostadsmiljö tillgodoses, och om det
skriver socialkonsulent Siv Bergqvist och informationssekreterare Stina
Malmcrona på annan plats i tidskriften.
Hörselskadade, liksom psykiskt känsliga, blir sämre om de utsätts för buller i
lägenheten. De kan inte föra samtal i ett rum med ekoeffekter. Den som är
beroende av hemdialys behöver en utrustning, som enligt uppgift från
Föreningen Njursjuka i Sverige kräver ett extra utrymme på 16 kvadratmeter –
ett helt rum! Vem har någonsin tänkt på det i bostadspolitiken.
SÄMRE UTRUSTNING
Även bortsett från alla sådana och andra speciella behov bor handikappade
ofta sämre än andra. Helt enkelt därför att de är fattigare, och också i
genomsnitt äldre. I tabellen nedan återges några data om rörelsehindrade, som
hämtats från låginkomstutredningen och under rubriken ”Handikappades
vardag” ställts samman i byggforskningens informationsblad B II:1970 :
Procentandel av Rörlighet Hämmad Hindrad Svårt hindrad
Hushåll som
God
Saknar följande:
Kallvatten
02
04
03
06
Varmvatten
10
16
16
24
Avlopp
01
04
03
05
Bad
14
21
23
30
WC
07
12
11
15
Centralvärme
07
13
13
20
Modern spis
07
13
14
19
Kylskåp
07
09
10
11
Tvättmaskin
17
29
28
34
Frys
44
53
57
60
Rörelsehindrade bor alltså sämre än andra, och ju svårare rörelsehindrade de
är dess sämre standard har de. För synskadade och hörselskadade finns
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liknande uppgifter, men där framträder inte riktigt samma utpräglade tendens.
Tyvärr belyses inte förhållandena för övriga handikappgrupper. Men vi får
räkna med att det finns fler handikappgrupper som har liknande förhållanden.
Och hade det funnits uppgifter om bostadskvaliteten är det tämligen säkert att
de handikappade även där skulle ha framträtt som sämre ställda. Ty den som
studerat bostadsförhållanden vet, att det finns ett mycket starkt statistiskt
samband mellan utrustningsstandard och bostadskvalitet i övrigt.
Det är också tydligt att vi inte alls gjort tillräckligt för att låta handikappade får
ADL-hjälpmedel (hjälpmedel för den dagliga livsföringen). I tabellen finns i vart
fall ett exempel, nämligen tvättmaskiner. Svårt rörelsehindrade saknar sådana
dubbelt så ofta som icke handikappade! Trots att tvättmaskiner är med på
listan över fria tekniska hjälpmedlen. Den som behöver dem kan alltså
ordineras dem och få dem gratis.
Fast de här uppgifterna sålunda bara ger glimtar av förhållandena, får man
ändå en ordentlig tankeställare!
STÖRD NATTSÖMN
I samma material finns också svaren på en fråga om vilka inte kan ”sova ostört
hela natten utan att väckas av gatubuller, grannar, barn eller annat”. Det gäller
alltså störningar som åtminstone till väsentlig del beror på bostadskvalitet,
bostadsmiljö eller trångboddhet. Här återges det procentuella antalet fall där
man var utsatt för störningar i nattsömnen:
Rörlighet: God
Hämmad
Hindrad
sv. Hindrad

12
13
23
21

Syn:

God
14
Lätta besvär 18
Svåra besvär 20

Hörsel:

God
14
Lätta besvär 15
Svåra besvär 17
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Synskadade, rörelsehindrade och hörselskadade är alltså mer störda än de som
ser, hör eller rör sig bra. Även här skulle man önskat uppgifter för fler
handikappgrupper. Hur är det t ex med psykiskt känsliga?
ISOLERING
Goda bostäder i bra områden kan minska isoleringen för handikappade även
om isoleringen också kan betingas av andra faktorer än bostadsförhållandena.
Därför har följande uppgifter om isolering från umgänge stort allmänt intresse:
Procentuell
andel som
ansåg sig:

Rörlighet
God

Isolerade,
Mer el.
mindre

13

Svårt
hindrad
32

Därav helt
isolerade

01

06

Syn
God

Svåra
besvär

Hörsel
God

Svåra
besvär

15

24

15

22

02

04

02

05

Vi får komma ihåg att åtskilliga av dem som känner sig isolerade trots att de
varken är rörelsehindrade, syn- eller hörselskadade, kan vara handikappade på
annat sätt.

1970. FN:S rättighetsförklaring för utvecklingsstörda från 1971
Artikel av Richard Sterner i Handikappsamverkan 1973, nr 6, sid 14-17
I december 1971 antog FN:s generalförsamling den rättighetsförklaring för
utvecklingsstörda som återges här bredvid. Ärendet har tidigare behandlats i
FN:s Kommision för Social Utveckling och i dess Ekonomiska och Sociala Råd.
Det första initiativet till förklaringen hade tagits av franska regeringen som fick
stöd av många andra, bl a Sverige.
Bakgrunden
Men den ursprungliga förslagsställaren var ”Internationella FUB_ligan” eller
International League of Societies for the Mentally Handicapped, som har
anslutna medlemsförbund i ett 60-tal länder. Med anledning av omsorgslagen
tog vårt FUB initiativ till ett symposium som Ligan lät anordna i Stockholm
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1967. Där utformade 30 FUB-representanter och experter från 14 länder under
några dagars hektiskt arbete sina synpunkter i en 20-sidig skrift om ”Rättsliga
synpunkter på psykisk utvecklingsstörning”. Och på grundval av detta arbete
utformades sedan vid Ligans världskongress i Jerusalem en kort
rättighetsdeklaration som omedelbart antogs.
Kände Schuman
Redan vid denna kongress väcktes förslag om att vi borde få FN att skriva under
vår deklaration. Jag trodde inte på det. Möjligen skulle det kunna tänkas att FN
ville antaga en motsvarande deklaration för alla handikappade, menade jag.
Men till dem som trodde hörde fransmannen Jaques Gemaeling. Och det
visade sig att han var granne till franske utrikesministern Schuman och god vän
med honom. Så på den vägen gick det. Den text som FN antog överensstämmer
i allt väsentligt, delvis även i ordalagen, med Ligans version.
Normalisering-Integrering
Det mesta som står i FN-deklarationen för andra handikappade, för det är i
stort sett principerna om integrering, normalisering, och människovärde som
blir fastslagna. Institutionsvård nämns, men bara som en boendeform att
användas i sista hand och på villkor att det blir så likt normalt liv som möjligt.
Det borde ha stått tydligare att åtminstone de allra flesta utvecklingsstörda
skall leva i vanliga bostadsmiljöer, även om de är vuxna och inte lämpligen kan
bo hos föräldrar eller fosterföräldrar.
I Jerusalemsdeklarationen hade stått en passus om fritidsaktiviteter. Men den
föll bort i FN-versionen. I Jerusalem hade några av oss också kämpat för en
regel om att specialservice för utvecklingsstörda skall vara kostnadsfri, men vi
hade fått nöja oss med en formel innebärande att ”ingen får gå miste om
service därför att det kostar pengar” – och så försvann även det i FNdeklarationen!
Sexrättigheter för utvecklingsstörda var en annan sak som ett par av oss slogs
för i Jerusalem. Men redan där fick vi kalla handen. ”Inte kan vi rätta oss efter
vad som sagts på ett symposium i det frisläppta Skandinavien”, fick vi veta.
Sedan dess har det dock börjat bli en strömkantring också i den frågan på
många håll i världen, även i katolska länder. Det märktes t ex vid en stor
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internationell omsorgskongress i Haag i september 1973, där ett av mötena
ägnades åt just detta ämne. Där förekom visserligen några reaktionära och
halv-reaktionära föredrag, men det som väckte positiv uppmärksamhet och
drog publik var vad som anfördes av tre svenska flickor, socionomen Sonja
Calais och psykologerna Mona Klenfeldt och Katarina Ostman-Bökström.
Aktionsprogram
Så visst kunde man tänka sig en ännu bättre FN-deklaration. Men vi får ha i
minnet att i FN:s generalförsamling finns många konservativa krafter och
dessutom en majoritet av
u-landsrepresentanter, som dels måste stoppa in brakslappar om att de bara
har ”begränsade möjligheter på nuvarande utvecklingsnivå” och dels ändå är
återhållsamma i fråga om vad som kan låta som nya socialpolitiska åtaganden.
Sett mot den bakgrunden representerar deklarationen ändå en mycket stor
framgång, som vi är tacksamma för.
Och den behövs så innerligt väl som ett auktorativt aktionsprogram för hela
världen. Just nu håller jag på att avsluta en översikt av omsorgslagarna om
utvecklingsstörda i ett 60-tal länder, som jag fått göra på uppdrag av dels
”Internationella FUB-ligan” och dels FN:s avdelning för social utveckling. Det
material som kommit in avslöjar oerhörda brister även i många utvecklade
industriländer – sovsalar med 50 eller 100 människor på jätteinstitutioner för
1.000 eller fler, som till stor del får leva utan aktiverande sysselsättning i t ex
USA och på flera andra håll; brist på resurser för specialundervisning och
träning och mycket annat. Och i u-länder är det naturligtvis bara små
minoriteter av de utvecklingsstörda som alls får några omsorger. Just i uländerna finns också en särskild hög frekvens av förhållanden som direkt skapar
utvecklingsstörning. Till exempel svält hos havande kvinnor och spädbarn som
hindrar hjärnans växt och därmed åstadkommer intellektuell invaliditet; usla
hygieniska förhållanden och brist på sjuk- och hälsovårdsmöjligheter vilket ger
en grogrund för sjukdomar som bl a vållar utvecklingsstörning. Det är rent av så
att dessa möjligbrister gör människorna i u-länderna mindre intelligenta än de
skulle vara under andra förhållanden . De utgör därför en del av den onda cirkel
som håller dessa länder nere. Redan det som behöver satsas enbart på
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förebyggande insatser överstiger väsentligt vad u-länderna kan orka med av
egen kraft. När får de bistånd med denna jätteuppgift?
Varning för skrytbyggen
Men det görs ändå framsteg ute i världen, på sina håll snabba framsteg. Även i
u-länder börjar man komma igång, åtminstone så att det växer fram små
embryon till en omsorgsverksamhet. I de flesta fall, även i u-länder. I de flesta
fall, även i i-länder, hör föräldrar och föräldraorganisationer till de mest
pådrivande krafterna. Och det är påfallande hur de tankegångar som återges i
FN-deklarationen börjar komma till uttryck mer eller mindre i flertalet länder.
Men det finns också exempel på att fattiga u-länder följer dåliga exempel från ilandsvärlden genom att bygga stora institutioner där utvecklingsstörda och
deras nöd göms undan. Där får man hoppas att FN-deklarationen hjälper till att
hindra ett sådant upprepande av ett fruktansvärt misstag som flertalet rika
länder gjort sig skyldiga till.
Sverige ligger relativt väl framme i många avseenden. Men så är vi också ett av
de rikaste länderna i världen. Trots det finns det åtskilligt i FN-deklarationen
som vi borde tillämpa mycket bättre. Bara för att ta ett enda exempel:
Inte kan vi säga att vi låter alla vuxna utvecklingsstörda få arbete eller annan
meningsfull sysselsättning. Det finns en minoritet på våra institutioner som
nästan inte får göra någonting på hela dagen. Vi har köer till dagcentra med
sysselsättning i åtskilliga landsting. Vi har knappt 2.600 intellektuellt
arbetshindrade i skyddade och halvskyddade jobb. Holland(låt vara med 60%
större folkmängd) har ca 15.000 skyddade jobb för utvecklingsstörda.
Nej, inte minst där måste vi skärpa oss. Vi är ingalunda världsbäst på allt.

1970. Inga getton
Richard Sterner
Handikappsamverkan nr 5-6/1971
För att inga missförstånd om vår inställning ska uppstå får jag lov att göra en
liten radanmärkning till den eljest mycket intressanta reseskildring som
kommer till uttryck i en intervju med Gabriel Romanus i detta nummer.
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Romanus reagerar mot den segregationsutbildning som den holländska
handikappbyn ”Het Dorp” enligt många svenska besökares omdöme utgör.
Däremot reagerar han inte på storleken av ett tyskt rehabiliteringscenter för
1.200 som ska byggas ut till en kapacitet av 1.600.
Även om många eller kanske alla av dessa människor bor integrerat ute i stan
och institutionen är bra för övrigt, så vill vi nog i svensk handikapprörelse starkt
ifrågasätta om inte ett sådant center är förstort. Vi har i alla händelser svårt att
tro att det inte blir något av en gettobildning.
Vi undrar också om inte den bostadssituation för 125 svårt rörelsehindrade
som nämns med fördel kunde ha ersatts av mera integrerade boendeformer.
Det hindrar inte att det finns mycket annat att lära på kontinenten, men i detta
avseende har vi ändå våra egna tankar.
Inte för att vi ännu tillämpar dem fullständigt här på hemmaplan. Fortfarande
finns till exempel institutioner för utvecklingsstörda för upp till 650! Men det
anser vi inte ska vara något mönster utan arbetar tvärtom på att få ner
storleken på våra institutioner för permanent boende till de mera rimliga mått
som lyckligtvis är förhärskande i vårt land.
Vi börjar också alltmer systematiskt arbeta för att träna så många som möjligt
av dessa svårt utvecklingsstörda så att de kan bo mera självständigt i
inackorderingshem som är placerade i vanliga bostadsområden, ibland i vanliga
egna lägenheter. Och vi har rent av börjat pröva möjligheten att mera allmänt
flytta bostadsenheter för institutionsboende ut i kringliggande
bostadsbebyggelse – men med bibehållna centra för läkarvård, dagliga
aktiviteter och service. Det är en sak på lång sikt.

1970. Kommentar till ett utträde:
Richard Sterner
HCK:Information nr 3-4/1971
Richard Sterner, ordförande i Handikapporganisationernas Centralkommitté
(HCK) och Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn (FUB) ger här en
kommentar till DHR:s utträde ur HCK
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Det är beklagligt att DHR, som är en viktig handikapporganisation och uträttat
mycket för rörelsehindrade, lämnar vårt samarbetsorgan
Handikapporganisationernas Centralkommitté (HCK). De handikappade
behöver så innerligt väl en möjlighet att uppträda på samlad front i
gemensamma frågor och det är ytterst angeläget att den möjligheten återställs.
De nya handikappråden kommer inte att ge fullgod ersättning, ty då måste det
finnas ett utvecklat samarbete för annars blir det en odemokratisk klasskillnad
mellan ”etablerade” och icke ”etablerade” organisationer.
DHR:s motivering för denna splittringsaktion är ohållbar. I HCK:s styrelser har
alla anslutna organisationer säte och stämma, och HCK:s politik bestäms
sålunda av människor som är ansvariga inför alla medverkande
handikappgrupper. Så måste det vara i ett samarbete för att även små och
svaga grupper skall göra sitt inflytande gällande. I flertalet sakfrågor har vi
faktiskt kommit överens. Men DHR kan naturligtvis inte begära att ensam få
dirigera ett samarbete som dessutom skall ta hänsyn till behoven hos syn- och
hörselskadade, döva, epileptiker, allergiker, psoriasissjuka, utvecklingsstörda,
psykiskt sjuka och många fler. Åtskilliga av dessa grupper är utsatta för
diskrimination. Så till exempel har de psykiskt sjuka ingen möjlighet att få
invaliditetsersättning och flertalet grupper kan inte få
invaliditetsbostadsbidrag. Det kan ju inte vara något fel att vi i HCK protesterar
mot sådant.
Trots DHR:s bortfall har vi 16 organisationer kvar i HCK med bortåt 250.000
medlemmar, nya förbund ansluter sig och vi får allt fler (för närvarande ett 40tal) HCK-organ på läns- och lokalplanen. Och den självklarheten att vi arbetar
demokratiskt tar sig nu det uttrycket att vi sätter igång en stor debatt på
gräsrotsnivån genom att fråga varje lokalförening om dess syn på vår
målsättning och på hur vår organisationsstruktur skall byggas upp.
Rickard Sterner
SLUT
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1971. Ge handikappade barn förtur till barnstugan
Artikel/Ledare av Richard Sterner i Handikappsamverkan nr 2-3/1971
- Förtur till barnstugan för handikappade barn och barn till handikappade
föräldrar
- Information och stöd till föräldrar med handikappade barn
- Ökad personaltäthet på barnstugorna, bättre utbildad personal och bättre
betald personal
Dessa tre krav på barnstugorna ställdes av HCK:s ordförande, fil dr Richard
Sterner, när han inledde HCK:s konferens om ”Handikappade och barnstugan”
som hölls i Stockholm den 13 april
Vi är glada för att det gått att ordna denna konferens, som ger oss i
handikapprörelsen tillfälle att byta synpunkter ned barnstugeutredningen, med
förskollärare, barnsköterskor och andra experter och med representanter för
olika myndigheter. Och vi är tacksamma för det arbete som görs av
barnstugeutredningen, för de stora och fruktbara perspektiv som denna
utredning redan dragit upp och naturligtvis särskilt för den uppmärksamhet
som utredningen visat för de handikappade barnens stora behov av
barnstugeverksamhet i olika former.
Alla är överens om bristen på barnstugeverksamhet. Vi har nu fått en snabbare
utbyggnad är förut, och vi hoppas naturligtvis att takten i utbyggnaden skall
kunna höjas ännu mer som en följd av barnstugeutredningens förslag. Och
likaså att verksamhetens inriktning och utformning kan förbättras – framförallt
genom bättre tillgång till utbildad personal.
Handikappade barn först
Ingen vet när tillgången på barnstugeverksamhet kan förväntas motsvara
behovet. Utbyggnaden kommer under alla förhållanden att ta åtskilliga år – fler
eller färre beroende på många omständigheter. Under hela denna tid kommer
prioriteringsfrågorna att vara akuta.
Vi från handikapprörelsen kräver naturligtvis att handikappade barn och barn
till handikappade föräldrar får den högsta prioriteten.
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Ty behoven hos dessa barn är verkligen ännu mer angelägna än för andra barn.
De måste få en chans att utveckla sig så långt de har resurser till, trots sina
handikapp. Och detta är en svår konst som kräver systematiska insatser från
samhällets sida, alldeles särskilt under småbarns- och förskoleåldern som är så
utomordentligt viktiga för personlighetsutvecklingen.
Och föräldrarna till dessa barn behöver barnstugeverksamhet ännu mycket mer
än andra föräldrar. Ett handikappat barn vållar ofta en arbetsbörda för
föräldrarna, en isolering och en bundenhet som är mångdubbelt mera
påfrestande än det arbete som andra barn kräver. Även om modern avstår från
förvärvsarbete, vilket ofta blir nödvändigt när hon har ett handikappat barn att
vårda och vaka över, så måste hon ändå få ett andrum, en möjlighet att gå ut
och handla, att träffa andra människor, att få sin isolering bruten.
Föräldrautbildning
Nästan inga föräldrar vet från början hur man bär sig åt med handikappade
barn. Det talas med rätta om att alla behöver utbilda sig till att vara föräldrar.
Men den utbildning som måste till för föräldrar till handikappade barn av olika
slag, t ex utvecklingsstörda, rörelsehindrade, syn- eller hörselskadade, svårt
allergisjuka etc, är ännu mycket mer omfattande. Släktingar, vänner och
grannar kan sällan ge goda råd. Det kan inte hjälpas att samhället måste hjälpa
till med denna kvalificerade utbildning. Och på småbarnsstadiet måste en
kvalificerad barnstugeverksamhet kunna medverka i, eller åtminstone
förmedla, denna kvalificerade föräldrautbildning.
Vi delar uppfattningen att så många handikappade barn som möjligt skall
placeras i vanliga barnstugor tillsammans med andra barn enligt
integreringsprincipen. Så få som möjligt skall placeras på institutioner, som är
det dyraste som finns. De erfarenheter vi redan fått av dessa
integreringssträvanden är gynnsamma och uppmuntrar till fortsatta strävanden
i samma riktning.
Ökad personaltäthet
Men detta ställer ytterligare krav på de vanliga barnstugorna. Personaltätheten
måste med nödvändighet avpassas efter det merarbete som vållas av svårt
handikappade barn. När det gäller utvecklingsstörda barn bör det vara möjligt
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för en primärkommun att få extra bidrag för detta ändamål från landstinget,
eftersom landstingen har en lagstadgad skyldighet att ordna med förskolor och
barndaghem för alla utvecklingsstörda barn som behöver det och alltså har
skyldighet att hjälpa till om primärkommunen i stället sköter uppgiften. I fråga
om andra handikappade barn borde samma möjlighet kunna stå till buds,
eftersom landstinget dock har ett sjukvårdsansvar. Men hur som helst måste
handikappade barn blir tillgodosett (sic). Det är ett intresse både för ickehandikappade och handikappade barn, för deras föräldrar – och inte minst för
personalen.
Bättre utbildning
Det här ställer också ett krav på merutbildning för förskollärare och annan
barnstugepersonal. De måste veta hur man bär sig åt med handikappade barn
av olika slag – till och med så att de kan medverka i rådgivningen till föräldrar
eller till att förmedla sådan rådgivning. Det är självklart att de som arbetar i
barnstugorna borde ha bättre betalt. Att de – liksom andra yrkeskategorier som
arbetar direkt med människor – borde få mer respekt för och stöd i sitt viktiga
värv.
Det får inte bli så att behoven för handikappade barn och deras föräldrar får
komma sist i kön. Just dessa behov måste allra först. Det är i själv verket ett
jämlikhetskrav.

1971. Inbjudan till debatt
HCK-information nr 3-4/1971, sid 5
Richard Sterner
Vad är vår huvuduppgift i handikapprörelsen? Är det att tigga pengar till några
kompletteringar till samhällets insatser? Eller är det att utöva en aktiv
samhällsbevakning. Att genom upplysning till allmänhet och myndigheter,
genom förhandlingsarbete och demonstrationsprojekt pressa fram bättre tag
från samhällets organ? Uppenbart är det senare synsättet som blivit alltmer
dominerande inom en allt större del av handikapprörelsen. Och vi är säkert
också eniga om att den utvecklingen skall fortsätta i snabb takt.
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Men vilka krav skall vi då ställa på samhället? Och hur skall vi organisera oss för
att kunna ge eftertryck åt dessa krav?
Det är två frågor som aktualiserats genom det arbete som utförts av HCK:s
stadgekommitté. HCK:s ombudsmöte i mars 1971 beslöt att inte ta ställning till
förslagen från denna kommitté förrän dessa grundläggande kärnfrågor
diskuterats inom hela vår rörelse under största möjliga medverkan av enskilda
medlemmar.
Det är för att ge ett underlag för den debatten som det här materialet sänds ut.
När det redan låg färdigt och hade börjat sändas ut kom beslutet om DHR:s
utträde ur HCK. Hur beklaglig denna splittring än är, så ändrar den ingenting i
problemställningen. Behovet av samarbete i handikapprörelsen är precis lika
stort som förut. Och de frågor som här ställs är lika aktuella, kanske ännu mer
aktuella.
Richard Sterner

1971. Inget reformstopp för handikappade!
Handikappsamverkan nr 4/1971
Ledare av Richard Sterner
Vi har nått taket för skattehöjningar, säger kommuner och landsting. Onekligen
träffas även människor med begränsade inkomster hårt av deras skatter.
Ska det betyda reformstopp för handikappade? Nej, det får det inte. Det har
fattats många beslut som innebär löften till handikappade. Dessa löften kan
inte svikas. Fortfarande befinner vi oss bara i början av en utveckling som syftar
till att integrera handikappade i gemenskapen och att sätta dem i stånd att leva
så normalt som möjligt.
Här måste vi tänka om och tänka nytt. Ta andra grepp så att det blir
ekonomiskt utrymme även för handikappade. Det är de som har längsta vägen
till jämlikhet. Vi blir helt enkelt tvungna att se efter om det inte finns mycket
annat som kan maka åt sig.
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- Ta t ex privatbilismen för normala människor. Den betalar inte sina
kostnader på stadsbyggnadskontoret som betingas av dess
utrymmesekonomiska ineffektivitet, och inte heller på olycksfallskontot eller
på luftförstöringskontot. Borde den inte efterhand få göra det? Och på
sådant sätt att det bättrar finansläget för kommuner och landsting?
- Vi har en produktion som förstör vatten och andra naturvärden. Som skapar
många nya handikapp. Utan att betala mer än en del av kostnaden. Borde
inte det rättas till?
- Sötsaksindustrin betalar inte för den väldiga förstörelse av människors
tänder som den vållar. Måste vi inte ändra på det?
- Varför kan inte landstingen få rejäla bidrag även från höjda alkohol- och
tobaksskatter, när det ändå är så att dessa njutningsmedel svarar för en stor
del av de direkta sjukvårdskostnaderna?
- AMS får stora pengar för att sätta igång arbeten som suger upp arbetslösa –
och måste också få dem. Men samtidigt skapas det ytterligare arbetslöshet
genom att kommuner och landsting tvingas pruta bort många byggen för
handikappade. Är det rimligt att rädda dessa byggen eller måste vi
vidmakthålla denna skriande inkonsekvens i vår politik?
- Är krigsfaran i Europa verkligen så överhängande att vi måste bevara
nuvarande höga nivå för försvarskostnaderna?

