


 

Sociala meddelanden. 1966: 5-8. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 
 

urn:nbn:scb:se-socmed-19662 
 

INLEDNING 

 
TILL 

 

Sociala meddelanden / utgifna af K. Kommerskollegii 

afdelning för arbetsstatistik. – Stockholm, 1912-1967.  

Ingår 1912-1953 i: Statistiska meddelanden. Ser. F, Sociala 

meddelanden. – Fr. o. m. 1913 utgiven av Socialstyrelsen.  

Kumulerade sakregister för 1903-1922, 1923-1932, 1933-1942 

och 1943-1947. 

1915-1944 även med innehållsförteckning på franska, 1945-

1957 med sammanfattningar på franska och engelska, 1958 

med sammanfattningar på engelska, och 1959-1962 vissa 

nummer med sammanfattningar på engelska. 

1959-1962: "Tidskriften Sociala meddelanden utges med åtta 

artikelnummer (Allmänna häftet) och tolv separata häften med 

statistiskt informationsmaterial (Statistisk information)". 
 

Föregångare: 

Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. – 

Stockholm : 1903-1911. 

 

Efterföljare: 

Socialnytt : sociala meddelanden / Socialstyrelsen. – Stockholm : 

Socialstyrelsen, 1968-1990. 



SOCIALA 

MEDDELANDEN 
År 1966 

Nr 5-Nr 8 

Kungl. Socialstyrelsen, Stockholm 



STOCKHOLM 1966 
KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 





Kungl Socialstyrelsen, STOCKHOLM 

Lokaler: Klarabergsgatan 60 och Munkbron 9. 
Telefon: Växel Klarabergsgatan 60 lokalsamtal 221200 
rikssamtal 08/22 1250 eller nedan angivna direkta nr. 
Växeln öppen måndag —fredag kl 8,00— 16,40 (lördag stängd) 
När växeln är stängd, används nummer inom parentes. 

CHEF 

Generaldirektör Ernst Bexelius 100843 
Förste expeditionsvakt Valter Carlberg 2212 00/331 

REGISTRATORS- OCH KASSAKONTOR 2 2 1 2 0 0 / 3 5 1 

BIBLIOTEK öppet för allmänheten måndag—fredag 
kl 1 0 - 1 6 2212 00/320 

Barnavårdsbyrån 
Byråchef Göta Rosén (jämväl byråchef på skolbyrån), general
direktörens ställföreträdare 103177 
Tf byråchef Brita Hasselrot 109615 
Kansli 221200/309(221201) 

Socialvårdsbyrån 
Byråchef Ingemar Andersson 11 30 78 
Kansli 22 12 00/238(2212 02) 

Lagbyrån 
Tf byråchef, juridiska ärenden, Carl Edvard Sturkell . 11 7802 
Tf byråchef, administrativa ärenden, Tryggve Foghelin 209589 
Kansli 221200/284(221203) 

Förste byråsekreterare Maud Helling 
kontaktman för information av utlänningar och förfrågningar 
ang semester-och hembiträdeslagen m ni . . . . 221200/292 

Förste byråsekreterare Emelie Mohr (skadesiåndsärenden 
och förfrågningar rörande reglering av trafikskador) 22 12 00/286 

Nykterhetsvårdsbyrån 
Tf byråchef Gösta Nordström 100313 
Kansli 2212 00/265(2212 04) 

Skolbyrån 
Byråchef Göta Rosén 1031 77 
Kansli 2212 00/309(221201) 

SOCIALA MEDDELANDEN, redaktion och expedition 

Redaktör Sven Strömblad . . . 221200/269,272,(221252) 

Munkbron 9: 
FÖRLIKNINGSMANNAEXPEDITIONEN 
Byrådirektör Karl-Axel Nordfors 117853 
Sammanträdesrum 201186, 202170 
Kansli 221200(362) 



SOCIALA MEDDELANDEN 
U T G I V E N AV K U N G L S O C I A L S T Y R E L S E N 

ANSVARIG UTGIVARE: ERNST BEXELIUS 

REDAKTÖR: SVEN STRÖMBLAD 

Å R G Å N G 1966 N R 5—6 

Innehåll 
3 Inte bara turistlapp! Same i dag 
9 De underprivilegierade samerna 

Av sameombudsman Tomas Cramér 
21 Rennäringen måste göras mer lönande 

Reporter: Sven Strömblad 
26 Turisterna bör lära känna samefolkets vardag 

Reporter: Sven Strömblad 
31 Samernas skolor 

Av t f nomadskoleinspektör Gösta Andersson 
37 Kulturcentrum på Nordkalotten 

Reporter: Lars G. Pehrsson 
42 Jag ville bli riklapp . . . 

Av redaktör Olle Andersson, Östersund 
47 Renskötarlinje på högstadiet 

Reporter: Alf Lidgren 
52 En svensk yrkesutövare . . . 

Av byrådirektör Edmund Andersson, Luleå 
64 Den sociala omsorgen om samerna 

Av socialchef Sven Fisk, Vilhelmina 
74 Sameslöjdaren — en kulturbärare 

Av slöjdlärare Lars Pirak, Jokkmokk 
83 Brännande sameproblem i Kiruna 

Reporter: Gertrud Wennström 
89 Samer i storstad 
91 Så vill vi ha de t . . . 

Av fru Lisa Weibull, Lund 
98 Ett socialt laboratorim 

Av f skyddskonsulent Elsa Hellström, Borås 
104 Barnavårdslagen från formella synpunkter 

Av förbundsjuristen Olov Mattson 
127 Barnbidragen ökar med 36 miljoner! 
136 Social trygghet för utländska familjer 
140 Klinik för ungdomsfyllerister 
141 Kyrkobokföring och mantalsskrivning 
142 Efterfrågade nummer av SM 
144 Socialstyrelsens flyktingverksamhet 

Av fil kand Eva Nilson, socialstyrelsens flyktingavdelning 
170 Summary 

LITTERATURÖVERSIKT 

Fotografer i detta nummer: Gösta Andersson, Sven Fisk, Gunnar Larsson 
(bl a omslagsbilden), Lars G. Pehrsson m fl. 

TIDSKRIFTEN SOCIALA MEDDELANDEN 1966 utges med 8 nummer. Prenumeration sker på postanstalt (Obs! 
inte postprenumeration), postgiro 156 14, på Sociala Meddelandens expedition eller i bokhandel. Prenu
merationspriset 1966 kr 24 per år, lösnummer kr 3: 50, större specialnummer åsätts specialpriser. Redak
tion och expedition Klarabergsgatan 60. Postadress Socialstyrelsen, Fack, Stockholm 1, tel 22 12 00 (efter 
växelns stängning 22 12 52) ankn. exp 269 och red 272. 

Vid återgivandet av artiklar ur denna tidskrift skall källan anges. Socialstyrelsen ansvarar inte 
för åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner. 



Anders Baer från Lappudden, Dikanäs. 

2 



Inte bara turistlapp! — Same i dag 

Den färggranne same som står ute på fjället under flammande norr
sken, som kämpar hårt för att med lasso dra till sig tredskande ren
tjurar eller som sitter på huk och skådar in i ärran, elden, i kåtan — 
det är väl ungefär de bilder vi bär med oss från denna sällsamma värld, 
sådan vi lärt känna den i Folkskolans läsebok eller i ungdomsböcker och 
andra romantiska skildringar. 

Det är väl också de bilder som reklamen använder för att dra turister 
till den svenska fjällvärlden — inte minst utländska sådana, som kom
mer med dollartåg eller midnattssolsflyg. 

Men den svenske samen av i dag är minsann inte bara en turistlapp 
— ja, han är minst av allt det. Han är en idogt arbetande man, som 
prövar många andra yrken än renskötarens. Samma gäller samekvin
norna. 

Hur många samer som finns i Sverige i dag, vet man inte riktigt. 
Siffrorna varierar åtskilligt. Det har nämnts 10 000. Bäst har man reda 
på alla renskötande samer, och då räknas stundom även familjemed
lemmarna in. Det skulle röra sig om ett antal av 3 000 eller något där
under. Norrbotten har huvudparten eller 2 200, i Västerbottens län 
finns det 350 och i Jämtlands län 400. I den sistnämnda siffran ingår 
då även det fåtal samer, som finns i Idre. Svenska Samernas Riksför
bund har krävt en räkning av samerna och det förefaller som om den 
nu skulle komma till stånd. Och det är nog nödvändigt. En väldig om
flyttning av samerna har ägt rum. 

Vem är då same eller lapp? Lagen behåller den gamla benämningen 
lapp. Och renbeteslagen säger att med lapp avses envar som har rätt 
till renskötsel. Och denna rätt tillhör den som är av lapsk härkomst, 
så framt hans fader eller moder eller någon av deras föräldrar såsom 
stadigvarande yrke drivit renskötsel eller biträtt i denna. 

Det finns säkert folk i det svenska samhället som själva inte har en 
aning om att de räknas till samer och att de har denna rätt till ren
skötsel. Farfar har kanske varit renskötare. Lappar — eller samer — 
finns överallt i vårt land och i de mest skilda yrken. Den största kolonin 
finns i Stockholm, där samerna har en egen förening. 

De renskötande samerna lever under säregna förhållanden. De ut
gör en minoritet i samhället. Och det talas mycket om förmyndarmen-
talitet från statens sida. 

Anmärkningsvärt är, att till för bara några år sedan kallades de läns
styrelsetjänstemän, som sysslade med samefrågor, för lappfogdar. Det 
är en av våra allra äldsta titlar och går tillbaka till medeltiden. Nu 
heter de i stället konsulenter vid lappväsendet. 

Men det hindrar inte att förmyndarmentaliteten finns kvar, hävdas 
från samehåll. 
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Det har anmärkts på att det är konsulenterna, som kommer ut till 
byarna och håller sammanträden. Samerna borde själva få bestämma 
över sina angelägenheter. 

— Det är väl inget märkvärdigt i att vi som länsstyrelsetjänstemän 
far ut till lappbyarna och konfererar om aktuella problem, menar nes
torn bland konsulenterna Erik Hedbäck, Luleå. Han började för 40 år 
sedan som lappfogde. Det är inte märkvärdigare att vi far ut än att 
landshövdingen i Stockholms län reser ut till skärgården och överlägger 
med befolkningen där. Vid sammanträdena väljer samerna kontaktmän 
med länsstyrelsen. 

Det finns många frågor att ta ställning till. 
Renskötseln drivs på kronans mark. Ja, det finns förstås de, som häv

dar att renbetesmarken ägs av samerna. 
En bred framstöt för att hävda de samiska rättigheterna satte Svens

ka Samernas Riksförbund in då man den 24 maj lämnade in stämnings
ansökan mot kronan, skriver Samefolket, nr 6—7 1966. 42 av landets 44 
samebyar samt 12 enskilda renägare i Jämtland och Härjedalen står 
bakom aktionen. Till fyra häradsrätter riktas samernas begäran om 
stämning som syftar till att slita tvistefrågan om äganderätten till ett 
hundratal skattefjällsfastigheter i Jämtland och Härjedalen. 

Som grund för samernas talan anges bl a att samerna sedan äldsta 
tid hävdat sina områden genom att bebo och besitta dem. Sedan andra 
intressen än samernas gjort sig gällande inom dessa områden, har man 
prövat olika juridiska konstruktioner, och man har anlagt skiftande be
traktelsesätt på samernas rätt. Kameralisterna har betraktat problemen 
med utgångspunkt från en indelning av jorden i »frälse, skatte och 
krono». Något fjällregel (regal = kronans egendom) har dock aldrig 
hävdats. Kolonisterna har sett förhållandena som en konkurrens mel
lan »högre» och »lägre» civilisationer eller raser. Hela tiden har dock 
samerna behållit de konkreta rådighetsbefogenheterna å marken, och 
detta har tidigt medfört en samisk äganderätt av i princip samma slag 
som den bondehävd vilken under svensk rätt medfört äganderätt. 

Kronoförvaltningen över skattefjällen har bara varit en förmyndar-
förvaltning å samernas vägnar, vilket gör att samerna tillgodoräknar 
sig den hävd som må ha uppkommit genom förmyndarförvaltningen. 

Så långt Samefolket. 
Hur som helst vill länsstyrelsen informera och informeras om aktu

ella problem. Det finns som sagt en hel del intressefrågor. Fritids
folket tränger på. Det är klart att sportstugebyggande och sådant inte 
får störa samerna. Även måste man se till att vägbyggen och uppta-
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gande av nya gruvor inte blir till förfång för dem, framförallt inte i 
deras näringsfång, renskötseln. 

Vid sammanträdena upprättas vidare renlängder. De ligger till grund 
för taxeringen eller del därav. Samerna kan även ha andra näringsfång. 
Många har inkomster från turismen. Andra arbetar som banarbetare, 
byggnadsarbetare eller inom andra områden. 

Förr i tiden hade man i mycket större utsträckning än nu att ta 
ställning till tvistefrågor mellan samerna och den jordbrukande be
folkningen. Bönderna hässjade sitt hö och så kom renarna på hösten 
och åt upp det. Nu har man oftast sina ägor inhägnade men det hind
rar inte att renarna även nu kan göra ohägn, där stängslen är trasiga 
eller där de förstör dem och kommer in på ägorna. 

Men i allmänhet finns inga större friktioner mellan samer och annan 
befolkning. 

Länsstyrelsen måste se till att fiske och jakt inte stör renarna. Här 
blir det givetvis lätt intressekonflikter. Man kan ju bara erinra om att 
en stor tätort — Kiruna — ligger ovan odlingsgränsen, mitt i lapparnas 
vandringsled. Kiruna stad har det största antalet renskötare i landet 
och de största renhjordarna. Landet ovan odlingsgränsen är enligt ren
beteslagen »uteslutande anvisat till lapparnas begagnande». 

Rennäringen har att kämpa med samma problem som jordbruket. 
För 40 år sedan kunde en familj klara sig tämligen gott på en renhjord 
om 150 djur. Skulle den nu livnära sig enbart på rennäringen, måste det 
vara minst 500 renar. Och det finns inte plats för så många renar, om 
varje familj skulle ha så stor hjord. 

Det är för mycket folk inom rennäringen. I varje fall i Norrbotten. 
I Jämtland är förhållandet ett annat. Där börjar man lida brist på 
kunnigt folk. Och det har hänt att samer, som sökt sig till andra yrken, 
återvänt till sin gamla näring, då den blivit mer lönande. 

De samer, som inte får plats inom rennäringen, måste söka sin ut
komst på andra områden. Arbetsmarknadsstyrelsen gör här en av 
många prisad insats. Omskolning sker till olika yrken. T ex bilarbete. 
Samerna är mycket bilintresserade. Byggnadsarbete är ett annat om
tyckt jobb. Då får samen vara ute i friska luften. Andra blir banar
betare, hantverkare eller något annat. 

Det är inte lätt att vara både det ena och det andra. Nutidens ren
skötsel kräver alltmer att samen ägnar sig helt åt den. Renarna måste 
ständigt passas. Gör man inte det, utan överlåter åt andra renskötare 
att se till djuren, blir det lätt gnissel. 

Den tid är förbi, då kåtan var samens enda bostad. Nu har man 
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fasta bostäder. I regel helt moderna. I Karesuando till exempel har 
varje renskötare en modern bostad med vatten, avlopp, wc och bad
rum. 

Länsbostadsnämnden i Luleå och Karesuando kommun har visat ett 
mycket stort intresse för att lösa samernas bostadsfråga. Bostäderna har 
byggts med bostadsförbättringslån, vari ingått en räntefri stående del 
på 12 000 kr. Den minsta bostaden är på två rum och kök. 

Det har rått olika meningar om hur samernas bostäder skulle byggas. 
Ofta har kritik riktats mot att de blivit för små. En renskötande same 
kräver stort utrymme. Bland annat för sina hundar. 

Men när en renskötande same flyttat in i en ny fin och modern 
bostad, har det visat sig, att han inte alls velat ha sina hundar i 
bostaden utan har ordnat för dem på annat sätt. 

En viss konservatism möter alltid det nya. Bara för ett tiotal år sedan 
var det samer som tvekade om de ens skulle ha vatten och avlopp. 

Motstånd finns också hos myndigheter. Länsbostadsnämnden i Luleå 
håller dock på den högre standarden. Länsbostadsdirektör Olle Ohlsson 
tycker det är glädjande att se hur samerna trivs i sina nya bostäder. 
Och de håller rent och snyggt på ett sätt, som borde vara ett före
döme för många andra. Detta gäller även tomterna kring husen. 

Att Karesuando varit så intresserat, har naturligtvis varit en god 
hjälp för länsbostadsnämnden, säger hr Ohlsson och erinrar om att 
avståndet mellan Luleå och Karesuando är 40 mil. 

Karesuando är en fattig kommun. Kiruna däremot har det bättre 
ställt. Där finns dock på en del håll en bostadsslum, som man inte 
trodde var möjlig i dagens samhälle. Det ges exempel på att en familj 
på sju personer får tränga hop sig i ett rum och kök. Vid en same
sammankomst i Kiruna hösten 1966 betonades från flera håll att de 
senaste årens utveckling på bostadsfronten varit gynnsam från samernas 
synpunkt, bland annat i Soppero-byarna. Sex åldringsbostäder har 
skapats och två lägenheter för barnfamiljer. Det finns fortfarande bo
stadsslum inom Lannavaara och Talma. 

Det har sagts att man skulle vänta med samernas bostadsfråga med 
hänsyn till den pågående omstruktureringen av rennäringen, då man 
inte vet hur denna kommer att utfalla. Länsbostadsdirektör Ohlsson 
anser att detta är fel. Under tiden måste samerna ha goda bostäder. 

Undervisningen är en annan viktig fråga. 
För de renskötande samerna spelar nomadskolorna alltjämt en stor 

roll. De får inackordera sina barn där. Men samebarnen börjar i allt 
större utsträckning gå i de vanliga skolorna. Strävandet är att ge dem 
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samma undervisning som andra barn. Och det finns de som anser att 
nomadskolorna snart ska ha spelat ut sin roll. Samekulturen kan be
varas på annat sätt. 

önskvärt är att samerna i allt större utsträckning får sysselsättning 
inom turismen. De känner sitt eget land, är väl förtrogna med fjäll, 
vandringsvägar och båtleder. 

I Nikkaluokta har samefolket startat ett eget turistföretag med båtar 
och annat. Någon större turistanläggning är det inte — man har gått 
in för småstugor. 

Det pågår inom samevärlden en omställning till det moderna sam
hället. I stället för att varje lappfamilj driver sin renhjord är det stora 
kollektiv. Ekonomiskt har det visat sig vara fördelaktigare. Och liksom 
skett inom jordbruket har också samerna övergått från naturahushåll
ning till penninghushållning. 

Västerbotten och Jämtland har hunnit längst med denna omgrup
pering till större enheter inom rennäringen. 

I Lappland har gjorts försök till kolonisation. Även i sen tid. Det var 
för att motverka emigrationen. Industriarbetare med föga eller ingen 
kännedom om jordbruk och om norrländska förhållanden sändes upp 
dit, slängdes av i ödemarken med sitt fattiga bohag och fick bo under 
mycket primitiva förhållanden. Det blev en del konflikter mellan ny
byggare och samer. Nybyggarna gjorde intrång på samernas jakt och 
fiske och tog i anspråk det som tidigare varit renbetesmark. Renarna 
i sin tur gick illa åt nybyggarnas odlingar. 
• — Visserligen kan man då och då märka kvardröjande groll från ny-
byggartiden, men i stort sett är förhållandet bra mellan samer och 
annan befolkning, säger konsulent Börje Pekkari, Umeå. 

I Jämtland sker all renskötsel kollektivt, berättar konsulent Iwan 
Lundberg, Östersund. Ansvaret åvilar lappbyarna. Kontrollslakten bör
jade 1956. Nu kontrollslaktas 90 procent av alla djur. De flesta samer 
är anslutna till slakteriföreningen, som börjat en ny giv med renkötts-
konserver. Renköttet har blivit allt begärligare. Förr var det många 
som rynkade på näsan åt renkött. Ofta med all rätt. På sin höjd gick 
det att sälja stek, sadel och bog. Men nu kan slakteriföreningen också 
ta vara på annat av renens kött. Förtjänsterna för samerna har blivit 
bättre genom den kollektiva skötseln. Det finns familjer som nått 
30 000 kr i årlig inkomst på renskötseln. 

Men överallt tränger det moderna samhället på. Samerna i Idre 
klagar över att de har för litet mark. Och så är det rättsfrågorna. 

Samerna anser att lappfonden är samernas egna pengar. Men de 
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har ingen bestämmanderätt över fondens användning. 
De måste göra sin röst bättre hörd. 
Ordföranden i Svenska Samernas Riksförbund, docent Israel Ruong, 

Uppsala, framställer som det stora problemet att stärka samernas orga
nisation. Det råder en stark eftersläpning. Organisationstanken har 
ännu inte slagit helt genom bland samerna. De har senare än andra 
kommit in i det moderna Organisations-Sverige. 

Samebyarna måste bli starkare så att de kan ta hand om sina egna 
ekonomiska och organisatoriska problem. Dr Ruong hoppas, att 1964 
års rennäringsutredning kommer med förslag till lagbestämda orga
nisationsformer. 

Orsaken till eftersläpningen är att gamla patriarkaliska samlevnads
former lever kvar med individualism i näringsutövningen — precis som 
inom jordbruket. Och lagstiftningen har konserverat de ålderdomliga 
formerna av arbetsorganisationen. 

Samfälligheterna bör organiseras så att de på ett bättre sätt kan 
komma tillrätta med renskötseln, utbudet av kött och slaktningen. Även-
så driva rationaliseringen av rennäringen. 

Man måste, som förut framhållits, räkna med en omställning. Det 
blir färre och färre, som kan sysselsättas med och livnära sig av ren
näringen — även om dennas kapacitet ökas. Också docent Ruong pri
sar den insats som AMS gör för omskolningen. 

Samebyar och sameföreningar är anslutna till riksförbundet. Med
lemsavgiften utgår dels efter byarnas storlek — 200 kr för varje ombud 
man har rätt att sända till förbundets landsmöte — dels med 15 öre för 
varje ren. Man söker också få fram enskilda medlemsavgifter. 

Vattenregleringarna de senaste åren har varit en stor tvistefråga för 
samerna som för annan befolkning. 

Femte paragrafen i renbeteslagen ger kmt möjlighet att ta ifrån sa
merna mark om den behövs till särskilt område av större betydelse. 
Exploateringen blir en helt statlig angelägenhet. Samerna måste kom
ma i en position, där intrång i deras rättighet underställs domstol, 
hävdade ombudsman Tomas Cramér i SSR vid konferensen i Kiruna. 
Nu bestämmer staten över vilken ersättning den skall ge för skador 
som den själv gör. 

Det finns alltså konfliktämnen. På följande sidor söker Sociala Med
delanden belysa några av dem liksom de problem som i övrigt möter 
dagens same. 

Det mesta är inte så vackert och romantiskt som de färgglada re
klambilderna visar. 
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De underprivilegierade samerna 
Av sameombudsman TOMAS CRAMÉR 

Det kan utan tvekan sägas, att minoritetsspörsmålen är i hög grad 
aktuella i vårt land. Nyligen har på förlaget Aldus utkommit en bok 
med titeln Svenska minoriteter, där initierade redogörelser lämnas för 
olika minoriteters ställning i Sverige. I boken har fil kand Tom G 
Svensson lämnat en på vetenskaplig forskning grundad redogörelse för 
samernas situation både historiskt och i det aktuella nuet. Den anrika 
kulturtidskriften Ord och Bild har i nr 3/1966 tagit upp minoritets
spörsmål och redaktör E E Ehnmark har där skrivit en kunskapsrik 
artikel under rubriken De rättslösa samerna, varjämte professor Ottar 
Brox redogjort för vad en folkvänlig, populistisk strategi skulle inne
bära bl a för samerna. 

Vad är det då, som kännetecknar en minoritetssituation och som på
kallar en stor uppmärksamhet? Det gäller väl här i stor utsträckning 
bevarandet av kulturvärden, som har svårt att hävda sig i ett alltmer 
rationaliserat och likriktat samhälle. För samerna själva är det alltid 
ytterst samekulturens bevarande, som motiverar åtgärder, även sådana 
av näringspolitisk eller juridisk art. Man vill stärka näringen och dess 
underlag såsom ett värn för samekulturen. 

När det gäller vissa minoritetsgrupper som t ex samerna är det ett 
speciellt förhållande, som i hög grad träder i dagen. Det är deras 
avsaknad av förhandlingsposition. 

Man kan fråga sig, varför gruvarbetarna i Kiruna är världens högst 
betalda. Orsaken torde till stor del vara det sanktionssystem, som gäller 
i samhället. För gruvarbetarna står många vägar öppna till bestäm
mande inflytande på dessa arbetares egna villkor. Gruvarbetarna har 
för det första av rättsordningen tillförsäkrats strejkrätt. I kraft av strejk
rätten och föreningsrätten kan gruvarbetarna bygga upp en stark orga
nisation, som har vad som kallas sanktioner till sitt förfogande. Sank
tioner betyder alltså maktmedel, som kan sättas bakom ordet. I detta 
fall är givetvis strejkrätten en utomordentligt effektiv sanktion. Vidare 
är gruvarbetarna i den situationen, att de effektivt kan utnyttja den 
allmänna rösträtt, som den gällande rättsordningen ställer till förfo
gande. I det spel emellan olika intressegrupper i samhället, där sank
tionsmöjligheterna spelar så utomordentligt stor roll, är gruvarbetarna 
alltså en i hög grad privilegierad grupp. De kan spela på nästan hela 
klaviaturen av makttangenter på samhällspianot. De har nästan alltid en 
utmärkt förhandlingsposition. 

Samerna utgör i jämförelse härmed en utomordentligt underprivi-
legierad grupp. Någon som helst sanktion, som skulle kunna jämföras 
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med gruvarbetarnas strejkrätt, äger samerna icke. En strejk från sa-
mernas sida, nedläggande av renskötseln, skulle kanske i många kretsar 
närmast hälsas med lättnad eller löje. Något maktmedel, någon sank
tion, som skulle kunna gagna samerna, finns givetvis icke alls här. 

Vidare är samerna en så liten grupp, att deras politiska rösträtt i 
praktiken icke spelar någon nämnvärd roll. Detta har nyligen under
sökts av Rolf Sjölin, som publicerat en uppsats angående samernas 
partipolitiska participation och som fortsätter sina forskningar på detta 
mycket intressanta område. Av Sjölins forskningsrön framgår klart, att 
samerna själva är tillräckligt realistiska för att förstå, att deras rösträtt 
inte ger dem något verkligt effektivt sanktionsinstrument. Undantag 
härifrån är vissa kommunalval. Samerna har egen representant på egen 
lista i Karesuando och Jokkmokk. I vissa fall har det denna väg blivit 
möjligt att på allvar hävda samernas intressen. Den politiska sank
tionsvägen har då blivit effektiv. 

I en ytterst ingående och skarpsynt undersökning av förhållandena 
i Hellemofjorden i Norge mitt emot Storlule har mag art Lina Homme 
visat ett icke renskötande samesamfund, som utgör ett skrämmande 
exempel på, hur långt underprivilegieringen kan föra samerna. Här 
har isoleringen verkat mycket starkt och muren emellan samerna och 
den övriga norska befolkningen framstår som utomordentligt svår att 
överstiga eller riva ner. Ehuru den samiska befolkningen i Hellemo
fjorden lever under ytterligt fattiga villkor, ter det sig ändå för samerna 
där bättre att stanna än att flytta ut i de övriga delarna av kommunen 
och där röna slagen av den mycket starka diskrimineringen. 

Vissa paralleller i mildare form till läget i Hellemofjorden eller läget 
för den stora jordbrukande och i fiske sysselsatta samebefolkningen i 
Finnmarks fylke i Norge finns väl i Sverige. Man kan nämna Storlule, 
Hornavan, övre Björkvattnet i Tärna och Jänsmässholmen i Jämtland. 
I stort sett kan man dock säga, att situationen i Sverige är lättare 
till följd av att den största samegrupp som lever sammanhållen i lapp
marken, har renskötseln som näring. Denna näring producerar en vara, 
kött till människoföda, som har en stigande efterfrågekurva. Blir bara 
omsättningen ordentligt organiserad — en uppgift som nu till största 
delen åvilar det mycket stora svenska slakteriförbundet — har näringen 
mycket stora möjligheter att försörja sina utövare. Svårigheterna att få 
erforderligt gehör för samerna i samhället sammanhänger icke här med 
att näringsunderlag saknas. Det är samernas egenskap att vara under
privilegierade i sanktionshänseende i samhället, som utgör den största 
svårigheten. 
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Organisationen måste erkännas 
Vad kan då samerna göra för att hävda sina intressen ifrån underläget 
beträffande sanktionerna? I detta avseende är samerna till stor del i 
samma situation som t ex de handikappade. Dessa saknar också effek
tiva sanktionsmöjligheter. Vad som kan hjälpa dem, är framförallt ett 
effektivt spridande av sanningen om de förhållanden gruppen lever 
under. Detta måste omhänderhas av organisationer. Organisationsvä
gen blir. för sanktionslösa grupper den enda eller nästan den enda 
effektiva vägen att skapa en plattform åt gruppen i samhället. Samer-
nas organisation, SSR, måste erkännas i svensk lag och få erforderliga 
resurser. 

Stöd till SSR i analogi med det statliga partistödet synes böra ges. En 
analogi med den statliga Tornedalens rättshjälpsanstalt synes även på 
sin plats, då SSR till stor del fullgör rättshjälpsfunktioner, för vilka ford
ras speciell sakkunskap. 