Bromsning på 70-talet?
Vi har en stark tendens till nya skattehöjningar i kommuner och landsting. Och
dessa lokala skatter är inte progressiva och är därför mycket kännbara för de
flesta. Inte att undra på att motståndet blir allt starkare.
Samtidigt har hos de handikappade väckts stora förväntningar om ett fortsatt
reformbygge. Ta t ex det viktiga tillägg till socialhjälpslagen som trädde i kraft 1
juli 1968. Det har en mycket generell formulering, som bara säger att
kommunerna och särskilt deras socialnämnder ska göra sig förtrogna med
behoven hos dem som bor i kommunen och se till att dessa behov blir
tillfredsställda. Men i kommittébetänkande, proposition och
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riksdagsbehandling nämndes särskilt olika behov hos handikappade: färdtjänst,
hemtjänst, bostadsåtgärder, fritidsaktiviteter och mycket annat. Det var
alldeles tydligt menat som en stor reform till förmån främst för handikappade.
Det har inspirerat kommunförbundet till att utarbeta utmärkta
rekommendationer om bl a färdtjänst och kommunal bostadstillägg för
handikappade. Så det är klart att vi fått förhoppningar.
Och reformen togs med pukor och trumpeter utan att finansdepartementet
sade ett knäpp. Det stod inte heller att det skulle kosta staten en enda krona,
vilket väl var den enkla förklaringen. Med det var en självklarhet från början att
det skulle kosta kommunerna stora pengar. Och att det i sin tur skulle ge
anledning till oemotståndliga krav på statsbidrag som kunde förutses bli
betydande. Kan glesbygdskommuner, som proportionsvis har särskilt många
isolerade handikappade, långa avstånd och sjunkande skatteunderlag t ex
ordna en högklassig färdtjänst utan statsbidrag?
Snart hördes grymtningar från finansdepartementet: Vad tar sig kommunerna
för eftersom utgifterna ökar så vårdslöst? Och nu sitter kommunerna där i
skatteskruven. De liksom landstingen som har att svara för så våldsamt
expansiva sektorer som sjukvård, rehabilitering och omsorger om
utvecklingsstörda, som fick en ny och mycket bättre omsorgslag 1968.
Det ska gärna erkännas att vi haft en snabb expansion av åtgärderna för
handikappade under 60-talet och även i allra första början av 70-talet. De
offentliga utgifterna för sådana ändamål har mångdubblats även om man
justerar med hänsyn till inflationen. Men så startade vi också från en mycket
låg bas. Och det är ju så oändligt mycket som återstår på alla fronter: i
medicinsk rehabilitering; i arbetsvården med dess hopplösa köer; i fråga om
bostäder och samhällsplanering; I socialförsäkringen; vad gäller de
handikappades delaktighet i fritidsaktiviteter och kulturell gemenskap; när det
gäller färdtjänst och tekniska hjälpmedel etc. Vi har mycket långt kvar innan
handikappade mera allmänt blir integrerade i gemenskapen så långt det går
och verkligen kan leva ett så normalt liv som möjligt. Stora grupper, t ex
multihandikappade, är negligerade.
Men ska det nu bli en kraftig inbromsning under 70-talet? Ska vi säga att t ex
det där tillägget till socialhjälpslagen inte var så allvarligt menat, nu när vi
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börjar märka vad det kostar och vad det finns för ekonomiskt utrymme? Att det
i stort sett får räcka med vad som redan gjorts i en del bättre ställda
kommuner, hur mycket som än fattas även där? Och att vi inte ska låtsas om
hur det släpar efter i glesbygdskommuner, för där blir det ju i alla fall
avfolkning?
Ja, skulle vi stanna för att det i stort sett ska bli reformstopp för handikappade
nu under 70-talet, då är det lika bra att ärligt säga ifrån just det! Men finns det
någon som vågar säga det, så där brutalt? Blir det kanske i stället en bromsning
som inte alltför öppet deklareras? Det kommer inte att göra oss i
handikapprörelsen ett dugg mindre besvikna. Vi kommer att protestera så det
hörs!
Skapa utrymme!
Och vi kommer inte att ge oss inför detta argument att nu finns inte mer
pengar. Vi kommer att hävda att om man verkligen menar att handikappades
behov ska ha prioritet, då ska man också skapa det ekonomiska utrymme för
handikappade som just nu inte ser ut att finnas.
Jag kan inte kommentera hela den lista med uppslag som presenterades i
inledningen till denna betraktelse. Det mesta är våldsamt impopulärt, ”Bilen är
svenska folkets heliga ko”, lär till och med Gunnar Sträng ha sagt. Accepterar vi
den dogmen, då har vi därmed också sagt att vi ska fortsätta att subventionera
privatbilismen för normala människor till en kostnad av flera miljarder per år,
samtidigt som vi säger till handikappade att nu är det slut med resurserna för
er del. Det kommer inte att hålla. Sanningen om denna subventionering börjar
redan bli känd och den kommer att bli ännu mera känd. På samma sätt med
sötsaks- och sötdrycksindustrin. Är vårt tandläkarförbund en syförening
eftersom det inte gjort klart att här borde det finnas pengar att hämta för
folktandvård och tandvårdsförsäkring så at vi slipper se fler dyrbart utbildade
tandläkare emigrera till andra länder, samtidigt som vi har väldiga
otillfredsställda tandvårdsbehov, kanske allra mest bland handikappade. Har vi
råd med att låta alkoholkonsumtionen förstöra vår hälsa och inte ens ersätta
landstingen för de väldiga extra sjukvårdskostnader som det för mer sig?
Det kanske sägs att dessa och andra liknande uppslag syftar till nya eller höjda
specialskatter, och just nu bör vi nu tvärtom tänka på tillfälliga skattelättnader,
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t ex i fråga om moms eller arbetsgivaravgifter, som kan sätta fart på
sysselsättningen och konjunkturer. Men det sista är en sak på kort sikt och det
där andra är något som går ut på en långsiktigt strävan att få olika hanteringar
att betala sina verkliga nationalekonomiska kostnader så att det blir utrymma
för sådant som måste prioriteras. Det går mycket väl att kombinera det ena
med det andra. Bara det finns god vilja.
Det där med de aktuella depressionstendenserna ger anledning till ytterligare
en ståndpunkt. Råder det arbetslöshet så finn det ju faktiskt realekonomiskt
utrymme. Och då är det tillåtet, säger ekonomerna, att i rimlig tid
underbalansera budgeten i stat, landsting och kommuner. Det kommer också
att ges ut offentliga medel i jättesummor för att ge jobb åt arbetslösa, Men
varför kan inte en del av dessa medel få gå till kommuner och landsting som
just nu stryker bort angelägna byggprojekt och samtidig knappar in på
underhållet ”så att det blir kapitalförstöring” för att citera en framstående chef
för handikappomsorger? Är det vettigt att skapa ny arbetslöshet med ena
handen och skap nya jobb med den andra?

Det mesta som här har sagts är kontroversiellt – t ex det där om vår höga nivå
för försvarsutgifter. Det finns olika meningar om dessa ting även bland
handikappade. Men en sak är klar: Vi i handikapprörelsen har inget skäl att falla
i farstun för argumentet att det nu inte längre finns utrymme för fortsatt
reformverksamhet. Så eller så går det att skapa det utrymmet, och det är från
den utgångspunkten vi kommer att verka.

1971. Regeringen uppvaktad om arbetslösheten
Artikel/Ledare: Richard Sterner
Handikappsamverkan nr 5-6/1971
Handikappolitiken som utvecklats snabbt under 60-talet får inte förlora i tempo
under 70-talet, krävde HCK:s arbetsutskott vid en uppvaktning 24/11 inför
stats- social-, inrikes- och utbildningsministrarna. Fortfarande befinner vi oss
bara i början av en utveckling mot normalisering och integrering – och mot
jämlikhet även för handikappade, heter det i den skrivelse som överlämnades.
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Bara viljan finns går det att skapa bättre utrymme för det utan orimliga
återverkningar för t ex kommunal- och landstingsskatter. T ex genom att
klämma åt skattesmitare bättre och låta annat maka åt sig som är mindre
angeläget eller rent av skadligt.
Just nu finns det dessutom ett realekonomiskt utrymme eftersom det råder
arbetslöshet. Vid friställningar blir det ännu svårare för handikappade än för
andra att åter komma in i arbetslivet och ännu mer hopplöst för dem som
aldrig haft något jobb. Arbetsvården ger allt sämre resultat i fråga om
placeringar på öppna marknaden. Vi har nu snart 100.000 arbetsvårdssökande,
men under högkonjunkturåret 1970 uppgick antalet registrerade placeringar på
öppna marknaden bara till 11.000 . I år är det värre.
I skyddat arbete finns nu snart 30.000 handikappade men antalet placeringar i
skyddat arbete under ett år är långt mindre (11.000 år 1970). Nu blir det fler,
men så länge nuvarande arbetslöshet råder borde inga finansiella eller
antalsmässiga spärrar alls få tillämpas på det sätt som skedde under
föregående budgetår i fråga om arkivarbeten. Det är väntetider i arbetsvården
på flera månader, ibland halvårsvis, och efter förberedande insatser följer sen
ofta nya väntetider innan åtgärder sätts in, t ex utbildning eller anvisning till
skyddat eller icke skyddat arbete. En viktig delorsak till att strömmen flyter så
trögt är underbemanningen inom arbetsvården som verkar kvalitetssänkande
och hindrar samarbete med medicinsk rehabilitering och uppföljning. Det
satsas på tok för lite för att de stora kostnader som arbetsvården ändå drar ska
komma till avsedd nytta.
Vi upplever det som en orättvisa, säger HCK, att inget försök gjorts att utsträcka
det skydd som getts åt äldre arbetskraft till unga och medelålders
handikappade, och vi begär att man allvarligt prövar möjligheten till det.
Behovet är detsamma för båda grupperna. Äldre arbetskraft är ofta
handikappad – eller utsatt för fördomar. Men även fördomarna är minst lika
starka gentemot handikappade i övriga åldrar. Man ser ensidigt på handikappet
utan att pröva vilka positiva egenskaper som människan har i övrigt.
Vid uppvaktningen berördes också några få av de övriga trängande problemen.
Däribland behovet av fortsatt utveckling av de handikappades kulturella
integrering. Vidare kravet på statsbidrag till färdtjänsten, som börjat stanna av i
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sin utveckling eller rent av försämrats – och inte alls kommit till stånd i flertalet
glesbygdskommuner. Och slutligen behovet av bättre stöd till
handikapprörelsen. Vi återkommer om detta i följande nummer. Den som vill få
hela skrivelsen genast har bara att rekvirera denna från HCK.

1971. Sorgliga siffror från AMS och det kanske vore värre om
statistiken vore bättre
Artikel/Ledare av Richard Sterner i Handikappsamverkan nr 1/1971
HCK:s ordförande, fil dr Richard Sterner, har granskat
arbetsmarknadsstyrelsens siffror över arbetsvårdsstatistiken 1969. Han har bl a
funnit att:
- Kvinnorna är tydligt underrepresenterade bland dem som får service från
arbetsvården
- Medelålders och äldre handikappade får inte service från arbetsvården i
samma utsträckning som yngre
- Hörselskadade får inte service från arbetsvården i relation till sin stora andel
av befolkningen
- Nästan den enda typ av åtgärder som arbetsvården sätter in för de
svagbegåvade består i att placera dem i skyddat arbete
- Bara 13% av de arbetsvårdssökande har genom arbetsvårdens försorg fått
arbete på öppna marknaden.
Statistik är ofta svårbegriplig, den som kommit från arbetsvården har hört till
det mest svårbegripliga. Sällan har dess redovisningar givit någon föreställning
om hur långt den lyckats och inte lyckats.
Det där har AMS fått veta av oss i handikapprörelsen – bl a av
förbundssekreterare Albert Fredin i Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka. Vi
fick också igenom ett beslut om reform i samband med övergången till
datateknik. Då blev det först nästan ingen statistik alls, för det dröjde länge
innan datatekniken började fungera. Men nu föreligger ändå en första
årsredovisning, nämligen för 1969, utförd enligt den nya modellen. Och den är
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onekligen bättre än den gamla. Men den kunde ändå göras mer lättillgänglig.
Fortfarande finns det väsentliga frågor som man skulle önska bättre belysta.
Många ej med i statistiken
Hela antalet arbetsvårdssökande under 1969 var 88 000, därav 51 000
nyinskrivna under året. Av det 88 000 blev 25 000 under året avregistrerade av
annan orsak ön att de placerats i arbete genom arbetsvårdens försorg. Det
gällde t ex om sådana som man förlorat kontakten med eller ej ”hörsammat
kallelse” eller som återtagit sina ansökningar. En del av dessa har sannolikt
skaffat sig arbete på egen hand. Men de avregistrerade inbegrep också sådana
som avskrivits såsom ”arbetsoförmögna tills vidare på grund av sjukdom” (över
6 000), dessutom anstaltsplacerade(1 000) och sådana som inte ansågs
”aktuella med nuvarande arbetsvårdsresurser” (1 000), liksom även andra fall
som man misslyckats med.
Bara 12.800 fick arbete på öppna marknaden
Kvar blev sålunda 55 000 personer, som kom med i statistiken. För dessa
redovisas i runda tal följande åtgärder:
Placering på öppna arbetsmarknaden
12.800
Placering i skyddat arbete
17.500
Påbörjat arbetsmarknadsutbildning o dyl. 18.000
Hänvisats till arbetsprövning
1.500
Hänvisats till arbetsträning
3.500
Erhållit motorfordon
1.100
Erhållit annan näringshjälp
900
Det här gäller åtgärder som vidtagits under loppet av hela året. Flera sådana
åtgärder kan avse samma person, som t ex kan ha fått kortare jobb på öppna
arbetsmarknaden flera gånger eller både fått arbetsträning och därefter jobb.
Redan detta säger oss att det måste vara många som inte fått del av några
åtgärder alls.
Hur många står i kö?
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Utgår man från läget vid slutet av 1969, erhålles följande siffror, som emellertid
inte inbegriper någon redovisning av hur många fd arbetsvårdssökande som
hade jobb öppna arbetsmarknaden:
I skyddat arbete
därav;

24.700
på skyddade verkstäder
09.600
på halvskyddad arbetsplats 01.000
hemarbetscentral
00.700
i arkivarbete
07.000
på beredskapsarbete
06.400
I arbetsprövning
00.400
I arbetsträning
01.000
I Arbetsmarknadsutbildning
10.900
På anpassningskurs
00.200
Föremål för utredning
19.400
Förordade för åtgärd
14.800
Om man bortser från dem som var placerade i skyddat arbete och som borde
vara avregistrerade ur arbetsvården, finns i denna sammanställning
sammanlagt ca 47.000 vilket stärker intrycket av det borde ha funnits en rubrik
till, nämligen för sådana som var anmälda till arbetsvården men ännu inte blivit
åtgärdade på något sätt. Vi vet i alla händelser att det finns en sådan kö,
eftersom väntetiden innan det händer något alls med dem som söker i
arbetsvården oftast uppgår till månader och, särskilt i större städer, till halvår
eller mer. Det där borde statistiken ha givit upplysning om!
Därtill kommer en annan kö, nämligen de 15.000 som ”förordats” för viss
åtgärd, dvs fick vänta på antingen utbildning, arbetsprövning, arbetsträning,
placering på öppna marknaden eller i skyddat arbete etc.
Även de 19 000 som befann sig under utredning hörde ju också till de
väntande. Det finns tydligen många köer i arbetsvården! I november
uppvaktade HCK stats- och inrikesministrarna om den saken och begärde bättre
resurser åt arbetsvården! Lite gensvar har vi fått i statsverkspropositionen, men
sannerligen inte mycket!
Förresten är det så dunkelt skrivet så vi är inte säkra på att det blir något alls.
Kvinnor underrepresenterade
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Ungefär en fjärdedel av de arbetsvårdssökande var kvinnor. Inräknat
deltidsarbetet utgör emellertid kvinnorna cirka 40 procent av hela
arbetsstyrkan på arbetsmarknaden, så ur den synpunkten ör kvinnorna tydligt
underrepresenterade. Nu är det visserligen sant att det finns få kvinnor bland
de socialt handikappade, men i gengäld visar låginkomstutredningen att
frekvensen av flertalet kroppsliga och psykiska handikapp är väsentligt högre
för kvinnor än för män. Så man kommer inte ifrån att kvinnorna är eftersatta i
arbetsvården. De fick t ex mindre en femtedel av alla arbetsplaceringar och
föga mer än 200 av 1.100 motorfordon. Detta beror sannolikt på den
traditionella, fördomsfulla uppfattningen att det skulle vara mer ”naturligt” om
en kvinna ör utan förvärvsarbete än om en man blir arbetslös.
Anmärkningsvärt är vidare att frekvensen av arbetsvårdssökande inte visar
någon tendens att stiga med växande ålder. Det gör däremot den totala
handikappfrekvensen i mycket hög grad! Medelåldern och äldre handikappade
har alltså inte alls samma möjlighet att få hjälp genom arbetsvården som yngre.
Underrepresenterade handikappgrupper
Av särskilt stort intresse är uppgifterna för olika handikappgrupper. I det
avseendet har man en bättre redovisning än tidigare, bl a genom att man skiljer
på psykiskt sjuka och intelligenshandikappade. Här ett sammandrag av de
arbetsvårdssökandes fördelning på handikappgrupper:
Huvudarbetshinder:
Antal
Procent
Lungsjukdom
8.223
9
Hörselskada
1.131
1
Synskada
1.744
2
Hudsjukdom
1.451
2
Hjärt- och kärlsjukdom
3.438
4
Ryggsjukdom och andra rörelsehinder
28.833
33
Epilepsi
1.001
1
Övriga kroppsliga handikapp
6.313
7
Psykisk sjukdom el. avvikande personlighet 14.718
7
Intellektuellt arbetshinder
2.746
3
Alkoholism, narkomani
8.557
10
Övriga socialt handikappade
9.736
11
Summa 87.901 100 procent
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Den största gruppen är de rörelsehindrade (33 procent) och den blir ännu
större om man lägger till de hjärtsjuka (4 procent). Därnäst i storlek kommer de
psykiskt sjuka (17 procent). Slår man ihop dem som är utsatta för alkoholism,
narkomani och sociala handikapp får man dock ett ännu högre tal (21 procent).
Varför så få hörselskadade?
Vissa grupper är klart underrepresenterade. Det gäller, enligt De
handikappades riksförbund, de svårt rörelsehindrade. Det gäller alldeles tydligt
om t ex de hörselskadade sim bara utgör en procent av alla
arbetsvårdssökande, fast de är en av de största handikappgrupperna.
Förklaringen kanske är att hörselskadade ofta har jobb, men jobb som dåliga
eller olämpliga, särskilt om de arbetar i det bulleryrke som givit dem deras
hörselskada. Många vill kanske inte byta av fruktan att få lägre förtjänst eller
att inte bli accepterade på en ny arbetsplats – eller därför att de tvivlar op
möjligheten att få hjälp via arbetsvården, om de redan har sysselsättning.
Även synskadade framstår som underrepresenterade nu, när vi vet att det finns
100.000-tals sin inte kan läsa vanlig tryckstil. Detsamma gäller om de
intelligenshandikappade. De inbegriper här inte bara utvecklingsstörda utan
även svagbegåvade. Och dessa senare, som kan räknas i flera 100.000-tal får ju
ingen hjälp alls av omsorgsstyrelserna (de organ som ger utvecklingsstörda
service). Anmärkningsvärt är också att nästan den enda hjälp som arbetsvården
ger svagbegåvade består i att placera dem i skyddat arbete.

1971. Världskrav på rättigheter för handikappade
Artikel av Richard Sterner
Handikappsamverkan nr 5-6/1971, sid 22-23
I slutet av oktober 1971 anordnade International Society för the Rehabilitation
of the Disabled (ofta förkortat till Rehabilitation International) en konferens
hållen i Rom med ett 80-tal deltagare, som ställde krav på rättigheter för
handikappade. Det var den första världskonferensen av detta slag avseende
alla grupper av kroppsligt och psykiskt handikappad och alla väsentliga element
i rehabiliteringsarbetet. Annars har olika arbeten av speciella slag länge pågått
på den internationella arenan.
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Just nu behandlas i FNs generalförsamling en rättighetsförklaring för
utvecklingsstörda, som ursprungligen utformades 1968 av ”FUB-ligan”
(International League of Societies for the Mentally Handicapped) med
utgångspunkt från ett omfattande förarbete som gjordes av ett internationellt
symposium i Stockholm 1967 med svenska FUB som värd. I mitten på 1950talet antog ILO (Internationella arbetsbyrån) en viktig rekommendation om
arbetsvården, till stor del inspirerad av den svenska Kjellman-kommitténs
arbete. Europarådet har gjort ett omfattande arbete (där Sverige dock inte
medverkat).
Vissa rättigheter för handikappade är kort omnämnda i andra internationella
texter, t ex i FNs allmänna rättighetsförklaring, med det finns ingen tillräckligt
konkret och allsidig deklaration.
Många tror kanske att sådana här internationella rättighetsdeklarationer
knappt är värda papperet som de är skrivna på. Men det är fel. Det har ett stort
PR-värde, särskilt på sikt. Vi lever dock i ett internationellt sammanhang, som
är avgörande för oss på ett helt annat sätt, än vi tänker på i vardagslag. Även
om vi nått längre än nästan alla andra länder ska vi inte inbilla oss att de
resultat vi åstadkommit skulle varit möjliga utan de inflytelser, som kommit till
oss från hela den världskultur som vi är en del av.
Till denna Rom-konferens hade svenska regeringen sänt tre representanter,
nämligen byråchefen Albert Bergh, AMS, undervisningsrådet Karin Lundström,
SÖ samt undertecknad Sterner. Själv representerade jag dock närmast ”FUBligen”, som ursprungligen nominerat mig. Jag hade bidragit till konferensens
dokumentation med en längre uppsats om ”Rights of the Handicapped in
Sweden”, där jag försökt ge en föreställning både om hur långt vi nått och hur
mycket som ännu fattas i vårt land. Albert Bergh fungerade under konferensen
som ordförande i arbetsgruppen för arbetsvård.
Stimulerande – men bara en början
Det var en utomordentligt stimulerande men också mycket arbetsam
konferens. Den hade en ofantlig arbetsuppgift. Det är klart att vi inte klara allt
detta på några dagar. Lite länger hade vi väl kunnat komma om man bättre
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iakttagit principen att rehabilitering är en multidiciplinär uppgift, dvs att den
beror av intimt samarbete mellan olika sorters expertis: medicinare,
arbetsvårdare, speciallärare, socialarbetare etc jämte de handikappade själva.
Nu fick vi under större delen av kongresstiden arbeta på fyra sektioner för olika
sidor av rehabiliteringsarbetet och det var synd. Men våra slutsatser blir väl
bättre genomarbetade i den slutliga redaktionen. Dessutom går det säkert fler
tåg. International Rehabilitation har för avsikt att anordna ytterligare
konferenser i ämnet bl a för u-landsproblematiken som inte alls berördes
denna gång.
Rätten till sex
Men det var ändå åtskilligt väsentligt som fick åtminstone en preliminär
formulering. Trots att vi befann oss i ett katolskt land, var tongångarna nästan
genomgående radikala, även på italienskt håll. När det från svensk sida
begärdes att få in en deklaration om rätten till sex, så blev det accepterat utan
någon protest. Formuleringen kunde kanske ha blivit mer radikal, men det
fanns helt enkelt inte tid att testa hur mycket kallt stål denna församling tålde.
Erkännande åt handikapprörelsen
Det var också glädjande att rätten för organisationer av och för handikappade
att bli konsulterade, både i lagstiftningsfrågor och i praktisk planering och
tillämpning, blev ordentligt fastslagen. Det sägs bl a att man måste acceptera
dessa organisationers uppgift som pådrivande talesmän för de handikappade
och att de måste få ekonomiska bidrag för sådana uppgifter. Det är möjligt att
den slutliga texten, på tal om bättre samarbete i rehabiliteringen, även
kommer att innehålla en rekommendation om handikappråd, efter svenskt
mönster, både nationellt, regionalt och lokalt.
Normalisering och integrering
Det yttersta målet för alla lagstiftning, sägs det inledningsvis, är fullständig
integrering i samhället och möjlighet för alla, så långt det någonsin går leva ett
normalt liv – också en princip som utformades under stark medverkan från
svenskt håll. Den genomsyrar för övrigt hela dokumentet. Många talare vände
sig t ex mot tanken på ett ”lagstiftningsgetto”, dvs särskilda lagar för
handikappade. Det sägs också i slutsatserna att rättigheter för handikappade
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ska komma till uttryck i all allmän lagstiftning. Dock lämnas visst utrymme för
särbestämmelser för speciella grupper, varmed t ex kan avses den omsorgslag
som hos oss gäller för utvecklingsstörda.

1972. Konsekvenser av Finanskylan
Richard Sterners anförande vid HCK:s rikskonferens om LHR i Stockholm 4-5
november
Källa: HCK-Information nr 4-5/1972
Det kärva ekonomiska läget får följdverkningar som ofta drabbar de
handikappade. Det måste vi med all kraft sätta oss emot, betonade Richard
Sterner i ett anförande under LHR-konferensen i Stockholm.
Vi ifrågasätter inte skattestoppet i kommuner och landsting, men så eller så
måste det skapas utrymme för eftersatta behov hos handikappade. Det duger
inte att frysa ned sjukvården på nuvarande nivå med årslånga köer på många
håll, t ex till ögonkliniker så att synsvaga inte skall få tillfälle att åter kunna läsa,
med avsaknad av resurser för medicinsk rehabilitering i flertalet landsting, med
oerhörda brister i behandlingen av reumatiker, allergiker och andra
långtidssjuka. Det har planerats för en fortsatt ökning av vårdpersonalen med
minst 60% per årtionde, men kommer landstingen nu att få råd att anställa alla
nya läkare och sjuksköterskor som vi håller på att utbilda och som behövs så
innerligt väl? Skall de tvingas att emigrera till USA? Skall vi avstå från att göra
något med anledning av den nödsituation av dubbel – och flerhandikappade
som avslöjats genom den på initiativ av De Blindas förening företagna
undersöknings- och försöksverksamheten i Västernorrland och Västerbotten?
Ingen likvärdig färdtjänst
Vi tycker alla om 50-kortet och liknande system som är desto mer nödvändiga
så länge vi anser oss ha råd att ge jättesubventioner åt bilismen för friska,
nämligen på olycksfallskontot, luftförstöringskontot, polisövervakningskontot,
utrymmes- och statsombyggnadskontot. Men mot denna bakgrund är det en
upprörande orättvisa att det nu skall vara stopp på utvecklingen av färdtjänsten
för handikappade både i glesbygder, där den till större delen saknas, och i de
städer där den är kringgärdad med snäva begränsningar. Och att det likaledes
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inte blir möjligt för svårt handikappade förtidspensionärer, husmödrar och barn
att få bidrag till bilköp. Vi kräver att handikapputredningens förslag om
statsbidrag för dessa ändamål omedelbart accepteras.
Löftesbrott
Det tycks vara meningen att hela arbetet med att förverkliga 1968 års tillägg till
socialhjälpslagen avseende kommunal service åt handikappade skall stoppas
upp. Bara när det gäller det uppsökande arbetet har det kommit några
anvisningar från socialstyrelsen, men däremot inga anvisningar om det
materiella innehållet i dessa bestämmelser som väckt så stora förväntningar
bland handikappade. Och orsaken ligger i att socialstyrelsen fått order om att
inte ställa några krav på kommunerna sim kan öka deras kostnader så att de
kommer i större behov av statsbidrag. Vi betraktar detta reformstopp som ett
rent löftesbrott mot de handikappade.
När det gäller standarden på feriehem för barn, t ex utvecklingsstörda och
andra svårt handikappade, har socialstyrelsen däremot utarbetat nya och
välmotiverade anvisningar, men de har stoppats undan – trots att de t ex avser
brandskyddet som flerstädes är bristfälligt. Händer det att handikappade barn
brinner inne nästa sommar och det befinnes bero på att byggnaden varit
brandfarlig eller brandskyddet i övrigt otillräckligt så blir det ett uppvaknande
med förskräckelse. Det blir inte angenämt för dem som tar denna risk sedan vi
nu varnat för den.
Skall Grunewald klavbindas?
Vad som berör oss särskilt illa är när kommuner och landsting går omvägar för
att kunna bromsa standardutvecklingen. I en skrivelse från landstings- och
kommunförbundens omsorgsdelegation riktas nu ett frontalangrepp mot dr
Karl Grunewald som är den i socialstyrelsen som frejdigast sjungit ut om
bristerna i omsorgerna av handikappade. Nu vill man klavbinda honom. Bland
annat därför att hans byrå i sin inspektionsverksamhet som fullgöres enligt lag
vågat offentligen kräva välmotiverade förbättringsåtgärder på t ex Carlslunds
vårdhem i Stockholms län och Brattby Vårdhem i Västerbotten. Vi motsätter
oss bestämt en nyordning som hämmar en nödvändig tillsyn och begränsar
möjligheten att inför offentligheten påtala brister.
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Fler skyddade arbetsplatser
Arbetslösheten träffar handikappade ännu mycket hårdare än andra, och dåd
är det genant att det sats tak för antalet platser i arkivarbete - låt vara att detta
tak skall höjas från 10.000 till 13.000. Och nu hotar en ännu värre begränsning,
eftersom landstingen inte anser sig ha råd att satsa på ett ökat antal platser i
skyddat arbete utan att staten väsentligt höjer sina bidrag, vilken kan leda till
svåra och fördröjande förhandlingar. I första hand vill vi naturligtvis att staten
tar fastna på meidnerska kommitténs förslag om åtgärder för att få ut
handikappade på den öppna marknaden, men i detta arbetslöshetsläge är det
dessutom ofrånkomligt att det blir väsentligt fler platser i skyddat arbete.
Vi förstår landstingens och kommunernas behov av bättre stöd från staten,
men vi vänder oss emot när de utvecklar en småsnålhet som går ut över
handikappade, t ex när rörelsehindrade utvecklingsstörda får stanna på
avdelningarna från fredag kväll till måndag morgon därför att personalen inte
räcker till för att låta dem komma ut. Eller när Kroppefjällshemmet i Dalsland
skall få den lagade maten transporterad två mil till 130 utvecklingsstörda som
kanske får bo där hela livet – och detta för att spara ett belopp motsvarande
årskostnaden för en enda utvecklingsstörd på landstingets nya fina (men för
stora) vårdhem Hednagården utanför Borås.