En ytterligare väg, på vilken samerna kan skaffa sig bättre utrust
ning i sanktionshänseende, är givetvis den fastighetsrättsliga. Bönderna 
hävdar sig — även om de själva stundom påstår motsatsen — tämligen 
väl i samhället till följd av äganderättens sociala funktion. Bönderna 
har trumf på hand genom att den gällande rättsordningen skyddar 
deras rätt till land och vatten så starkt som fallet är. Böndernas sam
lade förmögenhet i Sverige uppgår till ett tvåsiffrigt antal miljarder 
kronor, till stor del fastighetsvärden. I den mån samerna äger förmö
genhetsvärden, synes de bestå av renar, en tillgång som ej kan belånas 
i bank. Vill man göra ingrepp i böndernas rättigheter, får man till
gripa expropriation. Domstolarna, som utgör ett objektivt moment i 
det demokratiska samhället, värderar då rent objektivt, neutralt och 
opartiskt, det värde, som skall utges i ersättning. Bönderna har (liksom 
arbetarna) i många situationer möjlighet att säga ett avgörande nej. 
Detta är det enda som ger en effektiv förhandlingsposition och lyfter 
gruppen från supplikantplanet. Bönderna och arbetarna är »hårdva
lutagrupper», samerna, de handikappade m fl är »mjukvalutagrup-
per» i dagens samhälle. Samerna måste sträva efter att komma i en 
liknande situation som bönderna. Dagens situation för samerna är ju 
till följd av 5 § renbeteslagen, att den administrativa makten i sam
hället, regeringen, kan ta ifrån samerna områden så fort det krävs för 
särskilt ändamål av större betydelse. Någon storleksbegränsning för så
dana undantagna områden finnes icke. Särskilda ändamål av större be
tydelse saknas icke i den våldsamma exploatering, som nu sker inom 
samernas områden. Exploateringen är till helt övervägande del en stat-
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lig angelägenhet. Regeringen begär av riksdagen medel för att igång

sätta exploateringsföretag, t ex flygfältet i Kiruna eller malmjärnvägen 

Kiruna—Svappavaara eller vägbygget Ankarvattnet—Klimpfjäll rätt 

genom sommarbeteslandet för ren.1 Samma regering har sedan enligt 

5 § renbeteslagen att bestämma ersättningen till samerna för de områ

den, som staten undantar från samernas begagnande till förmån för 

den statliga exploateringen. I statens kalkyler blir givetvis ersättningen 

till samerna en minuspost. Det ligger i öppen dag, att regeringen här 

är domare i egen sak på ett sätt, som enligt rättssamhällets principer 

anses helt oacceptabelt. Samerna måste givetvis sträva till att komma 

i den positionen, att även deras rättigheter underläggs domstol och att 

intrång — med en särskild tillåtlighetsregel — prövas som annan ex

propriation. Ersättningsbeloppen måste samerna själva få disponera 

som andra medborgare. — Vissa tvångsförfaranden är specialreglerade. 

Den för samerna förmånligaste specialregleringen är vattenlagens, som 

innebär obligatorisk prövning i förväg av såväl tillåtlighets- som ersätt

ningsfrågan vid domstol. Den sämsta specialregleringen ä r gruvlagens, 

som innebär att en gruvman, bergmästaren, administrativt prövar er

sättningsfrågan. Tillåtlighetsprövning med hänsyn till skada för andra 

intressen än gruvans sker över huvud icke. Ersättning för rättegångs

kostnad utdömes ej av bergmästaren. Samerna kan gå till domstol i 

ersättningsfrågan, men får göra detta p å egen risk när det gäller kost

naderna, en i praktiken oerhört allvarlig sak för fattiga parter som 

samerna. 

Sanktionssystemet kan icke fungera till samernas värn emot över

mäktiga motstående intressen, om icke samerna själva får förvalta sina 

egna nyttigheter såsom exemplevis jakt och fiske. Lagstiftningen bör 

ändras, så att samerna ej längre förvägras de effektiva förhandlings-

positionerna. 

En statlig byråkrati kan givetvis icke tillräckligt effektivt tillvarataga 

samernas intressen mot staten själv. Dylik byråkrati kan vara mycket 

nyttig för samerna i angelägenheter av mindre omfattning. Så fort 

frågan gäller angelägenheter av stor omfattning, där statens intressen 

går mot samerna, kommer denna byråkrati att ha svårigheter att hävda 

samernas intressen mot staten med tillräcklig kraft. 

Samernas Magna Char ta 

I samernas Magna Charta, den vördnadsvärda kodicillen till gräns

traktaten mellan Norge och Sverige 1751, då dessa länder delade sa-
1 Jf JO 24/1 1966, tryckt i Samefolket nr 2/1966. 
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mernas områden, talas om samernas rätt på grund av gammal sedvana. 
I förarbetena betonas nödvändigheten av den samiska nationens be
varande. De gamla samebyarna, som har hävd åtminstone från 1600-
talet, är bärare av samernas rätt. Samebyarnas områden och deras 
organisation är ett av de främsta rättsliga uttrycken för samekulturen 
med urgammal hemortsrätt i Sverige. Samerna måste även i fortsätt
ningen få själva bestämma över medlemskapet i samebyn. Detta får 
icke göras beroende av någon sorts licenstvång från myndigheternas 
sida. Vidare måste de nuvarande möjligheterna till tvångsförflyttning 
av samer, som svårligen är förenliga med grundlagen och som icke 
tillämpats under 1928 års lags giltighetstid, borttagas. Spörsmålet om 
utnyttjande av samisk rätt, t ex till jakt och fiske, för den som lämnar 
renskötseln, måste lösas. 

De organ som i framtiden skall företräda samerna gentemot myndig
heter och inför domstolar,1 måste ha sitt mandat från samernas parla
mentariska församling, det årliga landsmötet. Organen måste ha egna 
ordförande ur samernas led och själva få sköta beredning, föredragning 
och utformning av sina yttranden med tillräckliga resurser för ett 
effektivt eget sekreterarskap och eget initiativ. Organ som ej uppfyller 
dessa förutsättningar kan lätt bli endast vittnen till kronoorganens 
verksamhet. Då kronan som redan nämnts ofta har ställning av juridisk 
motpart till samerna, bl a i samband med den kraftiga statliga exploate
ringen i samernas områden, är ett stärkande av den nu alltför svaga sa
miska partens resurser av stor betydelse. 

Nytänkande erfordras 

Vad som måste eftersträvas är en verklig polarisering, där samernas 
pol, främst landsmötet, SSR:s styrelse och organ som rennäringsnämn
den, starkes och uttryckligen erkännes i lag och kan etablera en fri 
samverkan med den statliga polen. Härför erfordras ett avsevärt ny
tänkande på statligt håll och en genomgripande modernisering av för
fattningstexter. 

Redan år 1963 anhöll SSR vid en uppvaktning för statsminister 
Erlander och jordbruksminister Holmqvist om ett mått av medvind 
från statens sida i framstegsarbetet. Det blir nu i första hand 1964 
års rennäringssakkunniga, vars betänkande väntas sommaren 1967, som 
får visa om det blåser med- eller motvind för samernas sak i Sverige. 

Den femte nordiska samekonferensen i Tana sommaren 1965 — sa-
xJf JO. 
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mernas nordiska folkvalda parlametu — yttrade sig om vikten av sank
tionssystemen och balansen mellan dessa i samhället. 

Konferensen uttalade bl a: »De grundläggande förutsättningarna för 
ett starkt närings- och kulturliv hos samerna måste noga övervägas inom 
samernas egna organisationer i de nordiska länderna. — Samerna mås
te få bygga på fasta juridiska rättigheter som grund för näringslivet. 
Samhället visar sin värdering av samerna och samekulturen genom 
det mått av verkliga, av samerna själva innehavda rättigheter, som sam
hället genom lagstiftning och eljest utmäter åt samerna på samma sätt 
som åt andra speciella grupper, fackliga grupper och yrkesgrupper i 
samhället. — Det ankommer på samernas organisationer att aktuali
sera frågor om samernas juridiska rättigheter och i olika sammanhang 
kämpa för dessa efter en noggrann genomgång av hur samernas rätt 
bäst gagnas. Rättens främsta funktion är den sociala funktionen. Ifråga 
om renskötseln måste arbetskraftsituationen särskilt observeras, då den 
har ett betydande inflytande på lönsamheten. Rationella företag måste 
eftersträvas. — Först när samerna rättsligt, socialt och ekonomiskt fått 
en trygg ställning kan samernas kulturliv komma till full utveckling. 
Samekulturen måste vara en levande kultur och får icke enbart bestå 
i bevarande av historiska kulturelement.»2 

Mottot för denna samernas nordiska parlamentssejour var Fast sa
misk framtidsplanering. I detta uttryck ligger att samerna nu önskar 
själva deltaga på beslutsplanet, när det gäller samernas framtid. Sa
merna är icke längre nöjda med att enbart stå som rådgivande i för
hållande till mäktiga administrativa organisationer, som har hand om 
all beslutanderätt på samernas områden. Samerna har icke glömt tan
ken på en »samisk administrasjon hos samene»,3 som framfördes i den 
norska samekommitténs betänkande för några år sedan. Denna kom
mitté arbetade under ordförandeskap av professor Asbjörn Nesheim, 
en av de mest erfarna och insiktsfulla männen på detta område. 

Om jag efter denna principiella diskussion skall beröra vissa närings-
och kommunikationsfrågor, vill jag först uppehålla mig vid frågan om 
Rautasvuoma sameby och dess flyttningsväg genom Kiruna C. 

Utgångspunkten är här givetvis den emellan kronan och samerna 
kontroversiella frågan om samernas rätt till land och vatten.4 

Enligt samernas uppfattning har samebyarna en stark samebyarna 
tillkommande dylik rätt. Denna rätt är den äldsta, som är knuten till 
2 Nordisk utredningsserie 1965:13. 
3 Innstilling fra komiteen til å utrede samespörsmål, Mysen 1959, s 20. 
4 Jf Samernas skattefjäll, stencilerad volym innefattande samernas stämnings
ansökan mot kronan (kammarkollegiet) den 16 maj 1966. 
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ifrågavarande områden. Nya intressen, som successivt gjort sig gällande 
inom sameallmänningen, är att betrakta som främmande intressen.5 

En strukturrationaliserad näring, befriad från inslag av helt orän-
tabelt småbruk, kommer att kräva investeringar. Enheterna kommer 
att bestå av familjer med reninnehav av storleksordningen 400—600 
renar. Större reninnehav för vissa renarbetare, som då skulle ha andra 
renarbetare anställda, måste ur sociala och kulturella m fl synpunkter 
anses förkastligt. Avsevärda investeringar kommer att bli nödvändiga 
både för samebyn som helhet och för de enskilda hushållen. En rimlig 
trygghet för framtiden är givetvis en oeftergivlig förutsättning för in
vesteringarna. 

Rautasvuoma sameby har blivit svårt utsatt för intrång från gruv
näringens sida. Gruvnäringen har i Sverige sedan gammalt intagit en 
synnerligen gynnad ställning. Redan på 1600-talet yppade sig bety
dande friktioner emellan gruvnäringen och samerna. Dessa friktioner 
har bl a skildrats av författaren Sven Rosendahl i boken Den femtonde 
hövdingen. 

Gruvnäringen har varit i den alldeles osedvanligt gynnade positionen 
att ha sin egen rättsskipning. Innebörden av de gamla bergstingsrät
terna var, att gruvnäringens eget folk i viss mån fick avdöma tvister 
emellan näringen och motstående intressen. 

Vid framväxten av malmbanan och gruvdriften i Gällivare i slutet 
av 1800-talet och i Kiruna i början av 1900-talet var utländsk spekula
tion synnerligen aktivt verksam. I Gunnar Ahlströms verk De mörka 
bergen uttalas härom: »Ett främmande, spekulativt intresse piskade här 
i improviserade former och oförskräckt pionjäranda fram ett företag 
som med den inhemska långsammare tågordningen skulle krävt decen
nier att förverkliga. Historien accelererades. Hävderna fick plötsligt brått
om.» 

I detta tecken behandlades samernas intressen vid gruvexploatering-
en synnerligen styvmoderligt. Man kan kanske säga, att samernas in
tressen överhuvudtaget icke behandlades. Man tog helt enkelt den 
mark, som behövdes, från samerna utan ersättning. Det vittnar om ett 
egendomligt tänkesätt, när man sedan i lagstiftningssammanhang ser 
det som med orätt och utan domstols prövning skedde mot samerna i 
samband med malmbanan och gruvdriften i Gällivare och Kiruna åbe
ropat som en sorts prejudikat, utvisande samernas dåliga rättsställning 
enligt »svensk rätt». Det rör sig ju om ett uppenbart cirkelbevis. 

5 Jf Cramér: Om de svenska samernas privaträttsliga rätt till land och vatten, 
Sv Lantmäteritidskrift nr 2/1966. 
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Samernas rätt till landet 
Ahlström återger i sin bok (s 276) några efterlämnade anteckningar 
av disponenten Hjalmar Lundbohm, i vilka det heter: »Sent på hösten 
1901, då Rautasvuomalapparna på sin varje år upprepade flyttning 
från fjällen ned mot skogslandet kom till Luossajärvi, där många gene
rationer av lappar förut dragit fram, fann de sin flyttningsväg tvärt 
avskuren av en järnväg, som dragits från Kiirunavaara. På sluttningen 
av detta berg, som de förr brukat översvämma med sina renhjordar, 
fann de rutschbanor, på vilka malmen nedfraktades från de högt lig
gande gruvpallarna och i dessa såg de talrika människor, vilka bröt 
malmen under mycket buller av frustande borrmaskiner och smattrande 
skottsalvor. Icke en ren skulle våga passera detta ställe. Den långa vin
ternatten, som nyss börjat och som brukat upplysas endast av norrsken 
och månljus, fanns icke mera här, ty på nordöstra sluttningen av berget 
strålade hundratals elektriska lampor. På östra sidan av sjön låg en ny 
stad med flera tusen invånare, vilka i oförståndig lättsinnig nyfikenhet 
åtföljda av sina enligt lappens begrepp fullkomligt odresserade hundar, 
skyndade ner på sjön för att taga renhjordarna i betraktande, okun
niga om den skada de därmed åstadkom. Renarna skrämdes. De olika 
hjordarna, som skulle vandra åt skilda håll, sammanblandades. Den 
förfärligaste villervalla uppstod och det kostade lapparna veckor av 
mödosamt arbete att åter samla sin egendom för att kunna fortsätta 
sin vandring.» 

Lundbohm redogör vidare i anteckningarna för det intrång, som 
under lång tid förorsakats samerna genom nybyggesväsendet (jord
brukskolonisationen i samernas områden) och fortsätter: »Vid en sam
mankomst, som kort efter den första sammanstötningen hölls i den nya 
staden, påminde nykomlingarna, att ytterligare olyckor kunde före-
kommas endast därigenom att lapparna valde en annan flyttningsväg, 
ty nu var järnvägen här och ingen makt kunde hindra detta. Och 
Lapparna, som är tränade icke blott, då det gällde att motstå alla de 
svårigheter;, som naturen sänder i deras väg, utan också i konsten att 
tåligt lida ett förtryck, som övas av deras s k välgörare, kulturens 
bärare, överlade också härom. Då inträffade något, som icke skall glöm
mas. Den gamla nästan utnötte lappen, vilken förut åhört hela över
läggningen under tystnad, uttalade sitt tack för den välvilja, som nu 
yttrade sig, men han ville veta, vem som givit oss rättighet att här 
giva råd. Han och hans folk var landets ägare och innebyggare. Hans 
förfäder hade själva bestämt över de vägar, som de ville taga, och han 
såg för sin del ingen rättvis grund att beröva hans folk de rättigheter, 
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som det ärvt från förfäder, vilka själva icke trätt någon annans rätt 
för när.» 

Ahlström gör i anslutning till citatet några intressanta uttalanden. 
Han andrar: »Med sin relativistiska kulturuppfattning menade Lund
bohm också, att lapparna inom sina nomadiserande livsvillkor hade 
möjligheter för en bättre tillvaro än den, som det moderna samhället 
ville påtvinga dem. Givetvis hade alla missionerande bevekelsegrunder 
länge sedan förlorat sin kraft. På den punkten var Lundbohm också 
illusionslös. Lappfrågan blev en av de många ange
lägenheter, där Lundbohm försökte ställa till rätta och agera klockar-
far. Till hans besvikelse visade sig händelseutvecklingen rymma vid
lyftigare problem än dem, som en till synes modern, men i grunden 
patriarkaliskt färgad omvårdnadsvilja förmådde bemästra.» Här fäller 
Ahlström också domen över 1928 års renbeteslags statiska system, som 
icke bjuder samerna något utvecklingsperspektiv till självstyrelse som 
moderna människor. 

Mot bakgrunden av de sedan gammalt stora problemen beträffande 
Rautasvuomas flyttningsväg och med beaktande av de allt större kraven 
på garanterad säkerhet för renskötseln för framtiden — icke minst ur 
investeringssynpunkt — upptog den statliga rennäringsnämnden, som 
är ett rådgivande organ till lantbruksstyrelsen, frågan om Rautas
vuomas flyttningsväg den 25 juni 1964. Härvid gavs tillfälle till kontakt 
med staden, representerad av nu framlidne drätseldirektören Hjalmar 
Nyström och stadsombudsmannen Folke Granström. I protokollet an
tecknades, att Nyström som representant för staden utfäste, att staden 
på lämpligt sätt — i generalplan eller eljest — skulle för framtiden 
säkra den nu av Rautasvuoma sameby använda flyttningsvägen förbi 
Tuolluvaara och över Nukutusjärvis is, eventuellt genom ett avtal mel
lan staden, gruvbolagen och samerna, mot exploatering. Vidare utfäste 
Nyström, att staden skulle bygga och underhålla en lämplig renbetes
hage med utfodringsmöjlighet för att underlätta renflyttningarna för 
Kaalasvuoma och Rautasvuoma förbi Kiruna C. Ett ordnande av dessa 
frågor kunde staden enligt Nyström acceptera såsom ett särskilt villkor 
för en upplåtelse av Lomboloområdet. 

I rennäringsnämndens beslut medgavs, att Lomboloområdet fick be
gagnas för en nödvändig utsträckning av stadsbebyggelsen, dock en
dast på följande villkor: 

1. Flyttningsvägen för Rautasvuoma genom Kiruna C skall genom 
stadens försorg under samebyarnas medverkan i bindande former för 
framtiden säkras mot exploatering. 

2—660010. Soc. Medd. 5—6 17 



2. Staden anlägger och underhåller för framtiden lämplig beteshage 
med utfodringsmöjlighet för att underlätta renflyttningarna. 

3. Hela vederlaget för marken, såväl dess renbetesvärde som dess 
övriga värde, tillföres samerna och till en del Rautasvuoma byakassa. 

Vid detta ärendes redovisning för riksdagen6 har icke någon fullstän
dig redogörelse lämnats för rennäringsnämndens åtgärder och stånd
punktstagande i saken. 

Vid sammanträde den 23 september 1964 i Kiruna, då staden re
presenterades av herrar Granström och Nygren, genomgicks i närvaro 
av representanter för SSR, Kaalasvuoma och Rautasvuoma rennärings
nämndens protokoll och yttrande den 25 juni 1964. Man var ense 
om att inom kort hålla ett sammanträde i Kiruna med deltagande av 
LKAB, Tuolluvaara AB, Geofysiska institutionen i Kiruna och militär
myndigheterna. Från samernas sida har man sedan stött på om denna 
sak vid åtskilliga sammanträden, där staden representerats av stads
ombudsman Granström. 

Den 22 juli 1966 kungjorde bergmästaren förrättningar för bl a 
marklösen i trakten av sjön Nukutusjärvi. Förhandling skulle hållas 
den 14 september 1966. Vid de kontakter mellan samebyarna och 
LKAB, som i anledning härav förekommit, har framgått, att staden 
knappast åtgjort något för att bringa sina åtaganden av år 1964 till 
verkställighet. 

I prekär situation 

Samerna befinner sig alltså här i en mycket prekär situation. Det kan 
betecknas som ett stort allmänt intresse att icke någon grupp av närings
idkare tvingas driva sin näring under en sådan otrygghet, som här blir 
fallet. Samerna har behov av att kunna föra hopsamlade renhjordar 
förbi Kiruna C om hösten ner till lavbetet i tallskogarna. Om denna 
flyttningsverksamhet icke kan bedrivas, klippes renskötseln i Rautas
vuoma sönder. Samernas krav måste alltså gå ut på verkliga garantier 
för att flyttningen kan ske. Samerna kan icke lita till snälla uttalanden 
från kommunalmän och från LKAB, utan måste ha verkliga bindande 
garantier för framtiden. 

För flera år sedan tillsattes av regeringen en statlig kommitté med 
representanter för kammarkollegiet, lantbruksstyrelsen och riksrevisions
verket för att överväga åtgärder till renskötselns skydd beträffande 
järnvägen Kiruna—Svappavaara. I denna kommittés uppdrag ingår 
8 K prop nr 86/1966. 

18 



även bl a tryggandet av Rautasvuomas flyttningsväg. Såvitt bekant är, 
har kommittén ännu icke fått besked från staden, LKAB och Tuollu-
vaara AB angående deras exploateringsplaner. Samerna förväntar sig, 
att resultat av kommitténs verksamhet inom kort visar sig. 

Kiruna stad har även tillsatt en kommitté, bestående av en represen
tant för staden och en representant för SSR. Kommittén har framlagt 
ett förslag till beteshage i enlighet med Nyströms utfästelse. Viss remiss
behandling har även förekommit. Frågan har emellertid icke förts fram 
till något beslut. 

Risken synes alltså här vara, att samerna plötsligt ställs inför full
bordade fakta. Flyttningsvägen är avklippt medan kommittéerna och 
de statliga och kommunala organen, som skulle skydda den och därmed 
renskötselns bestånd, överväger och utreder. 

I den situation, där samerna såsom folkminoritet befinner sig, kan 
det icke accepteras, att en hel sameby tvingas försvinna. I vattenlagen 
räknar man med tillåtlighetsbestämmelser. Om skadeverkningarna är 
av en viss storleksgrad, får ett vattenregleringsföretag enligt gällande 
lag icke bringas till utförande. Motsvarande princip måste gälla all
mänt så snart en hel samebys existens står på spel. Det måste anses 
vara ett absolut tillåtlighetshinder mot industriella företag, som skulle 
medföra försvinnandet av en hel sameby. 

Som landshövding Lassinantti anfört på Nordkalottkonferensen 1966 
i Narvik, har samerna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige icke 
någon nationalstat att stödja sig på, detta i motsats till t ex tornedals-
finnarna. Samerna måste därför i de olika staterna kräva en särskilt 
folkvänlig samepolitik. Detta förutsätter ett extraordinärt stöd åt sa
merna i ekonomiskt avseende och radikala förbättringar i sanktions
hänseende (förhandlingspositioner) för att möjliggöra samernas över
levande. De olika staterna har ett viktigt ansvar härvidlag. Den kul-
turdominerande gruppen, renskötarna, uppgår ej ens till 3 000 per
soner i Sverige. Denna grupp har lyckats bevara sin identitet under 
många seklers kamp. Den nu gällande 1928 års renbeteslag är i många 
hänseenden sämre för samerna än 1886 års lag, den första renbetes
lagen. Tendensen till rättslig försämring och uttunning måste brytas i 
den nya lag, som 1964 års rennäringssakkunniga nu är sysselsatta med 
att författa förslag till. 
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Gamle Blind från Klimpfjäll samtalar med sameombudsman Tomas Cramér under en 
samekonferens i Fatmomakke sommaren 1966. 
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Rennäringen måste göras mer lönande 

Åke Wikman, 49, sitter i sitt ljusa arbetsrum på lantbruksstyrelsens 
lokaler i Solna centrum — till synes mycket fjärran från renbetesmarker, 
men samerna och deras problem är ständigt närvarande i rummet. 

Sedan 1962 är nämligen hr Wikman lantbruksstyrelsens överinspek
tör för rennäringsfrågor. Redan 1947 kom han från landsfiskalsbanan 
till länsstyrelsen i Jämtlands län som biträdande lappfogde och två år 
senare blev han lappfogde för att 1958 och fyra år framåt vara vatten
fallsstyrelsens konsulent i renskötsel. 

Det är en nyinrättad befattning på lantbruksstyrelsen, som enligt ett 
riksdagsbeslut på våren 1962 skall centralt svara för rådgivningen, det 
statliga stödet och rationaliseringsverksamheten inom rennäringen mot
svarande den verksamhet som sker inom lantbruket genom lantbruks
nämnder och hushållningssällskap. Någon sådan central hade tidigare 
inte funnits, utan verksamheten hade skötts av länsstyrelserna, direkt 
under jordbruksdepartementet. — Lantbruksstyrelsen skall även svara 
för forskningsverksamheten vad det gäller rennäringen. 

Rådgivningen är en ny verksamhet ute på fältet. Det är ett stort 
område man rör sig över men med i stort sett ett fåtal utövare. Om
rådets sydligaste del är Idre i Dalarna och dess nordligaste Karesuando 
i norr. 

Antalet renar i Sverige uppskattas till 250 000 och de aktiva inom 
renskötseln till 2 000. 

Inom vissa byar, framförallt i norr, förekommer det alltjämt att hela 
familjer flyttar med renhjorden från vinterbetet i skogslandet — ja, 
stundom ända nere vid kusten — upp till betena på vissa håll i norska 
högfjällen. 

Men det moderna levnadssättet börjar mer och mer tränga igenom. 
I söder blev man först bofast. Särskilt i Härjedalen och Jämtland är 
det en relativt hygglig bostadsstandard. Det är bostäder, som byggts 
med statliga egnahemslån. Detta byggande började redan på 50-talet 
ooh har sedan spritt sig till Västerbottens ooh Norrbottens län. 

Men även där man blivit bofast lockar fjället om sommaren. Många 
familjer söker sig upp till renhjorden och hjälper renskötarna med 
mathållning och annat. 

Den gamla renrajden med förflyttning med pulkor håller på att 
försvinna. Renskötarna följer renhjorden, men övriga förflyttar sig och 
de olika förnödenheterna med personbilar och lastbilar på vägarna. 
Även flyget används för personbefordran. En same — Nils Ömma i 
Tärna — håller sig med eget flygplan. 

Numera används ordet same mer och mer i stället för lapp, även om 
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en del äldre håller fast vid den gamla benämningen. Lapp kom emel
lertid att anses som något förnedrande, användes i samband med fula 
ord som fattiglapp etc, och från olika håll började man arbeta för 
att det lapska ordet same — som betyder lapp — skulle brukas i stället. 
Nu har vi inte heller längre lappfogdar i länen — de kallas i stället 
förste konsulenter vid lappväsendet. 

Rådgivningsverksamheten inom rennäringen stöter på vissa svårig
heter. På grund av stor spridning under vissa tider på året har de 
aktiva svårt att komma loss från näringen. Man får koncentrera sig 
till de tider, då det råder ett visst stillestånd ocåi då det är lättare att 
samlas. Det är också brist på kompetenta rådgivare. 

Förr drogs inom rennäringen aktiva samman från hela landet, men 
det är svårt att koncentrera sig vid sådana stora sammankomster. Där
för har en övergång skett från centrala till lokala kurser. För att få 
rådgivare har också utbildning av instruktörer börjat ske bland ren
skötarna sjäLva. Ett 15-tal »handplockade» sådana har varit samlade 
till kurs i Gällivare. Det var mest yngre renskötare som deltog. 

Utbildningen syftade till att ge dem insikt i avelsfrågor och ekonomi. 
Undan för undan blir det så preparandkurser för att underhålla redan 
ernådda kunskaper och att ge ytterligare stoff för arbetet ute på fältet. 

Rennäringen drivs på sina håll mycket orationellt. Det finns dock 
stora möjligheter att öka avkastningen inom densamma. Här möter 
dock samma förhållanden som på sina håll inom jordbruket — stark 
konservatism, ovilja att övergå till något modernt. 

En nackdel är att det statliga stödet till rennäringen inte sker över 
riksstaten. Man hänvisar till lappfonden, som är en gammal historia, 
uppbyggd av medel, som influtit från i huvudsak avkastningen på 
försäljning av skog från renbetesfjällen i Jämtlands län, pengar som ut
dömts vid vattenregleringar etc. 

Renköttet blir allt bättre 

1964 års rennäringssakkunniga har dock direktiv att bland annat ut
reda frågan om statligt stöd åt rennäringen. Det skulle i princip ut
formas på samma sätt som stödet till det svenska lantbruket. Utred
ningen väntas bli klar våren 1967. 

Medel till renforskningen går inte heller över riksstat, utan kommer 
från lappfonden, stiftelser etc. Det är svårt att få tag på forskare. Dessa 
måste ju vara mycket speciellt inriktade. 
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Lantbruksstyrelsen har haft kmts uppdrag att närmare utreda ren
forskningens framtida organisation. Utredningen är klar och utmynnar 
i att pengar, när det gäller renforskningen, skall gå ut över riksstaten, 
varigenom forskare får en säkrare ställning. 

Det finns en markant skillnad mellan rennäringens lönsamhet i de 
södra områdena, Jämtlands och Västerbottens län, och längst upp i 
norr. Söderut ligger avkastningen per ren i storleken 60 kr per år och 
i norr 35—40 kr. Stort utrymme måste alltså ägnas åt att höja avkast
ningen. Det äts allt mer och mer renkött. Efter andra världskriget kom 
köttet något i vanrykte på grund av dålig kvalitet, men i mitten på 50-
talet begynte man med slakt vid kontrollslakterier. I Jämtlands och 
Västerbottens län sker nu större delen av slakten i kqntrollslakterier. 
I Norrbotten har man inte kommit lika långt, men det finns en tendens 
till ökning. Troligen under 1967 kommer också besiktningstvång för 
renkött. 

Renkonserver har kommit alltmer i ropet. Och slakteriorganisatio
nerna måste sägas ha lagt ned ett mycket stort arbete i det avseendet. 

I en del fall har yppats rädsla för att köttet skulle vara radioaktivt 
till följd av vissa prov med vätebomber. Men det sker en ständig kon
troll av detta, och det är inte farligare att äta renkött än annat kött. 
Renarna kommer inte heller åt kvicksilverbetat foder. 

Marknaden för renkött är hur stor som helst. Det går inte att täcka 
landets behov. Renstammen kan inte utökas. Antalet renar är omkring 
250 000. Enligt en utredning i våras kan renskötsel fortfarande drivas i 
samma omfattning som låg till grund för 1928 års renbeteslag — detta 
även om renbetesområdena minskat genom samhällets utbyggnad, ge
nom vägars anläggande och vattens reglerande. En viss ökning har 
dock skett av betesmarker genom att jordbruk lagts ned. Kulturom
råden har försvunnit och återvunnits som renbetesområden. 

Renforskningen arbetar bl a på att höja värdet på det naturliga 
betet och söker få fram tillskottsfoder. Betesvärdet försöker man höja 
genom t ex insådd av nya växtslag och övergödning. De försök som 
gjorts har visat goda värden men man vet ännu ingenting om ekonomin. 
Det är ju oerhörda områden det gäller. Prov med tillskottsfoder har 
givit bra resultat. 

Samarbete sker mellan de tre nordiska ländernas regeringar varvid 
man även söker samordna renforskningen. Sverige har i första hand 
att syssla med den veterinärmedicinska forskningen, det naturliga ren
betet och tillskottsfoder men också med speciell uppfödning av renar. 
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För mycket folk inom näringen 

Om renbetesrätten i gränslandet Sverige—Norge har det tidvis varit 
mycken strid. Det rör sig om hela det väldiga området från nordligaste 
spetsen av Frostviken till Karesuando. Rätten är dock av olika omfatt
ning beroende på olika förhållanden. En svensk-norsk renbeteskom
mission arbetar på ett betänkande om en ny renbeteskonvention. 

Totala antalet samer i landet är svårt att uppskatta. Hr Wikman 
nämner siffran 9 000—10 000 som grundar sig på 1945 års folkräkning. 
I Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns förste konsulenter 
och instruktörer för lappväsendet. 

Från sin tid som lappfogde nämner hr Wikman bostadsfrågan som 
den största sociala frågan. Där rådde en ofantlig eftersläpning. Ren
näringen gav inte utövarna den inkomst de behövde. Detta var största 
orsaken till att staten måste och ville satsa på bostäder och renslakte
rier. 

En svårighet, speciellt i norr, är att det är för mycket folk som skall 
leva på rennäringen. Det är precis samma förhållande som man mött 
inom jordbruket. 

De stora renhjordarna är fördelade på ett fåtal händer. De flesta 
renägare har för litet djur. 

Stor fattigdom har rått, speciellt i Norrbottens län. 
Där har man också satsat på omskolning av samer. Arbetsmarknads

styrelsen samt länsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Luleå har visat 
stort intresse härför. 

Renslakten i norr möter större problem än söderut. De stora väglösa 
avstånden gör att man inte i samma utsträckning kan slakta renarna 
på hösten. Och under vintern hinner renen tappa många kilo. Flyg
transport av renkött ställer sig dyrbar och de moderna transportmedlen 
på marken går nog bättre vintertid än på sommaren. 

Det finns ett visst motstånd bland samerna mot utbyggnad av vägar. 
Vägarna minskar renbetesområdena. Men på lång sikt överväger för
delarna, hävdar överinspektör Wikman. Viktigt är emellertid att vä
garna anpassas efter de renskötande samemas önskemål. 

Reporter: SVEN STRÖMBLAD 
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RenskUjning på Flatruct i Härjedalen. 
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Turisterna bör lära känna samefolkets vardag 

Halvar Sehlin, 51, Svenska turistföreningens direktör, kom tidigt i kon
takt med den svenska fjällvärlden och dess inbyggare. Han växte upp 
i Östersund med »fjäll på gården». Det dröjde inte länge förrän han 
blev både färdledare och skidinstruktör, mest i Oviksfjällen, där det 
den tiden fanns gott om renskötande samer. 

1946 blev hr Sehlin kanslichef i STF och 1958 dess verkställande 
direktör. Han har sålunda haft goda möjligheter att inte bara studera 
förhållandet mellan samerna och turisterna utan också att påverka ut
vecklingen i den riktning han anser idealisk, en allt bättre förståelse 
mellan samer och turister, en allt bättre avvägning av de olika intres
sena. 

Samerna — eller lapparna — var tidigare tämligen okända för den 
övriga svenska befolkningen. Endast ett relativt fåtal människor hade 
personligen lärt känna dem, de flesta hade bara läst eller hört talas 
om dem. Och de »andra människor» som lapparna kom i beröring med 
var mest överhetspersoner, länsmän och präster, i någon mån även 
vetenskapsmän på studiefärd. Lars Levi Laestadius var både präst och 
botaniker. 

På 1880-talet blev järnvägarna mot norr färdiga, 1882 klart till Stor
lien och 1884 norra stambanan. Nu behövde svenskarna inte längre 
fara till Norge eller alperna för att vandra eller åka skidor. 

Svenska turistföreningen bildades 1885. Dess mål var öppet uttalat: 
att lära svenskarna känna sitt land, inte minst den svenska fjällvärlden. 
Dess verksamhet blev från början mycket fjällbetonad. Det minns vi 
från de första årgångarna av turistföreningens årsskrift. Där vimlade 
av beskrivningar av fjäll och lappar. 

Att verksamheten blev så fjällbetonad är inte att undra på. Den Nors
ke Turistförening, som bildats 1868, hade stått fadder åt den svenska 
och den var och är alltjämt en typisk fjällförening. 

Svenska turistföreningen hade alltså bildats och den stora turist-
strömmen började gå mot norr. Den första lilla fjällstugan uppfördes 
1888 i Varvek på väg mot Sulitelma. En vandringsled från Abisko sö
derut mot Kvikkjokk åstadkoms 1908 — den kallades sedermera 
»Kungsleden». I Sylarna kom den första fjällstationen till 1896. 

Allt fler vandrare kom, herrar med glödritade stavar, »blomster
herrarna», de botaniskt intresserade. Även damerna började besöka 
fjällvärlden, gick där i sedesamma — men ack så opraktiska! — långa 
kjolar. Snart skulle även skidåkarna upptäcka fjällvärlden. 

Samer och renar utgjorde säregna inslag, som från första början 
fängslade besökarna, och de spelar alltjämt en mycket stor roll i turist-
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propagandan. — Ju grannare tofsar i mössan, ju bättre tycks man anse 
att reklamen är, anmärker direktör Sehlin. Men han tycker att rekla
men ibland går till överdrift. Han gillar inte att folk kläs ut till samer. 
Den gamla vackra samedräkten förtjänar ett bättre öde än att bli 
maskeradkostym. 

Men vi svenskar är ju inte ensamma om att utnyttja vissa folkinslag 
på detta sätt i reklamen. Det är samma sak i andra länder med indianer, 
eskimåer — och tyrolare! 

Turistreklamen kan inge folk en falsk föreställning om samerna och 
deras liv. Turisterna väntar sig se samer i vackra, färgrika dräkter 
kasta lasso efter renarna. I stället får de möta trötta, slitna män i blå-
ställ och gummistövlar — det är arbetskostymen. Renskötseln är ingen 
pittoresk föreställning, avsedd att roa turister. Den är hårt arbete. 
Förr var det kanske mer att titta på. Rennäringen drevs mera intensivt. 
Det är flera arbetsmoment som kommit bort, andra, mera moderna me
toder har kommit i stället. Alltjämt kan dock renhjordarna och sa-
mernas arbete med dem erbjuda en fascinerande syn. 

Störande nyfikenhet 

Det är ställt utom allt tvivel att nyfikna turister ofta kan utgöra stö
rande inslag i några av renskötselns känsliga arbetsmoment — kalv
märkning, skiljning och slakt. 

Det är därför angeläget — menar direktör Sehlin — att man söker 
upplysa turisterna om samerna och deras liv i helg och socken. 

Andra fall av störande nyfikenhet: Turister går ogenerat in i sa-
mernas hem, tittar på och kommenterar, kanske också kritiserar dessas 
inredning. Vem går in i en stadslägenhet och uttrycker sig överlägset 
eller värderande om bostadsinnehavarens smak ifråga om inredning och 
konstföremål? Störande blir det också när tusentals turister kommer till 
samernas gudstjänster. STF vill söka förmedla en riktig bild och en 
god information om samerna och deras liv i resehandböcker och andra 
publikationer och i resebyråarbetet. 

Turismen har blivit allt bredare. Först var det mest människor ur 
de bäst situerade samhällsklasserna som kom. Visst var det nyttigt för 
samerna att dessa lärde känna deras liv och problem. På framstående 
poster i samhället kunde de sedan påverka utvecklingen till förmån för 
samerna. Men direktör Sehlin vill inte sticka under stol med att det 
ofta blev en slags förmyndarrnentalitet och litet för stark prägel av 
välgörenhet över åtgärderna. 
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För samerna har turismen också inneburit att de kommit i kontakt 
med en värld, som ligger långt borta från deras fjäll. Naturligtvis har 
inte bara det goda av stadskulturen, av den s k civilisationen, påverkat 
dem. 

Men detta förhållande möter man även på andra håll, där turismen 
kommit att bli ett dominerande inslag. Alla bofasta har inte varit eller 
är så förtjusta över det. De har velat ha sitt i fred. Kommunala ställ
ningstaganden har påverkats av dylika betraktelsesätt, när det gällt att 
stödja turistnäringen. 

Det är klart att turismen betytt och betyder mycket för samerna och 
övrig fjällbefolkning. Vägar, vandringsleder, fjällstugor används även av 
samerna. Det finns nu ett 80-tal fjällstugor från Idre i Dalarna till Tre-
riksröset. De renskötande samerna brukar dem ofta under sina färder 
i fjällen. 

Kartmaterialet över dessa väldiga områden hade säkert inte varit så 
hyggligt, om inte turismen varit en pådrivande kraft. 

Rätt många samer har fått inkomster genom turismen — som färd
ledare, båtförare och på många andra sätt. 

Turismen har åstadkommit båtleder och bryggor och samerna har 
ibland fått överta både båtar och bryggor, liksom STF skänkt medel 
till både båtar och utombordsmotorer för att främja turismen i fjällen. 

Samerna kan inte i samma utsträckning som förr leva på renskötseln. 
De måste flytta över till andra yrken. 

Men vad som kan göras för att de ska få en utkomst, som samman
hänger med deras traditionella sysselsättningar, bör naturligtvis göras. 

Sameslöjden förtjänar att uppmuntras. Det finns, som var och en vet, 
de mest hiskliga suvenirer, som stundom utges för att vara lapska, men 
som är tillverkade i Småland, ja till och med i Japan. 

Turistföreningen vägrar konsekvent att ha med sådant att göra. Den 
vill sprida upplysning om den rätta sameslöjden. Bland annat har man 
i turiststationerna Abisko och Kittelfjäll utställningar som visar slöjden 
från råvaran till den färdiga produkten. Och råvaran, det är renhud, 
renhorn och renben samt trä, framförallt masurbjörk. I Kittelfjäll finns 
också ett samepar, som någon gång i veckan kommer och demonstrerar 
tenntrådsarbete och träslöjd. Gamla lapska mönster bevaras. 

I turismens tjänst 

Det finns en stor marknad för sameslöjden. Men dessutom borde samer
na få hjälp att finna sin utkomst som färdledare och skidinstruktörer 
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eller att bygga egna turistanläggningar. Det sistnämnda är dock ofta 
mycket vanskligt och fordrar stort kapital. 

Många bör således — i större utsträckning än som nu sker — kunna 
finna uppgifter och försörjning inom en alltmer utvidgad turistnäring, 
betonar hr Sehlin. 

För att ge kännedom om samernas liv har ett viste upprättats i 
Abisko. Turistföreningen är angelägen betona, att det är av museal 
karaktär, det är alltså inte levande och brukat i nuet. Men det ligger 
på platsen för ett gammalt läger. Fil dr Hans Beskow har presenterat 
lägret i en liten skrift som utgivits på svenska, tyska och engelska. Den 
ger en god information om samernas liv, framförallt av det som man 
ser vid lägret — kåtor, »njalla» — dvs visthusbod — ackjor och en lång 
rad föremål av olika slag. 

Under senare år har samerna fått vidkännas allt flera och hårdare 
ingrepp i sin näring genom vattenregleringar och kraftstationer, nya 
vägar och turistanläggningar. Allt detta har haft två sidor, man har 
både haft fördelar och nackdelar av det. 

En känslig fråga är fisket. Samerna har rätt till fiske i sina sjöar. 
Det bidrar till mångas försörjning. Viktigt är att de får avsättning för 
sin fisk. Här kan flyget spela en stor roll, som till exempel redan sker 
längs Lule älv. Från Luspebryggan flygs proviant upp till fiskande samer 
och planen återvänder med färsk fjällfisk. 

Men det är klart att samerna inte med blida ögon ser ett rovfiske 
från turisternas sida. Det är ju inte meningen att turister ska komma 
och fiska hela tunnor fulla med fisk. Däremot anser direktör Sehlin 
att turisterna borde ha möjlighet till husbehovsfiske under sina färder 
i fjällen. 

Det är förståeligt om samerna ibland blir skeptiskt inställda till tu
risterna och uppfattar turismen som en exploatering av marker, som 
av hävd brukats och genom särskild lag och rätt upplåtits för rensköt
seln. 

Från turismens sida måste emellertid hävdas rättigheten för alla lan
dets invånare att få uppleva svensk natur i landets alla delar. Den nya 
naturvårdslagen av år 1964 fastslår i första paragrafen att »naturen ut
gör en nationell tillgång som skall skötas och vårdas». I nästa mening 
följer motkravet: »Envar skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge 
med naturen.» I vårt arbete inom Svenska turistföreningen känner vi oss 
vara förespråkare för de allt flera turisterna. Vi vill sprida kännedom 
om både rättigheter och skyldigheter. Vi söker skapa förståelse för 
Sveriges natur, kultur och människor. Ibland känner vi oss uppfordrade 
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att vara försvarsadvokat för friluftsfolket. Men vi försvarar ingalunda 
ohyfsat och hänsynslöst uppträdande. 

Några svårare motsättningar har dock inte uppstått mellan turister 
och samer. Och direktör Sehlin hoppas att samerna och företrädarna 
för deras organisationer inte skall uppfatta turismen som ett intrång 
utan som något vilket ger dem nya möjligheter. Och vi vill att turister
na skall lära känna samefolkets vardag — inte bara den granna bild 
reklamen ger. 

Reporter: SVEN STRÖMBLAD 

Rcnslakt i Atoklinten, Västerbotten. 
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Samernas skolor 

Av t f nomadskolinspektör GÖSTA ANDERSSON 

Samernas första kontakt med undervisningen skedde som ett led i deras 
kristnande. År 1632 inrättades den s k Skytteanska skolan i Lycksele. 
Den skulle i första hand utbilda sameynglingar till präster och var i 
verksamhet i mer än hundra år. 

År 1723 kom en kungl förordning som reglerade samernas skolgång. 
Denna förordning var mycket detaljerad och kan sägas vara en före
gångare till 1842 års folkskolestadga, som reglerade skolgången för ri
kets övriga medborgare. Enligt 1723 års förordning meddelades sålunda 
undervisning både vid fasta och ambulerande skolor. De senare sköttes 
av en handfull vandrande kateketer. 

1913 års reform betydde sänkt standard i undervisningen. Man sä
rade på undervisningen för svenska och lapska barn och bestämde sam
tidigt att lästiden för de fasta nomadskolorna skulle göras så kort som 
möjligt. Principen »lapp skall vara lapp» var förhärskande. En inställ
ning som bl a tog sig uttryck i att såväl skolor som internat byggdes i 
form av, redan för denna tid, otidsenliga, onaturliga och osunda skol-
ooh hushållskåtor. Dessa hälsovådliga inrättningar var i bruk ända till 
början på 1940-talet då de nu existerande nomadskolorna och skol
hemmen uppfördes. Relikter från kåtaskolornas tid finns bevarade bl a 
i Jukkasjärvi och Karesuando. 

Lästiden utvidgades efter hand men inte förrän läsåret 1959/60 då 
Karesuando fick sitt sjunde skolår hade samtliga nomadskolor nått full 
paritet med folkskolan. Effektiviteten vid de små skolenheter som no
madskolorna utgör visade sig bl a i att en mycket hög procent av ele
verna vann inträde på läroverk för fortsatt utbildning. Detta procenttal 
var i regel större än för folkskolan på samma ort. 

När det gällt den praktiska yrkesinriktningen har nomadskolan på ett 
tidigt stadium varit aktiv. Genom sin framsynte ledare nomadskolin
spektören Israel Ruong hade den obligatoriska fortsättningsskolan om
fattande 6 veckor utbildats till en yrkesibetonad fältstudiekurs, där ele
verna fick lära sig sommarens renskötsel och att under olika betingelser 
leva fältliv. Den sista av dessa kurser hölls i Rostadalen i Nordnorge 
sommaren 1964. 

För närvarande är undervisningen vid nomadskolorna både kvanti
tativt och kvalitativt jämställd med grundskolans undervisning i övrigt. 
Det finns sju nomadskolor för låg- och mellanstadiet. Dessa är ut
spridda inom hela det samiska bosättningsområdet från Karesuando i 
norr till Jämtlands Ange i söder. Samehögstadiet i Gällivare sörjer för 
utbildningen i årskurs 7—9. 
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Förut var nomadskolorna avsedda i första hand för renskötande sa
mers barn. Då endast cirka ]/s av den samiska befolkningen ägnade 
sig åt renskötsel hade sålunda många samebarn att fullgöra sin skolplikt 
i kommunens skolor. Fr o m läsåret 1962/63 är det fullständig valfrihet. 
Föräldrar som gör anspråk på att vara samer kan sätta sina barn i no
madskola. Renskötande samer kan sända sina barn till kommunens sko
lor om de så önskar. Denna valfrihet har medfört en viss strukturom
vandling i elevmaterialet. Sålunda har icke enbart samebarn utan på 
sista åren också den övriga befolkningens barn satts i nomadskola, då 
föräldrarna funnit detta lämpligt. Det är ofta skolans närhet till hem
met som är avgörande vid valet. Innevarande läsår har nomadskolorna 
tillsammans över 350 elever. Av dessa går 138 på samehögstadiet i 
Gällivare. 

Nomadskolorna skall utöver grundskolans plan ge barnen undervis
ning i speciellt samiska ämnen såsom lapska språket och kulturen samt 
sameslöjden. Dessutom skall i hembygdsundervisningen och orienterings
ämnena integreras stoff om renskötseln och dess betingelser. 

Samehögstadiet har först i år nått sin fulla utbyggnad med tre års
kurser, 7—9. Det är centraliserat till Gällivare och samverkar där med 
kommunens högstadium. Samtliga nomadskolor har elevhem då barnen 
kommer från mycket stora upptagningsområden. Detta gäller i särskilt 
hög grad samehögstadiet, vars upptagningsområde sträcker sig från 
Karesuando i norr till Idre i Dalarna. För samehögstadiets elever står 
ett ultramodernt elevhem just invigningsklart. Det är byggt i sex block 
för 10 elever i varje. Det är mycket sinnrikt och vackert utformat och 
man nås egentligen aldrig av intrycket att det inhyser 60 skolungdomar 
av båda könen. Elevrummen är antingen singel- eller dubbelrum. Varje 
bad- och toalettrum är avsett för tre elever. Varje block har därtill 
kokmöjlighet och sällskapsrum med TV. För mathållning svarar ett tip
top kök. Inredningen på hela hemmet är gjord i utsökt vackert materi
al och med stor känsla för funktioner. 

När samehögstadiet planerades räknade man med att ungefär 25 ele
ver varje år skulle söka sig dit. För närvarande väljer varje år inemot 
dubbla antalet sameelever denna möjlighet. Utöver den obligatoriska 
undervisningen har samehögstadiets elever möjlighet att välja lapska 
och sameslöjd. För årskurs 9 har en särskild yrkesförberedande linje 
utarbetats. Den kallas 9 r (renskötarlinjen) och skall ge kunskaper och 
färdigheter i renvård och träning i vildmarksliv. Därav framgår att en 
stor del av undervisningen måste göras ute på fältet och under alla års
tider. Så sker också och de tidigare s k fältstudiekurserna återkommer 
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härigenom men i allsidigare och mer fördjupad form. Den första års
kursen 9 r består av 10 elever. 

Rikets nomadskolor, som den officiella benämningen lyder, ledes av 
en nomadskolinspektör, som är direkt underställd skolöverstyrelsen. För-
äldrainflytandet utövas genom valda nomadskolfullmäktige. Dessa finns 
vid varje skolenhet och är rådgivande till nomadskolinspektören. Vid 
varje skolenhet finns en särskild tillsynsman, som i huvudsak har hand 
om ekonomiska angelägenheter. 

Nomadskolans nuvarande utformning grundar sig på ett riksdagsbe
slut 1962, där det fastslogs att nomadskolan skall bestå som en särskild 
skolform så länge samerna själva önskar det. Den skall hela tiden hållas 
på minst lika hög standard som rikets skolor i övrigt. Den ursprung
liga motiveringen för nomadskolor, den renskötande befolkningens no
madiserande tillvaro, föreligger inte längre. Däremot är det motiverat 
ur psykologisk-pedagogisk synvinkel. Med lapska som modersmål står 
barnen i början av sin skolgång i en särställning i vårt samhälle. Ett 
minoritetsfolks önskan att bevara intresset för sin kultur och egenart 
är också det ett bärande motiv. 

Kostnaden för undervisning av varje nomadskolelev läsåret 1966/67 
är beräknad till 9 600 kr, medan motsvarande kostnad för elev på grund
skolan är 3 000 kr. Den stora skillnaden beror främst på att flertalet 
nomadskolelever måste inackorderas på elevhem under sin skolgång. 
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Sängdags på nomadskolan. Fyra barn bor på varje elevrum. 
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När vi sitter i vår bänk. . . Elev i klass 2 i nomadskola. 
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Matdags i nomadskolan. 

Flyget är ofta det enda framkomliga transportmedlet, då isarna varken bär eller bris
ter. 
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Kulturcentrum på Nordkalotten 

Landets enda folkhögskola för samer ligger i Jokkmokk. Den anlägg
ningen har blivit något av ett kulturcentrum på Nordkalotten. Otaliga 
viktiga konferenser som här hållits har givit anklang både på kommu
nal- och riksplanet. Både som en turismens idégivare och en naturvår-
dandets apostel har skolan spelat en stor roll, den ligger ur bägge syn
vinklar lägligt placerad — turismen expanderar kraftigt i norr och na
turvårdsintressena kommer i kläm genom ett enormt utbyggande av 
vattenkraften. 

Det var i Sorsele som Samernas Folkhögskola invigdes den 31 oktober 
1942. Kyrkoherde Gustav Park hade föreslagit Svenska Missionssäll
skapet att upprätta en folkhögskola. Även folkskollärarinnan Karin 
Stenberg, Arvidsjaur, hade framfört idén. Dåvarande biskopen i Luleå 
Bengt Jonzon föreslog att sällskapet — som han då var ordförande i — 
i stället för att lämna bidrag till den skolverksamhet, som stat och kom
mun övertog ansvaret för 1952, skulle starta en folkhögskola. 

Samernas Folkhögskola har nu inlett sitt 25 :e läsår. Tre år efter star
ten i Sorsele kunde man flytta in i ett elevhem i Jokkmok. 1948 var skol
huset färdigt och ett år senare skedde den högtidliga invigningen, som 
förrättades av biskop Bengt Jonzon och där många representanter från 
Finland och Norge närvar. 

Ända sedan starten har rektor Lennart Wallmark lett arbetet vid 
skolan. 

— Jag var nog ganska nödbedd i början när mitt namn fördes på tal. 
Jag studerade ju till präst och ville fortsätta som sådan, säger Wallmark. 

Han prästvigdes för övrigt i Luleå stift 1941 och hade förordnanden 
i Åsele och Jokkmokk innan det blev folkhögskolan för hela slanten. 

— Nå, i alla fall! Sedan jag tittat mig om en smula och undersökt 
möjligheterna för en samisk folkhögskola tackade jag ja till rektors
jobbet. Det här var ju under kriget och när biskop Jonzon fick mitt be
sked bad han mig fara till fjälls och skaffa elever. 

Folkets hus i Sorsele hyrdes till lärosal, en privatvåning blev elevhem 
och en måleriverkstad gjordes om till rektorsbostad. Elever fanns in
ackorderade på olika håll i trakten och skulle jag ha farit runt till dem 
hade det blivit en skidtur på ett par mil. 

Slöjdundervisningen viktig 

Efter två års verksamhet i Sorsele hölls ett möte och där ställdes frågan: 
— Ville Sveriges samer ha en fast folkhögskola i Jokkmokk? 
Svaret blev ett rungande ja! 
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14 år efter jokkmokkskolans invigning togs nya byggnader i bruk. Där 
finns nu plats för ett 40-tal elever, men förra läsåret hade skolan bara 
21 ungdomar sammanlagt i två årskurser. 

— Vi kommer framgent att behöva ompröva skolans framtid, säger 
rektor Wallmark. Slöjdundervisningen bör byggas ut. Eventuellt ordnas 
en fristående ämneskurs för äldre elever. Det behövs väl utbildade sa-
mer för turistservice och samekulturens bevarande. 

— Dagens situation för samerna är vansklig och svår att bedöma. 
Under de 24 år skolan funnits till har utvecklingen och förändringen i 
skeendet runt om och bland samerna fortskridit i allt raskare takt. 

Samhället har omslutit samerna allt starkare, både rent geografiskt 
och i samband med exploateringen av naturrikedomarna i samernas 
land och genom kommunikationernas snabba utveckling och även ideo
logiskt genom tidningar, radio och TV. 

Från organisatorisk synpunkt har bildandet av Svenska Samernas Riks
förbund (SSR) inneburit en fullständigt förändrad situation. 

De gamla samelandsniötenas bistra förhandlingar har bytts ut mot av 
styrelsen inom SSR väl underbyggda ställningstaganden. Samerna har 
fått ett eget slagkraftigt och oförfärat organ utåt. Detta har blivit ett 
erkänt forum för alla viktiga samefrågor ur ekonomisk, organisatorisk 
och rättslig synvinkel. 

I vårt land — och inte minst i de delar där samerna bor och flyttar 
— har utvecklingen gått framåt med jättesteg. Det gäller både den in
dustriella, merkantila och tekniska omdaningen. Detta har inneburit 
minskade och störda renbetesmarker främst genom en rationell skogs
vård även i lappmarken långt upp mot tall- och granskogsgränsen. 

Farlig exploatering ? 

Långt farligare för renskötselns fortbestånd som en konkurrenskraftig 
näring är dock den otroligt snabba exploateringen av älvar och sjöar 
som råvarukälla för elkraft. 

Allt det här medför en mängd förstörda ädelfiskevatten, en kraftig 
utfiskning förekommer också på sina håll. Landskapet håller på att 
utarmas. 

På sistone har även lappmarkens väldiga fjällvidder reklamerats som 
ett eldorado för en starkt växande turism. Ännu har dock förvänt
ningarna varit större, särskilt på sportfiskets område, än verklighetens 
upplevelser givit vid handen. 
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De ersättningar de renskötande samerna får i pengar motsvarar ald
rig de varaktiga naturtillgångar, som utgjort grunden för deras näring 
och trivsel och som nu för alltid gått förlorade. 

På alla de här områdena har Samernas Folkhögskola velat sprida 
kunskap och upplysning om vad som sker även i lappmarkerna och med 
samerna och oss andra i norr. Men vi vill även visa på nya vägar för 
att motverka detta inflytande och om möjligt leda det in på mindre 
skadliga vägar, framhåller jokkmokksrektorn. 

— Inte minst har de olika folkbildningskurserna på Samernas Folk
högskola försökt sprida klargörande kunskap om detta skeende. Detta 
har skett i nära samverkan med Sällskapet Same-Ätnam, Lapska Od
lingens Framtid och SSR. 

Folkhögskolans framtid 

Har då Samernas Folkhögskola någon framtid? Rektor Lennart Wall-
mark svarar tveklöst ja och motiverar bl a så här: 

— Arbetsmarknadens nya giv i Norrbotten har inneburit både nya 
arbetstillfällen och bättre utbildningsresurser och möjligheter till om
skolning än tidigare. Den nya lokaliseringspolitiken har dock hittills 
visat samma utslag för samernas vidkommande som för den övriga 
lappmarksbefolkningen. Den sätter så gott som uteslutande de yngre 
i rörelse söderut mot arbetstillfällen inom industrin. 

Samtidigt ökas deras antal i lappmarken som är för gamla och ohå
gade att flytta. Att ge denna senare grupp vidareutbildning och infor
mation om vad som händer både oss och ute i världen är en angelägen 
uppgift för Samernas Folkhögskola. 

Det kom att bildas något av ett kulturreservat i Jokkmokk när i som
ras samhällets nya museum stod klart. Hela säsongen har där visats 
en omfattande gammallapsk utställning som tilldragit sig mycket stort 
intresse. Att här alltså ha ett förnämligt museum vägg i vägg med en 
samisk folkhögskola, som i framtiden ännu mer skall inrikta sig på att 
utbilda goda slöjdare är utan tvekan en tillgång i Norrbottens inland. 

Samernas Folkhögskola har fostrat många goda slöjdare, vilka i sin 
tur är med och utbildar andra samiska konstnärsämnen. Skolan har 
otvivelaktigt ofta stått som nydanare på sameslöjdens område och all
mänheten — köparna av slöjden — ser med respekt både på arbetets 
utförande och de intentioner för det samiska som alstren speglar. 

Rektor Wallmark säger om sin skola: 
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— Såväl samefolkets som Samernas Folkhögskolas framtid blir be
roende av vad vårt lands samer själva vill och vad de vill satsa och 
offra för att överleva, men också på vilka möjligheter att förverkliga 
dessa strävanden som erbjuds dem. I detta sammanhang kan Samernas 
Folkhögskola få större betydelse än den haft om Sveriges samer vill 
sluta xipp bakom skolan, ta ansvar för och vara med om planeringen 
för dess framtid. 

Reporter: LARS G PEHRSSON 
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Var skulle väl en äkta lappkåta vara placerad om inte på Samernas Folkhögskolas 
område i Jokkmokk? 

Sameflickorna Sunn-Ibba Kuoljok (tv) och Berit Spiik, båda från Jokkmokk, visar 
upp ett par elevarbeten. Dockorna kanske säljs vid den stora marknadsafton skolan 
anordnar sista vintermarknadsdagen i Jokkmokk. Den soarén finansierar den årliga 
skolresan. 
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Jag ville bli riklapp. . . 

Av redaktör OLLE ANDERSSON, Östersund 

Jag ville bli riklapp. 
Drömde om det vid kåtaelden sedan jag svingat min lasso efter andras 

renar i kalvmärkningshagen. Tänk att ha en egen renhjord, få märka 
sina egna kalvar i sommarfjällen, sälja slaktrenar vid renskiljningar i 
vinterlandet! 

Jag ville bli renägare — vad drömmer en 17-årig sameyngling annars 
om? 

Vår familj var fattig. Renhjorden hade krympt till några djur. En 
vår kom far och ledde en ko till vårt vår- och höstviste. Det var be
kräftelsen: Vi skulle bli bofasta, sluta flytta upp till sommarvistet Bart-
jan. Det som var årets höjdpunkt. Mor och far såg inte glada ut när 
de släpade kon in i förrådsboden som gjorts om till lagård. Att bli bo
fast är bittert för gamla flyttsamer. 

Kon hette Viva och jag hatade henne. Det var hon som fick skulden 
för att inte vi kunde följa med de övriga samerna i vistet på flyttningen 
upp till sommarlandet. 

Kon fick en kalv som vi döpte till Lars. Den var bra att kasta till 
måls på med lasso. 