1972. Handikapp och Miljö
Artikel/Ledare i Handikappsamverkan nr 3/1972
Vi har en gud som heter bruttonationalprodukten, BNP. Vi talar om framsteg
när BNP stiger. Det är den stegringen som ger oss högre levnadsstandard. Vi
har ju fått högre levnadsstandard, inte sant?
På den frågan har kanske de flesta varit benägna att ge jakande svar. Andra av
oss har desto mer betonat ojämlikheterna i den ekonomiska fördelningen,
särskilt att handikappade ständigt släpar efter. Men så har vi tröstats med att
så länge den heliga BNP stiger så får även de fattigaste efterhand sin släng av
sleven. Så vi ska bara ge oss till tåls.
Är standardstegringen ett sken?
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Den trösten börjar dock verka mer och mer ihålig. Ty nu uppräcker vi att den
växande BNP inte bara ger mer varor i butikerna och högre realinkomster så att
varorna i regel blir köpta, utan också en allt mer utbredd förstörelse av hela
miljön; Lortvatten och lortluft, trafikhets och trafikolycksfall, arbetshets med
förstörda nerver och förstörda ryggar, buller som fördärvar hörseln,
giftspridning, nedskräpning, nybetongsslum och mycket annat. Och vi börjar
undra: Är BNP räknad på ett meningsfullt sätt? Hur mycket av
standardstegringen är verklighet och hur mycket är sken?
U-landsperspektivet
Den frågan ter sig ännu mer ödesdiger när vi tar hela världsperspektivet i
betraktande. Vår värld blir med otrolig snabbhet allt mindre. Även avlägset
boende folk börjar bli våra nära grannar. Kan de oerhörda standardskillnader
bestå som finns mellan världens länder?
Nej, vi måste kräva att även den majoritet av världsbefolkningen som bor i
svältande u-länder efterhand ska få chans till samma standard som vi. Men nu
börjar allt fler vetenskapare tvivla. Går det att producera så mycket
äggviteämnen eller proteiner (finns i kött, fisk, mjölk, ägg, vissa bönväxter etc)
som behövs för ändamålet? Kommer oljan att förslå eller går det att utveckla
andra energitillgångar? Kommer metallerna att räcka? Går det att hejda
befolkningsexplosionen inom rimlig tid?
Och även antaget att alla dessa problem blir lösa: Hur ska det undvikas att den
flerdubbling av BNP i hela världen som skulle erfordras vållar en
miljöförstörning av sådana proportioner att hela vår värld blir mer eller mindre
obeboelig?
Miljöhot på hemmaplan
Inte har jag något recept för lösning av sådana jätteproblem. Jag vet bara att vi
äntligen måste lära iss ta itu med dessa frågor var vi än finner dem. Och i första
hand på hemmaplan.
Låt oss ta några exempel. Bilarna har varit till välsignelse för många, inte minst
för en del av de rörelsehindrade, men alltför sent börjar vi upptäcka att
bilismen också representerar ett av de allvarligaste hoten mot miljön och mot
folkhälsan. Och att den i själva verket är subventionerad med jättebelopp.
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Samtidigt som det är ont om pengar för nya tag i handikappolitiken! Och inte är
det mycket som görs åt saken för ”bilen är svenska folkets heliga ko”.
I början på 20-talet gjorde jag en av mitt livs första och värsta felprognoser.
Mitt emot där jag bodde fanns en motorverkstad och därifrån hördes ett
oherrans oväsen av motorcyklar och annat. Då tänkte jag nästan ordagrant så
här: ” Gudskelov är detta i motorismens barndom. Om några år kommer våra
visa teknikforskare och samhällsplanerare att se till att sånt där onödigt buller
förintas.”
Något har väl gjorts åt saken. Men det hindrar inte att bullret blivit sjufalt värre.
I trafiken, i arbetet, i bostadsmiljön, och på åtskilliga nöjeslokaler. Det görs
undersökningar av byggnadsarbetare: 75% har hörselskador och 25% svåra
hörselskador, väsentligen vållade av buller. Det har konstaterats att dagens
ungdom hör sämre än gårdagens. Och detta finner vi oss i utan att ta i med
hårdhandskarna.
Hörselfrämjandet gör mycket för att väcka ansvarskänslan hos myndigheter och
allmänhet. Ändå reageras det inte tillräckligt – ens så att den fortgående
försämringen stoppas. Samtidigt kan vi konstatera att Hörselfrämjandet hör till
våra snabbast växande handikapporganisationer. Och det beror inte bara på att
det är en duktig organisation. Det beror säkert också på att det blir allt fler
människor som är hörselhandikappade.
Riksförbundet mot allergi hör också till våra snabbast växande
handikapporganisationer – och av samma dubbla orsaker. Allergierna börjar u
bli uppmärksammade på ett annat sätt än förr, och av allt att döma ökar de
också rent faktiskt i kvantitativ betydelse. Bland annat därför att vi utsätts för
mer och värre lortluft och för att det ständigt kommer in massor med nya
ämnen och material, som är otillräckligt testade, i produktion och konsumtion.
Fler och fler heltäckande mattor rullas ut på kontor, i skollokaler etc, utan att
man ens gitter undersöka om det inte finns fog för allergikernas fruktan att
dessa mattor aldrig kan rengöras ordentligt och därför bli anhopningsplatser
för allergiframkallande smutssamlingar. Kan vi vara hur slappa som helst hur
länge som helst? Varför görs så lite åt alla andra gifter som vår miljö mer och
mer fylls av? Ska vi finna oss i att bara låta det basa (sic!) så att vi allesammans
hamnar i samma elände som Japans befolkning?
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Är psykiska sjukdomar och handikapp mer vanliga nu än förr i världen? För min
del tror jag föga på alla tvärsäkra påståenden i den ena eller andra riktningen,
för det finns helt enkelt inte några säkra sakuppgifter från äldre tider som kan
jämföras med dagens. Men det räcker fullkomligt att konstatera att hela vår
miljö är inriktad på hets och standardjäkt. Att allt fler av oss trängs i storstäder
som vi inte lärt oss organisera så att människor trivs. Att vi har en huggsexa
mellan starka som pressar ut de svaga och gör dem ännu svagare. Att vi
tillämpar prestationsnormer som ständigt höjs när kostnaderna stiger och som
utgår från föreställningen att ingen arbetsplatsledning egentligen har ansvar
för andra än dem som bäst fyller normerna – som ställer allt större krav på
själslig balans och på intellektuell kapacitet.
Vår psykiska status påverkas kanske inte lika illa av brännvinet som under 1800talet när det flödade som ymnigast, men vi har sannolikt fler alkoholsjuka än
under Brattsystemet och dessutom har vi fått knarket som vi heller inte vet
någon nämnvärd bot för. Ska vi duka under för de in- och utländska
gangsterligor som upptäckt hur lätt det är att bygga upp och smuggelförsörja
en stor svensk marknad för illegalt knark? Därtill kommer en växande legal
medicinknarkmarknad som läkarna ständigt varnar oss för. Samtidigt som
Läkartidningen finansieras med läkemedelsannonser som ofta får ta mer
utrymme än den egentliga texten och som säkert är skrivna för att öka
förbrukningen ännu mer. Är läkarkåren så fattig att den måste låta sitt
förbundsorgan betalas på detta sättet?
Vårt dubbla krav
Det är lätt att komplettera dessa strödda exempel med många fler. Det är lätt
att dokumentera att vi har en miljö och en samhällsstruktur som skapar
handikapp och som dessutom håller handikappade utanför gemenskapen.
Därför ställer vi detta dubbla krav: En miljö som inte vållar handikapp och som
är tillgänglig för alla, även handikappade. Det gäller om bostäder, offentliga
lokaler, arbetsplatser, trafik och färdväsende, fritidsmiljö. Vi ska ha ett samhälle
som är människovänligt och öppet för alla. Det är ännu viktigare än en BNP som
ständigt växer.
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1972. Samverkan mellan folkrörelser
Handikappssamverkan nr 5/1972
Artikel/Ledare av Richard Sterner
Vi är en folkrörelse. Delvis gammal för döv- och blindorganisationerna stammar
från 1800-talet. Men till större delen förhållandevis ny. Det är först på senare
år som vår organisationsstruktur börjat täcka alla eller nästan alla väsentliga
grupper av människor med olika handikapp och långtidssjukdomar.
Vi är mer än en kvarts miljon om man medräknar DHR och några andra grupper
utanför HCK. Därav tillhör över 200 000 de 17 förbund som använder HCK som
gemensamt serviceorgan. Naturligtvis måste vi bli många fler, för det är dock
bara en minoritet av alla handikappade som är organiserade. Och vi lär nog
också bli fler. Trots de svårigheter som ligger i att de flesta blir handikappade
först vid mogen eller högre ålder och att ett handikapp i sig självt kan vara ett
hinder för föreningsaktivitet.
Fast vi är ingalunda nöjda så kan vi ändå hänvisa till många resultat av vårt
arbete. Ty det beror till stor del på våra insatser i handikapprörelsen för att
påvisa och dokumentera elementära behov att vårt land befinner sig i främsta
ledet när det gäller att söka ge någon rättvisa åt handikappade. Det är enkelt
att ge mängder av konkreta exempel på detta, men det har vi inte utrymme till
den här gången.
Mer och mer målmedvetet ser vi som vår uppgift att skapa ett samhälle för alla.
Att kämpa för dem som har längst till jämlikhet och likaberättigande. Att
påkalla intresse för deras sak hos den majoritet av människor som ännu inte är
handikappade.
Och nu vänder vi oss med vårt program till andra folkrörelser för att bygga ut
vårt samarbete med dem.
Gemensamma intressen
Vi har länge haft intima förbindelser med andra folkrörelser. Röda Korset,
scouterna och flera andra grupper har medverkat i pionjärinsatser som hjälpt
till att visa vägen till bättre tag från samhällorganens sida. Åtskilliga av dessa
och andra organisationer har bidragit till integrerade aktiviteter som gjort det
möjligt för handikappade att komma in i gemenskap med andra. I denna
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samverkan med olika ideella organisationer har de handikappade tidigare
ibland fått känna sig som myndlingar som fått nådegåvor ovanifrån. Men
numera är handikapprörelsen i stort sett så emanciperad och självständig att
man kan tala om en samverkan på jämställd fot.
Förebygga handikapp
Och när vi nu vill intensifiera vårt samarbete med andra folkrörelser sker det
från den utgångspunkten att vi har starka gemensamma intressen. Alla blir vi
handikappade någon gång i livet – såvida vi inte dör knall och fall dessförinnan.
Risken att bli handikappad är i själva verket enormt stor för varje enskild
människa. Vi som verkligen vet vad handikapp innebär kan hjälpa andra med
att påvisa hur nödvändigt det är med förebyggande påtgärder. Och det är
sannerligen inte bara för deras skull som redan är handikappade som vi belyser
behovet att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla.
Bristerna i arbetsmiljön
Mer och mer kommer denna intressegemenskap till klart uttryck. Det är med
verklig tillfredsställelse vi se hur den fackliga rörelsen allt hårdare driver kravet
på en människovänlig arbetsmiljö, för fram det kravet i avtalsrörelserna och får
statsmakterna att göra väsentligt mer än hittills för saken.
Ty för oss har det länge stått klart att de många och alltför länge negligerade
bristerna i arbetsmiljön har verkningar av två slag om är väsentliga i
sammanhanget. Dels skapar de i mycket stor omfattning: dåliga ryggar och
andra rörelsehinder; allergier och förgiftningar; hörsel- och synskador; psykiska
besvär etc. Och dels bidrar de till att stänga ute från arbetslivet dem som redan
är handikappade.
Utslagningen
Den där utslagningen på grund av brister i arbetsmiljön kommer inte plötsligt.
Det finns hundratusentals människor som går kvar i bulleryrken trots att de fått
sin hörsel försämrad. Åter andra som fått flytta till andra jobb på grund av
hörselskador därför att de inte anses kunna arbeta på platser där de är
beroende av muntliga kontakter med andra – och blir ofta inte så goda jobb
som kan ge möjlighet för en människa att förbättra sin ställning. Vi har likaledes
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100 000-tals som går kvar i yrken som gett dem allergier, ryggskador, psykiska
skador etc.
Men när så utslagningen kommer så blir den desto svårare. Och kommer den
inte på annat sätt så sker det när en arbetsplats läggs ned eller personalen
minskas. Även vid den högkonjunktur på arbetsmarknaden som vi hade 196970, så gick det väl att efter en tid få flertalet avskedade tillbaka till arbetslivet.
Men inte de som var handikappade eller äldre.
Arbetslösheten
Och nu är det naturligtvis värre. Vi har ett gemensamt intresse när dt gäller att
få bort arbetslösheten. För den känner handikappade sannerligen av. Är man
på marginalen i arbetslivet så träffas man ju dubbelt så hårt. Och för dem som
ännu aldrig fått någon fast fot i arbetslivet blir det ännu mera hopplöst.
I september i år fanns det 51 000 arbetsvårdssökande. Av dem placerades
något över 2 100 i arbete under loppet av månaden, därav bara lite mer än 700
på öppna marknaden och 1 400 i skyddat arbete. Under samma månad 1970
hade över 3 100 placerats i arbete, därav lite mer än 1 200 på öppna
marknaden och när 1 800 i skyddat arbete. Även då var det alltså mycket låga
tal för arbetsplaceringarna, men nu är det alltså ännu mycket sämre. Till och
med den skyddade sektorn, som dock ökat i storlek, ger allt sämre
placeringsmöjligheter.
Ja, nog har vi gemensamma intressen alltid.
Bräcklig samhällsgrund
På samma sätt kommer vår intressegemenskap till uttryck i hela den övriga
miljövårdsdebatten som blivit allt mer intensiv. Som vi sagt många gånger:
Äntligen har det upptäckts att hela vårt samhälle är byggt på grund av lögn och
förbannad dikt. Den nämligen att det inte skulle finnas andra människor än
vuxna friska i arbetsför ålder som är hur motståndskraftiga som helst. Precis
som om vi inte alla skulle vara svaga käril. Som om det inte skulle finnas barn
och åldringar bland oss. Och dessutom mycket mer än en miljon människor
med handikapp i alla åldrar och mångdubbelt fler om man också räknar dem
som har begynnande handikapp. Alla hotas vi av dessa växande miljörisker av
alla upptänklig slag som man först på senare år börjat ta på allvar.
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Här söker vi samverkan med alla dem som engagerat sig i miljövårdsarbetet:
hyresgäströrelsen, byalagen, konsument- och miljövårdsgrupper, fackliga
organisationer etc.
Solidaritet
De krav som vi ställer på miljön är väsentligen precis desamma som andra
människor har anledning att ställa. Men handikapprörelsen har också drivit
igenom något som heter § 42a i byggnadsstadgan och som ger utgångspunkter
för krav i de s k handikappbyggnormerna som i vissa avseenden kan synas gå
längre. Att det ska vara möjligt för den som sitter i rullstol eller är blind att
komma in i ett hus eller på en arbetsplats och kunna fungera där. Och
bostadsstyrelsen arbetar på att införa motsvarande normer för bostäder, under
benämningen God Bostad.
I stort kan sägas att sådana krav inte vållar nämnvärda kostnader när det gäller
nybebyggelse – och det är bara för sådant som dessa krav är avsedda. Däri
ligger naturligtvis en allvarlig begränsning. Den stora frågan om hur hela det
befintliga beståndet av byggnader och lägenheter ska kunna anpassas till
människors behov till kostnader som inte blir orimliga – den har vi ännu inte
tacklat.
Bra för handikappade – bra för alla
Men så långt som denna sak nu drivits så har vi ändå anledning att förvänt stöd
från andra grupper. Nämligen i solidaritetens namn. Och ännu mer av det
skälet att vi har en naturlig intressegemenskap. Det som är bra för
handikappade är bra för andra människor också. Och de flesta av oss bli ändå
handikappade förr eller senare.
Vi begär också solidaritet av andra när det gäller att få handikappade in i
gemenskapen. Att göra det möjligt för handikappade att få tillgång till
kommunikationsmedel som de kan använda. Och till en kompletterande
färdtjänst som kan bryta isoleringen även under fritid. Och inte minst för att få
ett jobb. Det skulle kunna göras så oändligt mycket mer för att öppna portarna
till arbetslivet för handikappade, om bara alla de som jobbar där villa utveckla
sin konstruktiva fantasi. Fundera ut vilka arbetsuppgifter som kan passa för
handikappade av olika slag. Vilka omständigheter som kan göras för det
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ändamålet med små medel. Göra sig underrättade om de bidrag från AMS som
kan utnyttjas för ändamålet etc. Och det är inte bara företagen det hänger på.
Det gäller också arbetsledarna och inte minst beror oändligt mycket på dem
som skulle bli arbetskamrater till dessa människor med handikapp. Kom ihåg:
en annan gång kan du själv vara där!

1972. Snålt med reformer
Handikappsamverkan nr 2/1972
Richard Sterner
Strängs budgetförslag
Innehåller sannerligen inte många glädjeämnen för oss i handikapprörelsen.
Det sägs visserligen att utgifter för handikappändamål hör till det som
prioriterats, men de ökningar som redovisats är väsentligen en följd av tidigare
fattade beslut – främst att det blir fler förtidspensionärer och att
grundpensionerna blir lite högre, att särskoleundervisningen för
utvecklingsstörda byggs ut enligt 1968 års lag, att anslaget till tekniska
hjälpmedel tagits upp till ett högre beräknat belopp.
Men inte ens på dessa punkter kan vi vara särskilt nöjda. För de handikappade
förtidspensionärer som är utan nämndvärd ATP är standarden fortfarande låg,
trots att det blev en extra standardhöjning med 3% från årsskiftet. Och ännu
har vi inte sett röken av något förslag om bättre kompensationer för
kostnadsökningar vållade av handikapp. Att utgifterna för tekniska hjälpmedel
stiger beror på att handikappade fått en rätt till sådana hjälpmedel som de
behöver – och att många av dem, t ex på ålderdomshem och vårdhem, ännu
inte fått den rätten rationellt utnyttjad. När dessa eftersläpningar tas igen är
det självklart att kostnaderna stiger. Och ännu finns här väldigt mycket ogjort,
bl a i fråga om hjälpmedelsorganisationen i flertalet landsting.
Specialundervisningen
Och det är nog bra att särskoleundervisning och övrig specialundervisning
expanderar. Men där finns oerhörda brister, t ex i fråga om läromedel som för
stora grupper nästan helt saknas. SÖ hade efter påstötningar från oss föreslagit
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2 mkr till subventionerad läromedelsproduktion för bland annat sådana fall,
vilket i statsverkaren prutas till 1 mkr – och motiveringen är sådan att det inte
ser ut att kunna användas alls för specialundervisningens expansion i den
vanliga grundskolan. Det är möjligt att utbyggnaden av denna
specialundervisning varit så snabb att man nu behöver lugna sig ett tag för att
titta på kvalitén, som inte kunnat hänga med, men ingenting tyder på att just
detta är avsikten – utan att det är helt enkelt bara så att man vill bromsa en
utgiftsstegring.
Kultur och vuxenutbildning
Löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet, som i år fått en ansenlig
anslagsförstärkning, får nästa budgetår en ytterligare förbättring upp till 7,5
mkr. Det är väl unt och behövs säkert, men när det gäller anslaget till
handikappades kulturella verksamhet, som stöds av väsentligt svagare
intresseorganisationer blir förbättringen som vanligt obetydlig (ca 11%) och
beloppet stannar vid 4 mkr. Ändå har SÖ gett särskild prioritet åt detta anslag.
Det här leder till svårigheter för bland annat blindas bibliotekstjänst, för
tolkservicen för döva och för möjligheterna att inrikta vuxenutbildningen mer
på handikappades behov, vilket sannerligen behövs eftersom de handikappade
är de som har svårast att komma med i vuxenutbildningen.
Det är visserligen sant att studieförbund och allt fler folkhögskolor under
senare år ägnat sig mer och mer år handikappade, och att
arbetsmarknadsutbildningen ger ytterligare möjligheter, men den stora sektor
som heter kommunal vuxenutbildning har hittills gjort ganska lite för de
handikappade. Där borde ända finnas goda utsikter att få en sammanhängande
utbildning av rejäl volym, så det är mycket angeläget att det blir en inbrytning
för handikappade också på detta område. Och varför kan det inte bli ett
ordentligt stöd till fler av handikappförbundens tidskrifter, när det ges stöd åt
så många andra tidningar och tidskrifter? Eller tror man fortfarande att man
kan slå ihop dem till en enda, där varje handikappgrupp bara skulle få högst en
halvsida per nummer som skulle belysa den gruppens problem och
angelägenheter?
Köer i arbetsvården

Sida 80 av 147

AMS får lite bättre resurser för att sköta bland annat arbetsvården, men det är
inte sannolikt att det räcker till för att häva köbildningen i arbetsvården. Inte
när man återigen sätter ett tak (10.000) på antalet arkivarbetare och när
landsting och andra huvudmän är alltmer obenägna att bygga nya skyddade
verkstäder – samtidigt som det råder arbetslöshet på öppna marknaden. Nej,
här hade vi hoppats på bättre tag!
Färdtjänst och organisationsbidrag
Det blev som vi fruktade med de föreslagna statsbidragen till färdtjänsten.
Sträng vill inte tänka på dem ännu på några år! Så nu ska det tills vidare bli
stopp i den utvecklingen. Om Sträng får som han vill.
En annan stor besvikelse gäller anslaget till handikapporganisationernas så
kallade allmänna verksamhet. Det höjs med 322.000 till 2 mkr. Och den posten
inbegriper inte mycket - bland annat på DBF, som inte är allmän verksamhet
utan särskilda aktiviteter. Det är självklart att ökningen inte förslår för att ge
någon nämnvärd förbättring åt de många handikappförbund som är särskilt
diskriminerade och inte heller för att ekonomiskt säkra HCK. Det är tydligen
meningen att handikapprörelsen ska behandlas sämre än många andra
folkrörelser. Ändå är vi högfärdiga nog att mena att vi faktiskt har betydelse för
demokratin! Nämligen därför att vi arbetar för dem som är svagast i samhället.
Men tydligen måste man vara stark för att vinna respekt!
Nå, vi ger oss inte! På flertalet av de punkter som här påtalats och även i andra
fall har vi haft samarbete med riksdagsmän i skilda partier. Det bör väl
åtminstone kunna ge något, även om det inte är valår just i år.

1972. Stopp i bygget för handikappade?
Ledare/artikel av Richard Sterner
Handikappsamverkan nr 4/ 1972
De allra flesta är belåtna med skattestoppet i kommuner och landsting, och det
är inte att undra över. Men alla blir inte lika glada över konsekvenserna. I varje
fall inte vi i handikapprörelsen. Vi kan räkna med att det blir besvikelser för
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dem som har längst till jämlikheten. Frågan är bara hur många besvikelser och
hur svåra.
Det kom ut en uppgift om att flera hundra arbetare i Stockholms skyddade
verksamhet skulle avskedas. Alltså människor som är utslagna ur
arbetsmarknadens A-lag och nu som B-lagsmedlemmar skulle bli utslagna en
gång till, vilket dessutom skulle leda till ännu längre köer i arbetsvården. Nå,
den uppgiften prutades strax till 200 man plus ett 100-tal arbetsledare. Så
prutades också det bort, det var fel alltsammans sades på högsta ort. Men kvar
står att det föreligger en önskan att spara flera miljoner enbart på arbetsvården
och hur det ska gå till utan bantning och kvalitetsförstörning återstår att se.
Stämningen kring budgetarbetet i kommuner och landsting är mer spänd än
den varit på årtionden, och det är säkert inte bättre på den statliga sidan. Vi
börjar frukta standardsänkningar. På en del vårdhem för utvecklingsstörda är
det t ex tal om att reducera antalet avdelningsföreståndare så att varje
föreståndare får hand om flera avdelningar, vilket måste försämra kvaliteten i
arbete.
På sina håll befaras också skärpning av missförhållanden som redan finns, t ex
att vårdpersonalen blir så uttunnad under veckosluten, både kvantitativt och
kvalitet, att en del av de svårast handikappade inte får tillfälle att komma ut.
Kommer färdtjänsten, där den finns, att kringgärdas av ännu fler restriktioner?
Finns det chans att få igång färdtjänst i kommuner som ännu inte ens börjat
med denna service?
Färdtjänstdröm i glesbygd
Föralldel, glesbygdsutredningen har föreslagit 10 mkr i extra statsbidrag för att
stimulera kommunal service åt handikappade i glesbygdskommuner och därtill
bl a 7 mkr till förbättring av statsbidrag till hemtjänsten i samma kommuner.
Men det räcker inte för att uppväga mer än en del av skattestoppets verkningar
för handikappade i glesbygder. Särskilt inte om utredningen får igenom sitt
förslag om att i gengäld spara 10 mkr genom att stoppa en försöksverksamhet
som pågått i vissa glesbygdskommuner. Där blir det en direkt försämring.
Dessutom en kalldusch för kommunalmän som i förlitan på statsstöd låtit sig
entusiasmeras för de handikappade. Hur verkar en sådan ryckighet på

Sida 82 av 147

glesbygdskommunernas belägenhet att verkligen ta i för dem som är mest
eftersatta? Och hur går det i övriga kommuner och landsting?
Kollision i planeringen
Låt oss trots allt, till den verkan det hava kan, uttala den fromma
förhoppningen att de direkta försämringarna, sedan läget klarnart, inte
kommer att framstå såsom alltför talrika och alltför omfattande. Även i så fall
blir det kännbart nog ändå.
Under alla förhållanden får vi räkna med en mycket hård broms på den
fortsatta utvecklingen. Och redan det blir ytterligt kännbart. Det blir på flera
sätt en kollision i planeringen , som ännu inte tillräckligt observerats.
Det blir sålunda en kollision med det tillägg till socialhjälpslagen som trädde i
kraft 1968. Detta tillägg innehåller visserligen bara allmänna formuleringar och
de handikappade är inte ens nämnda i själv lagtexten. Men både i
kommittébetänkande och riksdagsbehandling var de särskilt
uppmärksammade. Även senare officiella uttalanden bekräftar uppfattningen
att det verkligen var fråga om att tillförsäkra handikappade en rätt till både
färdtjänst och till mycken annan kommunal service och att på socialnämnderna
lägga ett ansvar för uppspårande arbete och för att påkalla medverkan från
andra organ, så att det äntligen blir samordning i insatserna från olika instanser
för varje handikappad människa.
Vi kan gott erkänna att åtskilliga kommuner gjort mycket för att intensifiera sitt
arbete för handikappade sedan 1968. Men ingen kan säga att det
åstadkommits mycket mer än en början till ett förverkligande av dessa relativt
nya lagbestämmelser. Ska vi nu plötsligt börja säga att de inte existerar längre?
Eller ska vi mot bättre vetande låtsas att de redan förts ut i livet?
Även den nya omsorgslagen för utvecklingsstörda trädde i kraft 1968. På detta
specialområde har vi haft en ännu snabbare utveckling eftersom den lagen
innehåller många konkreta och tvingande bestämmelser. Men än vi är inte
framme på långt när.
Våra vårdhem har den bästa utrymmesstandarden i världen, men en fjärdedel
av de institutionsboende utvecklingsstörda ligger ändå i sovrum med minst 4
belagda sängar – och detta ofta under ett helt liv. Det är en trångboddhet som
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det inte tillnärmelseviss finns någon motsvarighet till för normalbefolkningen.
Vi har mer än dubblat antalet särskoleelever på fyra år och det är ett stort
framsteg att alla utvecklingsstörda barn och ungdomar nu äntligen har rätt och
plikt till undervisning eller träning. Men i praktiken finns ingen riktig skolform
för t ex dem som samtidigt är svårt syn- eller hörselskadade och befinner sig på
träningsnivån. Utvecklingsstöda med kroppsliga handikapp ör överhuvudtaget
ännu sämre ställda i fråga om service för dessa kroppsliga handikapp än
normalbegåvade med samma handikapp. Detta bara som exempel på allvarliga
kvarstående brister.
Nu kommer emellertid en reaktion från landstingshåll, där man vill bromsa
utvecklingen. Till den ändan är man i farten för att begränsa det inflytande som
utövas av dr Karl Grünewald. Han har som högste tillsynsman för en stor del av
omsorgerna skyldighet att tolka lagen för huvudmän och andra. Om lag och
ekonomi kommer i kollision med varandra, så får det väl tummas på lagen då,
kantänka! Det är säkert inte omsorgsstyrelsernas folk som leder denna
reaktion. Snarare då de tunga politikerna i landstingens centrala ledningar som
har mindre kontakt med utvecklingsstördas behov, mindre kunskap om
omfattningen och gravheten i de brister som lagen just är avsedd att häva.
Läkare till USA?
Trots alla framsteg har vi allvarliga brister i medicinsk rehabilitering och
sjukvård. Till exempel för reumatiker, allergiker, psykiskt sjuka, synskadade,
hjärnskadade, MS-sjuka och flera andra grupper. Rehabiliteringskliniker finns
bra i omkring en tredjedel av landstingen. Ändå ter sig det minst sagt
tvivelaktigt om i detta finansläge kommer att sättas igång något enda nytt
bygger för medicinsk rehabilitering.
Just inom sjukvården hotar en av de svåraste av alla kollisioner med annan
planering. Sedan mycket länge har sjukvårdspersonalen ökat med 50 procent
per årtionde eller mer. Så kan det inte fortgå i längden, men med tanke på de
många och stora bristerna har det ändå bäddats för en skärpning av denna
utvecklingstakt, bl a genom att intaget av nya studenter i medicinsk utbildning
ökats till det femdubbla jämfört med 1945. Vi tar nu årligen in nära 1(en)
procent av en årskull i läkarutbildning. Beror det bara på läkartillgången
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kommer vi efter hand att kunna fylla alla läkarvakanser och dessutom inrätta
nya läkartjänster i ökad takt.
Men den snabba expansionen hittills har kostat väldiga höjningar i
landstingsskatten. Om den möjligheten i huvudsak är stängd – hur länge
kommer landstingen då att orka med att ge jobb åt huvudparten av alla dessa
nya läkare och dessutom bygga ut hela den övriga sjukvårdsapparaten i
liknande takt? Ja, skall det inte finansieras en utbyggnad i den utsträckning man
tänkt sig vid planeringen av bland annat läkarutbildningen så kommer vi i
framtiden i ett läge med både läkarbrist (i förhållandet till behovet) och
läkaröverskott (i förhållande till den köpkraftiga efterfrågan) på en gång!
I så fall tvingas mångdubbelt fler läkare att emigrera till andra länder. T ex till
USA som i förhållande till folkmängden inte ens har hälften av vår
utbildningskapacitet för läkare och redan rekryterar minst en tredjedel av sina
nya läkare från andra länder. Är en dyr läkarutbildning för andra länder vettig i
ett trångt ekonomiskt läge? Nej sannerligen, vi behöver våra läkare själva.
Avslöjande om flerhandikapp
Hur tokigt det skulle bli just nu med en stagnation i välfärdsbygget för
handikappade får vi ett ovanligt tydligt exempel på i de preliminära resultaten
av den tvååriga undersöknings- och försöksverksamhet avseende vissa
flerhandikappade som nyligen drivits i Västernorrlands och Västerbottens län
på initiativ av De blindas förening (DBF) och med dess mycket aktiva
medverkan. Arbetet var begränsat till svårt synskadade människor med en eller
flera andra funktionsrubbningar. De representerar bara en minoritet bland alla
flerhandikappade, men detta är ändå ett utomordentligt värdefullt arbete som
avslöjar mycket av mänskligt elände mitt i all välfärden. Inte ens hälften av alla
dessa människor hade tidigare varit upptagna i DBF:s socialmedicinska register.
Redan det tyder på en hög frekvens av svårt skadade människor som är
ofullständigt diagnosticerade och ofullständigt åtgärdade.
Det visade sig också att majoriteten av dessa flerhandikappade var utan ett
eller flera av de tekniska hjälpmedel de bedömdes vara i behov av och en
tiondel hade inga hjälpmedel alls. För de allra flesta förelåg bristande tillgång
till färdtjänst och annan kommunal service och av dem som hade tillgång till
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sådan service var det bara en minoritet som fick del av den. Återigen alltså
service som inte finns eller inte når fram ens där den finns.
Tack vare försöksverksamheten anskaffades nu hjälpmedel och dessutom
ordnades med anpassningskurser för synskadade och andra aktiveringskurser.
Människor som inte kunna läsa, i en del fall inte på årtionden, bragtes därhän
att de plötsligt kunde läsa genom att de en skicklig optiker fick detta speciella
tillfälle att sätta in sina tjänster! Hur många sådana människor finns i övriga
sjukvårdsområden? Varför görs det inte omedelbart sådana arbeten i alla
landsting avseende flerhandikappade av alla slag och dessutom andra
människor med särskilt svåra funktionsrubbningar? Nej, nu är det inte klimat
längre för nya djärva tag – inte ens för gamla må som borde ha nåtts för länge
sedan!
Upp till kamp!
En del av det här har jag sagt förr. Och jag säger det med avsikt om igen för nu
gäller det verkligen för oss i handikapprörelsen att samla oss till en kamp mot
den stagnation som hotar. Visserligen är skattestoppen i kommuner och
landsting bara avsett att räcka i två år, men ingen av oss är beredd att förorda
några väsentliga fortsatta höjningar av kommunalskatten ens därefter.
Det måste finnas andra utvägar. Det är mycket i vår enskilda och samfällda
hushållning som kan maka åt sig. Välmående skattesmitare och skattegynnande
som kan klämmas åt ännu bättre än som hittills planerats. En
utrymmesekonomiskt, miljöekonomiskt och energiekonomiskt ineffektiv
privatbilism för friska stadsmänniskor som vi hittills subventionerat med stora
miljardbelopp per år både på olycksfallskonton och på många andra konton. En
alkoholhantering som inte betalar mer än en liten del av de kostnader den
vållar för sjukvård, socialförsäkring och för enskilda människor. Det går lätt att
rada upp fler exempel.
Men det är inte vår sak att leka finansminister. Däremot är det vår sak att säga
ifrån att vi inte kan se några sakliga skäl för ett stopp för välfärdsbygget. Allt
hänger till sist på hur högt vi och andra vill sätta de handikappades behov på
prioritetsskalan. Politik är att vilja, har Palme sagt och det är hur riktigt som
helst.
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Därför får vi skärpa oss i vårt arbete att övertyga andra. Dokumentera våra
behov. Visa hur mycket som är mer eftersatt än vad de flesta förstår. Följa
budget- och planeringsarbetet både lokalt och centralt. Utnyttja de möjligheter
som handikappråden ger på kommun- läns- och riksnivåerna. Säg ifrån när det
behövs i press och andra massmedia.
Och varje gång vi möts ska vi ha som stående programpunkt hur vi bäst ska
kunna intensifiera vår kamp!

1972. Tusentals har inte fått någon utbildning alls
Handikappsamverkan 1972 nr 1.
Artikel av Richard Sterner
Hösten 1964 fanns ca 4 600 utvecklingsstörda barn i särskolan. På våren 1968,
strax innan den nya omsorgslagen trädde i kraft, fanns det ca 6 000. Det antalet
hade i april 1971 stigit till 11 500 och är idag säkert ännu högre. I den nya
omsorgslagen erkänns inte längre att några barn är ”obildbara”. Kan
utvecklingsstörda barn och ungdomar inte tillgodogöra sig undervisning i den
vanliga särskolan ska de gå i träningsskola – eller erhålla undervisning eller
”pedagogisk stimulans” individuellt eller i små grupper under åtminstone några
timmar i veckan. För första gången i vår historia föreligger nu allmän skolplikt
för alla barn. Och för utvecklingsstörda är denna skolplikt utsträckt till 21 års
ålder ibland 23 år.
Detta är naturligtvis en utomordentligt glädjande utveckling – dock ännu inte
färdig, för fortfarande finns det 100-tals utvecklingsstörda barn och ungdomar
som inte erhåller sådan undervisning eller träning som de idag har rätt att få.
Men dessa siffror säger också något annat. Nämligen att det i vuxen ålder
måste finnas en stor del utvecklingsstörda, sannolikt minst något 10 000-tal,
som inte under barn- och ungdomsåren erhållit någon undervisning eller
träning alls eller i vart fall inte sådan undervisning som de i nämnvärd grad
kunnat tillgodogöra sig.
Nu har det dock börjat göras en del åt saken. Under läsåret 1970/71 hade
enbart Vuxenskolan, som gjort de största insatserna för utvecklingsstörda,
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igång över 2 700 studiecirklar för utvecklingsstörda med drygt 19 000
deltagare. Det finns landsting där flertalet vuxna utvecklingsstörda som
omsorgsstyrelserna har kontakt med deltagit i sådana cirklar. Denna
verksamhet har utlöst ett studie- och träningsintresse hos många
utvecklingsstörda och har på det sättet gett många värdefulla erfarenheter.
Men de utvecklingsstörda har en långsam inlärningstakt och de behöver därför
ännu mer än andra något som inte bara väcker aptiten. De borde ha en
sammanhängande undervisning och träning. Det kan uppenbarligen inte ges
enbart genom studiecirklar som i genomsnitt organiserar 20 studietimmar per
år och studiecirkel.
En del omsorgsstyrelser har också börjat anställa särskilda lärare för utbildning
och träning av vuxna utvecklingsstörda eller gett kompletterande ekonomiskt
stöd åt studiecirkelverksamheten. Detta är emellertid en frivillig uppgift, som
inte är föreskriven i omsorgslagen, och med hänsyn till skattekonsekvenserna
börjar allt fler landsting säg sig att de får nöja sig med de ”obligatoriska” dvs
lagstadgade omsorgsformerna. Till dessa får dock anses höra att
utvecklingsstörda människor på något sätt ska aktiveras, t ex genom
sysselsättning och organiserade fritidsaktiviteter, och allt detta arbete, som
dock ännu inte berör alla, kan i viss mån anses tjäna en utbildnings- och
träningsuppgift. Möjligheterna begränsas emellertid bl a av knappheten på
arbetsterapeuter med tillräcklig utbildning och av brister i utbildningen för en
stor del av vårdpersonalen, ofta även för låg personaltäthet, som ytterligare
skärps genom arbetstidsförkortningen.
Det är glädjande att allt fler folkhögskolor följt det exempel som satts av
scoutrörelsens Kjesäter genom att anordna kurser för utvecklingsstörda. Än sp
länge rör det sig bara om några 100-tal per år, men antalet växer. Flertalet
kurser är emellertid korta, t ex ett par veckor, men på senare tid har också
förekommit något längre kurser, till och med fullständiga vinterkurser, fast bara
för ett fåtal utvecklingsstörda elever. Det är återigen tillräckligt för att väcka
aptiten och dokumentera att vuxenutbildning av utvecklingsstörda kan drivas
på ett meningsfullt sätt, att det går att utlösa en motivation för utbildning hos
eleverna. Men längre än så kommer man sällan.
För de utvecklingsstördas trängande behov av vuxenutbildning ska kunna
tillgodoses måste studiecirkelverksamheten kompletteras dels med många fler
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långa folkhögskolekurser och dels genom att de utvecklingsstörda släpps in i
den kommunala vuxenutbildningen, som hittills gjort mycket lite för dem. Och
inte mycket för andra handikappade heller! (Se Helmer Söderbäcks uttalande i
särskild ruta)
Därtill kommer andra väsentliga krav som måste tillgodoses. Inte ens för
särskolans behov finns någon nämnvärd försörjning med läromedel, utan dessa
får vanligen tillverkas individuellt av de enskilda särskollärarna, vilket måste var
ytterligt ineffektivt. För vuxna utvecklingsstörda är naturligtvis denna brist ännu
mer utpräglad, låt vara att det finns vissa goda material som ger hjälp åt
lärarna.
En annan flaskhals representeras av utbildningen av lärare och studieledare.
Även på barn- och ungdomsstadiet förekommer här stora brister, särskilt vad
gäller träningsskolan. För vuxenutbildningen finns ingen särskoleutbildning alls.
Man får använda en kombination av särskollärare som utbildats för
undervisning av barn och av vuxenlärare som inte utbildats för att ta hand om
utvecklingsstörda!
För utvecklingsstörda med multihandikapp, dvs sådana som också är t ex syneller hörselskadade eller rörelsehindrade, är möjligheterna naturligtvis ännu
mycket sämre än för ”enkelhandikappade” utvecklingsstörda.
Vid sidan om utvecklingsstörda finns en mångdubbelt större grupp av andra
svagbegåvade, dvs sådana som inom grundskolan erhållit – eller borde ha
erhållit – undervisning i hjälpklass eller i vanlig klass med motsvarande
stödundervisning. De utgör ca 4 procent av eleverna i grundskolan. Däri ingår
en del som i verkligheten är utvecklingsstörda, men å andra sidan ör det
säkerligen ännu fler som skulle behöva åtminstone stödundervisning av detta
slag. När de lämnat grundskolan finns det emellertid ingen ”omsorgsstyrelse”
som har särskilt ansvar för dem. Yrkesundervisningen på gymnasienivån ör
sällan tillrättalagd för dem. Något har väl börjat göras även för dessa, bl a inom
studiecirkelverksamheten, på några folkhögskolor och även inom ramen för
gymnasieskolans yrkesundervisning, som 1970/71 hade ett 90-tal yrkesklasser
igång för denna grupp. Men än så länge är det bara fråga om en första början,
och i stort sett har det gjorts mindre för dessa än för utvecklingsstörda. I
allmänhet ör man behärskad av föreställningen att vuxenutbildning är till för
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dem som har ”läshuvuden” – medan det i verkligheten är så att just de
svagbegåvade har särskilt stora behov, eftersom de ofta har svårt att klara av
de krav som ställs på dagens arbetsmarknad.
Utöver dessa grupper får omkring 10 procent av grundskolans elever
specialundervisning i någon form, vanligen stödundervisning, på grund av skrivoch lässvårigheter. Man vet inte ens hur det går för dessa senare i livet. En stor
del klarar sig kanske, åtminstone hjälpligt. Men det finns säkert också sådana
som klarar sig dåligt och som har trängande behov av en vuxenutbildning i
särskilda former som är attraktiva för dem.
Den saken har knappast ens undersöks, ännu mindre åtgärdats. Inte heller finns
det någon handikapporganisation som verkar för denna stora grupp.

1972. Vi måste vara aktiva
Richard Sterners inledningsanförande vid HCK:s rikskonferens i Stockholm 4-5
november
Källa: HCK-Information nr 4-5/1972
Öppningsanförande vid konferens
Vilka erfarenheter kan vi dra av det hittillsvarande arbetet i LHR och hur ska vi
planera för vårt fortsatta agerande i handikappråden?
Den frågeställningen låg till grund för HCK:s rikskonferens i Stockholm den 4-5
november för handikapprörelsens representanter i länens handikappråd. 120
ombud hade mött upp och det blev en mycket allsidig belysning av frågorna,
dels i en rad anföranden och dels i ett omfattande grupparbete.
Richard Sterner, HCK:s ordförande, betonade i sitt öppningstal att samarbete
mellan handikapprörelsen och samhällsorganen funnits tidigare, men att det
genom LHR:s införande får en mer organiserad form.
Vi måste utnyttja de möjligheter till inflytande som LHR kommer att ge. Vi skall
inte nöja oss med att passivt ta emot samhällssidans information, utan
uppträda aktivt och föra fram aktuella problem, underströk Sterner. Detta kan
ske genom att vi gör upp en förteckning på de frågor vi vill ha upp i LHR. För att
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vi skall nå goda resultat i konkreta frågor måste vi anmäla frågorna i förväg, för
på det viset kan samhällssidan förbereda sig. Genom att i förväg ha ett klart
handlingsprogram som innehåller våra väsentligaste frågor får LHR ett gott
underlag för sitt arbete, och arbetet blir meningsfullt.
Ett bra och meningsfullt arbete i LHR får dock inte innebära att alla andra
kontakter mellan handikapprörelsen och samhällsorganen avstannar. Alla
påtryckningsvägar som finns skall naturligtvis användas, och de frågor som tas
upp där kan även aktualiseras i andra sammanhang och i andra organ.
Vi måste med bland beslutsfattarna
Handikapprörelsen sätter värde på att samhället bereder en möjlighet till
medinflytande i handikappfrågor. Det är ett steg i rätt riktning att det inrättas
samarbetsorgan mellan de beslutande instanserna och dem besluten berör.
Och trots att LHR bara har rådgivande status kan arbetet där med remisser och
dylikt säkert ge en del resultat. Vi måste emellertid begära att få vara med i
beslutande församlingar. Handikapprörelsen måste få företrädare i politiska
organ och i fackföreningsrörelsen. Vi måste pröva den vägen till
medbestämmande mer systematiskt. I en del situationer kan bundenheten till
partilinjer kanske bli besvärande, men på det hela taget skulle
representationen i beslutande instanser vara till mycket stor nytta för landets
handikappade.
Det är med all rätt som det krävs att kvinnor skall få mer att säga till om och att
väsentligt fler av dem skall få komma in i politiska församlingar och andra
beslutande organ. Men det är på tok att det i den debatten glömts bort att de
handikappade har minst samma behov av att få göra sig gällande och bli
företrädda bland dem som bestämmer. För det är inte nog med att
makthavarna tar emot oss och snällt lyssnar på oss så långt de anser sig ha
plats för oss i almanackan – för att sedan fatta beslut över våra huvuden. Vi vill
vara med när besluten fattas.
På valbar plats!
Demokrati betyder ju i alla fall att de som betraktats som svaga inte längre skall
behöva vara så svaga – att det tvärtom skall behandlas som likaberättigade
med andra när de har väsentliga intressen att bevaka. Demokrati betyder också
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jämlikhet. Trots alla framsteg är det fortfarande de handikappade som har allra
längst till något som kan kallas jämlikhet. In för det kommande valet riktar vi nu
denna fråga till alla politiska partier: Är ni villiga att ta med handikappade och
representanter för dem bland era kandidater på valbar plats?
Kom ihåg att de handikappade är många. Minst en miljon brukar vi säga, men
det är egentligen en underskattning. Räknar man alla dem som redan är
handikappade eller på god väg att bli handikappade så blir det väsentligt fler.
Alla blir vi handikappade en gång – utom de av oss som dör knall och fall
dessförinnan. Och fast det fortfarande bara är en minoritet av alla dessa som
tillhör våra organisationer, så är dock handikapprörelsen en snabbt växande
folkrörelse med mer än en kvarts miljon medlemmar. Det är värt att ta hänsyn
till oss, inte minst i valtider.
I den finanskyla som ny råder i stat och kommun är det dubbelt angeläget att vi
skärper oss i informationen om allt som brister. Vi måste dokumentera det på
ett sätt som begrips både av allmänheten och av samhällsorganen. Kan vi bara
få förståelse för att dessa brister måste botas, så lär det nog också bli möjligt
att vidga det ekonomiska utrymmet för de fortsatta reformer som är
oundgängliga. Men det gäller att skapa en medveten vilja till fortsatta
förbättringar hos medborgare och samhällsorgan och det blir ett hårt jobb att
skapa denna vilja att prioritera de behov som vi vill understryka.
Intressegemenskap kring ”Ett samhälle för alla”
Det måste gå att kunna skapa förståelse för vårt program om Ett samhälle för
alla. Alltså ett samhälle som verkligen är människovänligt. Där det inte finns
sådana brister i arbets- och fritidsmiljöer som i onödan skapar handikapp och
stänger ute dem som redan är handikappade. Vi kan utan vidaresäga att vårt
program vilar på en stabil grund av intressegemenskap mellan oss och alla
andra människor. Och vi noterar med stor tillfredsställelse att folkrörelser, t ex
fackföreningsrörelsen och hyresgäströrelsen med kraft fört fram våra
synpunkter.
Vår LHR-konferens är till för att vi skall förbereda oss för arbetet i de nya
länshandikappråden, LHR. De är inte några beslutande organ utan endast
rådgivande. Men om de utnyttjas rätt bör de ändå vara ägnade att stärka våra
kontaktmöjligheter med dem som bestämmer i landstingen. Det gäller
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emellertid för oss att agera aktivt i dessa nya organ – inte bara ta emot
information ovanifrån. Vi måste påtala brister i sjukvården, rehabiliteringen,
arbetsvården med dess köbildningar, samhällsplaneringen,
omsorgsverksamheten etc. Och vi måste förbereda oss för varje sammanträde
genom att begära att viktiga frågor tas upp på dagordningen.

1972. Vill regeringen stoppa färdtjänstens utveckling?
Rickard Sterner i Handikappsamverkan nr 1/1972
År 1968 fick vi som bekant ett viktigt tillägg till socialhjälpslagen som inskärpte
att kommunerna, och i synnerhet deras socialnämnder, har ett grundansvar för
välfärden för dem som bor i var och en av kommunerna. De handikappade
nämndes inte uttryckligen i själva lagtexten, för tanken var att man ville stärka
deras ställning inom ramen före en bättre garanti för allmänna medborgerliga
rättigheter. Att de var särskilt påtänkta i sammanhanget är dock uppenbart.
Det framgår tydligt av både kommittébetänkande, proposition och
riksdagsbehandling.
I det paket åtgärder som åsyftades ingick färdtjänstens utveckling som ett
viktigt led. Andra viktiga led var t ex samhällsplaneringen och utbyggnaden av
ett kompletterande kommunalt bostadsstöd för handikappade (KBH), av
fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet, vuxenutbildning och kulturell
integrering – allt med sikte på handikappade. Innebörden var också att
socialnämnderna ska driva en aktiv uppsökande verksamhet och att det vid
behov ska utverka insatser av andra organ med ansvar för handikappade.
Socialstyrelsen har utarbetat anvisningar om den uppsökande verksamheten,
och en del har väl också gjorts praktiskt åt den saken, fast knappast någonstans
på ett riktigt tillfredsställande sätt. Vad gäller det reella innehållet i de egentliga
välfärdsåtgärderna föreligger ännu på fjärde året inte några motsvarande
anvisningar. Det är väl osäkert om det kommer några ens på femte året. Eller är
det skjutet på en ännu mer obestämd framtid?
Däremot har kommunförbundet, i samarbete med handikapprörelsen,
utarbetat utförsliga och positiva – fast naturligtvis inte bindande
rekommendationen avseende färdtjänsten och KBH (kommunalt
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bostadsstillägg till handikappade). Det har stärkt våra förhoppningar att det
nämna tillägget till socialhjälpslagen var allvarligt menat.
Förbättringar i början, men …
Våra förväntningar har också stärkts av att det faktiskt i flera avseenden blev
förbättringar på åtskilliga håll - i början. Så tex har färdtjänsten, som vi den här
gången ska särskilt uppehålla oss vid, kommit till stånd på flera håll där det
tidigare inte fanns sådan. Och där det fanns färdtjänst redan förut har den i
många fall expanderat kraftigt.
Men även där det finns färdtjänst är den fortfarande i de allra flesta fall
kringgärdad med starka restriktioner, i vart fall avseende resor som inte har
samband med arbete, sjukvård och rehabilitering. I stort sett har vi långt till en
färdstandard för svårt handikappade som når upp till vad som åtnjutes av
medborgare med möjlighet att använd kollektiva kommunikationsmedel. I HCKInformation har getts exempel på begränsningar som varit så långtgående , att
det skulle vara skrattretande om inte saken vore så allvarlig. Efter vårt
påpekande har frågan dock tagits upp till förnyat övervägande just i den
kommunen.
Ännu mycket allvarligare är emellertid att de flesta kommuner fortfarande inte
har någon färdtjänst alls. I synnerhet i glesbygderna är det ont om färdtjänst.
Där är behovet störst, ty avstånden är längst. Isoleringen ännu värre än på
andra håll och samtidigt finns där procentuellt fler svårt handikappade
människor.
Bromsning
Och nu upplever vi på allt håll en tydlig uppbromsning i färdtjänstens
utveckling. Nämligen som en följd av det höga och växande kommunala
skattetrycket som träffar meninge man mycket hårt. På sina håll har det blivit
direkta försämringar, ofta grovt och godtyckligt tillyxade.
De handikappade hör tydligen till dem som kommer i skottgluggen i ett trängt
finansiellt läge. Det finns näraliggande fall där man inte dömer på samma sätt.
Inte stoppar man bussar och tunnelbanor i en stad när subventionskostnaden
för kollektiva kommunikationsmedel blir finansiellt betungande! I några fall har
man tvärtom ökat denna subventionering genom 50-kort och liknande, trots
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det finansiella läget. Skulle man räkna ut hur mycket subventionen av kollektiva
färdmedel kostar vad gäller de personer som utnyttjar dem särskilt mycket, kan
man säkert komma till belopp som inte väsentligt understiger kostnaden per
individ i en begränsad färdtjänst för handikappade. I vart fall finns en principiell
likhet mellan dessa båda subventions former som inte observerats. Man dömer
med olika mått fast det egentligen är samma sak.
Härmed vill vi inte säga något ont om subventionerna till kollektiva
kommunikationsmedel. De är nödvändiga. I all synnerhet så länge
privatbilismen, särskilt i städerna , är starkt subventionerad, t ex på
utrymmeskontot, på olyckskontot, luftförstörningskontot osv. Men
subventionerna för färdtjänsten hör också till det som med nödvändighet
måste prioriteras.
Kommunernas trängda ekonomiska läge är naturligtvis särskilt framträdande i
glesbygderna där man är utsatt för folkminskning och sviktande skatteunderlag
som gör det allt svårare att vidmakthålla kommunal service. Att utöka denna
service genom färdtjänst för handikappade ter sig allt svårare om kommunerna
ensamma ska ta det ekonomiska ansvaret.
I många kommuner har man väntat med anordna färdtjänst resp. bygga ut den
i förhoppning om att kunna göra det när handikapputredningens förslag till
statsbidrag till färdtjänst förverkligas. Och det har bidragit till uppbromsningen.
Men nu vill regeringen uppskjuta ett beslut om sådant statsbidrag på obestämd
tid. Där med har utvecklingen låst sig ännu mer ohjälpligt. Såvida inte riksdagen
korrigerar regeringen! Sker inte en sådan korrigering kommer det att fattas
som ett uttryck för att färdtjänst enligt statsmakternas mening verkligen hör till
det som ska behandlas styvmoderligt!
Har man menat allvar?
Och då blir frågan: Hur mycket allvar låg det egentligen i beslutet om det där
tillägget till socialhjälpslagen 1968? Gjorde vi fel när vi inte begärde mera
tvingande bestämmelser redan då?
Kan verkligen en så allmänt formulerad föreskrift i lagen få någon praktiskt
betydelse? Så har människor från andra länder frågat mig. Jo, har jag svarat, i
det här landet är atmosfären sådan att det faktiskt blir resultat. Inte så att allt
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blir färdigt på en gång. Men vi ser ändå en mycket lovande början till ett
förverkligande.
Nu är vi mera pessimistiska. Och vi börjar ställa elaka frågor. Var det bara
därför att formuleringen var så allmän och att det till en början inte kostade
staten ett öre, som detta tillägg till socialhjälpslagen 1968 fick passera
granskningen i finansdepartementet? Var det redan då avsikten att ta lätt på
den utfästelse på kommande statsbidrag som det beslutet egentligen innebar?
Räknade man kallt med att det blir nog inte så mycket av det hela, för
kommunerna kommer inte ensamma att kunna klara det, och i all synnerhet
inte glesbygdskommunerna? Och den dagen den sorgen för de handikappade,
håll dem bara tills vidare vid gott mod!
Vare sig man verkligen tänkt så cyniskt eller kanske inte tänkt alls på
förverkligandet, så är vi i handikapprörelsen i alla händelser grymt besvikna på
regeringen. Här kommer vi att kämpa. Tro inte att vi ger upp.