Men det var renar jag ville fånga med den. 
Jag beslöt att bli lappdräng hos renkungen i grannlappbyn. Far stod 

på vedbacken och tryckte en femma i näven på mej innan jag for. Det 
blev tjockt i halsen men jag karskade upp mej och sa att det nog inte 
skulle dröja många år förrän jag var tillbaka med renar jag köpt för 
lönen. Sen knäade jag in på stigen västerut. Kon muade i lagårn. Jag 
vände mej inte om. 

På fjället brann hösten i facklor av ene och rönn. 
Det är här jag hör hemma, tänkte jag. 
Med värkande ben efter två dagars gång tussade jag in i stugan hos 

gubben och gned ögonen i fotogenlyktljuset. 
— Jassa, nydrängen, sa han. Bra! I morrn bitti samlar vi norrut. 
Men när jag sa hur mycket jag ville ha i lön hoppade gubben upp 

från kubben vid spisen: 
— 100 kronor i månan, e du toki pöjk! Du e ju bara sjutton å inte 

torr bakom örona. Du får 75. 
— Jaaa, sa jag. Det är ju så att jag vill ha lönen i renar. 
— På så vis, sa gubben och stoppade fötterna in i bakugnen. Du får 

väl 80 då, och maten förståss. 
Vid dörrn satt dom andra drängarna och flinade. 
— Vi får väl ta över hos dej när du fått till 1 000 renar, sa den mest 

käftslängde av dom. 
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Skratta lagom ni, tänkte jag. Här är en som inte är tänkt att gå lapp
dräng i hela sitt liv. 

Ett par månader senare köpte jag min första ren. Jag fick den för 75 
kronor. Det var en renko utan kalv. Bara tillfälligt, sa gubben och 
kände på'na där bak. 

Jag hittade henne sen i den första snön vid en källbäck på slutt
ningen av Sylarna. Död, halvt uppäten av korp och räv. 

-— Dumjävel, sa drängen med käften. Du borde väl sett det var en 
sjukren du köpte. 

Jag grät vid källbäcken. En riptupp hånskrattade. Snön drev hårt 
från Nedalen. Vintern rullade sin fäll över markerna. 

Jag gick vidare med min renvaktarpackning och dröm att bli renrik. 
Tappade den inte ens när jag rullade utför en fjällbrant och bröt ski
dorna, när jag skulle mota en renflock som höll på att fara in i Norge. 
Vadade i knädjup snö två mil ner till bondbyn och somnade med en 
köttbulle i mun vid köksbordet i pensionatet. Värdinnan tyckte synd 
om mej och jag behövde bara betala för rummet. 

— Du får jobb här som lilldräng, sa hon. Så slipper du va på fjället 
och slita ont. 

Jag tittade på servitrisen som blinkade åt mej, men övervann frestel
sen och sa nej. 

Handlarn skulle ha 75 kronor för skidorna. — Skriv upp det på gub
ben, sa jag. Han får dra av det på min lön. 

Efter tre månader som dräng ägde jag ännu ingen ren. Och jag låg 
back med en månadslön. Min renägardröm hade börjat få inslag av 
en blinkande servitris på ett litet fjällpensionat. Det var ett farligt 
dröminslag och jag försökte ruska den av mej. 

Det gick inte. En kväll stod jag stammande i pensionatets kök. Det 
var dans i byn. Jodå, hon ville följa med. 

— Men, sa hon, tänker du dansa med dom där. 
Jag tittade ner på mina lapptussar och skämdes. 
— Nej, ja, nej — jag har andra skor. 
Handlarna ville ha 50 kronor för pjäxorna. — Skriv upp det på gub

ben, sa jag. Jag tar den där norsktröjan också. 
Den gången behövde jag bara betala för maten på pensionatet. 
Lycklig och med virvlande bilder av en servitris och en renhjord på 

näthinnan drog jag åter till fjälls. Nu var jag skyldig gubben 160 
kronor, men det tänkte jag inte så mycket på. 

I snöstorm och dimma flyttade vi med hjorden ner till vinterbetes-
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landet. En arbetsfylld tid följde. Det var is på renmossan nere i sko
garna och vi slet dag och natt för att hålla hjorden samman. 

En kväll när vi hade bara en renskalle och en halv limpa att äta 
började drängen med käften att räkna på fingrarna: 

— Vet ni det är julafton? 
Det var min första jul hemifrån. Det tjocknade till i halsen och jag 

gick ut på renvaktarstugans trappa och tittade upp mot stjärnorna. 
— Jag blir aldrig riklapp, tänkte jag. Aldrig! 
Det blev julnatt och jag drömde bara om en blinkande servitris på 

ett fjällpensionat. Mina drömrenar hade lämnat mej. 
Jag frös mig genom vintern medan jag jagade renkungens renar över 

skogsåsarna. Renarna hann jag fatt — men aldrig min skuld till honom. 
Tvärtom, den bara ökade. 

— Snart är du lika fast som vi, sa drängen med käften. Du som skul
le bli pamp. Ha, ha. 

Nej, det får inte hända, tänkte jag. Efter två sömnlösa nätter skrev 
jag hem: Snälla far och mor kan ni låna . . . 

Sen sålde jag pjäxorna och norsktröjan. 
Det var svårt att gå in genom dörren därhemma och jag stod länge 

tvekande utanför. 
Senare började jag vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Det var 

som att komma in i en annan värld, en värld av vetande och vyer. Hur 
trångt hade det inte varit i min hembygds fjälldalar, upptäckte jag. 

En lärare ville jag skulle bli journalist. Men min renägardröm var 
inte helt krossad när jag lämnade skolan. En fattig sameyngling som vill 
bli renägare har emellertid bara en väg dit: drängvägen. Och det fanns 
ingen drängtjänst ledig för mig. Jag for till södra Sverige och började 
studera igen. 

Sedan kom jag in på journalistbanan. Blev reportagenomad i stället 
för rennomad. 

Men jag tänker ofta på min renskötartid. Jag tänker på de många 
fattiga sameynglingar som liksom jag går med en dröm att bli renägare. 

Faktum är följande: Det finns i vårt välfärdssamhälle ett glömt 
proletariat: rendrängarna. En alltför liten grupp för politiker att fria 
till. Men dom finns där och går en väg i förnedring. Det finns ren
drängar som i dag har en lön på ett par hundra kronor i månaden. 
Renskötseln är en orättvis näring. Medan stora renkrösusar vinner en 
mer än dräglig bärgning ur renmarkerna finns de som lever på gränsen 
till existensminimum. Rätten att utnyttja dessa marker är också en fråga 
om ägande. Exempel: Om en rendräng ledsnar på jobbet och far ner 
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till skogen och hugger timmer riskerar han att mista sina fiske-, jakt-
och renrättigheter i sin lappby. Om renpatron ledsnar att sitta i sin 
fjälldal och reser ner till Stockholm och öppnar en charkuteributik har 
han full rättighet att åka upp till sin fjälldal och fiska på semestern. 
Huvudsaken är att han håller rendräng för sina djur. 

Renskötseln är dessutom diskriminerande för samekvinnorna. De sak
nar rösträtt i sin egen by. Vid lappbysammanträden får endast hus
bönderna tala. Om en man som är renägare gifter sig med en icke same 
får kvinnan rätt till renskötsel. Om en kvinnlig renägare gifter sig med 
»en svensk» förlorar hon rätten. Tillspetsat kan man säga så här: hon 
drivs tit från sin by. 

Hur länge ska lappdrängarna och samekvinnorna tiga ? 
Renskötseln befinner sig i en kris. Situationen i ett nötskal: en ålder

domlig närings kärva möte med en hastigt framryckande teknocivilisa-
tion. Gruvor, vattenregleringar, skogsvård, turism inkräktar på same
markerna. Samtidigt som det behövs större renhjordar för att de som 
sysslar med renskötseln ska ha dräglig bärgning krymper renbeteslanden. 

Men det finns också en inre kris. Den förorsakas bl a av att urvalet 
till renskötseln sker genom renlängden, d v s den förteckning på hur 
många renar respektive lappbymedlem äger. Därför lämnar många 
sameungdomar renskötseln. 
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Pojkdröm - verklighet 

Olle Andersson drömde om att bli riklapp — han blev journalist. 

I I . 



Renskötarlinje på högstadiet 

I Gällivare finns Sveriges enda samehögstadium. Här har sedan tre år 
samebarn från Karesuando i norr till Härjedalen i söder möjlighet till 
en bättre utbildning än tidigare. 1966 har också för högsta klassen 
9 y inrättats en speciell linje för blivande renskötare — 9 r. Denna linje 
är helt frivillig. 

Samehögstadiet har i höst fått nya lokaler — en förnämlig byggnad 
i tegel vägg i vägg med Gällivares egen nyuppförda. I sameskolan går 
för närvarande ett 140-tal elever. Av dessa 58 i 9 y. Hälften av pojkar
na i nian har valt renskötarlinjen. 

— I renskötarlinjen 9 r ingår tio veckors praktisk verksamhet ute 
på fältet, omtalar studierektor Nikolaus Kuhmunen som är lärare i den
na linje. 

— Vi började redan i sommar då tio pojkar från skilda håll deltog 
tre veckor i en praktisk kurs som ordnats i Vilhelmina södra. De tio 
pojkarna var mycket intresserade. De fick aktivt delta i praktisk ren
skötsel, insamling av djur, vaktning, studium av sammarbetesmarker, 
gräs, mossor, lavar, renarnas beteende under olika väderleksförhållanden, 
hur de reagerar inför insekter och parasiter av olika slag — korm, nos-
flugor etc. 

— Under hösten har de också fått vara med på den så kallade sarv-
slakten, då höstens första gallring av tjurbeståndet utförs. Eleverna har 
också besökt renforskningsstationen söder om Gällivare och fått in
sikter hur verksamheten där pågår. Vegetationen på närliggande fjäll 
— Dundret — har också investerats, likaså fjällområdets olika vegeta
tionsbälten. De blivande renskötarna har gjort skogsexkursioner för att 
utröna vilken inverkan avverkade skogshyggen, kalhyggen, brända hyg
gen etc kan ha på renbetet. Varje måndag skall kursdeltagarna få del
ta i praktisk renskötsel ute i markerna intill Gällivare. 

Renskötselns hela årscykel skall följas. De tio pojkarna skall delta 
aktivt vid höstrajden från fjällen till skogsbetesområdena och på våren 
renarnas flyttning från vinterbetena till sommarbeteslanden i högfjällen. 

Det ingår givetvis att man härvid får praktisk kännedom om de mo
derna hjälpmedel som kommer till användning, snöscootrar, radio-
telefoni m m. 

— Beträffande snöscootern har denna allt mer börjat ersätta drag
renen, skidorna och akjan. Den har visat sig mycket användbar vid 
material- och persontransporter och kommer sannolikt att på kort tid 
göra såväl dragrenen som akjan överflödig, anser rektor Kuhmunen. 
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Forsvadning. Varje renskötare måste känna till rätt teknik för vadning av de strida 
tjälljokkarna. Det ingår i renskötarlinjens kurser. 
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Geologisk- och växtexkursion. Ännu i början av augusti ligger is och snö kvar, men 
pojkarna trivs. 
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Radio ovärderlig 

— Även radiotelefonen har blivit ett uppskattat och allmänt förekom
mande kommunikationsmedel bland renskötarna. Radion har visat sig 
ovärderlig i renskötseln där man nu trots enorma avstånd kan hålla 
kontakt, ge varann upplysningar om renarnas rörelser och annat av 
vikt för arbetet och för att inbespara tid. 

— Skidon eller snöscootern skulle också slagit igenom i ännu större 
utsträckning om den inte ställt sig för kostsam i anskaffning. Men under
visningen i 9 r går ut ifrån att scootern är ett hjälpmedel för rationell 
renskötsel — likaså skall motorsåg räknas dit. Undervisningen omfattar 
därför också verkstads- och reparationsundervisning för att de blivande 
renskötarna skall klara reparation och skötsel av dessa motordrivna 
hjälpmedel. 

Det är mycket en renskötare bör kunna för att klara sitt jobb under 
de oftast mycket extrema förhållanden som råder inom denna egen
artade näring. Renskötarens liv är ofta mycket strävsamt och rikt på 
strapatser där mångårig träning ger de bästa chanserna att klara sig. 
Han låter sig inte gärna överraskas av snöstormar på kalfjället. Men 
om detta ändå inträffar är det inte bara utrustning, klädsel och kondi
tion som blir avgörande för att han skall klara sig utan även förslagen
het och en nästan intuitiv känsla för terrängens möjlighet till skydd. 

Kanske låter det inte så märkvärdigt att slå tält och göra eld. Men 
i fjällvärlden behövs speciella kunskaper och insikter för att klara så
dana detaljer. 

Och det mesta ingår i 9 r:s kursplan. Den unge renskötaren skall 
aldrig behöva stå handfallen även om han blir skild från äldre och 
erfarnare kolleger. Och kanske kan kursen komma med rön som är 
okända på vissa renskötarområden och kan bli till nytta för dem som 
verkar inom dessa. 

Renskötaryrket lockar 

Renskötarens fria men hårda yrke fascinerar ännu många ynglingar 
bland samerna. Och den som växt upp inom renskötseln och blivit van 
vid yrkesutövandet kan knappast tänka sig något annat han kan trivas 
med. Försök har gjorts. Men oftast har renskötaren återvänt till sin nä
ring. Däremot utövar renskötseln ingen lockelse för sameflickorna. Det
ta visar också med tydlighet det förhållandet att ingen av de omkring 
30 flickorna i högstadiets 9 y vågat sig på renskötarlinjen. De vill pröva 
andra möjligheter, helst inom kontors-, handels- eller sjukvårds
branschen. 
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— Renskötarlinjen är ett led i rennäringens rationalisering. Och var
je näring behöver sin utbildning för att ge så god avkastning som möj
ligt. Även om eleverna i R-linjen inte blir fullgoda renskötare i och 
med att kursen är avslutad kommer den otvivelaktigt att bli till stor 
nytta och en god plattform för elevernas fortsatta praktiska verksamhet, 
anser rektor Kuhmunen. 

— Att den nya grundskolan <med högstadieundervisning rönt samer-
nas fulla gillande visar bland annat att skolan hösten 1966 fick dubbelt 
så många elever som man räknat med. Vi hade räknat med ett 20-tal 
elever per årskull och fick mer än dubbelt. Kanske får vi småningom 
räkna med en viss avtappning här vid högstadiet i Gällivare när grund
skolan slår igenom även på andra håll. 

Reporter: ALF LIDGREN 

Eleverna får baka sitt eget bröd under fältstudiekursen 
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En svensk yrkesutövare . . . 

Av byrådirektör EDMUND ANDERSSON, Luleå 

Så långt historien känner har samerna intagit en särställning i sam
hällslivet. Det är framförallt den nomadiserande tillvaron i de mest 
ensliga delarna av vårt land, men också ensidigheten i näringsutöv
ningen, som bidragit till att skapa denna särprägel. Dessa omständig
heter har emellertid också lett till att samerna ej på samma sätt som 
den övriga befolkningen kunnat få del av den allmänna utveckling som 
ägt rum i vårt land. De kan emellertid med fog göra anspråk på att 
få njuta samma omsorger i materiellt och kulturellt hänseende som 
rikets övriga medborgare. Det bör därför vara angeläget att närmare 
granska de hittillsvarande insatserna för att främja samernas intressen, 
men också att redovisa de åtgärder som nu vidtagas eller erfordras för 
att kunna tillförsäkra dem levnadsvillkor i paritet med den övriga be
folkningen. 

Redan inledningsvis bör erinras om, att större delen av samebefolk
ningen lämnat den traditionella renskötseln. Dessa ägnar sig numera åt 
andra sysselsättningar inom jordbruk, hantverk och industri samt olika 
servicenäringar, men även åt undervisning och olika administrativa 
uppgifter i samhället. Man måste därför vid behandlingen av frågor 
som rör samebefolkningen hålla isär de problem som gäller de ren-
skötande och övriga. Den senare gruppen har redan så integrerats i det 
svenska samhället, att det ej längre finns anledning att dryfta deras 
näringsproblem i särskild ordning. I den mån deras vistelse och verk
samhet fortfarande är förlagd till lappmarken gäller samma problem 
för dem som för den övriga befolkningen i vårt lands glesbygdsom
råden. Dessa problem har i annan ordning uppmärksammats av stats
makterna. I den förra gruppen, de som fortfarande är knutna till ren
skötseln, har under senare tid svårartade ekonomiska och sociala pro
blem uppstått. I det följande behandlas därför i huvudsak endast situa
tionen bland de renskötande samerna, en liten minoritet, vars intressen 
måste avvägas mot den övriga befolkningens, men som kan och bör 
behandlas med stor generositet, inte minst mot bakgrunden av det histo
riska perspektivet. 

Nordkalottens urinvånare 

Etniskt sett utgör samerna en speciell folkgrupp. Yrkesutövningen har 
helt eller delvis format de flesta kulturdragen hos samerna: språket, 
levnadsformen och materiella förhållanden. Renskötseln jämte jakt och 
fiske har så långt man känner till utgjort deras huvudsakliga närings
fång. Ordnade renflyttningar synes ha förekommit för mer än tusen år 
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sedan. Enligt en teori var det konung Magnus Ladulås som under se
nare hälften av 1200-talet för första gången knöt de nomadiserande 
samerna till den svenska staten. 

I forntiden var samerna ensamma om landet på Nordkalotten, d v s 
allt land norr om polcirkeln i Norge, Sverige och Finland. Det är för 
övrigt troligt att hela norra Norrland utgjorde samernas domäner. 
»Finnarna», den gamla nordiska benämningen på samerna, befolkade 
de landområden som då kallades Finnmarken. Även om gränsdrag
ningen för detta område fortfarande diskuteras kan antagas att i forn
tiden området sträckte sig långt nedan polcirkeln. 

Samernas ställning i Sverige 

Under tiden fram till mitten av 1600-talet och i stor utsträckning ytter
ligare under 200 år ansågs dessa delar av Sverige som ett land där 
samerna i full frihet hade rätt att vistas och arbeta. Visserligen hade 
den svenska administrationen långt tidigare ingripit i samernas liv 
genom direktiv som Magnus Ladulås utfärdade och som gav vissa pri
vilegier till de köpmän (de s k birkarlarna), som drev handel med sa
merna. Dessa privilegier bestod troligen till en början huvudsakligen i 
skatteindrivning, men rätten utsträcktes till att också råda över dem. 
Därvid uppkom ett direkt under konungen verkande fogdevälde. 

De lagar som då gällde var sådana, att de tillförsäkrade samerna en 
rättvis behandling. Lagen och domstolarna tog hänsyn till deras syn
punkter och samerna kunde exempelvis tjänstgöra som länsmän under 
lappfogden. De satt alltid som nämndemän i domstolarna och var där
med med och dömde i angelägenheter som berörde samerna och deras 
intressen. 

Exploateringen av malmfyndigheter vid Näsa silvergruva, som upp
täcktes 1635, blev inledningen till en försämring av samernas rättsliga 
ställning i vårt land. Deras frihet beskars och de tvingades att deltaga 
i såväl brytning och förädling av malmen som att transportera den med 
sina renar. De människor som hade att övervaka rättsskyddet blundade 
för eller kanske själva bidrog till att förut fria medborgare, som varit 
vana att sköta sig själva och sin egendom, förvandlades till tvångsarbe
tare. 

Under 1700-talet uppstod påtagliga motsättningar mellan samer och 
nybyggare. På 1800-talet skärptes dessa motsättningar för att på vissa 
håll kulminera i öppna konflikter. Orsakerna var den nya uppfattning
en hos de svenska myndigheterna, att de som ville driva jordbruk hade 
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större rätt till landet än samerna, som nyttjade det till betesmark för 
sina renar. Den kampen vann sålunda med myndigheternas stöd ny
byggarna. Då naturtillgångarna i övre Norrland, skogen, malmen och 
vattenkraften, alltmer vann intresse, ansågs det självklart att samhället 
skulle ha rätt att bestämma av vem och på vilka villkor dessa rikedomar 
skulle exploateras. 

En av orsakerna till det nedbrytande av samernas rättsskydd som ge
nomförts under de senaste århundradena synes vara, att lagar stiftades 
och förordningar antogs som överförde en mångfald ärenden från det 
ordinarie domstolsväsendet, där samerna haft starkt skydd och medbe
stämmanderätt, till administrativa myndigheter. 

Även om samerna av vissa förvaltningar och många enskilda tjänste
män tidigare utsatts för nära nog rättsvidriga behandlingsmetoder kan 
konstateras att senare års praktiska resultat av överläggningar och 
framställningar gått i positiv riktning. Lappfrågans behandling i Nor
diska rådet under 1959 utgjorde ett steg i strävandena att förbättra 
den renskötande befolkningens förhållanden. I rekommendationer till 
regeringarna i Finland, Norge och Sverige framhölls nödvändigheten 
av att samerna tillförsäkrades en levnadsstandard i paritet med andra 
medborgare. Rådet uttalade sig även i ersättningsfrågan till samerna, 
och ansåg att principen om full ersättning för förlorade förmåner borde 
fastslås. Det anfördes vidare att produktiviteten borde ökas genom ra
tionalisering av driftsmetoderna. Detta skulle ske under ökat inflytande 
från renskötarna. 

En annan åtgärd av betydelse när det gäller garantierna för en rätts-
säker tillvaro för samerna utgör JO:s skrivelse till regeringen den 24 
januari 1966. I denna erinras bl a dels om det självklara i att myndig
heterna redan på preliminärstadiet vid projekteringar, som kan med
föra menliga ingrepp i renskötseln, skall inhämta samernas mening 
i frågan, dels om behovet av en effektivare organisation för att bevaka 
de renskötande samernas speciella rättigheter gentemot kronan och 
andra rättighetsinnehavare. 

De renskötande samerna 

Antalet svenska samer beräknas för närvarande utgöra ca 10 000 per
soner. Av dessa tillhör drygt 2 500 den renskötande befolkningen. 

Under innevarande sekel har den inom renskötseln sysselsatta befolk
ningen undergått en mycket betydande minskning. År 1900 var 3 929 
personer sysselsatta i renskötsel. Trettio år senare hade antalet sjunkit 
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med över tusen personer och utgjorde då 2 824. Vid räkningen år 1958 
fanns 2 664 personer sysselsatta inom renskötseln och år 1965 uppgick 
antalet till drygt 2 500. Av dessa var inte mindre än 1 863 bosatta i 
Norrbottens län. Ca 12 procent var hemmahörande i lappbyarna i Jämt
lands län och 10 procent i Västerbottens län. 

De senaste tjugo åren, då förändringen var mindre än under seklets 
början, minskade de renskötande samerna med omkring 10 procent. 
I Norrbotten var emellertid utvecklingen annorlunda. Sålunda ökade 
exempelvis under samma tid antalet i området norr om Torne älv med 
ca 5 procent. De avvikelser Norrbottens län i detta avseende uppvisar 
vid jämförelse med andra län har i betydande grad påverkat — som 
också kommer att framgå av det följande — försörjningssituationen 
och sysselsättningsläget bland samerna. 

Som framgått av det tidigare sagda är huvudparten av vårt lands 
renskötande samer bosatta i Norrbottens län. I fortsättningen behandlas 
därför mer ingående situationen bland samerna i detta län än i övriga. 

Renantalet i Sverige 

De senaste tjugo åren har renantalet i Sverige utgjort genomsnittligt 
240 000, därav i Norrbotten 175 000. Under åren 1945—1960 var i 
detta län renantalet ovan lappmarksgränsen i genomsnitt 150 000. En
ligt renlängden år 1964 utgjorde antalet renar ovan lappmarksgränsen 
133 773. Länsstyrelsen i Norrbottens län har i en översiktlig plan gäl
lande renskötseln ansett det lämpliga normalantalet renar inom detta 
område vara 158 000, ett renantal som således överstiger nuvarande med 
ca 25 000. För lågt renantal med hänsyn till betesmarkerna uppvisar 
främst Karesuando- och Jokkmokksområdena. I dessa områden kan 
hållas ytterligare nära 20 000 renar. Det låga renantalet har medfört 
ekonomiska konsekvenser, vilket i det följande mer ingående belyses. 

Svåra problem i Norrbottens län 

I renskötselområdet ovan lappmarksgränsen i Norrbottens län fanns år 
1964 enligt länsstyrelsens nyssnämnda utredning 483 renskötande hus
håll (familjer). Med de beräkningar om erforderligt renantal som an
ses gälla, för att tillfredsställande försörjning skall erhållas, minst 500 
renar per familj, finns nu plats för 316 hushåll, överskottet utgör så
lunda 167 familjer. Det innebär att endast ca 1 200 av de nuvarande 
drygt 1 800 samerna kan få försörjning av rennäringen. Med nuva-

55 



rande renantal kan för övrigt inte mer än 1 000 personer anses få dräg
lig försörjning. 

Det från försörjningssynpunkt mest prekära läget har uppstått i de 
fem överbefolkade samebyar som är belägna norr om Torne älv, de s k 
Nordbyarna. Det bor 631 samer i 157 familjer i området, vars renbetes
marker dock beräknas erbjuda endast ca 90 familjer tillräcklig försörj
ning. För att ytterligare belysa situationen kan ur länsstyrelsens utred
ning nämnas, att medan antalet renar per person under åren 1945— 
1960 i de fem byarna genomsnittligt var 70, så hade renantalet vintern 
1964/65 nedgått till 48 per person. Det bör erinras om att 125 renar per 
person är minimibehovet, eftersom genomsnittsfamiljen i området består 
av 4 personer. 

Samernas speciella problem 

Den ekonomiska utvecklingen i vårt land har medfört en betydande år
lig standardhöjning hos flertalet av rikets invånare. De renskötande 
samerna har ej på samma sätt lyckats få del av den förbättrade stan
darden. Orsakerna härtill är flera. Den nyssnämnda överbefolkningen 
inom renskötseln är den främsta. Befolkningens isolerade bosättning i 
trakter som ej kan erbjuda annan sysselsättning som försörjningskom
plement är en annan. Felaktiga slaktmetoder både i vad avser tid för 
slakten och varans behandling är ytterligare en. Bristen på tekniska an
ordningar som underlättar arbetet, men även brister i yrkesutbildningen 
utgör ytterligare orsaker till det dåliga ekonomiska utbytet. Skall sa
merna kunna nå andra medborgares sociala nivå och därjämte få del 
av den fortsatta standardhöjningen erfordras, dels en vittgående inre 
strukturrationalisering av rennäringen, och dels att driften ges allmänt 
bättre betingelser. 

Även om avkastningen av renskötseln genom nya slaktmetoder och i 
övrigt förbättrade driftförhållanden bör kunna höjas betydligt, är det 
troligt att ökade omkostnader och önskemål om ytterligare höjd in
komstnivå i en nära framtid medför behov av ett reninnehav av dubbel 
storlek, d v s 1 000 renar per familj. I så fall skulle bara en tredjedel 
av de nu renskötande samerna ha framtida försörjning av rennäringen. 
För övrigt kan det vara förnuftigt att ha siktet inställt på ett reninne
hav av denna storleksordning. För samerna och rennäringens framtida 
ställning torde detta vara nödvändigt, om man inte snart åter skall 
komma i sämre läge än andra svenska samhällsmedborgare. Det in
vesterade kapitalet i företag av den storleksordningen kan ej heller an
ses avskräckande. 
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Den misär i vilken många samer nu lever synes vidare ha sin grund 
i en rad andra högst irrationella faktorer. Än i dag finns det folk i 
framstående samhällsställning som tror att samekulturen kan bibehållas 
genom att kvarhålla samerna i traditionell yrkesutövning under urgam
la nomadiserande livsformer. Många anser också en sådan fortsatt ut
övning av näringen värdefull för vårt land som turistattraktion. Därvid 
har ej hänsyn tagits till att samerna vare sig bör eller får ställas utanför 
möjligheten att tillgodogöra sig allmänna standardförbättringar. En 
förslummad folkrest representerar för övrigt dåligt en gammal kultur 
och utgör en föga värdig turistattraktion. En välbärgad samisk folk
stam med moderna tekniska anordningar, hygieniska slaktmetoder och 
god yrkesutbildning representerar däremot värdigt nordkalottens ur
invånare. 

Många av samernas problem skulle redan varit lösta om landets 
övriga medborgare ville betrakta samen som helt vanlig svensk, en 
svensk medborgare med samma rättigheter, men också med samma 
skyldigheter som gäller alla andra. Samerna och rennäringen omges i 
alltför hög grad av ett exotiskt skimmer, som i sin tur lockar tillskyn-
dare i form av experter och beskyddare, vilka endast försvårar samernas 
inlemmande i ett normalt samhällsliv. Det är viktigt att samerna skakar 
av sig huvudparten av dessa »förståsigpåare». Svårare för samerna är 
att komma ur det förmynderskap som samhället i olika former utövar 
och som inte gäller andra medborgare. Men också detta måste lösas. 
Den pågående rennäringsutredningen bör kunna lämna förslag härom. 
Som andra yrkesutövare bör och kan samerna i egen föreningsrörelse 
sköta sina problem. Först då blir samerna också underkunniga om pro
blemens räckvidd och kan medverka till att lösa dem. Det sagda får 
dock även anses innebära att samerna själva ej får bygga upp murar 
som försvårar inlemmandet i den svenska gemenskapen. Särskilda sko
lor för samer och särskilda bestämmelser i övrigt motverkar detta syfte. 
Samekulturen måste bevaras på annat sätt. 

Det nyss sagda utgör några viktiga förutsättningar för en definitiv 
lösning av samernas sysselsättnings- och därmed också försörjningspro
blem. 

Sysselsättningsfrämjande åtgärder 

Vid samernas landsmöte i Östersund den 11—13 mars 1964 antogs en 
resolution om rennäringen, vari anfördes att arbetsmarknadsverket och 
Svenska Samernas Riksförbund (SSR) borde i samarbete planmässigt 
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bearbeta bl a bostads- och sysselsättningsproblemen bland rennäringens 
utövare. Till grund för resolutionen låg i hög grad de svåra sociala för
hållandena och undersysselsättningen i samebyarna norr om Torne 
träsk. 

Resolutionen och sedermera överläggningar i arbetsmarknadsstyrel
sen ledde till en rad åtgärder i syfte att förbättra samernas sysselsätt
ningsförhållanden. Länsstyrelsen i Norrbottens län framlade redan som
maren 1964 en plan med förslag till åtgärder i syfte att förbättra för
hållandena i Nordbyarna. I början av år 1966 avgav länsstyrelsen där
jämte en översiktlig plan till främjande av renskötseln i Norrbottens län 
under femårsperioden 1966—1970. 