1973. Chockbudskap i budgeten:
Utstötning från nya arkivjobben
Richard Sterner i Handikappsamverkan nr 1/1973
Statsverkspropositionen ger 3 700 mkr till handikappade nästa budgetår eller
630 mkr mer än innevarande år. Men mycket av ökningen äts upp av
inflationen, och en annan stor del beror på förtidspensionering av äldre som
inte är svårt handikappade. Det kan knappast kallas för handikapphjälp även
om det annars är välmotiverat, säger Richard Sterner i denna granskning, som
Margareta Persson hjälpt honom med. I själva verket ger budgeten uttryck för
standardstopp på flera avgörande punkter, t ex färdtjänst och kulturell
verksamhet bland handikappade. Handikapprörelsen blir fortfarande svårt
diskriminerad i fråga om allmänt organisationsstöd. Och många nya
arkivarbetare skall avskedas nästa budgetår! Men kanske blir det fler jobb i
halvskyddad verksamhet.
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Från handikappsynpunkt är den nya statsverkspropositionen mycket fulare än
den ger sken av. Ytligt sett ser den ut att ge mycket åt handikappade. Hela 3
700 mkr under budgetåret 1973/74. Det är drygt 20% eller 630 mkr mer än
under innevarande budgetår. Och en del får vi väl också för de pengarna. Ändå
är det i verkligheten fråga om reformstopp på flera avgörande punkter. Och på
en punkt åtminstone blir det ren tillbakagång. Så mycket att inte ens de mest
pessimistiska bland oss kunde förutse något sådant.
I höstas beslöts om en höjning av taket för antalet arkivarbetare från 10 000 till
13 0000. Det var i alla fall en liten ljusning, även om vi aldrig förstått det där
med ett snävt tak mitt i all arbetslöshet och med en växande kö av människor
som passerat alla instanser i arbetsvården och bara väntar på jobb.

Men nu skall även denna lilla ljusning försvinna, för nästa budgetår pressas
antalet arkivarbetare successivt ner till 10 000!
Det där håller bara inte! Inbillar man sig verkligen att det till följd av bättre
tider inte kommer att behövas så många jobb i arkivarbeten? Ändå är all
expertis överens om att det dröjer innan den väntade konjunkturuppgången
medför någon stor nedgång i arbetslösheten. På byggmarknaden blir det rent
av fler arbetslösa. Och i alla händelser får handikappade vänta ännu mycket
längre än andra, innan det blir fler jobb för dem på öppna marknaden.
Görs det ingen ändring i det här, så kommer det alltså att bli en brutal
utstötning av människor ur B-laget nästa budgetår. Först ger man en liten
godbit – och så drar man efteråt bort den! Det är säkert ingen medveten
grymhet, men grymt kommer det ändå att kännas för dem som får uppleva det.
Om det nu inte stoppas i tid!
Inga fler skyddade jobb?
Det är svårt att se att det blir någon kompenserande ökning inom andra former
av helskyddad verksamhet. Anslaget till särskilda beredskapsarbeten för
handikappade ökar med 4 %, men mer än det kommer att slutas av inflationen.
Till skyddade verkstäder går knappt 10 % mer, men inte heller det lär ge någon
nämndvärd realökning. Så mycket mindre som huvudmännen, dvs landsting
och kommuner, hejdas av finansiella trångmål. Under denna höst har det blivit
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färre nyplaceringar i skyddat arbete än 1971 och det lär inte bli bättre i
brådrasket.
Däremot blir det en realökning i anslagen för arbetsmarknadsutbildning av
svårplacerade. Men får de några jobb? Arbetsmarknadsorganen för pengar till
lite bättre personalresurser, men det återstår att se om arbetsvården med dess
många växande köer får del av den förstärkningen.
Den halvskyddade verksamheten som innebär att vanliga arbetsgivare får 40 %
av lönen till handikappade arbetare, har hittills varit en besvikelse, men nu skall
anslagen dubblas (till 50 mkr) och kanske kan det här bli en islossning även om
det dröjer. Det förutsätter bl a att det blir fler lokala anpassningsgrupper, att
den s k äldrelagstiftningen även får inbegripa handikappade och att
arbetsvårdens organ kan utnyttja den ökade auktoritet vid förhandling med
arbetsgivare som denna lagstiftning skulle ge. Här finns i all fall ett hopp och vi
får se hur mycket staten i praktiken satser på att få det infriat.
Försäkring
En förbättring blir det genom reformen av arbetslöshetsförsäkringen och den
övriga kontanthjälpen till arbetslösa. Synd bara att många av de handikappade
blir diskriminerade eftersom de inte kommer med i den egentliga försäkringen.
För dem hade det varit bättre med en enhetlig allmän arbetslöshetsförsäkring.
Tandvårdsförsäkringen, som är en annan stor reform, är däremot avsedd att
hjälpa barn, mindre bemedlade och handikappade i ännu större utsträckning
än andra, särskilt som utbyggnaden av resurserna väsentligen knyts till
folktandvården. Men det kan lätt bli höga inkomster inom den
försäkringsanslutna privattandvården, och därför är det inte säkert att
folktandvården kan hävda sig i konkurrensen på det sätt man tänkt sig.
De sista två reformerna är inte till någon del medräknade i det totalbelopp (3
700 mkr) som angetts komma handikappade till godo. Däremot faller mer än
hälften (1 650 mkr) av detta belopp på förtidspensionerna som också svarar för
halva (315 mkr) ökningen. Denna ökning innebär ingen ny reform utan är helt
en konsekvens av tidigare fattade beslut om prisindexhöjningar, om en ny
realökning med 3% 1 juli för dem som har föga del i ATP, och om fortsatt
ökning i antalet förtidspensionärer. Sistnämnda förändring beror emellertid till
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större delen på att det blivit lättare för äldre som inte är svårt handikappade
att få förtidspension. Det är väl motiverat, men det är snarare
arbetslöshetspolitik än handikappolitik och borde knappast räknas med som en
del av stödet åt handikappade.
Vårdbidragen för handikappade barn höjs men blir i gengäld beskattade – dock
så att åtminstone flertalet får en nettoökning. Men den restriktiva tilldelningen
av vårdbidrag, särskilt för barn under 3 år, blir kvar, åtminstone tills vidare. Den
frågan befinner sig under omprövning, liksom också den mycket restriktiva
tilldelningen av invaliditetsersättning och invaliditetstillägg som är avsedda att
ersätta vissa extrakostnader sammanhängande med handikapp. En annan
reform, som också lyser med sin frånvaro och inte ens kommit ordentligt på
dagordningen, skulle gälla en bättre kompensation åt de pensionärer som får
föga eller ingen ATP.
Hjälpmedel och färdtjänst
Anslagen till tekniska hjälpmedel blir något lägre (120mkr), men det beror på
att en del av kostnaden numera belastar landstingen som för viss ersättning i
särskild ordning. Emellertid behövs här en översyn så att man får klart i vad
mån den omorganisation som åstadkommits verkligen fungerar på det sätt den
borde till förmån för handikappade.
Det har varit ett allvarligt förbiseende att starrglasögon under flera år inte varit
upptagna bland bidragsberättigade tekniska hjälpmedel. Nu blir det bidrag från
1 juli, men bidraget begränsas till 50%, dock högst 200 kr per par. För detta
finns inget motiv, eftersom starrglasögon fyller precis samma funktion som t ex
ortopediska hjälpmedel. Det är mycket oroväckande att man knäsätter en ny
princip.
Inte heller i denna budget förutses något statbidrag till kommunernas
färdtjänst, så det reformstopp som redan inträtt på detta område skulle
sålunda konserveras. Det upplever vi som ett svek med tanke på vad som
ställdes i utsikt 1968. Den möjlighet som finns att få bidrag till bilköp om det
erfordras för att en handikappad skall kunna arbete eller gå i utbildning
kommer även i fortsättningen att begränsas av snäva anslag så att det blir
köbildning och väntetider varje år, och det är fortfarande inte tal om några
bilbidrag åt andra handikappade.
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Den sociala hemhjälpen som får statsbidrag med 35% har expanderat även
under 1972, men nu ökar statsanslaget bara med 10%, vilket lär slukas av
inflationen. Och med hänsyn till finansläget i kommunerna blir det sannolikt
stopp i utvecklingen även på denna punkt.
Inget ökat kulturstöd!
Som vanligt prutas SÖ:s prioriterade önskemål om ökning i stödet åt den
kulturella verksamheten bland handikappade ned ordentligt. Denna gång blir
det inte täckning för mer än inflationen, om ens det. Det blir t ex inga nya
studiekonsulenter hos handikapporganisationer, ingen realökning i
biblioteksverksamheten för blinda, i framställningen av studielitteratur för
synskadade, av lättläst litteratur för begåvningshandikappade och döva, i
dövtolkverksamheten etc. De handikappade skall inte få del av den fortsatta
expansionen inom vuxenutbildningen! I det fallet är det tydligen slut med
ambitionen att söka dra med dem som är svårast att nå!
Men för särskoleundervisningen av utvecklingsstörda föreslås statsstödet öka
med 25% till 111 mkr. Det får ses mot bakgrunden av att de utvecklingsstörda
först 1967 fick allmän skolplikt och skolrätt. Antalet elever har sedan dess mer
än fördubblats och den expansionen måste fortsätta. Där finns fortfarande
stora kvalitativa brister. Det utgår t ex inget statsstöd för elevassistans, trots att
det väl skulle behövas (och inte bara för rörelsehindrade utvecklingsstörda), så
det får landstingen själva bekosta i den mån de orkar. Särskolan berörs i hög
grad av bristen på kvalificerade speciallärare. Den bristen kan inte hävas förrän
1980 och då förutsatt att utbildningen av speciallärare mer än fyrdubblas. Men
i propositionen nöjer man sig med en liten bråkdel av denna ökning. Tar man
sikte kanske på år 1990?
Diskriminerad handikapprörelse
Klimatet hårdnar för handikappade och därför behöver de mer än någonsin
starka organisationer. Men det allmänna organisationsstödet till
handikapprörelsen ökar bara från 2,0 till 2,5 mkr. Och i detta ingår även
kostnader för viktig praktisk verksamhet inom bl DBF. Det blir fortfarande ingen
chans att ge några nämnvärda belopp till de många organisationer som är ännu
mer missgynnade än andra. Till dem hör också riks-HCK, som lever under
ständigt hot att drastiskt få skära ned sin lilla men naggande goda
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medarbetarstab, och det är endast tack vare ökade medlemsbidrag och ett
stöd från Arvsfonden som dess mest akuta bekymmer i dagsläget fått en
tillfällig lättnad. Jämfört med idrottsrörelsen, ungdomsrörelsen och den
politiska rörelsen är handikapprörelsen hårt diskriminerad. Även jämfört med
vad många landsting och kommuner gör för att stödja lokala
handikapporganisationer är det stöd som staten ger åt centrala organ starkt
underdimensionerat.
Är det tiggeri man vill att vi skall ägna oss åt? Har man ingen känsla för att det
behövs ett särskilt stöd åt samarbetet i handikapprörelsen? Eller är vi kanske
för uppkäftiga? Det ska vi fortsätta med.!

1973. Detta ställer vi nu i centrum
Richard Sterner på HCK:s ordförandekonferens.
HCK-Information nr 3-4/1973
Inför budgetarbetet i regeringen har HCK uppvaktat stats- och
finansministrarna och likaså social-, utbildnings- och inrikesministrarna. Det här
är några av de saker vi särskilt tryckt på.
Resurser åt handikapprörelsen
På alla fronter måste de handikappade få möjlighet till ett bättre liv. För det
ändamålet är det i vårt genomorganiserade samhälle livsviktigt att deras
organisationer får de resurser som är nödvändiga för att aktivt företräda
handikappintressena. Vi kan inte ta ut höga fackföreningskontingenter som
vanliga löntagare får betala, och vi vill inte bli alltför beroende av frivilliga
pengar. Därför måste vi få ett bättre stöd från samhället. Vi har lika stort behov
av det som ungdomsrörelsen, idrottsrörelsen eller de politiska partierna – och
vi är högfärdiga nog att mena att vi är viktiga i en demokrati som vill ge rättvisa
åt de svagaste.
Till riksorganisationernas allmänna kostnader offrar staten bara 2,5 miljoner
kronor. Det inbegriper ändå en del av kostnaden för praktisk verksamhet för t
ex blinda och hörselskadade. Därför blir det bara småsmulor över för andra
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grupper: allergisjuka, psoriatiker, hjärt- och lungsjuka, epileptiker, njursjuka,
barn med cystisk fibros, utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och andra.
För att få en rimlig fördelning måste detta anslag höjas till 5 miljoner kronor
och inbegripa säranslag till HCK, så att vi får täckning för baskostnaderna i vårt
samarbetsorgan. Det är klart att vi möttes av den vanliga frågan om varför det
finns så många handikapporganisationer. Då borde jag ju ha sagt till Gunnar
Sträng att han väl vet att det inte är så stor skillnad på generaldirektörer och
lantarbetare, fast lantarbetare ibland kanske är lite mer skärpta, men likafullt
ska de ha skilda fackorganisationer. Det är mycket större skillnad på blinda,
döva, hörselskadade och rörelsehindrade – för att inte tala om min egen pojke
som egentligen hör bra och ser bra och rör sig bra men är svårt
utvecklingsstörd. Och så (sic) kan det inte hjälpas att det måste finnas
specialorganisationer för de olika grupperna, även om de är många – och just
därför också ett starkt ”LO”, dvs HCK.
Den här frågan är aktuell också ur den synpunkten att kommunförbundet snart
kommer med en rekommendation om bidrag till lokala organisationer. Då är
det viktigt att staten går före med gott exempel. Om inte vi som vet var skon
klämmer för de handikappade får resurser att jobba med är det fara värt att
handikappolitiken inte får den bästa inriktningen i praktiken.
Färdtjänsten
De flesta handikappgrupper har många bland sig som är helt beroende av att
det finns en färdtjänst i kommunen. Det gäller om svårt rörelsehindrade, t ex
många reumatiker, MS-sjuka, trafikskadade, hjärt- och lungsjuka. Likaså om
blinda och åtskilliga utvecklingsstörda, även vissa psykiskt sjuka. Men alltjämt
finns kommuner, särskilt i glesbygden där det skulle behövas allra bäst, som
helt saknar färdtjänst, och i många andra kommuner är färdtjänsten
kringgärdad med så starka restriktioner att den inte blir till stor hjälp. Nu inför
kommunreformen är det särskilt angeläget att kommunerna, åtminstone
genom tillfälliga statsbidrag, stimuleras till att mera allmänt hålla en rimlig
färdtjänst.
Vi har mötts av det svaret att statsmakterna hellre ger allmänna än
specialdestinerade bidrag till kommunerna. Visserligen utgår statsbidrag till
kommuner för hemsamariter, säger man, men det har delvis motiverats av
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sysselsättningspolitiska skäl. På det har vi svarat att många kommuner måste
ha en stimulans för att verkligen få igång en rimlig färdtjänst. Ofta kan det
också vara värdefullt just ur sysselsättningssynpunkt eftersom det stärker
underlaget för en taxirörelse som sviktar särskilt i glesbygderna. Ingår det inte i
statsmakternas politik att ge människorna service i glesbygden?
Vi vet nu, på grund av positiva erfarenheter från vissa kommuner, att det går
att hålla en färdtjänst,
t o m med ett obegränsat antal fritidsresor för dem som har behov därav, till en
kostnad som inte behöver vara avskräckande. Vi kräver en satsning som på en
avgörande punkt verkligen bryter de handikappades isolering.
I det sammanhanget har vi också krävt bidrag till inköp av bil för vissa svårt
handikappade som inte får i arbete eller utbildning.
Tekniska hjälpmedel
En god hjälpmedelsservice är den billigaste och mest effektiva av alla
rehabiliteringsformer, även om kostnaderna också på denna punkt stiger.
Därför borde statsmakterna satsa ännu mer helhjärtat på detta.
Det är inkonsekvent att beteckna luftrenare för allergiker och solljuslampor för
psoriatiker som terapeutiska och därför vägra bidrag för sådana hjälpmedel.
Det är bara ett par exempel bland flera. Det är likaledes inkonsekvent att den
synskadade måste betala en del av kostnaden för starrglasögon. De fyller ju
exakt samma funktion som en protes. Vill man begränsa bidraget för
glasögonbågar så borde dock själva glasen i starrglasögonen kunna erhållas
gratis.
Och varför får inte handikapprörelsen ha åtminstone någon HCK-representant i
det nya hjälpmedelsrådet som är knutet till socialstyrelsen? Det skulle inte
komma på fråga att inrätta ett arbetsmarknadsorgan där inte
arbetsmarknadens parter är företrädda, och även konsumenterna brukar få sin
representation i olika organ. Men handikapprörelsen, som är en verkligt
betydelsefull konsumentgrupp med stor sakkunskap om var skon klämmer i
hjälpmedelsfrågor – den skall vara utan representation. Är det rimligt?
Arbete och sysselsättning
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Vi har krävt att regeringens stora satsning på arbetsmiljön får en sådan
inriktning att arbetsmiljön inte skapar handikapp och stänger ute dem som
redan är handikappade. De åtgärder som redan vidtagits behöver kompletteras
med tillämpningsföreskrifter så att yrkesinspektionens folk får lära sig hur
åtgärderna måste utformas. Vi tror också det är angeläget att vi får tillfälle att
samråda med arbetarskyddsstyrelsens folk om detta, och på den punkten har vi
fått ett positivt gensvar. Handikappinstitutet måste också få resurser att forskas
om arbetsmiljön.
Det halvskyddade arbetet som betyder att staten betalar 40% av lönen till
arbetsgivare som anställer handikappade har äntligen börjat expanderat rätt
ordentligt, men fortfarande är det för lite och här behövs mer upplysning, inte
bara till privata arbetsgivare utan också till kommuner och landsting så att de
anställer fler handikappade. Det är livsviktigt att bryta den spärr för
utvecklingen av skyddade verkstäder som beror på att
huvudmannaskapsfrågan här kommit i stöpsleven, eftersom landstingen sagt
att de inte vill stå för det annat än ”övergångsvis”. Här har vi fått veta att en
utredning och förhandling snart kommer igång. Vi har gett regeringen en eloge
för att antalet arkivarbetarjobb enligt en ny proposition skall öka till 15.000 –
och inte minska till 10.000 som det stod om i regeringens budgetförslag i
januari, vilket ju då föranledde oss att säga ifrån på skarpen. Det är glädjande
att det blivit många anpassningsgrupper, som är samarbetsorgan mellan
arbetsgivare, fackföreningar och arbetsförmedling med uppgift att värna om
handikappade och äldre i arbetslivet. Men det får inte bara bli en bra statistik
på pappret utan aktiv verksamhet, vilket förutsätter att arbetsmarknadsverket
får resurser för att kunna ge ordentlig service åt anpassningsgrupperna.
Dessutom måste även kommunala och statliga arbetsgivare komma med i
sammanhanget.
En del handikappade är så svårt skadade att de inte kan verka ens i skyddad
produktion. Men även dessa måste dock ha en meningsfull verksamhet under
dagen med sådant som kan intressera dem – och med långvarig träning som
kan leda till att somliga av dem till sist ändå blir så aktiverade att de kan arbeta.
Här behövs en planering som bör ske i samråd med just de handikappade det
gäller så att de kan få en meningsfull sysselsättning som de trivs med.
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Vi begär dessutom att handikapprörelsen får representation i AMS´ styrelse. Vi
är en tillräckligt viktig och stor grupp för att det kravet skall vara berättigat.
Bostäder
Vi begär att de normer för God bostad som utformats inom bostadsstyrelsen
och är avsedda för att göra nya lägenheter handikappriktiga verkligen blir
fastställda. Vi begär att reglerna för bostadsanpassningsbidrag ytterligare
mjukas upp så att även vissa sjukdomshandikappade kan få nytta av dem, t ex
njursjuka med behov av extra bostadsutrymme för hemdialys, och vidare så att
spärren för bostadsanpassningsbidrag till fritidshus luckras upp. Blir man
handikappad kommer man ofta i ännu större behov av kunna använda ett
fritidshus, eftersom det inte är så lätt för handikappade att komma in i
semesterhotell. Det finns en mångfald svårigheter för den enskilde när det
gäller att få kännedom om bidragen och praktiskt utnyttja dem. De måste
kunna få teknisk service från kommuner och länsbostadsnämnder.
Integrering i skolan
Statsbidragen till personlig assistans åt svårt handikappade elever som är en av
förutsättningarna för att handikappade skall kunna få del av undervisningen i
vanliga skolor är beräknade på invånarantalet och slår därför ojämnt och är
dessutom otillräckliga. Sådana bidrag utgår inte alls för flertalet grupper i
förskolan och inte till särskolan för utvecklingsstörda. Här måste bli en bättre
satsning.
En annan förutsättning för integrering är att alla lärare blir orienterade om
handikapp. Dessutom måste speciallärarutbildningen ses över, så mycket mer
som de flesta speciallärare inte har den föreskrivna utbildningen. När blir
bristen på kompetenta speciallärare hävd?
Det behövs överhuvudtaget en utvärdering av specialundervisningen i skolan.
Den har fått expandera kraftigt, sen har en spärr sats på, men det finns ingen
översikt av vad värdet av denna utveckling blivit i praktiken. Spärren mot
samordnad specialundervisning av intellektuellt svaga elever på
gymnasieskolan måste hävas. Det är 4% av grundskolans elever som där får
specialundervisning på grund av allmänna inlärningssvårigheter och för dem
måste det finnas ett attraktivt utbud inbegripande samordnad
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specialundervisning, även inom skolans yrkesundervisning, för annars kommer
många tillhörande denna stora grupp att hamna snett i arbetslivet. Det har vi
inte råd med. Det måste bli fler regionala konsulenter för
specialundervisningen.
Kulturell integrering
Vi kräver större lyhördhet för skolöverstyrelsens prioriteringar av åtgärder för
kulturell integrering av handikappade. Här krävs en hel rad åtgärder avpassade
efter skilda gruppers behov. Det behövs en engångsförstärkning för att sätta
blinda i stånd att tillgodogöra sig kasetter i sin biblioteksverksamhet. Talböcker
måste kunna användas även av andra än blinda, t ex utvecklingsstörda, men
det finns inga pengar.
Det måste satsas på en försöksverksamhet avseende videoband, för döva och
andra svårt hörselskadade. Bidragen till tolkar och tolkutbildning för döva och
hörselskadade är för snäva. Verksamheten med lättlästa böcker för döva,
hörselskadade, utvecklingsstörda, synsvaga, immigranter m fl måste få ökat
stöd. De studiekonsulenter som SÖ huvudsakligen finansierar i några av
handikappförbunden har visat sig göra oerhörd nytta, men många andra
handikappgrupper väntar fortfarande på sådan värdefull hjälp.
Handikapprörelsens tidskrifter är ovärderliga för informationen och
sammanhållningen inom handikappgrupperna, men bara i undantagsfall utgår
något statsstöd till dem motsvarande de bidrag som går till dagspress och
kulturtidskrifter. Är handikapparbete inte kultur?
Föräldrar till handikappade barn gör ofta stora insatser för att vårda och träna
sina barn t ex som är hörselskadade, synskadade, svårt kroppssjuka,
utvecklingsstörda, är berörda av allergi eller psykiska problem etc. Men de
måste få tillfälle att lära sig bättre hur de kan träna sina barn. Det kommer att
skapa och förbättra en omistlig resurs i barnhabiliteringen.
Bryt köerna i medicinsk behandling!
Det måste göras en översyn och en satsning som bryter köerna i den
medicinska behandlingen av dem som är handikappade eller riskerar att bli
handikappade. Vi har rehabiliteringskliniker i bara hälften av landstingen. En
del av de 50 hörcentralerna har otillräckliga resurser. Vi har årslånga köer till

Sida 106 av 147

ortopedkliniker och ögonkliniker, och först nu börjar vi få några syncentraler.
Det aktualiserar ytterligare bristen på optiker. Vi måste äntligen få en fullvärdig
optikerutbildning. Vi vet dock att många människor som inte kan läsa kan
komma därhän att de kan läsa, om de får hjälp av skickliga ögonläkare och
optiker.
Vi kan om vi vill – men vi måste vilja! På samma sätt måste vi ta upp alla andra
bristproblem: för allergisjuka, för reumatiker, för trafikskadade och många fler
som alla måste vänta i kö på effektiv behandling. För att nu inte tala om de
psykiskt sjuka som hör till de allra sämst ställda. Utvecklingsstörda som har
ytterligare handikapp t ex rörelsehinder, syn- eller hörselskada, får ofta ännu
sämre service för dessa kroppsliga handikapp än motsvarande normalbegåvade
människor. Vi måste på ett helt annat sätt ta itu med de flerhandikappades
behandlingsproblem.