Redan då länsstyrelsens första plan framlades beslöt arbetsmark
nadsstyrelsen, för att avhjälpa den mest prekära situationen i Nord
byarna, att ställa 6 milj kronor till länsarbetsnämndens i Norrbottens 
län förfogande för att med 2 milj kronor vardera under tre budgetår 
nyttjas till beredskapsarbeten för renskötselns driftsanläggningar. Drygt 
två år har nu gått sedan dessa medel anslogs. Ett betydande antal ange
lägna anläggningar har kommit till stånd. Som exempel kan nämnas 
renstängsel efter riksgränsen mot Finland, renvaktstugor, som i hög 
grad verkar hälsofrämjande, då övernattning under renflyttningarna 
hittills fått ske på fjället eller i bästa fall under en gran, vägar, varav 
den s k Pulsujärvi-vägen på gränsen mellan Karesuando och Kiruna 
kommuner nu leder in till renbetesmarkerna i lågfjällsområdet i förut 
väglöst land, det ändamålsenliga och moderna slakteriet i Aitejokk etc. 

Länsarbetsnämnden i Norrbottens län har också vidtagit andra åt
gärder i syfte att avhjälpa sysselsättningsproblemen i Nordbyarna. 
Främst har dessa åtgärder varit inriktade på vidgad arbetsförmedlings-
och omskolningsverksamhet, men även ett par fortbildningskurser i 
sameslöjd för i rennäringen verksamma har anordnats. En med sa
mernas levnadsförhållanden väl förtrogen person har anställts vid ar
betsförmedlingen för att i området tillsammans med representanter för 
Svenska Samernas Riksförbund lämna information om situationen i 
rennäringen och om de andra försörjningsmöjligheter som finns att till
gå i riket. På förslag av länsarbetsnämnden har också Kiruna stad 
gjort ett försök med skyddad verksamhet för äldre samer i f d nomad
skolan i Jukkasjärvi. Verksamheten har under hösten 1966 ersatts med 
en hemslöjdscentral. Ett 20-tal hemmasamefruar ägnar sig under en 
heltidsanställd konsulents ledning åt sameslöjd. 

De nyss nämnda åtgärderna ledde under år 1965 till att närmare 50 
samer från Nordbyarna kunde beredas arbete i öppna marknaden, var-
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av drygt hälften i stadigvarande arbeten. 26 samer kunde under året 
beredas utbildning vid omskolningskurser eller i det reguljära utbild
ningsväsendet i skilda delar av landet. Ett 50-tal samer deltog därjämte 
i fortbildningskurser. Därtill kommer att ca 30 samer kunde sysselsättas 
i beredskapsarbeten. 

Då arbetsmarknadsåtgärderna kommit att beröra en betydande del av 
befolkningen i Nordbyarna har försörjningssituationen redan i många 
avseenden förändrats. De katastrofhotade samerna, som för två år se
dan levde i svår fattigdom ooh under miserabla bostadsförhållanden, 
befinner sig nu i ett bättre läge. Situationen i Nordbyarna är nu i 
stort sett inte annorlunda än i Norrbottens övriga glesbygd. 

Under 1966 har länsarbetsnämnden utsträckt den särskilda verksam
heten bland samerna till att omfatta hela länet. Insatserna, särskilt i 
vad avser arbetsförmedlings- och omskolningsverksamheten, koncen
treras nu till Jokkmokksområdet, där svåra problem uppstått i vissa 
byar. Vid flera sammankomster och i särskilt cirkulär till ordnings
mannen i samebyarna har länsarbetsnämnden lämnat upplysningar om 
situationen i området och om de planerade åtgärderna. Samernas in
flytande har garanterats genom att åtgärderna planeras i en samar
betsgrupp med representanter för Svenska Samernas Riksförbund och 
länsarbetsnämnden. 

Som framgått av det tidigare sagda är de renskötande samernas antal 
och därmed också renskötseln av betydligt mindre omfattning i Väster
bottens och Jämtlands län. Problem saknas emellertid inte helt bland 
samerna där. De problem som uppstått har myndigheterna sökt lösa 
genom åtgärder av skilda slag. För att skaffa sig närmare kännedom 
om behovet av särskilda åtgärder har exempelvis Vilhelmina kommun 
i Västerbottens län påbörjat ett organiserat samarbete med samerna, 
som också tillförsäkrats visst inflytande i de kommunala organen genom 
ombud från samebyarnas byafullmäktige. 

Länsarbetsnämnden i Västerbottens län har för att lösa sysselsätt
ningsfrågan för en del äldre samer och samtidigt bidra till att stödja 
rendriften utfört renstängsel som beredskapsarbeten. I syfte att vidga 
möjligheterna till hemarbete har också nämnden anordnat hemslöjds
kurser för ett 20-täl samer. I de båda senast nämnda länen har liksom 
i Norrbottens län också anordnats slakterikurser för samer. 

Samernas framtid 

Rennäringen står inför en omdaning av betydande format. Nära hälften 
av de renskötande samerna måste i en nära framtid söka sig andra för-
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sörjningskällor. Det innebär en smärtsam operation som kräver stöd och 
förståelse från övriga befolkningsgrupper. Allteftersom stabila företag 
inom renskötseln växer fram kommer emellertid samernas sociala för
hållanden och därmed deras anseende att förbättras. Det är angeläget 
att omställningsprocessen genomförs snabbast möjligt. Eftersom samerna 
fortfarande står under särskilt förmynderskap kan denna omställning 
icke ske utan särskilt samhällsstöd. 

Skall samerna nå likställighet med övriga svenska medborgare er
fordras att de åter (som för 300 år sedan) ges rätten att genom egna 
företrädare och sammanslutningar föra talan i egen sak. De bör också 
återfå förtroendet att förvalta egna medel under fastställda former. 
Samerna måste få sin ställning garanterad genom tidsenliga lagar i 
enlighet med vår demokratiska syn på folkminoriteters ställning. Det 
är angeläget att myndigheterna och landets övriga medborgare börjar 
betrakta den renskötande samen som en vanlig svensk yrkesutövare i en 
visserligen säregen rnen ingalunda underlig näring. 

60 



Ett av de viktigaste momenten vid renslakten är tillvaratagande av bällingarna. 
(Huden på renens underben.) Slöjdkonsulent Paulus Utsi, Murjek, har konstruerat en 
anordning för skrapning av bällingar. Den ses här i arbete. Meningen är att slöjdarna 
skall få bra råvara. Enbart inom Soppero tillverkade 1965 21 kvinnor 1 290 par skor. 
Maskinen kostar ca 7 000 kr. Alla har inte råd att skaffa den. Man har därför tänkt 
centralisera verksamheten till t ex Porjus, där en fabrik med tonvikt på bällingar, 
hudar och horn från 30 000 renar per år kunde bereda arbete åt 8—10 personer. 
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Skott från Grankullen, Fatmomakke, en stilig sydsame 
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Lill-Britta från Vardefjäll. En samekvinna, som levt under svåra förhållanden i fjäll
världen. 

Gamle rendrängen Magnus Fjällström från Gitsfjället njutande av kaffetåren. 



Den sociala omsorgen om samerna 

Av socialchef SVEN FISK, Vilhelmina 

Samerna skall anpassas till det moderna svenska samhällslivet. Denna 
omställningsprocess är smärtsam för många saaraer på grund av att det 
måste ske en radikal förändring i såväl livsföring som näringsutövning. 
I grova drag har denna omställning tre sidor, en ekonomisk, en social 
och en kulturell. Om man närmare studerar samernas förhållanden i 
vårt land skall man finna att både debatt och aktivitet under de senaste 
åren framförallt koncentrerats kring frågor rörande renskötselnäringen. 
Det har alltså varit den ekonomiska sidan som rönt den största upp
märksamheten. De flesta utredningar har ensidigt koncentrerats på 
renskötseln, trots att det stora flertalet samer redan lämnat denna nä
ringsgren. Den kulturella sidan har uppmärksammats främst som en 
skolfråga, men även andra kulturyttringar har visats stort intresse. Där
emot synes det som om den sociala problematiken lämnats åt sidan. 
Detta förhållande är ganska märkligt när det för envar måste stå klart 
att det bland samerna, som den svenska befolkningen i övrigt, finns 
många olösta sociala problem. En fråga som mycket sällan berörts är 
hur åldringsvården skall ordnas för våra samepensionärer. Samernas 
sociala anpassning rymmer de flesta mänskliga samlevnadsproblem, 
men det går dock inte att komma ifrån att en del av problematiken 
är av specifik karaktär och kräver särskilda metoder. Om man skall få 
de rätta perspektiven på de ålderstigna samernas situation i vårt land 
är det nödvändigt att se samefrågan i dess stora sammanhang. 

Samerna är etniskt sett en speciell folkgrupp i det svenska samhället. 
Så långt historien känner har samerna intagit en särställning; ett för
hållande som kanske främst präglats genom levnadsformerna, tidigare 
en nomadiserande tillvaro, och språket. I vårt land finns det ca 10 000 
samer och av dessa är ungefär 3 000 knutna till renskötseln -— den 
samiska befolkningens uråldriga huvudnäring. Sedan urminnes tider 
har samerna idkat renskötsel i de nordliga delarna av Sverige. Samer
nas rätt till renbeteslanden är reglerad genom 1928 års renbeteslag. De 
för renskötseln upplåtna områdena är indelade i så kallade lappbyar, 
44 till antalet. En lappby är en administrativ enhet vars system grundar 
sig på det gamla samiska sita-begreppet, arbetsfördelning, flyttningslag 
med tillhörande renhjord och betesmarker. 

De renskötande samerna har tidigare velat leva ett eget isolerat, 
fridfullt och i möjligaste mån självförsörjande liv i de avlägsna ödemar
kerna. Så länge de fick vara ensamma i lappmarkerna var de praktiskt 
taget ett uteslutande renskötande folk. Samernas första betydelsefulla 
konfrontation med den svenska befolkningen är av ganska sent historiskt 
datum. År 1424 omnämnes den första lappfogden och det torde ut-
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göra ett belägg för, att den svenska statsmakten först vid den tiden 
på allvar började utsträcka sitt välde över det samiska området. Men 
det var dock under 1600-talets senare del som samefolket i någon större 
omfattning kom i kontakt med den svenska bebyggelsen. Detta skedde 
i samband med att lappmarkerna öppnades för nybyggarkolonisation. 
Från äldsta tid och långt in på 1900-talet hade de renskötande samerna 
inte så ofta personliga kontakter med samhället. Det var statliga tjäns
temän som utgjorde länk mellan samerna och samhället. På något sätt 
har samerna levat utanför eller på sidan om det svenska samhället. En 
av anledningarna därtill står att finna i att det samiska levnadssättet 
varit mycket rörligt med en inte fast bosättning. Man tvingades att följa 
renarna på de ständiga vandringarna mellan skogslandens vinterbeten 
och sommarvistena uppe i fjällregionerna. Samerna har inte förrän i 
vår tid bildat vad vi kallar samhällen. Vi ska komma ihåg att det var 
samhället som flyttade upp till samernas landamären. Genom att samer-
nas förhållande till den bofasta befolkningen och dess samhällsbildningar 
reglerades av tjänstemän kom samerna i stor utsträckning att vara pas
siva i ställningstagandet till samhället, vilket haft negativa verkningar 
långt in i modern tid. 

År 1918 hölls i Östersund de svenska samernas första landsmöte. Det 
är ett märkligt år i samernas historia för det var första gången som 
man från organiserat samiskt håll sade ifrån att man själv ville vara 
med och besluta i sina egna angelägenheter. Det året bröts för första 
gången samernas passiva hållning till samhället. Bakom detta möte 
stod Åsele och Vilhelmina sameförening, vårt lands första sameförening, 
vilken därmed uträttade en pionjärgärning. Men det skulle dröja fram 
till år 1950 innan man kunde bilda Svenska Samernas Riksförbund. De 
som var initiativtagare och ledde de första samiska samlingssträvandena 
var alla sydsamer. Torkel Tomasson och Andreas Wilks från Vilhelmina, 
Gustav Park från Arjeplog och Jonas Åhrén från Frostviken var några 
av de ivrigaste kämparna. 

Det allmännas ansvar 

I likhet med det mänskliga livet i allmänhet är samernas aktuella 
situation i allt väsentligt ett resultat av tidigare utvecklingsprocesser. 
Genom att samerna bildar en liten minoritet är de helt hänvisade till 
majoritetsbefolkningens attityder, vilka betydelsefullt inverkar på same
frågans utveckling. Större delen av samebefolkningen har numera läm
nat renskötselnäringen för att ägna sig åt andra sysselsättningar. Därav 
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framgår att vi måste räkna med två grupper av samer, de renskötande 

och de som är verksamma inom andra näringsgrenar. Detta förhållande 

komplicerar frågan om hela samebefolkningens ställning i vårt sam

hälle. Det allmännas ansvar för att samerna tillerkänns lika gynnsamma 

levnadsförhållanden som befolkningen i övrigt måste gälla såväl de ur

baniserade samerna som dem, vilka bedriver renskötsel. För hela same

folket bör de reella möjligheterna finnas så att man socialt, ekonomiskt 

och kulturellt kan leva på samma nivå som den övriga befolkningen, 

under bevarandet av den samiska särarten. Vill man nå detta mål mås

te renskötseln få arbeta under goda förhållanden, men inte nog därmed, 

samerna bör i en annan utsträckning än hitintill utbildas för att deltaga 

i ett tidsenligt utnyttjande av vårt lands resurser. För närvarande är 

samebegreppet snävt knutet till renskötselnäringen. I och med att allt 

fler samer finner sin bärgning inom yrken, som i huvudsak utövas av 

majoritetsbefolkningen, ökas risken att dessa samer efter någon genera

tion helt assimilerats med den övriga befolkningen. Samekulturen måste 

vara levande och får inte enbart bestå i bevarandet av historiska kultur

element. Men först när samerna rättsligt, socialt och ekonomiskt fått 

en tryggad ställning kan deras kulturliv utvecklas i gynnsam riktning. 

Sedan sekelskiftet har den samiska åldringsvården varit föremål för 

utbyggnad. Tidigare var denna sociala verksamhet så gott som okänd. 

Det var två kyrkomän, biskop O Bergqvist och kyrkoherde Carl Edqvist, 

som i detta sekels början på ett framgångsrikt sätt inledde arbetet för 

en mer vänlig utformning av den samiska åldringsvården. Biskop Berg

qvist och kyrkoherde Edqvist lär ha ansett, att ur såväl etnologisk som 

humanitär synpunkt skulle gamla samer vårdas på för dem särskilt 

uppförda ålderdomshem. De första samiska ålderdomshemmen kom 

till stånd i Jokkmokk och Arjeplog för att sedan följas av hem i Karesu

ando, Sorsele och Undersåker. Dessa hem kom sålunda till på privata 

initiativ och genom insamlade och donerade medel. Det var en kristen 

missionsgärning som tog sig uttryck på detta sätt. 

Från samiskt håll ansåg man dessa aktiviteter vara mycket vidsynta 

och grundade på sakkunskap och humanitet. Det synes som om de 

gamla samerna var glada och tacksamma att få komma till dessa enkla 

hem. De första samiska ålderdomshemmen var till såväl utförande som 

funktion så tilltalande, att när staten under 1930-talet övertog huvud

parten av kostnaderna för samernas socialvård följde man samma idé

inriktning vid uppförandet av nya hem. Exempel härpå finns i de så 

kallade lapska ålderdomshem, som kom till bland annat i Arjeplog, 

Jukkasjärvi, Ammarnäs, Tärnaby och Vilhelmina. Vid den tidpunkten 
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ansåg man med rätta, att gamla samer måste, för att få ro och känna 
hemtrevnad, vårdas i för dem särskilda hem där deras människovärde 
erkändes och respekterades. Vid dessa hem kunde samerna under vän
liga former få bo tillsammans med bekanta och vänner från sin egen 
stam. Styresmän och personal försökte skapa något av genuin same
karaktär på hemmen för att de gamla skulle trivas och känna sig hem
mastadda. Vid flera av hemmen uppfördes kåtor i vilka de gamla på 
lämpliga tider fick sitta vid brasan, koka sitt kaffe och prata med var
andra orn livet i renskogen. 

Den svenska befolkningen har inte alltid bemött samerna med vänlig
het och förståelse och helt visst var det på sin tid befogat med samiska 
ålderdomshem. I våra dagar finns det två hem kvar där endast samer 
erhåller vård. Uppe i Jukkasjärvi finns det ett litet ålderdomshem där 
samtliga vårdtagare är samer. Detta hem skall läggas ned när Kiruna 
stads nya ålderdomshem är färdigbyggt. Det andra samiska hemmet 
finns i Undersåker. Hemmet, vilket drivs av en stiftelse, lär vara mycket 
omtyckt av samerna från Jämtland. 

Rent generellt kan man säga att samerna inte har någon större öns
kan att få komma till ålderdomshem. De samer som i dag nått upp i 
hög ålder har i stor utsträckning levt direkt eller indirekt på renskötsel
näringen. Dessa människor har format sina liv efter levnadsmönster 
som avviker markant från huvudbefolkningens. I likhet med alla andra 
människor vill även samerna så länge som möjligt leva kvar i den in
vanda imiljön. På grund av renskötselns specifika karaktär och de ren-
skötande samernas bosättning över spridda områden uppstår här ofta 
mycket svårbemästrade problem. Det är inte ovanligt att samer, som är 
boende på ålderdomshem, under sommaren flyttar till kåtan eller den 
gamla bostaden uppe i fjälltrakterna för att när den kalla årstiden in
träder åter komma ner till hemmet. Däremot är det ovanligt att de 
gamla samerna avviker från hemmet därför att de vantrivs. 

Att trivas tillsammans 

När Jokkmokks kommun i slutet av 1940-talet planerade att bygga ett 
nytt ålderdomshem ingick i de uppdragna riktlinjerna att vid hemmet 
inrätta en särskild avdelning för samer. Initiativet bemöttes med skarp 
kritik från samerna, vilka önskade sig ett eget ålderdomshem. Ordnings
mannen i Sirkas sameby anförde följande: »Jag har nämligen svårt att 
tro, att ett sådant hem med så många åldringar och liggande intill en 
livligt trafikerad gata skall kunna erbjuda den stillhet och det lugn, som 
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en gammal renskötare, van vid natur och frihet, skulle önska på ålderns 
dar. — Att vi önska ett eget lapskt ålderdomshem, beror inte på att 
vi ha något emot övriga sockenbor, utan därpå att vi mena, att vi ge
nom en sådan anordning ha större möjligheter att få en känsla av hem 
och icke av anstalt på gamla dar.» 

I samefolkets egen tidning stod följande att läsa: »I det planerade 
ålderdomshemmet i Jokkmokk skulle av nämnda 61 platser 8 avgränsas 
för samer. 53 åldriga svenskar av olika yrken och levnadsförhållanden 
och en obetydlig minoritet på 8 samer skulle sålunda här konfronteras 
med varandra i den ålder då anpassningsförmågan ihos parterna sjunkit 
till det minimala. Till följd härav och även av andra orsaker, som vore 
för vidlyftigt att gå in på, skulle alltså detta vackra och ståtliga ålder
domshem — i humanitetens namn — hysa inom sig en överväldigande 
majoritet, som självfallet skulle anse sig stå på en väsentligt högre kul
turståndpunkt än det fåtal samer, som funnes här och som därför också 
säkerligen skulle känna sig underlägsna ända därhän att de skulle söka 
hålla sig undan i sina rum så mycket som möjligt.» 

Man bör dock komma ihåg att detta synsätt inte var allenarådande i 
de samiska kretsarna. I Dikanäs inom Vilhelmina kommun uppfördes 
i början av 1930-talet ett lapskt ålderdomshem. Under de första åren 
vårdades endast samer på hemmet. Men då de gamla samerna inte 
trivdes riktigt bra på hemmet kunde man inte hålla det fullbelagt. Se
dan kommunen erhållit tillstånd att vid hemmet få vårda även andra 
än samer började de gamla samerna att trivas riktigt gott och känna 
sig hemmastadda. 

Helt säkert är det så att där motsättningarna mellan samerna och 
den övriga befolkningen är små ooh obetydliga där finns också goda ut
sikter för att man under trivsamma former skall kunna leva tillsammans. 
I dag finns det många exempel på att gamla samer lyckosamt funnit 
sig tillrätta på ålderdomshem där även icke samer är boende. Att pen
sionärer från såväl de samiska leden som befolkningen i övrigt till
sammans beredes vård på ålderdomshem är ett led i en riktigt förd 
åldringsvård. Om samerna isolerar sig löper deras kultur stor risk att 
förtvina. För att de samer som nått sin ålders höst skall erhålla tids
enlig vård förutsattes att de är boende på moderna ålderdomshem med 
tillfredsställande resurser. De mindre hemmen kommer säkerligen inte 
att utrustas enligt moderna principer och om man skulle bygga små 
samiska ålderdomshem hade detta till följd att de gamla samerna fick 
en vård av lägre kvalitet. Därtill bör vi göra klart för oss att morgon
dagens samepensionärer kommer att ha anspråk vilka står i paritet med 
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övriga pensionärers. Det kommer utan tvekan att inom en nära tid 
krävas högsta standard även på samernas åldringsvård. Utan tvekan är 
sådana krav berättigade. Några särskilda ålderdomshem för samerna bör 
inte uppföras enär dessa hem skulle dels bli av mindre storlek och där
för hålla en lägre standard, dels medverka till isolering av de gamla 
samerna. 

Vad gäller bosättningsfrågan för samepensionärerna i övrigt har flera 
kommuner i relativt stor omfattning byggt små ändamålsenliga bostads
hus i så nära anslutning till renskötarmiljön som möjligt. Men man 
har också renoverat gamla bostäder så att de blivit moderna och bju
dande en god komfort, samt uppfört pensionärshem. Karesuando kom
mun och Vilhelmina köping är ett par av de kommuner som fört en 
aktiv bostadspolitik även för samerna. Riktmärket har här varit att 
samerna skall förfoga över en bra och ändamålsenlig bostad. Då de ren-
skötande samerna i stor utsträckning haft mindre bra bostäder är det 
inte förvånande, att många gamla samer bor otillfredsställande. Bland 
den renskötande befolkningen är det mycket vanligt att man har två 
huvudvisten, ett på höst- och vårlandet och ett på vinterlandet. Bo
staden i höst- och vårlandet är ofta en så kallad renskötarbostad, vilken 
uppförts med bidrag och lån från staten, medan man i vinterlandet 
vanligen förhyrt stugor av mindre god standard. Genom att förfara på 
sådant sätt förfogar man över de sämsta bostäderna under den kalla 
årstiden. Detta förhållande gäller fjällsamerna. Skogssamerna har en 
fast bosättning. Tyvärr finns på sina håll fortfarande mycket att göra 
innan alla gamla samer bor under tillfredsställande former. Ett av pro
blemen vid placering av pensionärssmåstugor är att samerna ofta vill 
ha dem ocentralt belägna. Från kommunalt håll arbetar man efter den 
principen att även samernas bostäder bör ligga centralt i de större by
arna. Därigenom får man möjlighet att även till de gamla samer som 
lämnat sin aktiva tid nå ut med serviceanordningar av olika slag som 
hemhjälp, terapi och läkarbesök. 

För samer som varit boende i mycket avlägsna trakter har en del 
kommuner ordnat med inackordering hos familjer boende relativt cen
tralt, men ändock i närhet av fjällvärlden. Även detta förfaringssätt 
går ut på att den gamla samen skall få leva nära den trakt och miljö 
han älskar framför allt annat i denna värld. Det finns samer som före
drar en inackordering i familj, i de flesta fall hos någon släkting eller 
bekant, framför pensionärssmåstuga i centralorten där adekvat service 
kan lämnas. 

Den hemhjälps verksamhet som under de senaste åren så glädjande 

69 



expanderat över hela vårt land synes inte ha nått ut till sarnerna i nå

gon större omfattning. Det är önskvärt att även samepensionärerna får 

tilltro till denna hjälpform och på ett annat sätt än hitintill tillgodogör 

sig den. Förmodligen är det en viss konservatism som här lägger hinder 

för en gynnsam utveckling till de gamlas fromma. 

Ett sameproletariat 

I alla tider har det funnits samer som helt eller delvis saknat renar. 

Bland dessa människor har vi vad som skulle kunna kallas ett same

proletariat. Att det finns gamla och handikappade från denna grupp, 

som har det svårt, är en dyster realitet. Socialnämnderna i kommunerna 

inom det samiska området har här en stor och viktig uppgift i arbetet 

för att dessa människor skall få det bättre. Naturligtvis har inte alla sa

mer som lämnat renskötseln hamnat i social misär, men det finns dock 

vissa skillnader mellan den renskötande samen och den urbaniserade 

samen som tyvärr bär negativa följdtillstånd långt upp i hög ålder. Den 

same som lämnat renskötseln har alltid fått konkurrera inom olika yrkes

områden med landets övriga invånare, men ofta på sämre villkor. För 

den samen blir assimileringen snarare en tvingande nödvändighet än 

fria valmöjligheter. Detta förhållande har medverkat till att många av 

de urbaniserade samerna aldrig fått de rätta förutsättningarna för att 

kunna skapa sig en god ekonomi och en bättre framtid. Den som haft 

det smått under sin produktiva tid får knappast det så mycket bättre 

på ålderdomen. 

De flesta samer som lämnat rennäringen är fortfarande boende i 

lappmarkerna eller deras närhet, ett förhållande som kommer att för

ändras efter hand då samerna kommer att söka sig ut över hela vårt 

land i annan utsträckning än hitintill. Åldringsvårdsfrågan för dessa 

samer bör lösas på samma sätt som för huvudbefolkningen, dock skall 

man beakta de samiska särdragen samt aktivt medverka till deras od

ling. För att framdeles få mer tillfredsställande förhållanden till stånd 

måste vi få en jämnare förmögenhetsfördelning mellan de olika ren

ägarna samt ökad utbildning och omskolning av de samer, som inte 

får plats inom renskötseln. Renbeteslagen skär den samiska befolk

ningen i två delar, den renskötande och den som sökt sig till andra 

yrkesområden. Detta förhållande är en nödvändighet men det är inte 

till fördel för samernas framtid som särskild folkgrupp. Samspelet mel

lan samekulturen och samernas näringsfång är en vital fråga. Det går 
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inte att basera en kultur på en så liten population som de renskötande 
samerna. Det är därför man måste aktivera även de urbaniserade sa-
merna till större intresse och engagemang för den samiska kulturen. 
Detta problem samt kravet på en aktiv anpassning till vårt moderna 
samhälle leder fram till att den samiska kulturen måste vara livskraftig. 
Att samerna skall beredas möjligheter att forma sina liv under lika 
villkor som majoritetsbefolkningen behöver inte innebära identiska vill
kor. För att skapa så gynnsamma betingelser som möjligt för vår sam
levnad måste vi söka planlösningar som tar hänsyn till människans alla 
funktioner. Det råder knappast någon tvekan att våra pensionärer går 
mot en bättre tid. Utvecklingen går mycket snabbt och samhällsmönst-
ret förändras tämligen radikalt. För de människor som tidigare i stort 
sett levt på sidan om samhället måste dessa förändringar innebära re
volutionerande omställningar i livsföringen. Våra gamla samer har i 
stor utsträckning levt ett liv annorlunda än majoritetsbefolkningens. Så 
långt det är möjligt bör man beakta detta vid planering av samernas 
åldringsvård. Men det skulle ofelbart leda till isolering om man inte 
även i åldringsfrågan försökte anpassa samerna till våra samhälleliga 
förhållanden. Dock skall detta ske med största aktsamhet och under 
bevarandet av de samiska särdragen. Ålderdomshemmet i Vilhelmina 
är ett av flera hem där men lyckats därmed. 

Pensionärsbostäder behövs 

Vad gäller byggandet av pensionärsbostäder för samerna är detta ett 
område där samhället med det snaraste bör intensifiera verksamheten. 
Det finns områden längst i norr där bostadsstandarden är långt ifrån 
tillfredsställande och där många gamla samer bor under miserabla om
ständigheter. 

Vi vet att den mänskliga gemenskapen är bland det viktigaste i denna 
vår tillvaro och vi vet också att den inte bara är socialt och ekonomiskt 
grundad utan även geografiskt. Det är därför viktigt att det förs en 
politik, från såväl staten som kommunerna, som hjälper till att över
brygga folkminoriteternas känsla av en existens isolerad från mänskliga 
aktiviteter i övrigt. En liten folkminoritets ställning är ofta ömtålig, 
kanske särskilt då den som i samernas fall är starkt avvikande från 
huvudbefolkningen ifråga om såväl språk, kultur som näringsfång. Sa
merna har bott och verkat i vårt land under flera tusen år och vad 
är då mer självklart än att de skall ha fulla medborgerliga rättigheter. 
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Det är en hederssak för vårt samhälle att tillmötesgå de ålderstigna sa-
merna med en god omvårdnad. 

Samerna är med majoritetsbefolkningen likvärdiga inför lagen, vilket 
betyder att lagen tillförsäkrar dem samma möjligheter som andra med
borgare och att så verkligen är fallet skall det praktiska handlandet 
bära vittnesbörd om. Vi måste ha respekt för samerna som självständiga 
individer, för deras människovärde och för den samiska kulturen och 
detta skall även speglas i vårt sätt att ordna den samiska åldringsvården. 

72 



En av de pensionärssmåstugor som uppförts för samer inom Vilhelmina köping. Bilden 
från Storbacken, Borkan. 
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Sameslöjdaren — en kulturbärare 

Av slöjdlärare LARS PIRAK, Jokkmokk 

| | Samefolket upplever en brytningstid andligt och 
materiellt. 
| | Slöjden är en viktig del av kulturarvet. 
| | Samekonsten och slöjden har utvecklats enormt under 
den senaste tioårsperioden. 
| | Har slöjden någon framtid? Konsthantverkets och det 
skapande arbetets betydelse för hela människan. Om detta 
handlar denna artikel. 

Likt ett monument från gången tid, reser sig ett par grå, lavbeklädda 

kistbottnar upp mot den kvällsröda himlen vid en fjällsluttning i Jokk

mokks västra fjällvärld. Minnesmärken över mänsklig odling i ödslig 

bygd. Det ger en sentida fjällvandrare en omedelbar kontakt med den 

medmänniska som gjort dessa verk med sina handverktyg. Jag stannar 

och mediterar en lång stund över mänsklig levnad förr och nu. Mästa

ren, som gjort kistbottnarna, har jag hört berättas mycket om. Han var 

en konstnär på sin tid i mitten på 1800-talet i Tuorpons lappby i 

Jokkmokks socken. En mycket ansedd man. Därför hade han även en 

egen jojk. Dåtidens slöjdare använde det material, vilket fanns till

gängligt, såsom renhorn, björkvridar, tjurgran m m. Han var för sitt 

uppehälles skull mycket beroende av sitt slöjdkunnande. Det gällde att 

göra ting som blev hållbara och sköna att använda sig av under långa 

flyttningar och tungt arbete i en karg fjällnatur. 

I många lapska hem finns än idag föremål i användning och be

varade från en tidigare generation, som ger oss nutidsmänniskor en bild 

och föreställning om vad egentligen slöjden betytt för en same under 

en tidigare epok. Formsköna, materialriktiga ting förmedlar till oss 

en känsla av trygghet och ro. Slöjdaren från gången tid förstod att ut

nyttja naturens former och omgestalta dessa till skönhetsvänliga ting, 

trots arbetet i en hård och ödslig landsända. Det är detta vi idag kallar 

kultur. Kul tur i ordets rätta bemärkelse. Detta ord betyder egentligen 

att odla, vårda och dyrka. 

Slöjd från vår tid 

Hur har det gått med dyrkan och vård i vår tid? Har den nya gene

rationen av samer orkat behålla traditionen och förnya den? Frågan 

kan utan tvekan besvaras jakande. Den moderna sameslöjdaren och 

konsthantverkaren lever i en helt annan miljö än sin forne frände, men 
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känslan för kulturarvet har de bägge gemensamt. Samefolket i sin hel
het befinner sig för närvarande i en omdaningstid då det ställs stora 
krav på människans anpassningsförmåga. 

Från den trygga, runda kåtaformen går utvecklingen starkt mot det 
fyrkantiga husets levnadsform. Samhällen växer upp likt svampar ur 
jorden på gamla renbetesområden. Allt går rasande fort. Neonskyltar 
och snabbköpsbutiker kommer till rekordsnabbt i lappmarksorterna. 
Det är svårt för ödemarksmänniskan med denna omställning. I grunden 
är det fråga om anpassning. Det gäller att Jiitta positiva trivselmöj
ligheter i denna moderna miljö, så att inte den mänskliga medfödda 
skapardriften går förlorad. Slöjden är där en viktig del. Detta att kun
na med sina händer utforma en positiv vardag. Slöjdandet och med
vetenheten om den egna samiska och västerländska kulturen kan hjäl
pa oss till en trygghet och riktig anpassning i den nya miljön. 

När man arbetar med händerna är det i praktiken att alla sinnen 
aktiveras och tas i bruk. Man upplever arbetsglädje och tillfredsstäl
lelse — en stund i meditation — inför slöjdföremålen. Det ger kraft 
att leva vidare och tro på den moderna tidens olika möjligheter. Den 
verksamme slöjdaren kan dessutom genom egna tillverkade alster ge en 
samisk atmosfär ooh inredning i sitt nya fyrkantiga hem, som överträf
far den köpta tillfällighetsvaran. Jag tror även att det är av stort värde 
att det finns formriktiga, vänliga ting i bruk i de nutida lapska hem
men, för vi matas ständigt bildmässigt genom TV och press och genom 
andra massmedia, så att våra syn- och hörselsinnen blir uttröttade. Käns
lan behöver aktiveras genom kontakt och beröring med äkta material
vänliga och väl ytbehandlade ting i vanlig vardagsmiljö. 

Den moderna sameslöjdaren är en kulturbärare. Trots den moderna 
miljön är han i huvudsak beroende av naturåret och det riktiga slöjd
materialet. Han måste känna till när det är bäst att ta virket och i vil
ken terräng som det bästa materialet ligger förborgat. Renen är det 
djur, vilket ger det mesta av sameslöjarens material. Horn, skinn, sentråd 
och bällingar. 

Materialet måste även lagras och behandlas av tillverkaren, så att 
det blir vackrare och hållbarare. Jag färgar exempelvis mina hornbitar 
med olika växtfärger och behandlar hornbitarna med fett för att få 
hornet hållbart ooh vackert. Man har även vunnit en sak till med 
färgerna. Det blir lättare att göra en komposition i färger, där färger
nas och hornbitarnas struktur bestämmer det färdiga föremålets ut
seende. Naturens givna former och linjespel utnyttjas för att få en så 
hel komposition som möjligt på den färdiga lapska produkten. 
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För mig är det inspirerande att skriva om sameslöjden, för jag lever 
helt av min slöjd. Jag tror även på slöjdens möjligheter i framtiden. 
Det är ett yrke som ger arbetsglädje och trygghet. 

Efterfrågan på handgjorda ting ökar år från år. Utställningar an
ordnas snart sagt överallt. Museer byggs ute i landsorterna. Allt detta 
bidrar till att den stora allmänhetens intresse växer för samekultur och 
slöjdfrågor. När jag började som slöjdare för ungefär femton år sedan 
var det inte lätt att livnära sig enbart på slöjd. I dag finns det många 
sameslöjdare, som helt lever på sin slöjd. Den slöjdköpande människan 
är dock mer kvalitetsmedveten än förr. Det är också på kvalitet i sin 
slöjd som hantverkaren skall satsa och inte på massvaran. Fuskslöjd 
har inget berättigande i vår tid. Turismen ökar enormt, och därför 
har även på den senare hälften av femtiotalet och början av sextio
talet vuxit fram en suvenirflora av sameslöjd, som kan konkurrera 
med de importerade varorna. Utmärkande för dessa suvenirer är: att 
de har en praktisk funktion och att material, teknik, form och dekor 
bygger på gammal samisk tradition. Det finns något av samens ur
sprung och egenart i dem och det är tänkt att föremålen skall förmedla 
levande associationer till människor från en annan miljö och från andra 
världsdelar. 

Konsten 

Den lapska konsten upplever en nydaningstid och har uppmärksam
mats långt utanför landets gränser. Många unga konstnärer arbetar 
med att skildra samevardagen nu och förr. En kärlek till det egna kul
turarvet är det utmärkande draget. Någon skildrar fjällnaturen, ljuset, 
renhjordarna, människorna, men gemensamt för alla är att allt kom
mer från den lapska folksjälens kärleksfyllda djup med ett hopp och 
budskap till medmänniskorna i hela vår värld. Det finns enligt min 
mening en ny lapsk stil på konst och konstföremål, som går ihop med 
den nya lapska miljön. 

Känslan hos samefolket för det egna har stärkts under de senaste år
tiondena. Om det vittnar t ex SSR och arbetande sameföreningar ute 
i socknarna och städerna. En medvetenhet om kulturarvet har vuxit 
fram allt starkare. Den gamla traditionen måste föras in i nya former. 
Utvecklingen får ej stå stilla på den punkten. Stillastående är död. Rö
relse liv. 
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Traditionen 

Någon har menat att sameslöjden är alltför traditionsbunden. Jag 
menar att traditionen måste finnas med i allt. Traditionen får utgöra 
roten för allt det nya. Traditionen är ju en kärlek till hembygden, till 
det egna, som växer i omfång ju längre man kommer ifrån hembygden 
och den egna kulturen. Därför är det en tillgång, att den gamla lapska 
berättar- och formtraditionen finns, och det är en stor tillgång för en 
formskapare. Den lapska mytologin och sägnerna om nåjder och troll
trummor, det fascinerar verkligen. Fantasin sätts i rörelse och då upp
kommer liv i skapade döda ting. Funktionen hos gamla ting måste i 
fall där det är erforderligt anpassas efter nutida användningsförhållan
den. Det gäller att skapa nya ting med samisk anknytning. Jag kan 
berätta, för att förtydliga denna funktions- och skaparsträvan, om er
farenheter från min egen verksamhet som slöjdare. 1962 gjorde jag 
till mitt hem ett par saltkar i form av ripor i renhorn. Helt nya i for
men. Jag utnyttjade skiftningarna i hornet och utifrån egna upplevelser 
i naturen som renskötare avbildade jag ripor. Min målsättning från bör
jan var att följa saltets väg. Salt har människan behövt i alla tider. Förr 
förvarades saltet i flaskor av trä och viderötter, vilka hade tillslutande 
lock och hängdes upp i kåtaväggen eller förvarades i ryggsäcken. I ett 
modernt hus behöver man inget lock till saltet utan saltkaret kan ställas 
på någon hylla och utgöra en prydnad. Jag gjorde saltkaren i form av 
fåglar, för fåglar har alltid avbildats av samer. Seitarna (offerstenarna) 
var ofta i form av fåglar. Jag ville göra lyckofåglar för att berika min 
eljest av fyrkanter omgärdade moderna värld. Traditionen kommer 
igen genom materialet och fågelformen, men funktionen och föremålet 
i sin form är avpassat för vår tid. 

Utbildningsfrågan 

Trivseln i arbetet är en viktig faktor att räkna med. Jag trivs med 
slöjden därför att jag får utlopp för min skapande fantasi. Det är 
dock många frågor, som väntar på sin lösning, när det gäller same
slöjden. Utbildningsfrågan är en. Konsulentfrågan en annan, men 
främst även den ekonomiska lönsamheten för en slöjdare. 

Jag börjar naturligt med utbildningsfrågan, för den ligger närmast 
till, eftersom jag sysslar med den som lärare vid Samernas folkhögskola 
i Jokkmokk. Folkhögskolan har sedan sin tillkomst 1942 bedrivit kurs
verksamhet i sameslöjd. Framförallt har man velat intressera ungdomar 
för denna konstart. Kortare ämneskurser i slöjd har hållits på skolan. 
Resultatet har inte heller uteblivit. Många av Sveriges verksamma 
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yngre slöjdare ha r en eller flera kurser bakom sig på Samernas folk

högskola. Det räcker dock inte bara med några månaders kurs för en 

sameslöjdare på en folkhögskola, utan grunden för sitt slöjdkunnande 

har elever från tidigare årgångar från hemmen och nomadskolorna. 

Att bli en god sameslöjdare kräver åtminstone ca fyra års utbildning. 

Kanhända mer? Graveringen med knivspetsen är en svår konst, som 

kräver lång övning. Det finns andra svåra moment i sameslöjden, att 

exempelvis utnyttja materialets olika möjligheter och därav bygga 

fram en enhetlig form. Förr fick samebarnen den undervisningen i 

i hemmen. 

Den mer avancerade utbildningen fick slöjdargesällen hos någon 

slöjdmästare i hemsocknen eller lappbyn. Utbildningen var mycket 

pedagogiskt lagd. Slöjdlärlingen fick ofta börja med näverslöjd och trä

slöjd för att sedermera fortsätta med den hårdare hornslöjden. Den 

utbildningsgången har den tidigare generationen av sameslöjdare. Nu

mera är det svårt att erhålla sådan utbildning, då allt är centraliserat 

till skolor och utbildningsanstalter. De gamla mästarna var även mycket 

noga med att lära ut ortstypiska mönster på lapska. Därför är same

slöjden idag så mångskiftande till sin form och ornamentik. Sålunda 

finns det olika ortstypiska färger och mönsterkompositioner från socken 

till socken. Även olika släkter har olika mönster och färger på sina 

dräkter. I framtiden kommer dock denna form av utbildning att för

svinna, då få har möjlighet och tid att helt privat utbilda slöjdare. 

Omskolning av äldre människor till slöjdare har ju förekommit i 

Norrbotten och Västerbotten med delvis lyckade resultat. Alla männi

skor är dock inte lämpade för slöjd. Svårigheten för omskolningsverk

samheten är väl även den att det finns för få slöjdskolor och kurser 

för hemslöjdare. Just på det här området måste det göras krafttag i 

framtiden för att få en allsidig utbildning för hemslöjdare. Det är 

säkert mycket bättre för en same eller ödemarksbo att utbildas till 

hemslöjdare och beredas sysselsättning i hemmet eller i sin forna hem

miljö, än att få utbildning i ett för honom främmande mekaniskt yrke 

och förflyttas från hembygden. Jag tror att trivselfaktorn består i att en 

människa känner att hon eller han får förverkliga något av sig själv i 

sitt arbete. I Sverige har vi ingen yrkesskola i hemslöjd, om man undan

tar Steneby och Carl Malmstens kurser i handaslöjd. För sameslöjd finns 

ingen yrkesutbildning trots att det skulle väl behövas. 

Sameätnams slöjdutskott ha r i samarbete med Hemslöjdsförbundet 

bedrivit konsulent- och kursverksamhet sedan 1948, med flera deltids

anställda konsulenter. Hushållningssällskapet i Norrbotten har haft en 
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heltidsanställd konsulent i sameslöjd. Nomadskolorna bedriver under

visning i sameslöjd. Det har gjorts mycket för sameslöjdens utveck

ling i Sverige, men det räcker inte i framtiden. Slöjdarnas antal växer 

fort. Upplysningsverksamhet i samiska kulturfrågor kräver mycket av 

konsulenternas tid. Slöjdama, som behöver uppmuntran, modeller och 

vägledning, blir satta på mellanhand. Detta är ju en social fråga och 

samhället bör se till att omskolade slöjdare verkligen efter avslutade 

kurser får vägledning och hjälp med modellserier i slöjd, att de verk

ligen kan leva av sin slöjd. 

Egentligen borde det finnas i sameområdena två konsulenter i varje 

län, en kvinnlig ooh en manlig. Det bör vara väl kvalificerat folk, med 

en konstnärlig utbildning eller en praktisk, maskinteknisk kunnighet. 

Helst bör det vara bäggedera, så att slöjdaren får hjälp vid hand-

havandet av maskiner och verktygsskötsel, och säker vägledning vid 

utformandet av modellerna. Konsulenten bör dessutom ha en gedigen 

psykologisk och pedagogisk utbildning och samarbeta med socialinstan

serna i de olika kommunerna, när det gäller omskolning och andra 

viktiga ting. Jag har själv arbetat som sameslöjdskonsulent och vet 

a t t det är ett mycket viktigt arbete. Det är ju människan bakom slöjden 

som är det väsentliga. Människan har ju oanade möjligheter och det 

gäller framför allt, att för alla omskolade sameslöjdare skapa trygghet 

och sysselsättning. Konsulenten blir en förmedlande länk, som är helt 

nödvändig. Det gäller ju att få avsättning för de omskolades produkter 

och där spelar formgivningen en nyckelroll. Man skall inte vänta sig 

att en omskolad eller yngre slöjdare skall med rätt kort utbildningstid 

kunna formge sina slöjdprodukter och på lämpligt sätt föra ut dem i 

försäljningsmarknaden. Slöjdaren är dock i hög grad för sin arbets

glädjes och tilltros skull beroende av att ekonomin blir god för honom 

från början. För närvarande är det så att varje slöjdare får klara sig 

efter egen förmåga ooh endast i få fall erhålla vägledning om sin slöjd. 

Trots detta finns det slöjdare, som håller på med sin fäderneärvda 

kultur. Samekulturen är ju en mycket stor tillgång för Sverige. J ag 

tror att vi i ett välståndsland har råd att ekonomiskt främja en upp

byggnad av samisk konstslöjd. Med den positiva inställning, som finns 

hos olika hemslöjdintressenter i landet bör inte något vara omöjligt. 

Ljus framtidstro 

Det är en nåd att vara sameslöjdare. Det ger tid för människan att 

meditera och tänka över allehanda världsliga problem. Sameslöjdaren 

har inte än smittats av maskinkulturens effektivitetsraseri. Under arbetet 
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med händerna känner man ofta tillväxtens stora glädje inom sig. Den 
är rogivande för hela vår själ. 

Sameslöjdandet är på växandets väg. Tankarna och framtidsplaner
na är många för en slöjdare mitt uppe i ett mångskiftande arbete. 
Människan behöver känna glädje i sin vardag. Då blir livet positivt 
och ljust. Renhorn, tenn, trä är levande material. Ljus framtidstro 
kännetecknar sameslöjden. Kunnandet att handha verktyg och skapa 
sköna ting är nedärvt sedan generationer. Det lappländska landskapet 
är vackert och mångskiftande till sin färgprakt. Sameslöjden är en del 
av den förmedlad genom människohanden. Handens arbete behöver 
vi för att känna tilltro och hopp i maskinernas tidevarv. Levande ma
terialvänliga ting i bruk i hemmen, som ger oss oanade tillfällen att 
uppleva form och linjespel med våra sinnen och vår känsla. 

Sameslöjden, må den leva vidare även i framtiden. 
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Lars Pirak hugger ut råstommen till en stor skål av björkvril. 
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Slöjdlärare Ivar Jåks, Karasjokk (tv), och Same-Ätnamns slöjdutskotts ordförande 
Arvid Kaddik, Arjeplog, granskar en mycket förnämligt arbetad lappkniv, som gjorts 
vid skolan i Jokkmokk. 

Fickkniv med skaft av horn och slida av näver. Nipperask av horn. 
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Brännande sameproblem i Kiruna 

— Varför skriver ingen någonsin om den omvända diskrimineringen? 
Så frågade för inte så länge sedan en kommunalman från en norr

bottenskommun (dock inte Kiruna). Kanske aningslöst gav han luft åt 
en rätt vanlig uppfattning. Den att samerna har anspråk och förmåner 
som vida överstiger den övriga befolkningens. 

Kiruna stad har på sin yta av över 14 000 kvadratkilometer fler samer 
och fler renar än någon annan kommun. Blott några hundra av dessa 
samer lever på renskötsel. När Karesuando inom säkerligen snar framtid 
inlemmas med Kiruna blir det fler. 

Naturligtvis måste man ha klart för sig att det i alla läger, såväl 
bland kommunalmän som samer, finns människor som ser saker och 
ting i grodperspektiv. Men därifrån till att påstå att förhållandet mel
lan samerna och den övriga befolkningen är helt friktionsfritt vore orea
listiskt. 

Kirunaborna är ett mycket friluftsälskande folk. Behovet att efter en 
vecka under jord i gruvan komma ut i naturen är påtagligt. De flesta 
har stugor i markerna. Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening har om
kring 3 000 medlemmar, vilket väl säger något om det enorma frilufts-
intresset. 

Men många tycker: De bästa fiskevattnen, de bästa jaktmarkerna 
är förbehållna samerna. De är så få, varför kan de inte dela med sig 
av överflödet? Man säger att det hänt att samerna arrenderat ut ett, som 
det sedan visat sig, utfiskat vatten till Jakt- och Fiske. När sedan för
eningen planterat fisk i vattnet, har samerna vägrat att förnya arrendet. 

Dessutom: Samerna tycker att bara för att de var de första invånarna 
här uppe, är stat och kommun skyldiga att ordna allt för dem. Det är 
på tiden att de inser att »civilisationen» i form av gruvor, kommunika
tioner, och nu senast ESRO:s raketskjutfält, kommer samerna till lika 
mycket nytta som den övriga befolkningen. 

Om en industriarbetare (gruvarbetare) vill bygga eget, fordras att 
han har en årslön på minst 20 000 kronor och stor egen kontantinsats. 
En same däremot får ränte- och amorteringsfria lån upp till 12 000 
kronor, och staden borgar som regel för annuitetslånet. Det har sedan 
förekommit att samer förväntat att Kiruna stad också skall underhålla 
och reparera deras egnahem. 

— Det har blivit en läcka i taket. När kommer ni och lagar den? 
Att samerna blev utsatta för orättvisor från 1600-talet och långt fram 

i tiden, anser de flesta vara odiskutabelt. Men så frågar man sig också 
hur många andra folkgrupper som inte fick lida oförrätter på den 
tiden. Man påstår att det finns samegrupper som gör anspråk på att 
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påtagligt få vara med och dela turistmiljonerna genom sin blotta exi
stens, utan att göra en aktiv insats inom turistnäringen. Nikkakiokta-
samerna, som etablerat samarbete med Svenska Turistföreningen, ut
pekas som värdiga exempel att följa, för andra samer som vill leva av 
turismen. 

Det är på tiden att samerna, liksom andra företagare i samma situa
tion, inser att rennäringens tid till stor del är förbi, och söker sig till 
andra områden. Utan att lita till det allmänna i en utsträckning som 
bra nära liknar understödstagaranda. 

Ytterlighetsåsikterna 

Detta är alltså i korthet ytterlighetsåsikterna bland kirunaborna. Givet
vis utan att generalisera. Att samerna har helt andra aspekter på dessa 
saker, har Kiruna stad fått svidande klart för sig, senast vid en regional 
samekonferens i Kiruna, i augusti 1966. 

Där ställdes staden mot vaggen av en överväldigande sameopposition. 
Först och främst intog samernas bostadsfrågor en framträdande plats. 

Bostadsproblemen i Sopperobyarna har till stor del fått bra lösningar, 
även om mycket återstår att göra. Men i Lannavaara exempelvis finns 
fortfarande bostadsslum, som i somliga fall inte ens kan jämföras med 
20-talsstandard. I Vuosko bor fem familjer i torvkåta. Två av dem har 
små barn. I Rensjön och andra byar längs järnvägen norrut väntar 
man för obestämd tid på att få kasta gasollamporna, trots att de 
elektriska ledningarna stryker tätt förbi byarna. 

Länsbostadsnämnden håller en mjukare linje än Kiruna stad, som 
beskylls för att alltför hårdnackat hävda att bostäder skall byggas i 
större utsträckning, endast där utkomstmöjligheterna finns. 

Kommunalrådet Wigert Karlsson, Kiruna, säger: 
— I byarna finns inte bara samebefolkning. Det finns också andra vi 

måste tänka på. Så länge det förekommer olösta va-problem exempel
vis, ser befolkningen ogärna att samerna får prioritet. Avfolkningsbyar 
är överallt en huvudvärk för kommunerna. Verkligheten är sådan att 
hälften av våra renskötande samer måste gå över till annan verksamhet. 
Det tar någon generation innan den inställningen slår igenom, men vi 
måste resonera krasst. Jag har uppfattningen att 80—90 procent av 
samerna ser realistiskt, medan resten har inställningen: Vi var här 
först, vi skall ha prioritet. Gruvorna har inte gjort lika stort intrång i 
samernas betesland, som exempelvis där vatten exploateras. Men vi gör 
allt vi kan för samerna. För tio år sedan började vi bidra till rationali-
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sering av rendriften och startande av beredskapsarbeten. Vi satsar hårt 
på renslakterierna, liksom på att utbilda sameslöjdare. Succékurserna 
i Lannavaara vill vi upprepa. 

—- För visst vill vi bevara det enorma värde som ligger i samekul

turen, men de som skall uppehålla den måste få leva under människo

värdiga villkor, tycker kommunalrådet. 

För många delar nu på en för liten kaka. 120 hushåll som lever på 

rennäringen är 48 för mycket. En familj måste ha 500 renar för att inte 

leva under existensminimum. I genomsnitt har man nu omkring 200. 

Samegård gammalt önskemål 

En samegård i Kiruna, centrum för hela samekulturen på Nordkalotten, 

är ett gammalt önskemål från samehåll. Tomtfrågan har hittills varit 

olöst. Två alternativ som legat för långt från centrum har avvisats av 

samerna. Nu kanske det blir en lösning genom att ett saneringsområde 

med bra läge ställs till förfogande för högborgen. Där kommer samerna 

att ha en egen samlingsplats, lokaler för slöjdare och lokaler för egna 

utställningar. Det gamla lapphärbärget ha r för länge sedan tjänat ut, 

och kommer att rivas. 

Och kommunikationerna — de är inte bara till nytta för samerna. 

Järnvägen tar varje år massor av renar, utom att den stängt av flera 

gamla flyttningsvägar. SJ betalade 1965 ut över 400 000 kronor för tåg-

dödade renar i distrikten norr om Jörn. Merparten av pengarna gick 

till kirunasamerna. Ersättningen är för hanren 140, för vaja 100 och 

för kalv 40 kronor. För litet anser samerna, och förresten hinner en 

skadad ren ofta springa så långt att vi aldrig får tag i örat vi måste 

visa upp. Landsvägstrafiken tar också många renar. 

Som kompensation till samerna för intrånget på deras betesmarker 

kostade E S R O på en väg åt dem. Ett 30-tal man har haft sysselsättning 

på den ett par år, både samer och bofasta. Detta utom 21 skyddsrum 

med tanke på risken av nedfallande raketsplitter. Samerna äger vägen. 

En vägbom stänger effektivt av den för obehöriga på området. 

Med tanke på flyttningar, rentransporter och samernas egen be

kvämlighet är vägen välkommen. För samerna i Lainiovuoma och 

Saarivuoma lappbyar vill säga. Men Talma har glömts bort. Talmasa-

merna är bittra, särskilt som de bästa betesplatserna i Talma ligger 

innanför ESRO:s stängsel. Av nordlappbyarna är Talma nu den enda 

som helt saknar kommunikationer. 

Renslakterierna är ett annat brännande kapitel. Kiruna stad för-
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vältar nu bara ett renslakteri — det i Laimolahti. Slakteriet ligger in
nanför ett stort avsättningsområde. 

Aitijokk, fem mil från Kiruna, är ett tidsenligt slakteri, som invigdes 
1966. Lappbyn driver det, och vana och utbildade slaktare sköter slakt-
ningen. Lappfonden har betalat huvudparten av kostnaderna, men 
Kiruna stad har också bidragit. I Soppero förekommer fortfarande 
buskslakt i byarna, men slakteriföreningens slaktbuss betjänar också 
många. Renslakteriet i Kuosanen är numera nedlagt. 

Omstritt slakteri 

Det mest omstridda slakteriet ligger i Rensjön. Det byggdes av Kiruna 
stad 1956, och det var meningen att samerna skulle driva det gemen
samt. Något av modell kooperativ förening hade man tänkt sig. Så 
blev det inte. Slakteriet fick av olika anledningar förfalla. Det blev ut
dömt, och håller nu på att byggas upp igen med AMS-medel, 160 000 
kronor. Staden anser att det är naturligt att lappbyn skall ha huvud
mannaskapet för slakteriet. Det tycker man däremot inte på samehåll. 

Sammanfattningsvis är det alltså bostäderna, rationalisering och om
skolning, vägar och slakterier som är de mest brännbara sameproble
men i Kiruna i dag. Det gäller inte så många människor, men för dem 
det gäller är det livsviktiga saker. 

Reporter: GERTRUD WENNSTRÖM 
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Nomadskolans barn i Kiruna badhus 
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Skådespelerskan Anna Maria Blind. 
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Samer i storstad 

Många samer har övergivit fjällen och trampar storstadsgator. 
De flesta betygar att det kändes litet svårt i början, men att »man 

vänjer sig». Några återvänder — särskilt om förhållandena på hem
orten förbättrats. 

Några röster från samer i Stockholm: 
Åkaren Aldur Stenvall, Jakobsberg, är ordförande i Stockholmssa-

mernas förening. Han tror inte att det är så många som övergivit ren
skötseln för att fara till staden. De flesta, som kommit till Stockholm 
och andra orter, har nog gjort det via andra yrken än renskötarens. 

Hr Stenvall — som kom till stockholmstrakten från Arvidsjaur för 
fyra år sedan — har dock själv varit sysselsatt inom renskötseln, men 
hans renar höll mest till i skogen. De drog inte till fjälls. 

Så fort han kan, gör han ett besök i hembygden, och även om han 
inte varit borta så många år, får han varje gång ett starkt intryck av 
den stora omdaning som sker. Renskötseln rationaliseras och i en fram
tid räknar man med ett mycket mindre antal renskötare än nu. Den 
brist på sådana, som noterats från Jämtland, betraktar han som till
fällig. 

Sameföreningen i Stockholm har ett 60-tal medlemmar. Många ung
domar är med. Det är åtskilliga sameungdomar som studerar i Stock
holm. Även i Uppsala finns många studerande samer. Den nuvarande 
föreningen är endast 3—4 år gammal, men även tidigare har här fun
nits en förening av samer. 

Vad föreningen nu helst vill ha, är en egen stuga, som man kunde 
använda vid sina sammankomster, även vintertid. En framtidsdröm är 
att ordna ett lappläger eller ett viste. 

Alla möjliga yrken är representerade i föreningen. En av styrelse
medlemmarna, en ung dam, har vid vår intervju just givit sig av till 
en studievistelse i Paris. Hon är annars anställd på telegrafens utlands
avdelning. 

Fru Laila Wik är hemmafru, styrelseledamot i sameföreningen. Hon 
är född i Vilhelmina och tillhör släkten Gorek, en av de mindre same
släkterna. Hon är född och uppväxt i en renskötarefamilj och har till
bringat sitt liv i kåta ända tills hon för 14 år sedan kom till Stockholm. 

— De första åren var svåra, men nu går det bra, säger hon. Även 
hon åker gärna upp och hälsar på släkten. Och märker hur mycket 
förändras till det bättre. 

Vid högtidliga tillfällen tar hon på sig sin vackra samedräkt. Det 
gör man gärna, när samling sker till fest. Men i sameföreningen hålls 
också föredrag, diskuteras och visas film. 
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Fru Anna-Stina Kråik, Lidingö, längtar tillbaka till fjällen. Hon har 
varit bosatt här sedan ett par år tillbaka. Tidigare genomgick hon hem-
systerskola i Stockholm. Någon plats som hemsyster har hon dock ännu 
inte haft — det har alltid hakat upp sig på bostadsfrågan. 

Hennes flicknamn är Kråik och hon är från Ljungdalen, tillhör den 
kända släkten Kråik i Handöl. Hennes farfar var från Vilhelmina och 
hennes farmor från Frostviken. Själv är hon född i Klövsjö, där hennes 
mor, en icke-same, var bosatt. Men hon har tillhört en renskötande 
familj så livet på fjället är välbekant för henne. Hon följde med på 
vandringarna. Det var något visst med det. Arbetet var hårt — men 
livet i en storstad är också hårt. På sitt sätt. Hon har byggt några fri
tidsstugor i Klövsjö och hoppas kunna ägna sig åt dem. Fru Kråik har 
sjungit lapska visor i såväl TV som radio. 

Om Anna-Maria Blind (eller Anna-Marija) har tidningarna skrivit 
att hon är den enda svenska skådespelerskan med egen renhjord. Hon 
är dotter till renägaren Per Blind i Karesuando. 1956 gick hon på sa-
mernas folkhögskola i Jokkmokk och där upptäcktes hon av en fotograf 
från Walt Disney. Hon spelade in film i Amerika och har sedan varit 
Dramaten-elev och haft flera uppmärksammade roller — bland annat 
i samen Göte Wilks debutpjäs Jojjk på Alléteatern. För den rollen 
måste hon åter tala den dialekt, som hon sökt komma ifrån — en bland
ning av lapska, finska och svenska. För ett par år sedan gladde Norr
bottens läns landsting henne med ett kulturstipendium på 3 000 kr. 
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Så vill vi ha det . . . 

Åldringars önskemål ifråga om inackorderingshem 

Av fru LISA WEIBULL, Lund 

Åldringsvården har under senare årtionden på ett mycket förtjänstfullt 
sätt omhändertagits av det allmänna — stat, landsting och kommun. 
Det har byggts pensionärsbostäder, ålderdomshem, sjukhem, inackorde
ringshem för äldre osv. 