1973. FN:S rättighetsförklaring för utvecklingsstörda
Artikel ur Handikappsamverkan nr 6/1973
Artikeln finns även återgiven under 1971, dvs året då Rättighetsförklaringen
antogs
I december 1971 antog FN:s generalförsamling den rättighetsförklaring för
utvecklingsstörda som återges här bredvid. Ärendet har tidigare behandlats i
FN:s Kommision för Social Utveckling och i dess Ekonomiska och Sociala Råd.
Det första initiativet till förklaringen hade tagits av franska regeringen som fick
stöd av många andra, bl a Sverige.
Bakgrunden
Men den ursprungliga förslagsställaren var ”Internationella FUB_ligan” eller
International League of Societies for the Mentally Handicapped, som har
anslutna medlemsförbund i ett 60-tal länder. Med anledning av omsorgslagen
tog vårt FUB initiativ till ett symposium som Ligan lät anordna i Stockholm
1967. Där utformade 30 FUB-representanter och experter från 14 länder under
några dagars hektiskt arbete sina synpunkter i en 20-sidig skrift om ”Rättsliga
synpunkter på psykisk utvecklingsstörning”. Och på grundval av detta arbete
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utformades sedan vid Ligans världskongress i Jerusalem en kort
rättighetsdeklaration som omedelbart antogs.
Kände Schuman
Redan vid denna kongress väcktes förslag om att vi borde få FN att skriva under
vår deklaration. Jag trodde inte på det. Möjligen skulle det kunna tänkas att FN
ville antaga en motsvarande deklaration för alla handikappade, menade jag.
Men till dem som trodde hörde fransmannen Jaques Gemaeling. Och det
visade sig att han var granne till franske utrikesministern Schuman och god vän
med honom. Så på den vägen gick det. Den text som FN antog överensstämmer
i allt väsentligt, delvis även i ordalagen, med Ligans version.
Normalisering-Integrering
Det mesta som står i FN-deklarationen för andra handikappade, för det är i
stort sett principerna om integrering, normalisering, och människovärde som
blir fastslagna. Institutionsvård nämns, men bara som en boendeform att
användas i sista hand och på villkor att det blir så likt normalt liv som möjligt.
Det borde ha stått tydligare att åtminstone de allra flesta utvecklingsstörda
skall leva i vanliga bostadsmiljöer, även om de är vuxna och inte lämpligen kan
bo hos föräldrar eller fosterföräldrar.
I Jerusalemsdeklarationen hade stått en passus om fritidsaktiviteter. Men den
föll bort i FN-versionen. I Jerusalem hade några av oss också kämpat för en
regel om att specialservice för utvecklingsstörda skall vara kostnadsfri, men vi
hade fått nöja oss med en formel innebärande att ”ingen får gå miste om
service därför att det kostar pengar” – och så försvann även det i FNdeklarationen!
Sexrättigheter för utvecklingsstörda var en annan sak som ett par av oss slogs
för i Jerusalem. Men redan där fick vi kalla handen. ”Inte kan vi rätta oss efter
vad som sagts på ett symposium i det frisläppta Skandinavien” , fick vi veta.
Sedan dess har det dock börjat bli en strömkantring också i den frågan på
många håll i världen, även i katolska länder. Det märktes t ex vid en stor
internationell omsorgskongress i Haag i september 1973, där ett av mötena
ägnades åt just detta ämne. Där förekom visserligen några reaktionära och
halv-reaktionära föredrag, men det som väckte positiv uppmärksamhet och
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drog publik var vad som anfördes av tre svenska flickor, socionomen Sonja
Calais och psykologerna Mona Klenfeldt och Katarina Ostman-Bökström.
Aktionsprogram
Så visst kunde man tänka sig en ännu bättre FN-deklaration. Men vi får ha i
minnet att i FN:s generalförsamling finns många konservativa krafter och
dessutom en majoritet av
u-landsrepresentanter, som dels måste stoppa in brakslappar om att de bara
har ”begränsade möjligheter på nuvarande utvecklingsnivå” och dels ändå är
återhållsamma i fråga om vad som kan låta som nya socialpolitiska åtaganden.
Sett mot den bakgrunden representerar deklarationen ändå en mycket stor
framgång, som vi är tacksamma för.
Och den behövs så innerligt väl som ett auktorativt aktionsprogram för hela
världen. Just nu håller jag på att avsluta en översikt av omsorgslagarna om
utvecklingsstörda i ett 60-tal länder, som jag fått göra på uppdrag av dels
”Internationella FUB-ligan” och dels FN:s avdelning för social utveckling. Det
material som kommit in avslöjar oerhörda brister även i många utvecklade
industriländer – sovsalar med 50 eller 100 människor på jätteinstitutioner för
1.000 eller fler, som till stor del får leva utan aktiverande sysselsättning i t ex
USA och på flera andra håll; brist på resurser för specialundervisning och
träning och mycket annat. Och i u-länder är det naturligtvis bara små
minoriteter av de utvecklingsstörda som alls får några omsorger. Just i uländerna finns också en särskild hög frekvens av förhållanden som direkt skapar
utvecklingsstörning. Till exempel svält hos havande kvinnor och spädbarn som
hindrar hjärnans växt och därmed åstadkommer intellektuell invaliditet; usla
hygieniska förhållanden och brist på sjuk- och hälsovårdsmöjligheter vilket ger
en grogrund för sjukdomar som bl a vållar utvecklingsstörning. Det är rent av så
att dessa möjligbrister gör människorna i u-länderna mindre intelligenta än de
skulle vara under andra förhållanden . De utgör därför en del av den onda cirkel
som håller dessa länder nere. Redan det som behöver satsas enbart på
förebyggande insatser överstiger väsentligt vad u-länderna kan orka med av
egen kraft. När får de bistånd med denna jätteuppgift?
Varning för skrytbyggen
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Men det görs ändå framsteg ute i världen, på sina håll snabba framsteg. Även i
u-länder börjar man komma igång, åtminstone så att det växer fram små
embryon till en omsorgsverksamhet. I de flesta fall, även i u-länder. I de flesta
fall, även i i-länder, hör föräldrar och föräldraorganisationer till de mest
pådrivande krafterna. Och det är påfallande hur de tankegångar som återges i
FN-deklarationen börjar komma till uttryck mer eller mindre i flertalet länder.
Men det finns också exempel på att fattiga u-länder följer dåliga exempel från ilandsvärlden genom att bygga stora institutioner där utvecklingsstörda och
deras nöd göms undan. Där får man hoppas att FN-deklarationen hjälper till att
hindra ett sådant upprepande av ett fruktansvärt misstag som flertalet rika
länder gjort sig skyldiga till.
Sverige ligger relativt väl framme i många avseenden. Men så är vi också ett av
de rikaste länderna i världen. Trots det finns det åtskilligt i FN-deklarationen
som vi borde tillämpa mycket bättre. Bara för att ta ett enda exempel:
Inte kan vi säga att vi låter alla vuxna utvecklingsstörda få arbete eller annan
meningsfull sysselsättning. Det finns en minoritet på våra institutioner som
nästan inte får göra någonting på hela dagen. Vi har köer till dagcentra med
sysselsättning i åtskilliga landsting. Vi har knappt 2.600 intellektuellt
arbetshindrade i skyddade och halvskyddade jobb. Holland(låt vara med 60%
större folkmängd) har ca 15.000 skyddade jobb för utvecklingsstörda.
Nej, inte minst där måste vi skärpa oss. Vi är ingalunda världsbäst på allt.
R.S

1973. Kolla långtidsplaneringen i landsting och kommuner
Ledare: Richard Sterner
HCK-Information nr 1/1973
Kolla långtidsplaneringen i landsting och kommuner
Under en rubrik liknande denna har Riksförbundet FUB sänt ut en alarmsignal
till alla FUB-organisationer i landet. Med utgångspunkt från en pågående
budgetär 5-årsplanering i Stockholms läns landsting frågar FUB sina lokal- och
länsavdelningar vartåt det lutar i andra delar av landet och uppmanar dem att
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låta sina medlemmar få del av som är på gång så att de i mån av behov kan
reagera innan de ledande i samhällsorganen har bundit sig.
Skulle någon av de två alternativa budgetramar för 1973-77 som nu prövas i
Stockholms läns landsting komma att fastställas, blir konsekvenserna mycket
allvarliga, säger FUB. Det kan bli rent kaos och omsorgslagen för
utvecklingsstörda blir då till stor del satt ur kraft. Trots svår köbildning till
skyddade arbeten skulle antalet platser på skyddade verkstäder (för alla slag av
handikappade) bara öka med 60 eller 3 procent – eller också inte alls! Och med
hänsyn till det växande antalet kända utvecklingsstörda som kommer ut ur
särskolans yrkesundervisning blir det ännu många fler utvecklingsstörda i
denna kö. På dagcentra med sysselsättning för sådana utvecklingsstörda som
inte anses kunna arbeta produktivt, kommer platsbristen enligt
omsorgsnämndens beräkning att öka till 240 eller 300 beroende på vilket av de
båda budgetalternativen som skulle komma att följas. Det har redan nu börjat
bli stopp i genomströmningen i yrkesskolan för utvecklingsstörda samtidigt som
alltfler intelligenshandikappade sitter hemma utan någon ordnad sysselsättning
– och detta blir alltså ännu värre. Kön till vårdhem och inackorderingshem för
utvecklingsstörda växer till 350 à 450, vartill kommer att ingenting kan göras
inom dessa budgetramar åt andra stora brister.
Ser det bättre ut i ditt landsting, frågar FUB. Eller lika illa eller ännu värre? Visar
det sig att det finns stora problem kan det vara värt att engagera press och
radio. Och inte minst att tala med landstingsmän!
Finanskylan träffar oss alla!
Och här får vi alltså lägga till denna fråga: Ser det bättre ut för andra
handikappade? Eller är det lika illa eller ännu värre?
Just nu görs det budgetära 5-årsplaner runt om i landet – och inte bara i
landsting utan också i kommuner. Man får räkna med att dessa planer i större
eller mindre grad påverkas av den finanskyla som nu råder. Det är därför mer
angeläget än någonsin att vi i handikapprörelsen verkligen kollar vad som håller
på att ske så att vi inte blir tagna på sängen!
Blir det stopp i utbyggnaden av skyddad verksamhet? Finns det inte möjlighet
att få lite bättre fart på utvecklingen av halvskyddad verksamhet, där staten
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betalar 40 procent av lönen, genom att förmå landsting och kommuner att
ordna med halvskyddade jobb i egen regi – på det sätt som föreslagits av
landstingsrådet Ruth Kärnek i Stockholms län?
Kommer stoppet i färdtjänstens utveckling att konserveras fem år framåt? Blir
det några nya rehabiliteringskliniker? Någon utbyggnad av landstingens
hjälpmedelsorganisation? Kan vi räkna med att de hörcentraler som är
ofullständigt bemannade kommer att bli bättre? Blir det någon minskning i de
jättelånga väntetiderna till ögonkliniker? Någon förbättring för de psykiskt
sjuka? Kommer det att satsas något nämnvärt på en handikappriktig
samhällsplanering? Vad görs åt flerhandikappade?
Varje särskild grupp av handikappade vet vilka behov som är särskilt illa
eftersatta för den gruppen och har anledning att ta reda på vad som ryms eller
inte ryms inom den pågående budgetära långtidsplaneringen när det gäller
dessa behov.
Och detta arbete kan tyvärr inte skötas på riksplanet. Det måste i första hand
skötas på läns- och kommunplanen. På flera punkter kan arbetet emellertid
rationaliseras genom att olika lokala handikapporganisationer samverkar i länsoch kommun-HCK – gärna också drar in DHR i detta samarbete om så låter sig
göras. Inte minst gäller det att tala med de förtroendevalda i landsting och
kommuner. Ställa frågor till de olika politiska partierna. Vid behov också
engagera press och radio.
Ty nu gäller det verkligen att kämpa! Finanskylan får allt svårare konsekvenser
ju mer varaktig den blir. Det är klart att kampen i många fall blir hård. Men
resultatet blir med all säkerhet ännu värre om vi inte ens försöker. Nej, ge oss
skall vi sannerligen inte! Det är hög tid att vi nu på allvar griper in i debatten.
Väntar vi mycket längre kan vi bli akterseglade. Men än är det inte försent.
Sätter vi bara fart på vårt samhällsbevakande arbete, får med våra medlemmar
i arbetet så lär vi nog ändå kunna skapa en opinion som ändrar bilden till det
bättre.
Richard Sterner
P.S.
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Sedan detta skrevs har FUB-rörelsen i Stockholms län uppvaktat
landstingsråden Gunnar Hjärne och Ruth Kärrnek. Och si, något veknade även
själva finanslandstingsrådet. Det sämsta av de två budgetalternativen för
utvecklingsstörda skrotades genast och det något mindre dåliga alternativet
påbättrades med löften om ytterligare 170 platser på vård- och
inackorderingshem inom planperioden och dessutom ännu ett dagcenter med
sysselsättning för 60 utvecklingsstörda.
Men det blir inga ytterligare skyddade platser och inget bestämt löfte om att
acceptera Ruth Kärneks förslag om 700 halvskyddade jobb i landstingets egen
verksamhet. Det blir fortfarande en kö på minst 180 till dagcentra med
sysselsättning, ytterligare en kö till skyddade arbeten och ett fortsatt stopp i
genomströmningen i särskolans yrkesskola. Därför kommer länets FUB-rörelse
att ytterligare pressa finanslandstingsrådet och andra ledande politiker vid ett
allmänt medlemsmöte den 18 april, och hjälper inte det överväger man att
skriva till socialstyrelsen som har att vaka över utvecklingsstördas rättigheter
enligt omsorgslagen. Även i andra landsting tänker FUB-rörelsen ta liknande
initiativ.
Det här visar att det kan löna sig att pressa på. Säkert även för andra grupper
av handikappade.
R.S.

1973. Läs R-tidningen om utvecklingsstörda
Handikappsamverkan nr 6/1973.
Richard Sterner (artikel)
Det specialnummer om utvecklingsstörda som getts ut av pockettidningen R (nr
5/1973) är värt att få en stor spridning. Där ges skakande skildringar av vad som
kan hända med människor i vårt folkhem, delvis grundade på vad
utvecklingsstörda själva berättat om sina öden och sin situation. Det är klart att
de mörka sidorna dominerar bilden. Det kommer inte fram tillräckligt att det
gjorts stora framsteg. De flesta av oss i FUB-rörelsen menar också att vi kunde
fått bättre erkännande för den kamp vi fört och för, när det gäller att skapa
rättigheter för utvecklingsstörda, och att Lions som gjort många insatser i det
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tysta för goda demonstrationsprojekt fått en oförtjänt kritik. Men om vi också
har avvikande meningar på enskilda punkter, så kan det inte hjälpas att dess
mörka sidor i bilden verkligen finns, trots alla framsteg.
Rune Hedlund
Vad som särskilt upprört oss i FUB-rörelsen är vissa uttalanden av
landstingsrådet Rune Hedlund i R-tidningen. Han använder skymford om svårt
handikappade människor: ”Lågtstående” och ”bylten”. Han vill satsa på
utvecklingsstörda enligt en lönsamhetsprincip som diskriminerar dem som inte
står på de ”översta trappstegen”. Per Edvin Sköld ska ha sagt att det ”gör inget”
om riksdagen skriver dåliga lagar så länge det finns ”förståndiga
kommunalmän” – och alltså vill Hedlund dra slutsatsen att lagen om omsorger
om utvecklingsstörda kan lämnas därhän i den mån den enligt förståndiga
landstingsmäns omdöme kräver för mycket. Hedlund är tyvärr en mäktig man i
omsorgsverksamheten, men lyckligtvis är han inte helt representativ. Inte bara
på tjänstemannaplanet utan även bland folkvalda finns många som lärt sig
väsentligt mer än han om modern habiliterings- och integreringsmetodik för
utvecklingsstörda. Därför har vi länge känt oss ganska optimistiska – ända tills
den förbannade finanskylan kom som en hård broms på utvecklingen.
Censurförsök
Landstingsförbundet har dock riktat en hård attack mot den tillsyn av
omsorgsverksamheten som socialstyrelsen enligt lag har att utföra och som
leds av Karl Grunewald. Nu uttalar Hedlund i R-tidningen en förhoppning om
att den attacken leder till seger, så att ”inspektionsverksamheten i
fortsättningen ska skötas på det sätt som vi önskar”. Och eftersom hans
önskemål inbegriper att ”vi vill gemensamt komma överens med socialstyrelsen
om vad som sedan ska ut till pressen” så menar han tydligen också att
landstingen fått någon helt lagstridlig rätt att utöva censur över offentliga
tillsynsrapporter. Så kommer själve Bror Rexed och säger i DN att ”detaljer” i
tillsynsrapporter inte längre ska gå ut i offentligheten. Sådana detaljer kan avse
ny- och ombyggnadsbehov, utrustning och ”personaluppsättning”. Vad finns
det sen kvar som inte är detaljer?
Men då blev det upprorsstämning i FUB-rörelsen. Från hela landet strömmade
det in protester till Rexed och till tidningar, av vilka bara en bråkdel blev
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tryckta. Ska konkreta beskrivningar av missförhållanden som innebär att
enskilda människor kommer i kläm, sopas under mattan? Sen lugnade det sig
något för snart därefter kom Sven Aspling med ett svar på en fråga i riksdagen,
som visserligen kunde varit ännu bättre skrivit, om vi själva fått hålla i pennan,
men som ändå inskärpte det viktigaste, nämligen att tillsynsrapporter i sanning
är offentliga utan någon begränsning.
Den här frågan får vi dock hålla under fortsatt uppsikt. Rexed har gjort ett nytt
uttalande som av- slöjar en brist på förståelse för det ansvar han har för att
socialstyrelsen utnyttjar omsorgslagens bestämmelser för att påverka
landstingen. Och hur kommer det sig att ingenting under senare år kommit ut i
pressen från den tillsyn avseende särskolor som SÖ har att sköta? Denna
inspektion har numera delegerats till länsskolnämnderna, och där lär – i
obekant utsträckning – skrivas en del tillsynspromemorior fast det aldrig stått
om dem i tidningar. Det där måste vi titta på!
Men det är synd att inte Karl Grunewald kan mångdubbla sig. Så att varje
handikappgrupp kunde få en offentlig försvarare av hans kaliber. Tro mig, det
skulle göra verkan!
Richard Sterner

1973. Å, vårt härliga folkhem!
Richard Sterner
Handikappsamverkan 1973 nr 3/1973
Det här handlar om den mest betydelsefulla faktaredovisning i
handikappfrågan vi fått under senare år.
Berör den ett stort område? Nej, den berör en mindre del av ett område. Är
den fullständig inom sin ram? Nej, den är ofullständig. Tiden och pengarna tog
slut innan man knappt hunnit halvvägs.
Ändå är det en faktaredovisning som verkligen avslöjar. Den låter en förstå hur
mycken mänsklig nöd och förnedring som döljer sig under ett begrepp som
döljer sig under det begrepp som heter multihandikapp eller flerhandikapp. Det
mesta serveras visserligen bara i torra siffror med knapphändiga kommentarer
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som inte röjer någon känsla, men har man förmåga att se människorna bakom
siffrorna, så borde man ändå begripa.
Vad som här åsyftas är den tvååriga undersöknings- och försöksverksamhet
avseende svårt synskadade med ett eller flera ytterligare handikapp som pågått
i Västernorrlands och Västerbottens län. (Slutrapport över
försöksverksamheten för multihandikappade inom Västernorrlands och
Västerbottens län. Stencil DBF) Det var DBF som tog initiativet och satte in
några av sina bästa krafter för att genomföra projektet i samarbete med
kommuner och landsting i de båda länen. Finansieringen kom från allmänna
arvsfonden som satsade 325 000 kronor – ett belopp som borde ha varit
mycket större.
300 ej utredda
Sammanlagt fann man 565 personer som var flerhandikappade på angivet sätt,
dvs med blindhet Hade man inbegripit även flerhandikappade av andra slag, t
ex psykiskt sjuka med svåra hörselskador, rörelsehinder med epilepsi eller
allergi, utvecklingsstörda med andra kroppsliga handikapp än blindhet etc,
skulle siffran ha blivit mångdubbelt större.
Det är inte troligt att man ens inom den ram man valde lyckades få någon
fullständig inventering. I Y-län fann man 396 och i AC-län 169, och det räknat
per 1.000 invånare blir 1,4% i det förra fallet och 0,7% i det andra. Det är
osannolikt att skillnaden i verkligheten är så stor. Vi får ändå räkna med att
man i AC-län helt enkelt fick en mindre fullständig inventering än i Y-län.
Men nu kommer det mest upprörande. Av dessa 565 människor var det bara
265 som blev fullständigt utredda. För de övriga 300 räckte inte resurserna till.
De betecknades därför som ”ej utredda”. När kommer deras tur?
Nästan hälften förut okända
Av de 265 som alltså blev utredda och vid behov vanligen också åtgärdade hade
121 tidigare varit okända av DBFs konsulenter och sålunda ej varit upptagna i
DBFs socialmedicinska register. En del av dem var lokalt kända i den meningen
att de t ex vistades på vårdhem eller andra institutioner, men de hade i alla
händelser inte nåtts av DBFs konsultservice och de hade redan därför varit
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ofullständigt åtgärdade och ofta inte ens ordentligt diagnostiserade. På vad sätt
var dess blinda eller nästan blinda människor flerhandikappade?
Över hälften eller 54% var rörelsehindrade, 45% var svårt hörselskadade eller
döva, 39% led av långtidssjukdomar av olika slag, t ex hjärt- och kärlsjukdomar,
diabetes, allergi eller psyksika sjukdomar och 14% var utvecklingsstörda. Det
blir tillsammans mer än 150%, vilket förklaras av dubbelräkningar
sammanhängande med att 44% hade tre eller flera handikapp, häri inräknat 6%
med minst fyr handikapp. En person hade fem olika handikapp. Nästan två
tredjedelar av samtliga var 61 år eller därutöver, vilket är naturligt eftersom
både blindhet och flertalet övriga handikapp ökar i betydelse med växande
ålder. Drygt hälften bodde enskilt, men 46% var intagna på institutioner av
olika slag, t ex ålderdomshem, långvårdskliniker, vårdhem för
utvecklingsstörda, mentalsjukhus, etc. Sålunda borta från gemenskapen.
Hjälpmedel hade inte nått fram!
Mindre än hälften hade alla erforderliga hjälpmedel – eller ansågs inte behöva
några hjälpmedel. Men 58% saknade ett eller flera av de tekniska hjälpmedel
som ansågs erforderliga. Och bland dem ingick 12% som inte alls hade några
hjälpmedel sin de skulle behövt.
Inom ramen för försöksverksamheten anskaffades 245 hjälpmedel, både
optiska och andra, Ett 40-tal fick synförmågan förbättrad genom optiska
hjälpmedel, oftast så att de blev i stånd att läsa svartskrift eller åtminstone läsa
något. Nästan lika många fick bandspelare och därigenom bättre tillgång till
information och möjlighet att lyssna på taltidningar och talböcker, och en stor
del fick andra syntekniska hjälpmedel. Även hjälpmedel för rörelsehindrade och
hörselskadade anskaffades liksom en del hushållstekniska hjälpmedel.
Service som inte fanns eller inte nådde fram
Av 188 flerhandikappade hade 80 ingen tillgång till färdtjänst och därtill kom 78
som inte utnyttjade den färdtjänst de hade tillgång till. Mindre än en sjättedel
hade alltså tillgång till färdtjänst som utnyttjades. Tack vare
försöksverksamheten pressades denna andel upp till över en tredjedel och
större delen av de återstående fallen representerades av människor som bodde
på institution eller som kunde få sitt transportbehov täckt på annat sätt, men
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det är ändå tydligt att här fanns ett stort behov som inte förut blivit
tillgodosett, inte sällan på grund av okunnighet om förekomsten av färdtjänst.
På samma sätt var det med många andra former av kommunal service. Ofta
fanns den inte. Och där den fanns blev den mycket ofullständigt utnyttjad.
Inom ramen för försöksverksamheten anordnades ett flertal anpassnings-,
tränings och aktivitetskurser av olika slag för skilda grupper, t ex synskadade
med rörelsehinder, hörselskada eller utvecklingsstörning etc. Dessa kurser, av
vilka många var för korta, visade sig fylla ett behov som var mycket större än
vad pengarna räckte till för. Men trots begränsningarna uppnåddes mycket
värdefulla resultat. För en del människor blev livet förändrat till det bättre tack
vare dessa åtgärder.
Hur stort var det behov som inte tillgodosågs? Och som man inte ens börjat
tillgodose i flertalet andra landsting?
Människoöden i folkhemmet
Till det mest skakande hör vad som i slutrapporten berättas om några enskilda
människor. Det bör helst läsas i original. Här tar vi bara ett par exempel.
Dövblind man 61 år: Varit döv sedan barndomen och genomgått dövskola.
Synskadan härstammar också från barndomen och har utvecklats till fullständig
blindhet. Fick sluta arbeta som skräddare på grund av försämrad syn. Har
tidigare genomgått aktiveringskurser och därvid lärt sig blindskrift. Bodde vid
undersökningstillfället på ålderdomshem, där ingen bland personalen eller
gästerna kunde meddela sig med honom. Småsysslande under dagarna bl a
med terapiarbeten. Ingen tillgång till färdtjänst.
Flyttades hösten 1971 till nya hemmet i Härnösand för döva och dövblinda.
Trivs nu mycket bra, har människor att meddela sig med i sin omgivning, får
daglig information genom dagstidning och möjlighet till sysselsättning i
närheten.
Man 45 år: synskadad, utvecklingsstörd, hörselskadad och med lättare
gångsvårigheter. Folkskola två år, därefter särskola. Arbetat som tidningsbud
men fick sluta på grund av trafikintermezzon betingade av synskadan. Bodde
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vid undersökningstillfället hos styvmor. Hade inte tillgång till färdtjänst eller
annan kommunal service.
Fick delta i veckoslutskurs för synskadade utvecklingsstörda och därefter i 14dagars kurs. Befanns ligga i hjälpklassnivå – sålunda ej utvecklingsstörd fast han
behandlats som sådan. Gjorde goda framsteg. Remitterades till fyra veckors
anpassningskurs för synskadade. Erhöll sedan egen lägenhet där han sköter sig
själv med viss kommunal hemhjälp. Sysselsättningsfrågan dock ännu olöst,
väntar i kön till arbetsvården.
Kvinna 33 år: synskadad, rörelsehindrad, svagbegåvad. Ingen skolundervisning,
har betraktats som utvecklingsstörd (felaktigt) men ej fått service inom
omsorgsverksamheten. Utnyttjade färdtjänst.
Deltog i veckoslutskurs för synskadade, utvecklingsstörda och sedan i
aktiveringskurs för rörelsehindrade synskadade med sjukgymnastik, fysisk
träning, bl a på motionscykel, träning i tekniska hjälpmedel, arbetsterapi etc.
Bor kvar i föräldrahemmet men remitterad till rehabiliteringsklinik för
ytterligare utredning, behandling och träning. Undervisning på folkhögskola
planerad. Uppskattar i hög grad de möjligheter som öppnats för henne.
Man 48 år: synskadad och betraktad som utvecklingsstörd. Aldrig fått någon
undervisning, har bollats mellan olika vårdhem, mentalsjukhus etc och fanns
vid undersökningens början på ett sjukhem, där flertalet patienter var över 70
år. Hade där ingen sysselsättning och var tydligt förstörd av alla
institutionsvistelser. Fick nu först komma på en två-veckorskurs. Kunde i början
inte gå utan att hålla fast i någon men lärde sig gå och orientera sig
självständigt. Förbättrades även på annat sätt, bl a genom nedsatt
medicinering, t ex genom borttagande av ögonmedicin sim han fått trots
blindheten. Fick sedan komma på vårdhem för utvecklingsstörda, har bättre
mänskliga kontakter och sysselsättning. Men kanske skulle han aldrig behövt
fungera som en utvecklingsstörd om han fått riktig behandling och träning
under sitt föregående liv.
Fortsätt kartläggningen
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Det här är alltså några få människor som tack vare DBFs initiativ nu fått en
ljusning i sin livssituation. Men även i AC- och Y-län finns fortfarande många fler
som väntar förgäves på en sådan ljusning. Och hur är det i andra län?
Varför ges inte denna rapport eko i pressen? Varför väcker den ingen reaktion i
socialdepartementet, i landstingen och i kommunerna? Varför blir det ingen
spontan aktion för fortsatt kartläggning som kan ge en grund för skyndsam
sanering?
Nej, nu är det finanskyla. Även en kartläggning kostar pengar. Och skall det sen
också kartläggas så kostar det ju ännu mer pengar.
Men är förstockelsen så total? Skall det inte vara möjligt att intressera några av
samhällets organ, åtminstone i några landsting, att ta upp en liknande
undersöknings- och försöksverksamhet. Helst omfattande alla slag av
flerhandikappade. Det är ett gemensamt intresse för hela handikapprörelsen –
och ett livsviktigt mänskligt intresse.
DEN HÄR BOLLEN MÅSTE FÅ RULLA VIDARE!