När jag här tager upp åldringarnas bostadsproblem, så beror det inte 
bara på mitt gamla intresse för bostadsfrågor, som jag i yngre år tidvis 
sysslat med, utan också på det faktum, att jag själv numera är en åld
ring och således kan se problemen inifrån. 

Att efter pensioneringen stanna kvar i det egna hemmet är nog 
mångas önskan, fastän en del av ekonomiska skäl söker sig till mindre 
och mera lättskötta lägenheter. Deras tillvaro där underlättas av den 
hjälp av åldringsvårdarinnor, som kan erhållas genom socialvårdens 
försorg. 

Men till sist kommer ändå den tid, då krafterna sviker och man ser 
sig om efter plats på ett inackorderingshem för äldre, för att sedan så 
småningom — kanske — överföras till ålderdomshem eller sjukhem. 

I Lund finns två inackorderingshem för äldre, österbo och Brunns-
bo. Det sistnämnda har stått på plats sedan 12 år. Brunnsbo, där jag 
själv bor, förverkligar mycket av det, som åldringar önskar sig. 

Vad jag särskilt vill framhålla som efterföljansvärt är placeringen. 
Brunnsbo ligger nämligen på samma stora parkliknande tomt som ett 
sjukhem, ett ålderdomshem och österbo. Genom den placeringen kan de 
fyra hemmen komplettera varandra. Dessutom finnes där ett centralkök, 
som förser dessa byggnader med lagad mat. 

Inackorderingshemmens gäster, som är relativt krya, kan komma och 
gå som på ett vanligt pensionat och behöver inte sjukvårdsutbildad per
sonal, utöver föreståndarinnan; det är tillräckligt med städpersonal. 

Vid sjukdom kan patienten överföras till sjukhemmet, för att sedan 
återvända till sitt eget rum på inackorderingshemmet. 

På ålderdomshemmet bor de åldringar, som, trots allehanda ålder
domskrämpor, egentligen inte lider av någon akut sjukdom, utan bara 
är så försvagade, hjälplösa eller slocknade, att de inte mer kan reda sig 
själva. Vilsna och hjälplösa behöver de mycken tillsyn och hjälp. Städ
personal är här inte nog; någon sjukvårdskunnighet behövs, liksom 
några regelbundna besök av läkare. 

På sjukhemmet med sjuksalar, halv- och helenskilda rum, behövs dag
ligt besök av läkare och, förutom föreståndarinnan, en något mer sjuk
vårdsutbildad personal. Till ett sådant sjukhem kommer inte bara pa
tienter från inackorderingshemmen och ålderdomshemmet, utan också 
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— i mån av utrymme — sjuka från staden eller konvalescenter från 
lasarettet. 

Tanken på den sjukvårdskunniga personalen är kanske svår att för
verkliga i tiden, då bristen på vårdpersonal är stor; men när korta, kon
centrerade utbildningskurser blivit allt vanligare, förbättras nog till
gången, helst när kursen berättigar till något högre lön än vanlig städ
hjälp. 

För åldringarna själva är denna uppdelning på tre olika hemtyper en 
fördel. De olika åldersperioderna behöver inte i onödan tynga varandra. 
När hemmen ligger inbäddade i lummig grönska, med stora gräsplaner, 
blommor och springbrunnar, så ger de ett glatt och trivsamt intryck, inte 
bara på dem, som bor där, utan också på besökande. 

Hur de olika byggnaderna placeras är inte likgiltigt. Sjukhemmets 
patienter behöver tystnad, varför hemmet bör ligga inne i parken, men 
gärna med något dagrum, från vilket man ser rörligt liv på gata eller 
väg. Ålderdomshemmets patienter är ännu mer i beroende av utblicken 
över rörligt liv, så det hemmet bör ligga nära trafikleden, medan in
ackorderingshemmens rörliga gäster är mer oberoende av detta. 

Omgivningens påverkan 

Alla människor åldras inte lika, men för alla är åldrandets förändringar 
egendomliga att uppleva, ofta både svåra, tyngande och smärtsamma. 
Smygande kommer avtynandet och fortskrider obevekligt, även om sjuk
dom inte stöter till, vilket dock är det vanligaste. Ålderdomskrämpor har 
nästan alla gamla. Trötthet, glömska, nedsatt syn eller hörsel, styvnande 
leder, hjärtbesvär, svullna fötter, sömnlöshet, susningar, yrsel och käns
lan av ensamhet är vanliga åldersföreteelser. 

Frågan är nu: kan bostaden öka eller minska något av allt detta? 
Låt oss — i våra försök att förstå — något analysera de gamlas ensam
hetskänslor: 

Det sägs att var tredje kvinna lever sina sista år i ensamhet. De åld
rande männens antal är inte så stort, för deras livslängd är kortare än 
kvinnans. Men det är inte den påtagliga ensamheten som tynger mest, 
utan det är själva åldrandet, som skapar en känsla av ensamhet. Kraft-
nedsättningen ökar ensamhetskänslan därigenom, att man får ta avsked 
från så mycket av det, som man under sin krafts dagar sysslat med. Mer 
och mer av det, som tidigare lagt beslag på tid, intressen och tankar, 
svinner bort. Åldrandet är ett ständigt pågående avskedstagande. En-
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samhetskänslorna växer med åren, trots samvaron med kära anhöriga 
och vänner och särskilt för dem, som blivit så hjälplösa, att de måste 
byta ett eget hem mot ett ensamt rum på en anstalt. 

Här kan dock bostadstypen delvis hjälpa. 
Möbleras det ensamma rummet med ting från det egna hemmet, så 

hålles allehanda minnen vid liv. Sinnet påverkas omedvetet. Ett annat 
livgivande inslag är allt som lever och växer. 

Alltså: ett relativt stort rum! Blommor i fönsterna! Promenader i 
trädgårdsliknande parker! Kvittrande fåglar! Tillfälle att följa årstider
nas växlingar! 

Ut i skog och mark kan de gamla ju sällan ta sig utan hjälp. 
Redan detta: omgivningens påverkan säger oss en del om vilken hem

typ den åldrande önskar sig och behöver när krafterna svinner. 
Den parkliknande omgivningen är således också av rent psykiska skäl 

en önskvärdhet. 
När det gäller att bestämma rummens storlek, så bör man också tänka 

på att av dem, som söker sig till ett inackorderingshem, finns alltid en 
del, som första tiden kan utföra lättare arbeten. De intellektuellas arbeten 
kräver att utföras i det egna rummets stillhet och lämpar sig inte för 
hobbyrum. Plats till sådant arbetes utförande bör därför finnas i det 
egna rummet liksom förvaringsplats för dessa arbetens attiralj — skriv
maskin, staffli, böcker, kamera m m. 

Frågan är därför vad man skall anse för ett lagom stort rum. Jag 
skulle vilja föreslå 4 x 5 meter eller däromkring. Är rummet större kan 
det fresta till en anhopning av så många ting, att de efterhand som 
glömskan tilltar, blir svåra att hålla ordning på. På ålderdomshemmen 
kan rummen emellertid vara mindre än på inackorderingshemmen, t ex 
3 X 3,50 meter under förutsättning av en patient per rum. 

Ett inackorderingsrum bör kunna rymma: säng, matplats, skrivbord, 
vilstol, sybord, soffgrupp med bord och stolar och bokhylla. 

Till varje enskilt rum bör höra tambur, toalett med wc, garderob, 
skåp, balkong och vindskontor. 

Gemensamma utrymmen bör bestå av sällskapsrum, hobbyrum, pentry, 
piskbalkong, veranda, solarium samt i souterräng-våningen festsal med 
plats för gudstjänst, konserter m m, samt avdelning för bad- och tvätt
avdelning för småtvätt med torkskåp och strykanordning. 

Fast korridorsystemet knappast är på modet just nu, förordar jag det, 
dels därför att det ur transportsynpunkt är bra, dels därför att korri
doren för inackorderingarna är vad gatan är för stadsbon: man prome
nerar där, möter grannar eller besökande samt växlar några ord. Det 
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är sådana alldagliga kontakter, som något minskar känslan av ensam
het. 

Och en korridor kan dessutom göras ganska vacker. Om man ordnar 
så att sol strömmar in från dagrummet och solariet med sin blomster
prakt, så ger redan detta en viss trevnad. Kan dessutom en och annan 
nisch med en staty, urna, ljusanordning eller bladväxt placeras där, och 
tavlor — med överljus — hängas här och var, så blir korridoren nära 
nog en sevärdhet. 

Sol och luft på balkong 

Med åren får flertalet åldringar mer och mer svårt för att gå, i alla 
händelser för att gå så pass långa promenader, att kroppen bevarar sin 
spänstighet och kraft. Då får promenaderna ersättas av en stunds lätt 
morgongymnastik och i vilstolar på balkongen får sol och luft insupas. 
Såväl rörelsen som den syrerika luften är nödvändiga för den åldrandes 
hälsa. 

Balkongen ger ju dessutom en viss trevnad, i synnerhet om den har ett 
högt räcke på 1,25 meter, på vars yttersida en blomsterlåda finnes med 
en fritt hängande fågelholk för dem som så önskar. I blomsterlådan kan 
både persilja, dill och rädisor smygas in till omväxling och förnöjelse. 

Balkongen bör ha en fördragsbar tjock gardin, uppe vid taket och 
nere vid räcket löpande på ringar, så att sol- och vindtillförsel kan regle
ras. (Göres den ståltråd, på vilken ringarna löper, av rostfritt material 
och sätts den 5 centimeter från räcket, så får man här en bra plats att 
lufta eller torka några plagg på.) 

Ett inackorderingshem bör nog också ha en del lägenheter med två 
rum, detta med tanke på gifta par. Men jag måste framhålla, att den 
bostadstypen hitintills visat sig ha ringa åtgång. Det förefaller som om 
äkta makar helst stannar i det egna hemmet så länge de där kan få 
hjälp eller kan hjälpa varandra. Först när en av dem gått bort, söker 
den kvarlämnade sig ofta till ett hem för äldre. 

Ett inackorderingshem är ju egentligen bara för den åldrande en 
station på vägen mellan det egna hemmet och sjukhemmet. 

Men ett inackorderingshem kräver redan vid planeringen och an
läggningen hänsynstagande till de äldres önskemål. Jag framhåller där
för några av de mest betydelsefulla. 

Trösklar bör inte finnas på ett hem för äldre. En fastspikad tjock 
filtremsa på dörrens underkant hindrar golvdrag. 

Alla skåp, kontor och garderober bör ha innerbelysning, så monterad 
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att ljuset automatiskt tänds, när dörren öppnas och släcks, då den stängs. 
Detta med tanke på den med åren tilltagande glömskan. 

Förutom ringledningsknapp vid entréen och vid sängplatsen bör en 
sådan anbringas på lättåtkomlig plats nere vid golvpanelen. Detta med 
tanke på dem, som råkar falla omkull och inte sedan förmår resa sig 
själva. 

Stickkontakter i väggarna bör däremot aldrig sitta nere vid golvet 
utan omkring 1 meter över detta, annars kan en del äldre antingen inte 
se stickkontakterna, eller inte nå dem. 

Fönsterna skall vara dubbelkopplade, dvs med två glasrutor. De bör 
genom fönsterkrokarnas placering kunna ställas med ett par centimeters 
öppning, halvöppna och helöppna. Sistnämnda för att kunna släppa in 
solskenet genom fönstrets hela storlek. Många av nutidens, men framför 
allt av morgondagens människor, som vant sig vid att sol- och luftbada 
på stränder, får som äldre nöja sig med att sola inomhus vid ett öppet 
fönster. Enligt sakkunskapen är 10 minuters solbestrålning nog per dag. 
Fönsterglaset hindrar de nyttigaste strålarna. 

Angående fönsterna så bör de vara inåtgående, i händelse de kan bli 
lika täta och dragfria som de utåtgående. För inackorderingen medför 
detta bara att fönsterkarmen vid ventilationsfönstret bör hållas något 
så när tom, men för personalen, som skall putsa fönsterna, är det en stor 
lättnad att slippa stå flera våningar upp i en fönsterkarm och putsa 
fönsternas yttersidor; sådant borde höra den förgångna tiden till. Med 
nutida brist på arbetskraft borde alla arbeten göras så bekväma och där
för tidsbesparande som möjligt. 

Fönsternas höjd bör inte vara större än att en lång person (eller en 
kort på pall) når överkanten. 

Ventiler bör finnas i alla rum, helst så långt som möjligt från säng
platsen. 

Det är en fördel att de gemensamma utrymmena på en avdelning 
inte bara består av ett stort rum utan istället av flera mindre, för det 
är trevligt, när en grupp människor kan sitta och prata, utan att därvid 
störa andra. 

En stor fördel är också kontakten med biblioteken, som förmedlar 
boklån. 

Ett glatt inslag 

Ett glatt inslag har Brunnsbo fått genom den smak och urskillning med 
vilken de gemensamma lokalernas möbler och textilier valts. 
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En möbel, som bör finnas tillgänglig på varje inackorderingshem är 
— rullstolen. 

En sådan skall här inte vara av den typ, som används t ex på lasaret
ten vid kortare transporter av sjuka utan en i vilken en sjuk kan sitta 
dagen lång. Den behöver ha stöd för huvudet, närmast liknande en 
»tandläkarestol» där både rygg- och huvudstödet är reglerbart och där 
armstöden kan fällas ner, så personalen på ett inackorderingshem med 
större lätthet kan flytta den handikappade i och ur rullstolen. Vidare bör 
dess sits vara så bred, att den medger den sittande att intaga något olika 
ställningar. Orörligheten i en trång rullstol är pinande för den, som dag 
efter dag livet ut är nödsakad sitta i en sådan. 

Rullstolen och wc bör vara anpassade efter varandra och om rull
stolen kunde förbättras så, att den sjuke själv kunde manövrera den, 
vore det en stor lättnad inte bara för den sjuke, utan också för perso
nalen. 

Bristen på arbetskraft och det pris den betingar gör det önskvärt att 
inackorderingarna, i den mån hälsa och krafter det medger, hjälper till 
med bäddning och städning av det egna rummet. Detta inte bara av 
ovannämnda orsaker, utan framför allt för att motarbeta stillasittandets 
följder. 

Motion bevarar krafterna. 
När de på allvar sviker, väntar sjukhemmet med sin rikligare om

vårdnad. Hur god och nödvändig den än är, finns det mången som 
hakar sig fast vid det lilla hem, som det egna rummet på ett inackorde
ringshem kan ha blivit. De vill med andra ord »dö hemma». 

Så länge sjukdom är tillfällig, eller man inte behöver tynga personalen 
ut över deras tid och krafter kan man nog i regel få stanna kvar i sitt 
rum — kanske in i det sista. 

För många hägrar detta som ett varmt önskemål. Dess förverkligande 
skulle emellertid kräva en omläggning av både personalens arbetsregler 
och bostadens planering i arbetsbesparande syften. 

Eftersom bara förslag därtill skulle kunna fylla en hel ny artikel, av
står jag från att gå in på den här. Att jag framfört några åldringars 
önskemål, må vara nog. Glömmas får inte att sjukdomslägen kan uppstå, 
där vård på sjukhem är det riktiga. 

Det enda man därvid kan önska är, att personalen har förståelse för 
hur den känner det, som läggs in i en främmande omgivning för att 
— dö. 

Men en annan önskan, som står oss närmre, är ett litet gästrum på 
varje inackorderingshem. 
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Det nya och moderna österbo i Lund har redan ett sådant. 
För den, som står i begrepp att lämna sitt eget gamla hem för att 

flytta in i ett inackorderingshems trängre utrymmen, reser det sig ofta 
som något oöverkomligt svårt att aldrig mer kunna ta emot dem av sina 
kära, som bor avlägset, på några dagars besök. 

Det är nämligen något helt annat att få mottaga en av de sina till 
vanlig hemtrevlig vardagssamvaro, än att gästen skall bo på hotell och 
bara kunna komma på några timmars besök mellan måltiderna. Det 
sliter i de gamla familjebanden. 

Jag tror också att de närmaste anhöriga skulle känna det som en lätt
nad om möjlighet funnes att när avskedets stund nalkas kunna få vara 
varandra nära. 
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Ett socialt laboratorium 

Av f. skyddskonsulent ELSA HELLSTRÖM, Borås 

Vid socialt arbete i Australien strävar man efter att finna sin egen väg, 
men som en ny stat utan egna traditioner, har man hämtat sina idéer 
från den övriga världen, främst England och USA. I en av landets sex 
stater, Victoria, sammanfördes en del fristående sociala verksamhets
grenar 1961 i Melbourne till Social Welfare Department. De australiska 
staternas förbundsparlament i Canberra beslutar praktiskt taget om alla 
sociala bidrag. Det utbetalades t ex 1946 ca 800 milj kr och 1961 ca 
4 890 milj kr. Beloppen avsåg ålders- och invalidpensioner, barnbidrag, 
änkepensioner, moderskapsbidrag, arbetslöshets- och sjukbidrag, begrav
ningshjälp, rehabiliteringsbidrag, anslag till sociala institutioner och 
sjukhus m m. 

På grund av denna omfattande bidragsverksamhet kommer främst 
människovårdande uppgifter på departementets lott med dess fem av
delningar för familjevård, ungdomsvård, kriminalvård, övervakning 
och utbildningsverksamhet. Staten Victoria har 31/% milj invånare och 
på departementet arbetar endast 200 personer, innefattande även kon-
torsanställda. Huvuddelen av arbetet är naturligtvis av administrativ 
art, men till skillnad från våra centrala myndigheter arbetar man även 
i direkt kontakt med klienterna. Det är högst intressant att så sker, ty 
det ger möjlighet till praktisk experimenterande verksamhet, innan 
man lagstiftar och bygger ut organ för sociala uppgifter. Då man dess
utom vid de sociala studierna vid landets universitet lägger stor vikt 
vid studiet av metodik i socialt arbete (social casework) skapas förut
sättningar för mentalhygienisk människovård. 

Det var mycket intressant att följa hur man på departementets sek
tion för familjerådgivning sökte sig fram till profylaktiska arbetsmeto
der. Som socialarbetare kände man sig imponerad av sektionens perso
nalakter på grund av den enkelhet, klarhet och realism, som ut
märkte dem. Man kunde på ett psykologiskt åskådligt sätt följa social
arbetarens arbete att hjälpa klienten att lösa sina problem. Arbetsupp
gifterna motsvarade inte vår familjerådgivnings utan omfattade även 
en stor del av våra barnavårdsnämnders verksamhetsområde. Det rör 
sig t ex om svårigheter i ett äktenskap. Det handlar om vanmäktiga 
föräldrar med skolkande barn, som länge sprungit fritt och lekt. Barnen 
behöver hjälp att möta den psykiska påfrestning det innebär att återgå 
till skolarbetet och spefulla kamrater. Det är utredningar om vårdna
den av frånskildas barn. Det gäller ett fall där hustrun övergivit man 
och två söner. Fadern vill i sin hjälplöshet ha den ene av sönerna in 
på anstalt, enär denne småsnattat. Akterna utgör ett utomordentligt 
undervisningsmaterial. Det är intressant att följa hur klienten arbetar 
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sig fram till ökad självkännedom och härigenom blir bättre i stånd att 
möta sina svårigheter. 

Vid sektionens start 1961 anställdes två socialarbetare, varav före
ståndaren (officer in charge) är Gudrun Målare med svensk socialut-
bildning och yrkeserfarenhet. Härtill kommer att hon gått genom social-
psykiatrisk kurs vid London School of Economics och arbetat socialt 
12 år i Australien. Detta är en värdefull bakgrund, eftersom hon nu 
bildligt talat har fått »ett socialt laboratorium» för att söka sig fram hur 
familjerådgivningen bäst skall kunna läggas upp i staten Victoria. 

Från början strömmade arbetsuppgifter in i stor mängd och vittnade 
om att rådgivningen fyllde ett starkt känt behov. Förväntningarna var 
dock orealistiska. Man än över- och än undervärderade, vad som kan 
uträttas i socialt arbete. På ett så nytt verksamhetsområde som mental-
hygieniskt socialt arbete är dock detta helt naturligt. Bristen på social
arbetare gjorde att fem beviljade tjänster inte blivit helt besatta. På 
begäran av universitetet i Melbourne deltar även sedan 1963 studenter 
i sektionens arbete. Verksamhetsåret 1962—63 inkom 1 113 ärenden, 
varav endast 262 kunde tas upp för casework-behandling. Det var na
turligtvis med ständigt till antal och sammansättning växlande perso
nal svårt att leda och föra fram arbetet. Men detta kompenserades i 
viss mån av den entusiasm alla kände att få vara med om att lägga 
grund till en verksamhet, vars värde och betydelse man var övertygad 
om. Men antalet ärenden var för stort för att socialarbetarna skulle 
hinna arbeta så ingående med dem som de bort. Detta verkade nedslå
ende och försämrade deras arbetsmoral, vilket även var till skada för 
klienterna. 

I november 1963 fann man läget ohållbart. Antalet nya ärenden 
hade stigit till 1 800 årligen. Dessutom måste man jämsides arbeta med 
en del tidigare upptagna ärenden. Man beslöt att begränsa arbetet på 
ett sätt, som motsvarade personalens kapacitet. Detta kunde ske, ty 
familjerådgivningen hade inte skyldighet att ta emot alla som ville an
lita den. Men för en kommande rätt upplagd verksamhet kunde man 
vinna klarhet, hur arbetskrävande den komme att foli. Rådgivningens 
administrativa chefsmyndighet fick genom ständiga rapporter tillfälle 
till inblick i socialt människovårdande arbetes problem och behov. En 
svårighet hos oss har varit, att vi genom lagstiftning alltför hastigt 
byggt upp stora organisationer utan att först genom studier ha skaffat 
oss klarhet över hur de borde och kunde fungera för att förverkliga lag
stiftningens intentioner. 

På rådgivningen diskuterade alla olika metoder för omläggningen av 
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arbetet. Denna frihet som ledningen givit socialarbetarna att söka sig 
fram var avundsvärd. Den gynnade i hög grad ett självständigt tän
kande. Man kom till slut fram till att man skulle koncentrera sig på 
två arbetsuppgifter. 

Som första arbetsuppgift valde man ärenden ang barn, som för
äldrarna frivilligt gått med på att placera i fosterhem eller anstalt. 
Man skulle noggrant följa barnets förhållanden och bistå dess fostrare 
samt även hålla kontinuerlig kontakt med föräldrarna, om barnet skulle 
återvända hem. Genom valet av dylika ärenden fick oerfarna socialar
betare under ledning tillfälle att tränga in i viktiga samhällsproblem. 

Värdefull överblick 

Som andra uppgift ägnade man sig åt att »kartlägga» alla ansökningar 
man fick in. Man skulle anteckna vilka institutioner och enskilda, som 
ansökningarna kom från. Man skulle klassificera problemens art. Ifråga 
om vidtagna åtgärder skulle man uppdela ärendena i tre grupper: 
lämnande av upplysningar, hänvisning till andra hjälporgan och fall, 
som togs upp för kortvarig behandling. Man fick på detta sätt en värde
full överblick av arbetsfältet. Medarbetarna tränades dessutom upp i 
sin förmåga att bedöma ärendets art. De fick lära sig att snabbt upp
fatta i vilka ärenden de bäst kunde göra en insats. Det var fascinerande 
att följa, hur man skaffade sig klarhet och avvägde arbetets upplägg
ning, ständigt inriktad på att människovården skulle komma till sin 
rätt. Handlingslinjer för socialt arbete växte härigenom fram. 

Genom att samla detta material avsåg man att kunna lämna en fylli
gare redovisning ang sektionens arbete än de statistiska uppgifter ut
gjorde, som regelbundet avgavs. Detta borde göra det lättare för opinions
bildande intresserade att bedöma sektionens arbete. Det skulle även ge 
material till beslut hur en framtida utbyggd familjerådgivning borde 
bedrivas. 

Alla, socialarbetare och studenter, hade regelbundna överläggningar. 
Den för dem alla gemensamma utbildningen i socialarbetets metodik 
underlättade för dem att bygga upp sitt samarbete. De var inställda på 
att arbeta under ledning, inte av auktoritärt slag, utan för att öva upp 
sin omdömesförmåga. Härigenom skaffade de sig betydligt snabbare 
yrkeserfarenhet. Arbetets uppläggning diskuterades steg för steg och 
fastställdes i detalj efter moget övervägande. Första tiden sysselsatte man 
sig mest med tekniska detaljer. Man beslöt hur formulär och akter 
skulle läggas upp. Detta kan måhända inte synas särskilt betydelsefullt. 
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Men socialarbetarna hade här tillfälle att samla uppgifter, som de ur 
sin yrkessynpunkt ansåg vara av väsentlig betydelse. Att det lägges ned 
avsevärt arbete på utformningen av formulär och akter har dessutom 
stor betydelse för framtida statistiska och vetenskapliga bearbetningar 
av materialet. Hos oss är det ofta så att materialet är så olika upplagt 
att det inte kan bearbetas. Men rätt upplagda akter och formulär öpp
nar i sin tur vägen för en granskning och höjning av socialt arbetes 
standard. Vid sina konferenser märkte socialarbetarna, hur olika be
tydelse de lade in i sina ord. Det blev nödvändigt för dem med defini
tioner för att komma fram till en gemensam terminologi. Detta synes 
kanske inte höra till praktiskt socialt arbete. Men om man lät en grupp 
personer redogöra för vad de menade med ordet »att hjälpa» skulle 
man märka stora variationer i deras uppfattning. Det är av väsentlig 
betydelse för socialarbetare, hur man uppfattar vad hjälp innebär i 
människovård. 

Vid sina samtal märkte också socialarbetarna, hur olika de närmade 
sig sina fall och hur olika de handskades med sitt yrkes problem. Detta 
hade visserligen en nedslående verkan på en del av dem, men det 
tvingade dem att bättre försöka förstå varandra, vilket i sin tur ökade 
deras förmåga att sätta sig in i sina klienters sätt att uppleva sina pro
blem. Denna ökade förmåga till inlevelse blev även till vinning för 
deras personliga utveckling. Under deras samtal belystes mångfalden av 
faktorer, som var orsaken till klienternas personliga problem och detta 
gav dem en känsla av ödmjukhet inför sitt yrkes svårigheter. 

Efter att gemensamt ha arbetat sig genom en rad problem, upp
övades deras självständiga tänkande samtidigt som de sammansvetsades 
till ett team. Detta gynnade uppkomsten av ett verkligt samarbete mel
lan självständiga individer. För de praktiserande studenterna var na
turligtvis dessa överläggningar ett värdefullt led i deras utbildning. De 
fick själva åta sig fall. Men före varje sammanträffande med klienten 
hade de diskuterat dennes problem med praktikledaren. Genom sina 
överläggningar uppövade de sin förmåga till inlevelse. De måste lära 
sig förstå, hur klienten själv upplevde sina problem och inte identifiera 
sig med denne. De fick också lära sig att inte ta parti för sin klient, 
ty detta skulle inte kunna hjälpa honom till en aktiv anpassning, som 
innebär att det inte ställs orimliga krav på hans omgivning. Studenter
na lärde sig att se på sitt arbete som ett led i den institutions tjänst 
de arbetade för. De hade studerat hur samhällets organ fungerade och 
de fick inte heller ställa orimliga krav på andra socialarbetare och 
institutioner. Deras kritik måste vara kunnig och positiv. Den måste 
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ske utifrån kunskap om och inlevelse i andras arbetsuppgifter. Om de 
inte möttes av samarbetsvilja måste de dock ständigt ta sikte på de möj
ligheter, som fanns att hjälpa klienten. 

Konstruktivt arbete — arbetsglädje 

Genom att begränsa uppgifterna, så att de kan skötas på rätt sätt, har 
arbetet på;sektionen blivit mer konstruktivt och arbetsglädjen återvänt. 
Man hoppas, naturligtvis kunna bygga ut verksamheten. Under tiden 
skaffar man sig ytterligare erfarenheter och utbildar blivande medar
betare. Liksom rådgivningssektionen sorterar även distriktsassistenterna 
(regional officers) under familjevården. Dessa är ännu i staten Victoria 
endast sex till antalet och alla placerade utanför Melbourne. Distrikts
assistenterna skall utföra sitt arbete i direkt kontakt med departe
mentets olika avdelningar. De kan även anlitas av allmänheten att 
få hjälp med ansökningar till myndigheter om statliga sociala bidrag. 
De har hand om fosterhemsvården. De gör sociala utredningar för 
domstolar m m. Eftersom de inte är tyngda av omfattande administra
tiva uppgifter eller har hand om ekonomisk understödsverksamhet, 
arbetar de främst med människovårdande uppgifter. 

Rådgivningssektionen arbetar målmedvetet på att få sin uppgift ra
tionellt infogad i samhällsarbetet. Den är redan betydelsefull för fort
bildning av nyutexaminerade socialarbetare och utbildning av prakti
kanter. Vid universitetet utbildas årligen 90 socialarbetare. Härigenom 
skall den utbyggnad man hoppas på möjliggöras. I människovårdande 
arbete är det svårt för utomstående att få inblick i hur det går till. 
Människovård uppfattas ofta som om det främst krävdes en dif
fus allmän mänsklig välvilja. Det är därför betydelsefullt att profes
sionellt socialt arbete diskuteras. Det är visserligen ett specialistarbete, 
men det måste förankras bland människorna i samhället, om det skall 
bli till verkligt gagn. 

Vid rådgivningen arbetade man för att skaffa en god plattform för 
socialt arbete. Utbyggnaden av »family counselling» bör ske i etapper. 
Man hoppas att distriktsassistenterna även skall ta hand om denna upp
gift. Svårigheterna med oerfarna socialarbetare kommer att kvarstå en 
lång tid framåt. Detta gör, att det naturligtvis är värdefullt, att de stå 
under ledning av rådgivningssektionen. De formulär och akter, som ut
arbetats, blir en god vägledning, när assistenterna skall lägga upp sitt 
rådgivningsarbete. Inspektionsbesöken blir ett viktigt led vid skapandet 
av relationer och att stimulera assistenterna, som står ensamma i sitt 
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arbete ute i distriktet. Behandlingen bör följas kontinuerligt av erfarna 
socialarbetare, vilket blir både en fortbildning och en redovisning av 
assistenternas arbete. 