1974. Varför våroffensiv?
Richard Sterner
Handikappsamverkan nr 2/1974
Ska det nu återigen skrikas om eftersatta behov för handikappade? Trots att
det uträttats så mycket för dem. Varför inte någon gång tala om hur mycket bra
som gjorts? Hur mycket i de flesta fall är bättre för handikappade här i landet
än i andra länder.
Jo, vi erkänner att det gjorts stora framsteg i handikapparbetet. Men det är ju
inte för att applådera sin vi driver våra handikappföreningar. Det som vi har på
dagordningen är naturligtvis allt det som brister. Vi är bara i början med det
bygge som ska ge oss ett samhälle för alla! Det är ett stort bygge. Det kommer
att göra bättre inte bara för dem som nu är handikappade – utan för alla andra
också. Och vi hör till dem som allra bäst kan förklara varför detta bygge är så
angeläget.
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Våra medlemmar är de som mest direkt känner var skon klämmer.
Vi skulle svika vår uppgift om vi inte förde fram all den kritik som är berättigad.
Min protes passar inte, säger en, det gör ont. Eller jag sitter isolerad därför att
färdtjänsten sviktar. Mitt handikappade barn får inte den rätta undervisningen
och träningen, säger en annan. Jag är psykiskt sjuk och känner mig illa
behandlad i mentalvården, säger en tredje. Jag har fastnat i kön till
rehabkliniken. Eller jag har varken jobb eller meningsfull sysselsättning…
Inte kan vi nöja oss med att svara att det finns andra som fått passande
proteser, som har lyckats övervinna sin isolering, som fått effektiv sjukvård etc?
Det vore att håna människor som lider.
Men behöver det göras så mycket mer för att väcka medlidande med de
handikappade? Nej, det är inte medlidandekänslan vi vill stärka. Den ger oss
ingenting utom möjligen en välgörenhetsslant. Vi vill skapa kunskap om vad
som ska göras och hur. Och väsentligen av samhällets organ och som ett
uttryck för mänskliga rättigheter.
Då gäller det för oss att ta i för att verkligen få fram vårt budskap.
Det vore kanske enkelt om det bara gällde några få konkreta saker. Men det är
inte så enkelt. Ett handikapp berör alla sidor av en människas liv. Och
problemen är tekniskt olika beroende på vilket handikapp eller vilken
kombination av olika handikapp det gäller. Rent praktiskt blir det därför väldigt
många olika ting som måste belysas. Även om principen om integrering och
normalisering är gemensam.
De flesta av dessa olika problem ryms under de sex ämnes rubriker som valts
för denna kampanj – fast mycket blir ju över förstås. I alla fall får vi tillfälle att
demonstrera hur några viktiga problemkomplex ter sig från synpunkten av
människor med olika slag av handikapp. Det är vår förhoppning att det ska bli
en provkarta som åtminstone ger en föreställning om vidden och variationerna
i hela det stora ämnet. Det är därför som vi går tillsammans alla 18 olika
förbund. Och vi vill ju också på det sättet demonstrera styrkan i våra samlade
krav.
Vi har ett aktuellt skäl också att ta i så kraftigt just nu. Det är det som vi kallar
finanskylen. Det har satt en hård broms på en utveckling som tidigare var
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ganska snabb. Det har gjort oss mycket mer pessimistiska. Det är självklart att
vi känner oro och vill ge uttryck för det.
Ska finanskrisen lösas på bekostnad av de svagaste?
Eller har det rent av blivit en strömkantring i hela den sociala utvecklingen? Kan
vi motse en ännu starkare reaktion utlöst av krafter som vänder sig mot hela
den känsla av mänsklig samhällssolidaritet som vi trodde var i färd med att
byggas upp? I så fall är denna upplysningskampanj ännu mer befogad än vi
förut räknade med! För vi ska inte tro att någonting är ödesbestämt.
Utvecklingen beror i sista hand på vad människorna vill. Det är vår uppgift att
stärka viljan att satsa på ett samhälle för alla byggt på mänsklig solidaritet.
Anm. Punkterna var:
Samhällsplaneringen
Arbetsmarknaden
Trafiken
Rehabiliteringen
Utbildningen
Kulturen

1974. Brott mot dubbelhandikappade om Kronprinsessan Victorias
Sjukhus försvinner.
Richard Sterner.
Handikappsamverkan nr 1/1974. Artikel
Både inom FUB och RBU är det en allmän erfarenhet att om ett rörelsehindrat
barn dessutom är utvecklingsstört så får det sämre service för rörelsehindret än
om det är normalbegåvat!
Det finns dock undantag från den regeln. Dit hör framförallt Kronprinsessan
Victorias sjukhus i Vejbystrand, KVS. Trots brister i fråga om byggnader och
utrustning görs där ett skickligt och väl sammansvetsat lagarbete av människor
av olika yrken och grader som verkligen lärt sig hur man bär sig åt med svårt
kroppsligt utvecklingsstörda barn: läkare, bandage- och hjälpmedelstekniker,
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speciallärare, vårdare och andra. I slag är detta sannolikt den finaste
specialresurs som finns någonstans i världen.
Men just denna resurs skall nu försvinna om det inte inträffar ett under” Ty KVS
har tappat marknad hos de övriga landstingen. Flertalet av dem vill inte lova ge
stöd åt dess fortsatta verksamhet för nuvarande ändamål.
Varför? Dagavgiften på KVS (276 kr) är hög, sägs det. Och numera kan
landstingens egna ortopeder ge servicen även åt utvecklingsstörda. Men
Bräcke-Östergård och Folke Bernadottehemmet som väsentligen arbetar med
normalbegåvade barn med svåra rörelsehinder tar minst lika höga avgifter. Och
de hotas inte alls av någon nedläggning trots allt som kan uträttas av
ortopederna i landstingen. I verkligheten är det så att det nästan överallt är
långa köer till ortopedklinikerna. Det är inte alls säkert att de utvecklingsstörda
får sin rätta plats i kön. Får hjälp av ortopeder och annan personal som vet hur
man bär sig åt med dem; har tid att bekanta sig med dem innan de beslutar om
en viss åtgärd; har möjlighet att ge dem tillräcklig eftervård.
Att i detta bristläge avveckla en god resurs som redan finns vore helt enkelt
brottsligt. En ren diskrimination mot utvecklingsstörda! Detta sades tydligt ifrån
på ett stormöte i Hässleholm i januari. Nu har Landstingsförbundet tillsatt en
arbetsgrupp för att se över situationen. Låt oss hoppas att den kommer till
positivt resultat!
Richard Sterner

1974. Intellektuellt handikappade måste få bättre utbildning
Handikappsamverkan nr 2/1974
Artikel. Richard Sterner
Förr tog de flesta som självklart att skola och utbildning är till för dem som har
läshuvud, inte så mycket för andra. Den uppfattningen, som väl inte är utrotad
ens idag, har haft ödesdigra konsekvenser för de intellektuellt handikappade.
Dessa har i själva verket ett alldeles särskilt stort behov av att få utveckla sina
anlag så långt det någonsin går. Skola, utbildning och träning är den allra
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viktigaste av de hävstänger som måste användas för att de ska kunna
förverkliga sig själva.
Vi har haft obligatorisk skolundervisning för alla barn sedan 1842, sägs det. Det
är lögn! De utvecklingsstörda var länge uteslutna, de flesta till 1944, en stor del
ända fram till 1968. I den mån andra svagbegåvade gick i skola, dröjde det
länge innan det mera allmänt började utvecklas undervissningsformer som
passade för dem så att de lärde sig något. Fortfarande har vi i vuxenåldern 1
000-tals andra intellektuellt handikappade som inte fått lära sig något
nämnvärt i skolan. En stor del av dem skulle inte vara handikappade alls om de
bara fått en lämplig undervisning!
Det är många som är intellektuellt handikappade eller hotas av ett sådant
handikapp. De är den största av alla problemgrupper i skolan. Av alla barn som
föds kommer minst 1 procent att framträda som utvecklingsstörda, åtminstone
under skoltiden eller dessförinnan. Därutöver får idag drygt 4 procent av
grundskolans elever någon form av specialundervisning på grund av allmänna
inlärningssvårigheter. Även bland de många som får extra hjälp i skolan på
grund av speciella inlärningssvårigheter (t ex läsning, skrivning eller räkning)
finns en stor del som skulle hotas av ett intellektuellt handikapp om de inte fick
denna specialundervisning.
Nu görs alltså mycket mer än förr för att ge intellektuellt handikappade barn
och ungdomar skolning, träning och utbildning i olika former. Alla
utvecklingsstörda barn har sålunda rätt till förskola och rätt och plikt att
undergå 10-årig grundskoleundervisning. Kan de inte gå i ”vanlig”
grundsärskola eller särskoleklass, ska de gå i träningsskola eller träningsklass.
Och kan de inte ens ingå i en klass, ska de åtminstone ha ett par veckotimmar
av träning i det egna hemmet, eller på institution. Även efter grundskolestadiet
föreligger rätt och plikt till undervisning så länge det behövs, vilket vanligen
betyder 3 år av yrkesskola eller arbetsträning.
Men trots framstegen finns många och stora brister. Till exempel:
- Några hundra dubbelhandikappade utvecklingsstörda får ingen träning alls,
trots vad lagen säger
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- Det fuskas en del, så att de bara får ett par timmar med träning eller
undervisning i veckan fast de skulle kunna ta emot mycket mer
- Flertalet lärare i specialundervisningen har inte den rätta utbildningen
- Det är särskilt om talpedagoger
- Utvecklingsstörda skulle behöva förskola redan i tidig småbarnsålder, men
de får dt sällan före 3-4-årsåldern och en del får det inte alls och inte heller
någon nämnvärd förskoleservice i hemmet
- Många av de svårt utvecklingsstörda får ingen systematisk träning efter
grundskolan
Övriga intellektuellt svaga barn och ungdomar har inte samma klara rätt till
lämplig specialundervisning som utvecklingsstörda. Det är t ex mycket
ojämnt med deras möjligheter att få en yrkesutbildning som är anpassad
efter deras inlärningsmönster.
Behovet av vuxenutbildning är stort för alla intellektuellt handikappade. Dels
därför att många av dem som nu är vuxna fått för lite i skolan eller ingenting
alls. Också därför att intellektuellt handikappade har ett oerhört behov av att
vidmakthålla och vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter. För flertalet
utvecklingsstörda görs också insatser av olika slag, t ex genom studiecirklar,
folkhögskolekurser, träning på dagcenter eller institution,
arbetsmarknadsutbildning etc. Men de svårt utvecklingsstörda får föga av det.
Dessutom behöver utvecklingsstörda mycket mer av sammanhängande
vuxenutbildning än de vanligen får. För övriga svagbegåvade vuxna förs också
en del - men mycket mindre än för utvecklingsstörda. Deras behov i den vägen
har inte ens blivit ordentligt undersökta!
I en tid då människor alltmer ensidigt värderas efter sin intelligens kan det
synas kan det synas svårt att vinna gehör för krav på fortsatta förbättringar.
Men vi i FUB måste kräva att alla allvarliga brister blir ordentligt åtgärdade
inom rimlig tid. Det är den viktigaste av alla förutsättningar för att människor
med intellektuella handikapp ska få en ärlig chans till integrering och
normalisering.
Richard Sterner
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1974. Sträng ger prioritet
Handikappsamverkan nr 1/1974
Rickard Sterner
Förbättringar för handikappade är ett av de huvudområden som
finansministern prioriterar i budgetförslaget för 1974/75. De övriga
prioriteringarna gäller tryggheten på arbetsmarknaden, arbetsmiljön,
kulturområdet och energiförsörjningen.
Det är onekligen fint att få komma med i det sällskapet, och en del av det som
görs på övriga nämnda områden kan också vara tacknämligt ur
handikappsynpunkt. Det sammanlagda belopp som staten mer direkt satsar för
handikappad stiger till 4,5miljarder eller med 22 procent. Det låter imponerade
och är det också delvis. Det är dock är att märka att drygt halva beloppet och
lika mycket av ökningen hänför sig till förtidspensionärerna, och den stegringen
beror till väsentlig del på att det blivit lättare för äldre människor som inte är
svårt handikappade att bli förtidspensionärer. Det borde knappast räknas med.
Men budget en innehåller även i övrigt flera nyheter av värde, till exempel:
Många svåra handikapp kommer att förebyggas genom vaccination mot röda
hund
Volymen av arkivarbeten får hålla sig på den höjda nivå som tidigare
deklarerats, vilket leder till en kostnadsökning med 70 mkr. Därtill kommer
andra åtgärder på AMS-området, bl a en förstärkning av fältresurserna för
svårplacerad arbetskraft, bättre statsbidrag till skyddade verkstäder, för
arbetsprövning och arbetsträning.
Det aviseras förtur för ett kommande förslag om statsbidrag till kommunal
färdtjänst.
Det blir förslag om bättre pensioner till dem som blivit pensionerade i unga år
och därför inte kunnat med i ATP – liksom förslag om bättre
invaliditetsförmåner.
Statsbidrag till särskolor för utvecklingsstörda ökar med 30 mkr.
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Stödet till handikappförbundens allmänna kostnader stiger från 2,5 till 3,5 mkr
för att möjliggöra större rättvisa åt organisationer som blivit eftersatta. Härvid
nämns särskilt det betydelsefulla arbete som drivs av HCK. Tack för den
honnören!
På kulturområdet kommer en särskild proposition. Får vi något där?
Men ändå knappt!
Det är klart vi är tacksamma för de förbättringar som gjorts. Det har tydligen
inte varit alldeles utan verkan att vi i handikapprörelsen uppvaktat alla mäktiga
statsråd under hösten, som denna gång gett sig mer tid att lyssna på oss än
förut. Men nog ser man ändå spår av blåpennan på många ställen i budgeten!
Mycket av anslagshöjningarna kommer att slukas av inflationen, i många fall
fullständigt tex när det gäller Handikappinstitutet och de beräknade
kostnaderna för tekniska hjälpmedel. När SÖ t ex begär en enda ny
förskolekonsulent för att kunna ge lite bättre service åt ett 90-tal blinda
förskolebarn som nu är alldeles utan sådan specialservice, så blir det kalla
handen – och lika så för några andra reselärartjänster för blinda barn. Det
behövs också mer specialexpertis hos länsskolenämnderna för att hjälpa svårt
rörelsehindrade barn i den vanliga grundskolan, men där blir det också stopp.
Det går lätt att hitta fler exempel.
Det har dessutom blivit bekymmer med en av de reformer, som nyligen togs,
nämligen den om vårdbidragen för handikappade barn som blivit höjda men
beskattade. På sätt som skildras på annat ställe i detta nummer blev det här en
stor nedprutning av det ursprungliga förslaget med påföljd att det blir fler än
väntat som förlorar och färre som vinner på det, vilket vållat stort missnöje
bland många föräldrar.
Det viktigaste är dock vad kommuner och landsting får för finansiella
förutsättningar att bygga ut sin service för handikappade. Det har sagts från
ledanden kommunhåll att svårigheterna här kan bli värre på grund av de höjda
arbetsgivaravgifter som blir ett resultat av en skatteomläggning. Om det visar
sig vara riktigt. Blir det ännu sämre utsikter att råda bot på den finanskyla i
kommuner och landsting som bromsat en utveckling som tidigare varit snabb. I
det läget ter sig alla de stora kvarstående bristerna ännu mer allvarliga. Nyligen
har själva det nya landstingsrådet Nils Hallerby i Stockholms län på ett
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uppseendeväckande sätt avslöjat hur mycket som fattas i
omsorgsverksamheten för utvecklingsstörda i ett landsting. Och det är bara ett
exempel bland otaliga andra!
I denna kommunala finanskyla vill det sannerligen till att det någorlunda snart
blir något av med de statsbidrag till färdtjänsten som ställts i utsikt. Nu när det
dessutom talas om 50-kort i alla landsting för dem som kan använda vanliga
kollektiva kommunikationsmedel, skulle det vara en hjärtskärande orättvisa om
inte samtidigt sker en stor satsning just på färdtjänsten för handikappade.
Fler jobb?
Hur går det med den skyddade sysselsättningen? Där fanns vid årsskiftet nära
40.000 jobb mot knappt 34.000 ett år tidigare. Den ökningen, som onekligen är
välkommen, hänför sig väsentligen till arkivarbeten (12.500 jobb vid årsskiftet)
och halvskyddad sysselsättning (5.300). Men bl a på skyddade verkstäder
(14.400) var ökningen obetydlig. För övrigt har många av de skyddade jobben
gått till människor som inte är svårt handikappade. Nu tillsätts dock en
förhandlingsutredning med uppgift att undanröja det hinder för utvecklingen
som beror på att varken kommuner eller landsting i längden vill stå för de
skyddade verkstäderna utan vill att staten skall överta uppgiften. Måtte det bli
snabba resultat! Det återstår också att se vad den stärkta fältorganisationen i
AMS i praktiken kana göra åt den kroniska köbildningen i arbetsvården.
Kommer den att kunna skaffa fler jobb åt handikappade på öppna marknaden?
Slut upp kring vårkampanjen!
Nej, trots prioriteringen på vissa punkter i statsverkspropositionen, kommer de
flesta brister i samhällets service för handikappade att kvarstå i nära nog
oförändrad omfattning. Här gäller det för oss i alla handikappförbund och i alla
HCK-kommittéer att skärpa oss i vår kamp så att allmänhet och samhällsorgan
får klart för sig hur mycket som behöver förbättras.
Det är därför som det är så viktigt att vi nu samlar oss till att presentera vårt
budskap med eftertryck under vårkampanjen!
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1976. Kvotlagstiftning – Ett slag i luften
Handikappsamverkan nr 2/1976
Rickard Sterner.
De flesta av oss har väl tänkt en del om det problem som Sture Hallberg tagit
upp om behovet av tvångsåtgärder för att få in handikappade människor i
arbetslivet.
För min del har jag i allmänhet hört till dem som avvisat tanken på en
kvotlagstiftning. Men ibland har jag undrat om vi inte ändå måste gå den
vägen. Lite intryck har jag tagit av framstående västtyska arbetsvårdsmän som
sagt mig att deras kvotlagstiftning kommit för att stanna och att den trots allt
gör nytta.
Därför menar jag att vi borde få tillfälle att verkligen analysera hur det ligger till
med den saken i Västtyskland, för jag räknar med att just där kanske finns den
största chansen att det uträttas något med den metoden.
Men innan vi gjort en sådan studie måste jag bekänna att jag inte begriper hur
man kunnat komma förbi de uppenbara svårigheter som måste vara
förknippade med en kvotlagstiftning. Dit hör t ex att arbetsplatser av olika slag
har starkt varierande möjligheter att ta emot arbetskraft med
funktionsbegränsningar. Även om man söker tillämpa olika kvoter för företag
av skilda slag kommer kvoterna sannolikt att sättas rätt lågt i de flesta fall. Och
eftersom nästan alla företag av någon nämnvärd storlek redan har många
löntagare som är utsatta för handikapp och sjukdomar kommer de flesta att
söka hävda att de redan fyllt sin kvot utan att anställa några nya medarbetare
med handikapp.
Så vitt jag förstår är det därför stor risk för att en stel kvotlagstiftning inte blir
mycket mer än ett slag i luften. Dvs den kommer inte nämnvärt att öka chansen
att komma in i arbetslivet för dem som befinner sig utanför.
Främjandelagen och anpassningsgrupperna
Istället har jag intresserat mig för möjligheten att bygga ut de möjligheter till
tvingande åtgärder från arbetsförmedlingens sida som finns i
”Främjandelagen”, men ännu aldrig utnyttjats. Jag tänker så här: Vid en effektiv
medverkan från arbetsförmedlingens sida i företagens anpassningsgrupper blir
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det lättare för arbetsförmedlingen att finna arbetsuppgifter som kan skötas av
människor med handikapp av olika slag. Arbetet i anpassningsgruppen bör
också kunna sätta fantasin i rörelse hos människorna på arbetsplatserna så att
de själva finner sådana möjligheter. Med andra ord, man ska hjälpas åt på det
sätt som är meningen. Arbetsförmedlingen får alltså ökade möjligheter att
övertyga företagen och människorna i arbetslivet om att de bör ge jobb åt
handikappade, även sådana som är arbetslösa när det finns behov av
nyrekrytering.
Men en del företag kommer sannolikt att tredskas. Det blir då nödvändigt att
tillgripa tvingande åtgärd, dvs att förelägga att ett företag måste utvälja en del
av de löntagare som nyrekryteras ur en grupp av människor med handikapp
som anvisas av arbetsförmedlingen. Ty finns det inte en allvarligt menad
möjlighet att tillgripa tvingande åtgärd mot dem som visar tydlig tredska, blir
det svårare att komma fram på övertalningens väg gentemot dem som annars
skulle visa god vilja.
Den bästa möjlighet till tvingande åtgärd som redan finns bör alltså utnyttjas.
Och man bör dessutom successivt vidga denna möjlighet i första hand genom
att även låta länsarbetsnämnder – sålunda inte bara central AMS i Stockholm –
fatta beslut om sådan åtgärd.
Kraven på arbetsförmedlingen
Men allt detta förutsätter att arbetsförmedlingen kan ge ett effektivt bidrag till
arbetet i anpassningsgrupperna. Nu är det allmänt omvittnat att bara en del av
alla 4.000 anpassningsgrupper driver ett effektivt arbete. Det borde dessutom
finnas många fler anpassningsgrupper.
Arbetsförmedlingen måste ha sådan kapacitet att den utöver alla andra
uppgifter, bl a för handikappade, kan ge god service åt anpassningsgrupper
över hela fältet. Annars kommer det med skäl att göras gällande att bara vissa
företag löper risk att bli utsatta för ett tvångsföreläggande – och likaså att en
del av dessa förelägganden inte är grundade på god insikt om förhållandena
inom det särskilda företaget. Och det kommer i praktiken hindra
arbetsförmedlingen från att tillgripa tvingande åtgärd.
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Vilka stränga bestämmelser man än driver in i lagen så blir det återigen ett slag
i luften om man inte ser till att arbetsförmedlingen både kvantitativt och
kvalitativt får mycket bättre resurser så att den kan hävda sig sakligt. Man gör
sig därför skyldig till ett tankefel om man tror att en mera kategoriskt uttryckt
lagstiftning med fler möjligheter till tvång är något som kan sättas istället för en
resursförstärkning.
Det här en så utomordentligt svår grej att vi sannerligen inte kan avvara något
medel. En resursförstärkning är i och för sig välgörande därför att den ger
arbetsförmedlingen större auktoritet. Men det är dessutom en förutsättning
för att en tvingande lagstiftning skall kunna tillämpas och få någon verkan.
Eftersom trygghetslagstiftningen gjort det ännu svårare för de handikappade
som befinner sig utanför arbetslivet måste vi se till att främjandelagen
verkligen får en betydelse också för dessa människor.
Den offentliga servicesektorn
I denna politik måste vi ta hänsyn till arbetslivets struktur och utveckling.
Industrins arbetsstyrka har upphört att öka och kommer kanske att minska.
Eftersom det finns en omsättning av anställda behövs naturligtvis en stor
nyrekrytering ändå, och det måste utnyttjas för handikappade, Men de stora
chanserna finns inom de delar av arbetslivet som starkt ökar i betydelse, i
första hand servicebranscherna som domineras av landsting och kommuner, t
ex sjukvård, socialvård, handikappomsorger och undervisning. Inom sådana
branscher ökade antalet sysselsatta med 5à8 procent per år under 1970-75 och
detta trots finanskylan.
Det måste utnyttjas. Stora mängder av jobb som passade för handikappade har
försvunnit inom jordbruk och skogsbruk och nu snart även inom industrin.
Därför är det livsviktigt för handikappade att göra inbrytningar just inom
servicesektorn. Men samhällets organ har ofta varit väsentligt mer svårflirtade
än de privata företagen.
Detta måste ändras. Det betyder att vi måste utveckla anpassningsgrupperna
särskilt inom samhällets egen verksamhet. Det duger inte för AMS att bara
klaga över att samhället som arbetsgivare föregår med dåligt exempel. När det
behövs tvångsåtgärder måste dessa kunna riktas även mot samhällets organ.
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Richard Sterner.

1976. Är det meningsfullt, Karl-Olof Faxén, att låta handikappade få
mycket sämre standard än andra?
Handikappsamverkan nr 3/1976
Rickard Sterner
Vi hade försummat oss svårt i HCK om vi avstått från att protestera mot de
reaktionära tankegångar som uttryckts av arbetsgivarföreningens Karl-Olof
Faxén. Fattas bara att vi skulle ha tigit!
Faxén skildrar det svenska samhället som orkeslöst, på väg att ruttna – en ost
som börjar mögla. Alltsammans därför att vi har höga skatter och låter
”passiva” människor få nästan lika hög standard som de som arbetar. På så sätt
undermineras arbetsviljan, säger Faxén.
Det måste bli en mera markerad standardklyfta mellan aktiva och ”passiva”,
menar han. Så mycket mer som många människor har tråkigt arbete. Men
detta är en frihandsteckning som finns mycket att anmärka på.
Är den svenska produktionen orkeslös?
I sitt svar till HCK erkänner Faxén att Sverige har den högsta produktionen per
invånare i världen. Hur kan det vara möjligt om vi är orkeslösa och
arbetsovilliga? Vi har en högre sysselsättningsnivå än nästan alla andra
västländer. Hur stämmer det med Faxéns teckning?
Särskilt kvinnorna hålls tillbaka på arbetsmarknaden, säger Faxén. Visst, men
bakom detta ligger en stor problemhärva, vars väsentliga del heter
diskrimination. Därom säger Faxén inte ett ord. Inte heller. Inte heller berör
han det faktum att vi har fler kvinnor i förvärvsarbete än de allra flesta andra
västländer, inkl länder med lågt skattetryck.
Har våra kvinnor visat minskad benägenhet att gå ut i förvärvsarbete? Nej,
tvärtom, den kvinnliga andelen av arbetskraften har stigit väsentligt under det
senaste årtiondet och fortsätter att stiga, även om man räknar i totalt antal
arbetstimmar. Detta är ett av de mest kända dragen i utvecklingen på
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arbetsmarknaden, och det kan Faxén inte vara okunnig om. Så här talar han
återigen mot bättre vetande.
Måste det finnas tråkigt arbete?
Visst är det bra med hög arbetsmoral. För mej som har intressant arbete skulle
det dock stocka sej i halsen om jag skulle ge mej till att predika arbetsmoral för
människor som har tråkigt arbete. Faxén borde känna på samma sätt men det
gör han inte.
Måste det finnas så mycket tråkigt arbete? Kan vi inte hyfsa det problemet
genom bättre insatser för utbildning och för omkonstruktion av arbetet så att
det mera allmänt blir lockande?
Men sådana frågor ställer inte Faxén. För honom finns bara detta enda recept:
Sänk skatter och sänk den relativa standarden för dem som är sjuka,
handikappade, gamla och arbetslösa!
Är det roligt att vara arbetslös?
Visst finns det arbetslöshet. Särskilt för människor med handikapp av olika slag.
Tror Faxén att dessa människor tycker det är roligt att vara utan jobb – vanligen
också utan någon annan sysselsättning som de kan uppleva som meningsfull? I
så fall hugger han i sten!
Här finns återigen en stor problemhärva. Hur ska vi kunna häva
diskriminationen mot handikappade på arbetsmarknaden? Göra arbetslivet
mera tillgängligt för dem? Minska den växande klyftan mellan dem som
accepteras på arbetsmarknaden och dem som hålls utanför? Det är ett
problemkomplex som vi har mycket att säga om. Men Faxén, han tiger han!
Låg standard för handikappade
Överhuvudtaget försummar Faxén att göra klart att ett mycket stort antal
människor med handikapp ingår bland dem som han kallar ”passiva”, och som
enligt honom bör ha en markerat lägre standard än andra.
På ett ställe klagar han över att det görs för mycket för att bättra standarden
för låginkomsttagare om vilka vi inte vet mycket mer än att en stor del av dem
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utgörs av ”deltidsanställda ungdomar som bor hemma och har en god
försörjning av sina föräldrar”.
Om Faxén verkligen inte vet mer, så är det dåligt och rimmar illa med de krav
han själv ställer på verklig analys. Vet han inte att människor med handikapp
har väsentligt lägre genomsnittlig standard än andra människor? Vill han
verkligen sänka den relativa standarden även för dessa människor? Ingenting
som han skriver motsäger att han har den uppfattningen!
För min del skulle jag förstått Faxén bättre om han begränsat sig till att tala om
sjukpenningen för människor som har sjukdomsfall och har få sjukperioder per
år. Jag medger att det finns skäl som talar för en begränsning av
sjukförmånerna i sådana fall – om det blir lika för alla, även för människor i
höga tjänstemannaställningar.
Men det finns också skäl som talar emot en sådan ändring. Handikappade och
långtidssjuka är särskilt ofta utsatta även för korta sjukdomsfall, och det måste i
vart fall undvikas att de får ännu sämre förmåner. Dessutom är det farligt att
locka människor att gå kvar i arbetet vid korta sjukdomsfall. De kan på det
sättet bli värre sjuka och dessutom smitta sina kamrater vid t ex
förkylningsinfektioner. Även här finns alltså komplikationer. Men det bekymrar
inte Faxén.
Kvar står att just långtidssjuka och handikappade har låg genomsnittsstandard.
Det ligger ingen förnuftig mening i att vidmakthålla denna standardklyfta. Det
är ännu mera meningslöst att öka dess relativa storlek. Tvärtom måste
standarden för handikappade höjas både absolut och relativt.
Det betyder att människor med handikapp måste få en bättre del än andra i
den allmänna välfärdsutvecklingen.
Bättre service åt handikappade
Det gäller inte bara inkomsten. Det gäller också i vad mån samhällsmiljön är
tillgänglig för handikappade och vilken service dessa får och inte får. Det kan
vara ännu mer avgörande för deras livsföring.
Jämfört med andra länder har vi nått långt i sådana avseenden, men det är ju
ändå så oerhört mycket som fattas på alla fronter. Nu växer kraven dessutom
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av det skälet att allt fler av oss är gamla som måste få leva under
människovärdiga förhållanden även om vi utsätts för sjukdom eller handikapp.
Det betyder att vi måste skapa utrymme för denna service inom
samhällsekonomin. Och det i sin tur ställer krav på att vi begränsar ökningen i
den privata prylkonsumtion som Faxén i första hand vill omhulda.
Nu menar Faxén att det bara är denna prylkonsumtion som stimulerar oss till
arbete. Men han har fel. Människor sätter också värde på att leva i samhälle
som tillgodoser livsviktiga kollektiva behov. Föralldel, skattekverulansen gör
vad den kan för att få oss att glömma att även denna behovstäckning utgör en
del av lönen för vårt arbete. Så får vi andra se till att Faxén och andra
misslyckas med sin propaganda.
Det finns i själva verket inga undersökningar som visar att arbetsmoralen är
högre i länder där kollektiva behov är sämre tillgodosedda än här. Nej, det är ju
faktiskt tvärtom, eftersom vi producerar mer per invånare än andra länder!
För övrigt är vi inte så dåliga när det gäller prylkonsumtionen heller. Räkna
antalet bilar, TV-apparater, telefoner, utlandsresor. Överallt ligger vi nära
konsumtionstoppen i världen. Trots våra skatter. Ingen vill heller att denna
privata konsumtion ska minska – bortsett från sötsaker, alkohol, matfett och
tobak. Den kommer säkert att fortsätta att öka. Men den ökningen måste dock
begränsas till förmån för sådant som är mera väsentligt.
För detta behövs ett starkt samhälle med goda resurser. En del av vår
standardhöjning får ta sig i uttryck i skatter sin tillgodoser väsentliga kollektiva
behov. Säkert kan vårt skattesystem göras bättre och mera rättvist. Men ett
skattestopp som gynnar prylkonsumtion och sänker standaren för
handikappade – det ska vi akta oss för!
Vi ska inte heller glömma att en vettig handikappolitik också ger inkomster och
sparar pengar. Nämligen genom att många fler människor med handikapp blir i
stånd att arbeta. Och att ännu fler blir i stånd att sköta sig själva med ringa eller
ingen hjälp av andra!
Rickard Sterner
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Anm. Bild på Skattebetalarnas Förenings tidskrift Sunt Förnuft. I nummer
6/1976 kan man läsa ”Den enda möjligheten är ett borttagande av en mängd
generella sociala förmåner.” Sagt av Curt Nicolin i sitt hälsningsanförande på
Skattebetalarnas förening.

1976. Nu har det hänt igen!
Artikel i HCK-rapport nr 2/1976
Rickard Sterner
Det är inte länge sedan vi kunde läsa om ”protesterande villaägare i Boden”,
som inte tyckte om att man planerade ett barnpsykiatriskt behandlingshem i
deras villaområde. Den här gången gäller villaägarnas missnöje ett
inackorderingshem för utvecklingsstörda.
Det är landstinget i Kristianstads län som tänker uppföra två villor i Hammar,
ett villaområde utanför Kristianstad. Hur ska man bemöta den här typen av
påhopp? Vad kan man göra för att undanaröja den okunnighet som ligger
bakom villaägarnas agerande?
Richard Sterner på Riksförbundet FUB kommenterar:
Utvecklingsstörda får inte isoleras!
Så många utvecklingsstörda som möjligt ska få leva ute i samhällen. Inte
gömmas undan på vårdinstitutioner som ofta är avlägset belägna och inte
sällan så stora att de bildar slutna enheter. Utvecklingsstörda ska inte isoleras
utan komma med i gemenskapen.
När vi så flyttar ut utvecklingsstörda från vårdinstitutioner till små
gruppbostäder eller inackorderingshem ute i samhället så blir det ofta negativa
reaktioner från grannar. Likaså när en del av dm tränas så att de kan bo ännu
mer självständigt i egna lägenheter.
Och dessa negativa reaktioner från grannar går ständigt ut på ett och
detsamma: ”Det är inte bra för våra barn att se dessa människor”. Eller: ”Våra
fastighetsvärden sjunker när vi får så otrevliga grannar”.
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Samma problem som för svarta i USA
Hösten 1938 for jag för första gången till USA. Där skulle jag biträda Gunnar
Myrdal med en stor undersökning om förhållandet mellan svarta och vita. ”Jo
visst är det en viktig fråga, sade en affärsman , som jag mötte på båten. ”Dessa
svarta försöker ständigt komma in i våra kvarter och det sänker
fastighetsvärdena så det är verkligen farligt.” Jo, det där fick jag höra till leda
under fyra intensiva studie- och forskningsår i USA.
Men detta om fastighetsvärdena var inte riktigt sant i det här fallet heller.
Visserligen brukar vita familjer fly undan så fort det flyttar in svarta i ett kvarter
och kanske säljer de till underpriser. Men då säljer de till hyreshajar, som
förstår konsten att packa ihop många svarta på ett begränsat utrymme så det
blir stora hyresinkomster i alla fall! Så mycket mer som dessa svarta aldrig har
annat än en begränsad del av hyresmarknaden till sitt förfogande, så de får
sannerligen tacka och ta emot hur dyrt det än blir.
Men här är det alltså våra egna utvecklingsstörda som möter samma fientliga
attityder. Och här är det definitivt inte sant att fastighetsvärdena skulle komma
i gungning. Om det nu skulle vara förskräckligare än någonting annat.
För åtta år sen var det stor bråk när det ordnades med gruppbostäder för
utvecklingsstörda i ett villaområde i Simrishamn. Grannarna försökte hindra
det. Men press, radio och TV ställde sig på utvecklingsstördas sida, och
grannarna fick ge sig. Nu rapporterar Expressen att dessa grannar är mycket
nöjda. Fastighetsvärderna har inte sjunkit. De utvecklingsstörda är trevliga att
ha som grannar. Barnen tycker om dem och hittar kompisar bland dem.
Sen har samma historia upprepats med tröttsam enformighet på åtskilliga håll i
landet – likaså i andra länder. Men det händer inte alltid. Ofta lyckas det för en
omsrogsstyrelse att ordna med gruppbostäder för utvecklingsstörda i ett
vanligt bostadsområde utan atat det blir något bråk alls. Det tycks bero på en
tillfällighet.
Det här händer när någon tar ledningen
I ett fall finns en eller ett par grannar som eggar upp de andra och får dem att
protestera. I ett annat fall finns inte dessa människor som tar ledningen i en
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negativ opinionsbildning. Eller har det lyckats för omsorgsstyrelsen att genom
en väl upplagd information förebygga allt motstånd.
Men i Kristianstad har detta alltså inte lyckats - åtminstone inte än. Och det
kommer att inträffa andra fall där det blir på samma sätt.
Hjälper lagar?
Ska vi lagstifta mot det? Nej, i det längsta bör vi nog söka klara det genom
upplysning. Men visar det sig att sådana negativa reaktioner allvarligt
begränsar möjligheterna för omsorgsstyrelser att skaffa bostäder åt
utvecklingsstörda på platser som är lämpliga får vi kanske ändå överväga om vi
inte ska gå ett steg längre.
FUB måste få yttra sig
I många fall är det så att grannar kan åberopa särskilda
stadsplanebestämmelser. Och när det är fråga om stadsplaneärenden skall
byggnadsnämnd eller länsstyrelse inhämta yttrande från fastighetsägare. Det
borde nog föreskrivas att de i sådana här fall skall inhämta yttrande från FUB
eller någon annan organisation som kan företräda den handikappgrupp det
gäller. Och likaså från omsorgsstyrelse eller annat socialt organ som också har
till uppgift att arbeta för handikappade människors intressen
RICHARD STERNER

1976. Internationellt samarbete:
Källa HCK-Information nr 3-4/1976
Trots alla brister har handikappolitiken i vårt land till stor del nått längre än i
anda länder. Men vi ska komma ihåg att vi fått många viktiga impulser utifrån
som varit av stor betydelse för den svenska utvecklingen. Vi har alltjämt och
kommer alltid att ha oerhört mycket att lära av vad som görs på flera håll
utanför vårt land.
Det är t ex livsviktigt för oss att hålla kontakt med internationellt forskningsoch utvecklingsarbete av flera olika slag. I många fall är ett utbyggt
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internationellt samarbete nödvändigt för att det ska bli goda resultat. Det gäller
t ex i fråga om utvecklingen av tekniska hjälpmedel. Ett litet land kan inte klara
den utvecklingen helt på egen hand. Särskilt ligger det nära till för oss att
utveckla vårt samarbete med övriga nordiska länder.
Men det är inte bara med tanke på den nytta vi själva kan få av det som vi vill
utveckla vårt internationella och internordiska samarbete. Hel a den politik som
handikapprörelsen ställer krav på är i första hand ett uttryck för en allmän
mänsklig solidaritetsuppfattning. Och det är just i det internationella arbetet
som kravet på den allmänmänskliga solidaritet utsetts för sitt hårdaste prov. Ty
ute i världen möter det jättelika u-landsproblemet.
Det finns många miljoner människor i u-länderna som blivit handikappade på
grund av ren svält som hindrat hjärnans växt och bromsat den övriga
utvecklingen hos foster och spädbarn, eller på grund av hygieniska brister i
miljön eller brist på hälso- och sjukvårdsresurser. Det är ingen tröst att en stor
del av dessa handikappade dör i förtid. Många lever också kvar. Till mycket stor
del beror den allmänna underutvecklingen just på detta faktum att en sådan
stor del av befolkningen saknar förmåga att fungera på normalt sätt.
Bara för att ta ett enda exempel: Det finns miljoner blinda människor som
skulle kunna botas till en begränsad kostnad, men som nu inte har en chans att
få en sådan bot.
Handikapprörelsen kräver att svenska staten, dels direkt och dels visa sina
bidrag till olika FN-organ, verkar för bättre handikappförebyggande insatser i uländer och för stöd åt sådana åtgärder för handikappade som börjar växa fram i
liten skala även i u-landsvärlden.
En del av våra handikappförbund deltar i ett internationellt samarbete för
särskilda handikappgrupper, t ex för rörelsehindrade, blinda och
utvecklingsstörda. Även för andra grupper, t ex allergisjuka och psoriatiker, har
ett sådant arbete börjat utvecklas, i vart fall på nordisk bas. Det är naturligt att
detta specialiserade internationella arbete ytterligare utvecklas.
De problem sim möter i det internationella arbetet är emellertid till stor del
ungefär samma slag för olika grupper. Det är därför av värde att även utveckla
ett samråd inom handikapprörelsen för detta syfte.
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Dessutom har HCK anledning att utveckla en samverkan med motsvarande
samarbetsorgan på handikappområdet som finns i andra nordiska länder och
även utanför Norden och att dessutom delta i arbetet inom t ex Rehabilitation
International som alltmer börjat intressera sig för även för andra
handikappgrupper än rörelsehindrade.
Rickard Sterner

1977. Ingegerd Troedsson har rätt om sjukvården – men fel ändå
Handikappsamverkan nr 3/1977 - Ledarsidan
Rickard Sterner
Statsrådet Troedsson har nästan rätt när hon säger att sjukvårdens andel i
bruttonationalprodukten (våra totala årliga resurser) har fördubblats på 10 år.
Den var uppe i nära 8 procent 1975, vilket i vart fall var väsentligt mer än 1965
(ca 5 procent) och fortsätter sannolikt att stiga. Hon har också rätt i att så kan
det inte få öka hur länge som helst. VI kan inte ägna all vår aktivitet bara åt att
vårda varandra.
Men när hon talar om att ”dämpa” denna utveckling, borde hon bestämt ha
sagt ifrån att det är en sak på något längre sikt. Ännu ett bra tag framöver
måste sjukvården ta i anspråk en växande del av våra ekonomiska resurser. Det
här är en internationell utveckling som framträder i hela världen, och över
huvud taget är det inte märkvärdigt alls, utan tvärtom normalt, att somliga
aktiviteter i samhället utvecklas snabbare än andra. Det gäller t ex om bilism,
inköp av färgteve, utlandsresor, fritidsstugor, nöjesbåtar, konsumtion av
hamburgare. Inte heller dessa träd kommer att växa upp i himlen. Någonstans
måste vi stabilisera även denna utveckling – och helst snart.
Service och prylar
Ty att ge ökat utrymme åt sådan service som sjukvård, social åldringsvård, barn
och handikappomsorger, förebyggande kriminalvård är oändligt mycket
viktigare för oss än att låta prylkonsumtionen växa på det sätt som sker. Vi kan
och bör skapa utrymme för t ex sjukvården just genom att begränsa
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utvecklingen på många prylområden. Också det borde Ingegerd Troedsson ha
erkänt.
Ett av skälen är att vi måste spara på energi eftersom oljan tar slut, kolet är
miljöovänligt och kärnkraften något som vi inte vill använda mer än som blir
absolut nödvändigt under en övergångstid. Vi blir tvungna att låta hela vår
livsföring påverkas av det faktum att de nämnda viktiga servicebranscherna tar
i anspråk väsentligt mindre energi än motsvarande prylkonsumtion. En del av
våra experter har börjat tänka på den saken, och det måste verkligen tränga in i
folkmedvetandet.
Ett annat skäl till att sjukvård och liknande omsorger måste få öka i relativ
totalkostnad ligger i att vårdyrkena till stor del är segregerade kvinnoyrken med
låga löner. Vi måste ge dessa yrken en status som svarar mot de höga
kvalitetskrav vi ställer och göra dem attraktiva även för män. Den utvecklingen
är på gång och är en av anledningarna till att vårdkostnaderna stigit så kraftigt.
Men den måste drivas mycket längre.
Eftersatta behov
Det mest påtagliga skälet för att sjukvård och liknande servicebranscher måste
få en ytterligare stor bit av samhällskakan innan vi sätter stopp, är ändå att det
där finns eftersatta behov som är avsevärt mer angelägna än vårt behov att
låta vår privata konsumtion växa. Inte så att allting på dessa områden är dåligt.
Vi har en akutvård och en förebyggande vård, som i hög grad bidragit till att vi
har den lägsta spädbarnsdödligheten i världen (mindre än 10 per 1.000) och jämte Holland och Norge – den lägsta åldersspecifika dödligheten även i övrigt
och den högsta medellivslängden. Vissa sjukdomar och orsaker till handikapp
har nästan utrotats och andra har begränsats, t ex cp-skador hos barn.
Trots alla brister hör vi även på handikappområdet till de främsta
föregångsländerna i världen. Till och med för långtidssjukvård och sociala
omsorger om äldre har vi trots allt satsat mer och bättre resurser än de allra
flesta andra länder.
Samtidigt vet vi dock hur svåra brister som finns kvar. Många av dem hotar att
blir värre. Ingegerd Troedsson pekar själv på den rekordsnabba folkökningen i
höga åldrar, som fortsätter till 1990-talet och måste få utlösa en väldig ökning i
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resurser för sjukvård och andra äldreomsorger – om det inte ska bli en
standardsänkning. Men tvärtom måste vi där höja standarden, för den är ännu
inte människovärdig överallt och i alla avseenden, t ex i vården av
åldersdementa.
Även på många andra sätt utsätts vi för skärpta psykiska, sociala och somatiska
(kroppsliga) hälsoproblem, som ställer krav både på förebyggande och botande
åtgärder. T ex genom alkoholism, knark, tobaksmissbruk, luftföroreningar,
buller, social segregering, ungdomskriminalitet, trafikolycksfall och mängder av
nya kemikalier som tränger in i arbetslivet och i omgivningen i övrigt och vållar
allergier och andra sjukdomar. Allt detta, inklusive åldersförskjutningarna, gör
att alltfler av oss blir handikappade, och vi som är aktiva i handikapprörelsen
kan med lätthet skriva långa listor med krav på nödvändiga förbättringar. För
män i den högre medelåldern har dödligheten upphört att sjunka, visar snarast
stigande tendens. Vi måste ta reda på vad det beror på så det kan åtgärdas
genom förebyggande och andra insatser.
Brist på psykoterapeuter
Vi blir allt mer medvetna om hur det brister i psykvården. Där är det ännu
sämre tillgång till öppen vård än i andra fall, och den öppna vård som ges blir
ofta dyr för patienten, eftersom den är mycket arbetskrävande. Alldeles särskilt
dyr om psykoterapeuten inte är läkare, för då ställer försäkringskassan inte
upp. Där finns för lite dagsjukhus och små enheter för tvärfacklig
intensivbehandling, desto fler stora segregerade enheter, ofta med stora
avdelningar och fler patienter i många av sovrummen - precis som om man
aldrig hört talas om den lilla enhetens princip! Där som på många andra håll i
långvården är det ofta för lite personal för tungskötta. Det ledder till onda
cirklar med hög personalomsättning, så att de utbildade krafterna kommer i
minoritet. Då blir det ännu mer tungskött och patienternas handikapp
konserveras och förvärras. Man kan bli skadad av anstaltsliv!
Det börjar dock utvecklas mer effektiva behandlingsformer, ofta med hjälp av
moderna utbildade psykoterapeuter, både läkare, psykologer och andra. Med
denna moderna psykoterapiutbildning drivs väsentligen privat av olika
psykoterapeutiska skolor – utan at samhället engagerat sig! Ändå finns det
förståelse för att detta är tokigt. På initiativ av RSMH, som är de psyksjukas
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egen handikapporganisation, har gjorts en stor utredning om
psykoterapiutbildningen, vars huvudlinjer tillstyrks av flera remissorgan. Men
sen har det varit tyst. När kan vi vänta åtminstone en början till någon åtgärd?
Det är klart att det kostar pengar, men en mera effektiv behandling kan spara
ännu större pengar. Nämligen genom att begränsa behovet av dyr sjukhusvård
och snabbare återföra människor till vanligt liv och förvärvsarbete. Ännu
viktigare är de vinster som kan nås i fråga om mänskligt välbefinnande.
Ingegerd Troedsson återger en uppgift om att det vid över hälften av alla
läkarbesök inte går att ställa någon diagnos, därför att bakgrunden är
komplicerad, kanske av psykosomatiska faktorer. Det kan ligga mycket i det,
även om uppgiften skulle vara överdriven. Men det visar bara att våra läkare,
hur duktiga de än är när det gäller kroppsliga akutbehov, dock inte räcker till
för allt. Vi måste har fler psykoterapeuter, både läkare och andra – också
sådana som har social inriktning och erfarenhet och kan kommunicera med
människor i olika samhällskikt. Ja, även med döva och andra som inte förstår så
bra.
Allmänläkare och specialister
Naturligtvis har Ingegerd Troedsson rätt i att vi måste korrigera den brist på
balans i vårdorganisationen som består i att vi har på tok för lite resurser i
öppen vård utanför sjukhus och i hemsjukvård. Det är ett gammalt krav som på
senare år förts fram med ökad styrka. Nu när vi äntligen börjar få tillgång till
läkare, borde vi kunna göra mycket mer åt det.
I denna öppna vård vill vi ha väsentligt fler allmänläkare med bred erfarenhet,
De får gärna fungera som familjeläkare, om det kan uppnås. Men Troedssons
doktrinära angrepp på den ”byråkratiska” offentliga sjukvården gör mig lite
misstänksam. Vill hon att dessa allmänläkare huvudsakligen ska vara
privatpraktiker? Inte för att jag personligen har något emot privatpraktiserande
läkare. Själv sätter jag värde på att kunna gå till en privatpraktiker, och mig
kostar det inte så mycket som det kan göra för flera andra, som har svårare
besvär. Men vad har vi för garanti att privatpraktiker etablerar sig där de bäst
behövs, sålunda även i småsamhällen, och kan ge en service som blir billig
också för de patienter som har mycket stora behov? Dessa patienter är
visserligen i minoritet, men de svarar för en mycket stor del av behovet.
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Nej, jag hoppas Ingegerd Troedsson håller med om att det blir bättre
hushållning med knappa resurser om vi huvudsakligen satser på en fortsatt
utbyggnad av läkarcentraler i offentlig regi. Då får vi också bättre chans att
utveckla en integrerad samverkan mellan sjukvård och sociala omsorger av
olika slag. Det är en oerhört svår uppgift. Inte bara därför att det ena sköts av
landsting och det andra av kommuner, utan också därför att det finns
statusskillnader som lägger hinder i vägen för ett tvärfackligt lagarbete mellan
läkare, sköterskor, socialvårdare, hemsamariter och andra. Men dessa
svårigheter måste besegras, för det är alldeles nödvändigt, inte minst i
åldringsvården.
En duktig allmänläkare ska ha samma status som en specialist. Men vi får inte
glömma – på det sätt som ofta sker i debatten – att även övriga
specialistresurser måste byggas ut, både på sjukhus och på öppna
vårdcentraler. Även med väsentligt fler allmänläkare går det inte att på annat
sätt göra något åt köbildningen till t ex ögonläkare, neurologer,
psykoterapeuter, allergiläkare, geriatriker (åldringsläkare) rehabiliteringsläkare
och flera andra kategorier. Även reumatiker, diabetiker och hjärtsjuka tillhör de
stora grupper som behöver bättre specialresurser. Yrkesmedicinen måste för
tillfälle att utveckla sig långt mer.
Visst har Ingegerd Troedsson rätt i att det inte bara är läkare som behövs.
Många handikapporganisationer ropar efter fler sjukgymnaster och bättre
tillgång till en mera avancerad och specialiserad sjukgymnast utbildning. Det
har visat sig att en skicklig optiker kan återge förmågan att läsa åt många svårt
synskadade - men för det krävs en fortsättningsutbildning som knappast finns
här i landet. Vi behöver många fler hjälpmedelstekniker av andra slag – och
med förmåga at lära handikappade at verkligen använd sina hjälpmedel. Vi
behöver specialister, även läkare, som lärt sig ge service även åt sådana
kroppsligt handikappade som är utvecklingsstörda eller mentalsjuka. Så dessa
människor slipper bli diskriminerade som de nu ofta blir.
Jo, sannerligen, det finns många skäl att ge sjukvården en ännu större del av
vår gemensamma kaka! Inte minst det skälet att det bidrar till att göra hela
kakan större genom att fler människor blir i stånd att klara sig på egen hand
och dessutom medverka i produktionen.
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1978. Motoffensiv mot reaktionär trend!
Denna artikel är en del av Rickard Sterners Testamente och finns återgiven i
Handikappsamverkan nr,,1980.
Hela testamentet finns i MOTOFFENSIV MOT REAKTIONÄR TREND
Richard Sterner
Richard Sterner – HCK:s ordförande under mer än 10 år – avled 16 januari
1978. Mellan jul- och nyårshelgen dagarna där avslutade han en stor artikel. I
den pläderade han starkt för att handikapprörelsen måste formulera bestämda
krav på bestämda rättigheter. Artikeln – läst i dag – är en utmärkt bekräftelse
på Richard Sterners framsynthet och skarpa analytiska förmåga. Vi återger vissa
centrala avsnitt för att åter få fart på debatten.
Trots att det gått framåt är vi fortfarande långt från målet ETT SAMHÄLLE FÖR
ALLA: Dit når vi aldrig utan en fortsatt målmedveten kamp. Och nu måste vi
kämpa ännu starkare, för det är mycket som tyder på att en farlig
strömkantring är på väg, väsentligen utlöst av den allmänna ekonomiska krisen.
Även om det ännu inte märks så mycket i den synbara debatten, verkar det
ändå som om behoven hos människor med handikapp skulle börja sjunka
tillbaka i det allmänna medvetandet.
Det är t ex inte lika intressant längre, att många människor med handikapp är
utan jobb. Inte när även andra har svårt att få arbete, särskilt unga människor,
och när hela samhällen är på väg att utplånas på grund av dålig sysselsättning.
Ska omsorgslagen skrotas?
Den nuvarande omsorgslagen för utvecklingsstörda har varit i kraft sedan 1968.
Den har medfört avsevärda förbättringar.
Men framstegen måste ses mot bakgrunden av den mycket låga nivå som
utmärkte omsorgerna för ett årtionde sedan. Det är fortfarande oerhört
mycket som brister. Omsorgslagen ger visst inte alla de rättigheter som borde
stå där.
Det är mycket som fattas på nästan alla fronter, särskilt för svårt
utvecklingsstörda och flerhandikappade. De som har kroppsliga handikapp får
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ofta sämre service för dessa handikapp än normalbegåvade människor med
samma handikapp.
Men nu finns det ändå mycket starka krafter som vill spola omsorgslagen. I
”integreringens namn” sägs det. För oss låter det som en ihålig fras. Det är ju
de utvecklingsstörda som ska integreras, inte med nödvändighet den
lagstiftning som skyddar dem.
Däremot skulle det i och för sig vara möjligt att i allmän lag ge uttryck för bättre
och mer hållfasta rättigheter för alla människor som på grund av handikapp
eller sjukdom har svårt att med auktoritet själva tala för sina behov. Det skulle
bara vara rättvist, och även vi i FUB skulle vara avsevärt mer lugna om man
valde det alternativet.
Frestelsen att spola denna lag är mycket stor hos våra makthavare – trots att
det skulle innebära ett brott mot löftet att göra det bättre för
utvecklingsstörda.
Men på lite sikt är det ändå rimligt att man undanröjer behovet av denna
särlag. Nämligen genom att ge väl garanterade och konkret utformade
rättigheter åt alla människor som på grund av handikapp eller sjukdom har
svårt att hävda sina egna intressen.
Få lagliga rättigheter
Listan på rättigheter som inte finns i tillräckligt konkret och bestämd form kan
göras hur lång som helst och vi får därför begränsa oss till enstaka exempel.
Finns det en till färdtjänst för dem som måste ha det?
Finns det en rätt för alla svårt handikappade att få bo integrerat i anpassade
bostäder och med service inom räckhåll? Finns det nu rätt till arbete och
sysselsättning och resurser till fritidsaktiviteter?
Nej ingalunda! Det finns ingen rätt för svårt synskadade att få en bestämd
bråkdel av den bok- och tidningslitteratur som är tillgänglig för seende. Eller för
döva att få tolktjänst eller att få en bestämd del av TV-programmen textsatta.
Klappjakt på bidrag
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Naturligtvis krävs det utredning och arbete för att formulera lagligt förankrade
rättigheter på ett meningsfullt sätt. Och för att utveckla ett kontrollsystem,
genom överklagningsmöjligheter eller på annat sätt, så att dessa rättigheter
kan bli garanterade. Men vi kommer att få allt större skäl att driva sådana krav.
Vi har råd!
Det kommer att sägas att vi inte har råd. Men i grunden är det en fråga om
människorna vill eller inte.
Just så! Vi måste göra front mot det slappa – men i grunden ändå hårda –
konsumtionssamhälle som vi hamnat i och som söver oss. Och vi får inte
glömma den oerhörda sociala snedbelastning som utmärker vår
energikonsumtion. Människor med handikapp hör till dem som är mest
tvingade att spara på energi, medan de som har det ekonomiskt bra, är de
värsta energislukarna. Över huvud taget är det ett rent feltänkande om man
söker göra gällande att vår krav måste hållas nere i ett energisnålt samhälle.
Det är snarare tvärtom.
Märk väl: Vi begär inga privilegier för handikappade utan bara en rätt till
sådana villkor att vi kan bli jämställda med andra så långt det är möjligt. Och
denna rätt ska vara uttryck i allmän lag.
Hård kamp väntar!
På sikt kommer också ett samhälle för alla att ge avkastning på det sättet att
väsentligt fler människor blir i stånd att delta i produktionen och att sköta sig
själva med begränsade insatser av vård. Det kommer att röra sig om stora
värden i båda fallen.
Men det blir en hård kamp. I första hand gäller det för oss i handikapprörelsen
att formulera våra krav på bestämda rättigheter och sen övertyga andra. Det
här är avsett till att stimulera i ett stort ämne.
Richard Sterner
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1977-12-29
Broder Rolf!
Bortsett från socialförsäkringslagen, § 42a och omsorgslagen, som man nu vill
skrota, är det förbannat tunnsått med bestämmelser och konkreta rättigheter
för människor med handikapp. Vi i FUB är de enda som har mer omfattande
erfarenhet av vad det betyder att det finns sådana rättigheter. Att det på andra
håll i handikapprörelsen inte finns lika omfattande erfarenheter av det slaget är
sannolikt den väsentliga förklaringen till att det sällan ställts några krav i den
riktningen.
Men nu måste vi ställa sådana krav. Som ett led i vår motoffensiv mot den
reaktionära trend som hotar.
Den här artikeln är lång, men den är avsedd att väcka debatt i en fundamental
fråga som blir alltmer brännande. Jag skickar den också till Helena Frykstrand.
Gott Nytt år!
Med vänlig hälsning
Richard
PS. Det här är mitt testamente