I en annan av de australiska staterna tillämpar man ett synnerligen 
enkelt sätt på vilket detta kan ske. Kopior av akten och anteckningar 
från samtal med klienten sändes in till sektionen. Man kan då ur men-
talhygienisk synpunkt bedöma, hur behandlingen sker och kan vid be
hov ta upp fall för diskussion, när assistenterna är kallade till besök 
på departementet. Socialarbetarna är vid sin utbildning vana att disku
tera sin klients problem och hur man bäst skall ta upp dessa. En rätt 
skött tillsyn är därför ägnad att entusiasmera dem för sin uppgift. 
Även ledarna av arbetet ökar sina erfarenheter och sin yrkesskicklighet. 
Detta sätt att arbeta är särskilt betydelsefullt, så länge bristen på er
farna socialarbetare kvarstår. Men för dem som arbetar ute på fältet 
kommer alltid en direkt kontakt med ledningen att vara värdefull. 
Härigenom får de också lätt reda på vad nytt som sker i facket. 

Som socialarbetare kan man inte annat än fundera över hur värde
fullt det skulle vara för förtroendemän, även lagstiftande dylika, att få 
direkt insyn i mentalhygieniskt arbete genom att t ex närvara vid kon
ferenser mellan dem, som arbetar enligt moderna principer i männi
skovård. Individuell människovård kan bidra till att skapa den emotio
nella mognad, som är nödvändig för att bygga upp en fredlig värld. 
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Barnavårdslagen från formella synpunkter 
Bidrag till studiet av barnavårdslagen och av frågan 
om lagen bör överses 

Av förbundsjuristen OLOV MATTSON 

Efterföljande artikel är, som undertiteln anger, bl a ett bidrag till 
studiet av barnavårdslagen (Bvl). I artikeln pläderar författaren för en 
översyn av Bvl. Synpunkter på det praktiska arbetet behandlas inte i 
vidare mån än som erfordras för det formella studiet. Artikeln innehål
ler alltså intet om det som sammanfattande går under benämningen 
socialvårdsmetodik. Familjevårdsprincipen kommer att omnämnas men 
inte tillmätas särskild betydelse. 

Bvl kommer att behandlas även utifrån vissa, mera allmänna syn
punkter. Av olika skäl är det nämligen nödvändigt, att formella studier 
av lagtext och motiv insattes i ett vidare sammanhang än den logiska 
formalismens. Det praktiska arbete som barnavårdsnämnderna nu har 
— och framdeles kan få efter ändrat ställningstagande från statsmak
terna — bör således beaktas liksom, bl a, annan social lagstiftning än 
barnavårdslagstiftningen. Av utrymmesskäl måste dock även relevanta 
aspekter schematiseras. 

I Sociala Meddelanden 1965:3—4 intogs å sid 49 ff under rubriken 
»Bidrag till studiet av barnavårdslagen» olika sammanställningar om 
intentioner o d beträffande oklara punkter i 1960 års barnavårdslag
stiftning i avsikt att i någon mån bidra till det formella studiet av lag
stiftningen. Utgångspunkten var därvid, att det angivna regelsystemet 
borde kunna vara norm för övervägande om hur en god arbetsrutin 
ernås i olika avseenden, och att några inre motsättningar inte förelig
ger i Bvl. De i Sociala Meddelanden 1965:3—4 framförda synpunkter
na var till övervägande delen föranledda av praktiska erfarenheter, 
vilka framförts under kurser och konferenser för barnavårdsnämnder 
eller vilka framkommit under artikelförfattarens arbete som biträde åt 
barnavårdsnämnder och andra kommunala nämnder, med vilka barna
vårdsnämnder samarbetar. Denna artikel kan ses såsom en fortsättning 
på den ovan angivna. 

Konkretiserade förslag till ändringar har i olika sammanhang fram
förts (se nedan). Ändringar ifrågasattes självfallet inte enbart därför att 
ändringsförslag_ skall diskuteras. Praktiska erfarenheter och övervägan
den ligger bakom de synpunkter som framföres. Den tvekan som varit 
förbunden med publicering av den tidigare artikeln samt — och fram
för allt — denna artikel sammanhänger inte med vetskapen om att alla 
framförda, heterogena synpunkter av olika skäl kanske inte vinner be
aktande. Även andra synpunkter än de artikelförfattaren för fram 
bör anläggas på föreliggande problem. Den stora tveksamheten är i 
stället helt förbunden med att kritik kan missförstås och att framförda 
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synpunkter kan färga omdömet om det förnämliga lagverk som Bvl för

visso från många synpunkter utgör. Icke utan anledning har Bvl till

dragit sig internationell uppskattning. Det arbete som ligger bakom Bvl 

— även barnavårdskommitténs — skall uppskattas efter förtjänst, något 

som senare kommer att något beröras. 

Sakliga ändringar i barnavårdslagen 

bör såvitt möjligt undvikas. Endast i den mån sådana ändringar verk

ligen är av behovet påkallade, bör förslag härom framföras för vidare 

överväganden. Även efter en genomgripande formell överarbetning 

bör Bvl kunna studeras utifrån nu tillgängliga förarbeten och med 

hjälp av de kunskaper som inhämtats om nu gällande bestämmelser. 

En nygestaltning av barnavårdslagstiftningen — varom kraftiga önske

mål på vissa håll framförts — vore att spoliera mycket av det arbete 

som nedlagts av dem som praktiskt har att handha barnavårdslag

stiftningen. Med hänsyn härtill bör exempelvis paragrafnumreringen i 

en ny eventuell Bvl i görligaste mån ansluta till nu gällande. Bvl bör 

dock av bl a pedagogiska skäl bli föremål för en försiktig redaktionell 

översyn. Genom en sådan skulle det nuvarande stoffet i Bvl kunna ned

bantas därhän, att plats skulle kunna beredas olika stadganden och före

skrifter, vilka vore lämpliga att medtaga i Bvl till ledning för barna

vårdsnämnder och andra organ, som har att praktiskt sköta individuella 

ärenden. Såsom exempel på lämplig redaktionell översyn kan exempli

fieras 3 och 9 §§ Bvl, vilka sammantagna skulle kunna lyda som följer: 

Barnavårdsnämnden har att ombesörja sådana angelägenheter som avse kom
munens barnavård och är att hänföra till förvaltning och verkställighet. Där
vid äger nämnden från kommunens styrelse och övriga nämnder samt dess 
beredning och befattningshavare infordra yttranden och upplysningar. I sitt 
arbete har nämnden 
1) att verka för önskvärda förbättringar i fråga om kommunens barnavård, 

bland annat genom att hos kommunens fullmäktige och styrelse göra er
forderliga framställningar, 

2) att göra sig väl förtrogen med barns och ungdoms levnadsförhållanden in
om kommunen samt därvid särskilt uppmärksamma sådana underåriga som 
kan anses vara särskilt utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt, 

3) att vid behov göra anmälan eller ansökan hos domstol beträffande vårdnad 
eller förmyndarskap för underårig, 

4) att samarbeta med myndigheter, institutioner, föreningar och andra, vilkas 
verksamhet berör barnavården, samt därvid stödja den personlighetsut
vecklande och samhällsfostrande verksamhet som utövas genom ungdomens 
egna sammanslutningar, 
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5) att lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som äga samband 
med nämndens verksamhet, 

6) att förvalta egendom som hör till kommunens barnavård, i den mån ej 
förvaltningen uppdragits åt annan nämnd eller åt särskild styrelse, samt 

7) att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
som angå nämndens verksamhet. 

Som exempel på stadgande, som vore av värde att ha inskrivet i Bvl, 

kan följande tjäna som exempel: 

Även om sådant förhållande som avses i 25 § icke föreligger i ärende som ut
retts av barnavårdsnämnd, äger nämnden vidtaga hjälpåtgärd angående un-
derårig, därest samtycke lämnas av honom och hans föräldrar. Är fråga om 
barn under femton år, erfordras samtycke endast av föräldrarna. 
I fall som avses i första stycket gäller vad i stadgas om ekonomisk 
hjälp. 

Som exempel på behovet av en mera progressiv, men dock helt formell 

översyn kan ifrågasättas, om inte 26 § sista stycket Bvl helt enkelt 

kunde stadga: 

För att nämndens råd eller föreskrift skall kunna genomföras må nämnden 
lämna ekonomisk hjälp enligt grunder, som kommunens fullmäktige äga be
stämma, eller, om sådana grunder ej fastställts, efter vad nämnden prövar er
forderligt. 

Genom en så utformad bestämmelse om ekonomisk hjälp i förebyggande 

avseende vore det möjligt att i 44 § Bvl (om eftervårdande verksam

het) hänvisa till 26 § sista stycket Bvl. 

Vissa sakliga ändringsförslag i fråga om Bvl framgår direkt av vad 

som medtagits i den tidigare artikeln. Sålunda skulle exempelvis 50 § 

Bvl om förbud att flytta fosterbarn kunna få förslagsvis följande lydelse: 

Om det skulle vara till avsevärd skada för fosterbarn att skiljas från foster
hem, äger den barnavårdsnämnd som övar tillsyn enligt 49 § att för viss tid 
eller tills vidare förbjuda föräldrarna eller annan som har vårdnaden om 
barnet att taga det från fosterhemmet. 
Är förbud som högst fyra veckor. 
Sedan fråga uppkommit att skilja fosterbarn från fosterhem, äger nämnden 
besluta att fosterbarnet tills vidare skall anses såsom omhändertaget för sam-
hällsvård enligt 31 § oaktat 42 § första stycket icke gäller. Sedan beslut med
delats enligt första stycket skall fosterbarnet, så länge förbudet att skilja det 
från fosterhemmet gäller, anses såsom på detta sätt omhändertaget av nämn
den. 
Beslut enligt första eller andra stycket förfaller, om beträffande fosterbarnet 
föreligger beslut om verkställighet enligt 21 kap föråldrabalken. 
Ärende som avses i denna paragraf må överflyttas till annan barnavårds
nämnd, om denna samtycker. 
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De ovan medtagna exemplen visar, att det numera torde vara ganska 
lätt att göra en översyn av Bvl utifrån gällande motiv, tillämpad praxis 
och moderata ändringsförslag. Andra smärre ändringsförslag kan i detta 
sammanhang lämnas därhän. Socialstyrelsen har för övrigt, såsom kom
mer att nedan refereras, i januari 1962 lagt fram ett omfattande änd
ringsförslag rörande Bvl. Redan av det faktum att gällande motiv 
för Bvl kan begagnas som underlag för sakliga överväganden om den 
lämpligaste utformningen av nya bestämmelser framgår, att förarbetena 
till Bvl är av hög klass. Det vore att beklaga, om dessa motiv inte 
skulle få utgöra grund för en progressiv översyn av underlaget för nu
varande barnavårdsarbete. 

Av den tidigare artikeln framgår några i och för sig lämpliga — i 
vissa fall mer eller mindre nödvändiga — ändringar i Bvl. I denna 
artikel ifrågsättes sakliga ändringar i Bvl i framför allt fyra avseenden, 
nämligen 
l:o) om läkarundersökning i vissa fall av föräldrar (fostrare) med stöd 
av bestämmelse i Bvl; 
2:o) om delgivning enligt 19 § Bvl av utredningsmaterial före barna
vårdsnämnds avgörande av det ärende vari materialet införskaffats, om 
det slutliga avgörandet i respektive ärende tillkommer annan myndig
het; 
3:o) om tillstånd enligt 47 § Bvl att taga emot omhändertaget barn 
såsom fosterbarn samt 
4:o) om enskilds rätt att föra talan mot socialstyrelsens beslut att nå
gon skall intagas i ungdomsvårdsskola. 

Nedan kommer mera väsentliga synpunkter att framföras om de ovan 
angivna frågorna, vilka ifrågasattes bli lösta på annat sätt än i Bvl. 
Som kommer att framgå av det följande är det på intet sätt fråga om 
några mera genomgripande ändringsförslag. I sak rör det sig om juste
ring av Bvl. Om behovet av en sådan justering torde numera inte me
ningarna vara delade. 

Innan ovannämnda principiella frågor behandlas skall — av skäl 
som tidigare angivits — något helt kort anföras dels om barnavårds
nämndernas arbete med andra uppgifter än dem som preciseras i Bvl, 
dels om tidigare ändringsförslag beträffande barnavårdslagstiftningen. 
Dessutom skall ett försök göras att klargöra, varför Bvl, trots det arbete 
som ligger bakom utformningen av reglerna i densamma, till en del 
kommit att vara svåranvändbar för det praktiska arbetet i individuella 
ärenden. 
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Familjevårdsprincipen 

kommer såsom påpekats inte att behandlas i denna artikel, vilken på 
samma sätt som sin föregångare är enbart ett bidrag till det formella 
studiet av Bvl. Bl a för att den formella sidan av barnavårdsarbetet 
inte skall få alltför stor slagsida, skall dock något anföras om denna 
princip, något som är lämpligt med hänsyn såväl till att familjevårds
principen inte tillmäts betydelse från formella synpunkter som till att 
kunskap om dess konsekvenser dock erfordras för beaktande av det 
praktiska barnavårdsarbetets målsättning i individuella ärenden. 

Fram till 1900-talets början är den svenska socialpolitikens och -vår
dens historia i huvudsak fattigvårdens historia. Termen socialvård lär 
för övrigt ha använts första gången år 1929. Det är först i vårt århund
rade, som mera planmässiga åtgärder från samhällets sida kunnat insät
tas för att undanröja hjälpbehov i vidare mån än äldre tiders fattig
vård hade möjlighet till, för att lösgöra socialvården från prägeln 
av religiös eller filantropisk barmhärtighet och för att aktivt förebygga 
sociala missförhållanden även i individuella vårdärenden. Socialvården 
har i hög grad påverkats av nya rön på framför allt psykologins, medi
cinens, pedagogikens och sociologins områden. Detta har bl a lett till 
olika administrativa och kurativa strävanden för att förbättra den en
skildes kontakter med socialvården och för att möjliggöra en effektivare 
socialvård över huvud taget. En sådan socialvård tager vid utredningar 
o d hänsyn till varje människas problem i sin helhet och i förekomman
de fall även till respektive familjs problem. Familjevårdsprincipen (el
ler familjeprincipen) är vägledande för dessa strävanden. Det motsatta 
är funktionsprincipen, enligt vilken varje social nämnd var för sig be
handlar det symptom som nämnden funnit genom sin utredning. Den 
kanske mest framträdande skillnaden mellan familjevårds- och funk
tionsprincipen ligger i sättet för tjänstemännens arbete enligt instruk
tioner o d. Familjevårdsprincipen innebär, att någon — förtroendeman 
eller tjänsteman —• praktiskt svarar för all socialvård som berör samma 
person eller familj. Funktionsprincipen innebär, att utredningsarbetet 
och därav följande åtgärder är specialiserade; de verkställande organen 
ägnar sig åt en viss gren av socialvårdsarbetet, t ex en nämnds ut
redande och verkställande åtgärder eller särskilda delar av sådana åt
gärder. Gällande lagstiftning hindrar delvis långtgående rationalisering
ar av den kommunala socialvården. Detta gäller särskilt beträffande 
större kommuners socialvård. Olika sammanställningar av undersök
ningar angående förekomsten av gemensamma klienter hos de sociala 
nämnderna i Borås, Gävle, Göteborg, Jönköping och Malmö är i detta 
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sammanhang en mycket intressant läsning, framförallt då man erfaren
hetsmässigt vet, att det är de mera komplicerade socialvårdsärendena 
som föranleder åtgärder av mer än en social nämnd. (Ove Rudquist, 
Administration av kommunal socialvård, Kommunförbundets förlag, 
1966.) 

Även med en — i främst formellt avseende — omarbetad Bvl kom
mer familjevårdsprincipens genomförande i och för sig inte närmare sin 
definitiva lösning. Familjevårdsprincipen kan dock till en del genom
föras genom ett lämpligt delegationsförfarande. De kommuner som vill 
genomföra en långtgående samordning av de sociala nämnderna och 
som finner gällande socialvårdslagstiftnings regler om nämndernas 
organisation mindre lämpliga för de lokala förhållandena, kan för 
övrigt efter beslut av KM :t erhålla särskilda bestämmelser. Familjevårds
principen har därför inte tillmätts särskild betydelse för de formella 
studier det här är fråga om. Om endast eller främst en redaktionell 
översyn bedömes böra ske av Bvl, erfordras inte heller att familjevårds
principen tillmätes annan betydelse än den som den nu har. 

Uppgifter utanför barnavårdslagstiftningen 

har successivt kommit att bli av mycket stor betydelse. Särskilt barna
vårdsnämndernas ställning såsom utredande remissorgan åt domstolar i 
vårdnadsärenden bör i detta sammanhang uppmärksammas liksom 
nämndernas arbete med unga lagöverträdare och unga alkoholmiss
brukare. Om angivna arbetsuppgifter skall kunna skötas effektivt och 
tillfredsställande, måste större avseende fästas vid nämndernas faktiska 
arbetsbörda. Vid varje översyn av de bestämmelser som skall reglera 
barnavårdsnämndernas arbete, bör en väl avvägd arbetsbörda vara en 
normerande måttstock. Barnavårdsnämndernas nuvarande arbetsbörda 
är det främsta skälet till uppfattningen att försäkringskassorna bör ta 
hand om de allmänna barnbidragen, bidragsförskotten samt statens åt
gärder för att bereda mödrar och barn vila och rekreation. Detta skäl 
vinner i styrka, om, såsom förmodas, barnavårdsnämnderna framdeles 
får än större arbete med olika utredningar i familjerättsliga ärenden 
samt med unga lagöverträdare och unga alkoholmissbrukare. 

Även om tiden måhända ännu inte är mogen att vidga försäkrings
kassornas verksamhetsfält till att omfatta även de uppgifter som ovan 
påståtts vara lämpliga för dem, bör man dock vid en översyn av Bvl 
möjliggöra en senare förskjutning mellan barnavårdsnämnds och för
säkringskassas uppgifter, utan att Bvl därvid behöver ändras. Med hän-

109 



syn härtill bör inte i Bvl anges något om barnavårdsnämnds uppgifter 
vid sidan av Bvl. Den centrala barnavårdslagstiftningen torde inte be
höva nämna något om annan lagstiftning, som påverkar barnavårds
nämndernas arbete, såvida inte förenklingar e d uppnås genom hän
visningar. Reglerna om allmänna barnbidrag och om bidragsförskott 
bör således till ingen del återfinnas i Bvl, som dock i tillämpliga delar 
kan hänvisa till kommunallagen och socialhjälpslagen. I Bvl om-
nämnes regler om allmänna barnbidrag och bidragsförskott i bl a 12 § 
såsom begränsningar i rätten att låta barnavårdsnämnds beslutanderätt 
utövas av exempelvis avdelning inom nämnden. Om sådana begräns
ningar erfordras, bör de kunna anges i lagarna om allmänna barnbi
drag och bidragsförskott; ändringar i de senare lagarna försvårar för 
övrigt inhämtandet av vad 12 § Bvl avser att reglera, något som man 
kan förvissa sig om genom att med hjälp av övergångsbestämmelserna 
till 1964 års bidragsförskottslag klargöra, vad som numera inte kan 
delegeras i ärenden rörande bidragsförskott. 

Även om sakliga skäl — bl a av rättssäkerhetskaraktär — kan an
föras till förmån för en laglig begränsning av delegationsmöjligheterna 
för barnavårdsnämnd, torde praktiska överväganden tala för en längre 
gående frihet att delegera än vad nu är fallet, särskilt som det inte är 
barnavårdsnämnd utan fullmäktige som är bestämmande i detta av
seende, och anledning finns att förmoda, att varje fullmäktigeinstitu
tion skall ställa sig till efterrättelse de rekommendationer som enligt 
motiv gäller beträffande barnavårdsnämnds delegerade beslutanderätt. 
Rekommendationer och föreskrifter till kommuner om lämplig avväg
ning för olika sociala nämnders delegerade beslutanderätt bör alltså 
kunna anges i lagmotiv. Delegationsmöjligheterna har för övrigt avsetts 
för enkla ärenden (rutinärenden och ärenden av mindre vikt), något 
som torde minska de sakliga invändningarna mot att formellt vidga 
möjligheterna för delegation enligt 12 § Bvl. Till motiven för para
grafen bör kunna föras även sådana påpekanden som att ärende skall 
hänskjutas till samfällda barnavårdsnämndens avgörande, om det är 
svårbedömbart, av principiell natur, av avsevärd ekonomisk betydelse 
eller om någon, som deltar i överläggningen i avdelning med delegerad 
beslutanderätt, begär sådant hänskjutande. 12 § Bvl torde för övrigt 
böra utformas på det sättet att i paragrafen anges, att vad i 45 § andra 
stycket a) kommunallagen stadgas om nämnds beslutanderätt skall 
gälla även för barnavårdsnämnden, dock att annorledes än genom sam
fällt beslut av nämnden förelagt vite inte får utdömas. — Vid en saklig 
kritik av 12 § Bvl kunde ifrågasättas bl a varför samfälld barnavårds-
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nämnd erfordras för förordnande av barnavårdsman för utomäkten-

skapligt barn, under det att en avdelning inom nämnden och ledamot 

i nämnden och befattningshavare i kommunens tjänst på nämndens 

vägnar kan avgöra en så intrikat fråga som om 25 § Bvl är tillämplig 

i visst ärende. Vid en översyn av motiven för 12 § Bvl bör man kunna 

låta enkla ärenden och rutinärenden enligt bl a föräldrabalken på 

barnavårdsnämndens vägnar avgöras av avdelning, ledamot eller be

fattningshavare. 

Tidigare ändringsförslag 

har framförts av bl a socialstyrelsen, som i januari 1962 — alltså ett år 

efter det att Bvl börjat tillämpas — hemställde, att sexton paragrafer 

i Bvl samt fyra paragrafer i ungdomsvårdsskolestadgan och en paragraf 

i barnavårdsanstaltsstadgan måtte ändras. Redan dessförinnan hade 

dåvarande Landskommunernas förbund hemställt om ändring i Bvl 

beträffande barnavårdsnämnds förande av saköreslängd och årliga upp

giftsskyldighet beträffande denna. Stockholms stads barnavårdsnämnd 

ifrågasatte under år 1961 ändringar i ungdomsvårdsskolestadgan. 1961 

års utredning om effektivare åtgärder för vård utom skola av ungdoms

vårdsskoleelever (se Sociala Meddelanden 1964:7—8, sid 153 f) före

slog i september 1962 vissa ändringar i ungdomsvårdsskolestadgan i 

syfte att göra denna mera lättanvänd. 

I socialstyrelsens ovan angivna framställning om vissa ändringar i 

Bvl med följdförfattningar uttalades bl a att vissa problem rörande för

fattningarnas rätta tolkning och tillämpning uppkommit. Omfattning

en av socialstyrelsens hemställan torde framgå av följande rubriker, 

som därvid begagnades: 

Intagning i ungdomsvårdsskola 
Inskrivning såsom elev vid ungdomsvårdsskola 
Verkställighet av socialstyrelsens beslut om intagning i ungdomsvårdsskola 
Barnavårdsnämnds möjlighet att åsidosätta socialstyrelsens beslut om intagning 
i ungdomsvårdsskola 
Slutligt avgörande enligt 30 § Bvl 
Åtgärder för undvikande av häktning av för samhällsvård omhändertagna 
Förvaring hos polisen enligt 37 § Bvl 
Barnhem 
Platsantalet på barnavårdsanstalter 
överflyttning av befattningen om omhändertagen 
Frågor rörande barnavårdsnämnds organisation och förfarandet hos barna
vårdsnämnd 
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Landskommunernas förbunds hemställan om ändring av Bvl utgick 
från synpunkter på den administrativa olägenhet som är förbunden 
med att barnavårdsnämnd, till skillnad mot exempelvis nykterhets
nämnd, skall föra saköreslängd och årligen lämna uppgift ur denna 
eller, i förekommande fall, lämna uppgift om att vite inte utdömts 
under ifrågavarande år. 

I ett av Stockholms stads barnavårdsnämnds utlåtanden till JO före
slogs ändringar av 32, 33 och 45 §§ ungdomsvårdsskolestadgan. Inne
börden av förslaget var främst, att de bestämmelser som gäller för in
tagning och vistelsetid på ungdomsvårdsskola beträffande den som om
händertagits jämlikt 30 § Bvl skulle gälla även för den som redan var 
omhändertagen enligt 25 § b) och 29 § Bvl, under förutsättning att 
häktning skulle tillgripas såvida inte en intagning i ungdomsvårdsskola 
komme till stånd. Förslaget avsåg vidare införandet av åtgärden att 
från ungdomsvårdsskola kunna försökspermittera elev i två månader 
med möjlighet för skolan att inom loppet av denna tid, utan för
nyad ansökan från barnavårdsnämnd, återta en sålunda permitterad 
elev. 

De ändringsförslag som 1961 års utredning framlade beträffande 
ungdomsvårdsskolestadgan hade samband också med kraven på ökat 
samarbete mellan ungdomsvårdsskolor och barnavårdsnämnder samt 
ökat ansvarstagande för barnavårdsnämnder beträffande de omhänder
tagna, med vilka de har befattningen, och för vilka längre eller kortare 
tids vård vid ungdomsvårdsskola erfordrats eller erfordras. 

1960 års barnavårdslagstiftning har också ändrats, dock inte i den 
utsträckning och •— allmänt sett — av de skäl som ovan refererats. 
Numera torde enighet råda om att barnavårdslagstiftningen på lång 
sikt tjänat på att några förhastade ändringsförslag inte vunnit beak
tande. — I ovanstående referat har socialstyrelsens förslag om tillägg 
till 33 § Bvl (den s k raggarparagrafen) ej medtagits. 

Bvl har ändrats fyra och ungdomsvårdsskolestadgan likaledes fyra 
gånger, vilka ändringar framgår av SFS 1963:261 (33 och 87 §§ Bvl), 
1964:67 (12 och 100 §§ Bvl), 1965:134 (3 § Bvl) och 1966:309 (93 
§ Bvl) respektive 1963:212 (21, 31 och 34 §§ ungdomsvårdsskole
stadgan), 1964:516 (21, 22, 26 och 27 §§ ungdomsvårdsskolestadgan), 
1965:412 (22, 23 och 28 §§ ungdomsvårdsskolestadgan) samt 1965:771 
(21, 23, 27, 28, 30, 44 och 57 §§ ungdomsvårdsskolestadgan, vilkens 
24 ooh 25 §§ därvid upphävts). Till ändringarna i 1960 års barna
vårdslagstiftning kan också räknas det höjda ersättningsbelopp som kan 
uttagas enligt 72 § Bvl (SFS 1964:344). 
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Påståendet att barnavårdslagstiftningen ej ändrats av de skäl som 
ovan refererats bör modifieras såvitt gäller frågan om undvikandet av 
häktning av dem som är omhändertagna för samhällsvård. I denna 
del, liksom för övrigt beträffande snabba åtgärder för att vid behov få 
underåriga intagna i ungdomsvårdsskola, har ungdomsvårdsskolestad
gan erhållit i och för sig erforderliga tillägg. 

Av betydelse vid en översyn av Bvl är även ett förslag till nya regler 
angående sådan verkställighet som rör överlämnande av barn (SOU 
1966:38). Detta förslag har utarbetats av lagberedningen, som tänkt 
sig, att föräldrabalken i ett nytt kapitel — 21 kap — upptager de regler 
som skall gälla på hithörande område, och att 50 § Bvl — om förbud 
att flytta fosterbarn — ändras så, att i ett nytt tredje stycke stadgas 
att förbud, som barnavårdsnämnd meddelat mot flyttning av foster
barn, inte skall utgöra hinder mot sådan verkställighet varom länssty
relse förordnar enligt det nya 21 kap föräldrabalken. Lagberedningen 
utgår ifrån att överexekutorsinstitutionen avskaffas och föreslår, att så
dan verkställighet som rör barn helt frikopplas från annan exekution. 
Beslutande myndighet blir länsstyrelsen. Vid vårdnadshavares fram
ställning antingen om verkställighet av domstols dom om vårdnad av 
barn eller om återlämnande av barn, som han lämnat åt annan att 
fostra, skall länsstyrelsen kunna uppdraga åt barnavårdsnämnd att söka 
på frivillighetens väg få saken ordnad. Barnavårdsnämnderna skall 
över huvud taget vara inkopplade på dessa ärenden, bl a som utredan
de organ. Den faktiska verkställigheten skall såsom hittills ombesörjas 
av polisen, som regel biträdd av representant för barnavårdsnämnd. 
Som torde framgå av det ovan intagna exemplet på förslag till ny 
lydelse av 50 § Bvl bedömes lagberedningens förslag kunna läggas till 
grund för erforderlig översyn av denna paragraf. I och för sig lär 
det inte ge anledning till betänkligheter, att länsstyrelse kan komma att 
få pröva ansökningar om förflyttning av fosterbarn såväl enligt 80 § 
Bvl som enligt det nya kapitlet i föräldrabalken, d v s såväl såsom be
svärsärende (då sakägare överklagar barnavårdsnämnds beslut med 
stöd av 50 § Bvl) som såsom självständigt ärende (då sakägare vänder sig 
direkt till länsstyrelse, och barnavårdsnämnd inte fattat något beslut 
med stöd av 50 § Bvl); i sistnämnda fall torde som regel barnavårds
nämnd inte vetat om vårdnadshavares önskan att flytta ett fosterbarn. 
Man torde inte kunna göra gällande, att bestämmelser i föräldrabalken 
om verkställighet som rör barn onödiggör bestämmelser i Bvl om för
bud att flytta fosterbarn. Ett införande i föräldrabalken av angivna 
regler kan dock väntas leda till att 50 § Bvl minskar i betydelse. En 
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lämplig samordning av olika bestämmelser om inskränkning i vårdnads-
havares rätt att bestämma om barns vistelse m m erhålles, om 50 § Bvl 
göres supplementär i förhållande till 21 kap föräldrabalken; beslut en
ligt 50 § Bvl bör alltså förfalla, därest beslut meddelas enligt 21 kap 
föräldrabalken. 

I nuvarande skick fyller lagen inte sin funktion 

att reglera den samhälleliga barnavården. Detta påstående innebär helt 
allmänt sett en synnerligen kraftig överdrift. En viss sanning lär ligga i 
påståendet, om hänsyn tages såväl till de stora förväntningar, vilka en
ligt förarbetena till Bvl knutits till lagen, som till behovet av en i alla 
avseenden lättläst, lättbegriplig och överskådligt skriven lag för lekmän. 

Det finns anledning att erinra om det kontroversiella i barnavårds
lagstiftningen och om de svårigheter som föreligger vid kodifiering av 
lämplig praxis inom barnavården. Barnavårdskommitténs förslag till 
lag, som skulle ersätta 1924 års barnavårdslag, kan med sina 205 para
grafer vara exempel nog, särskilt som de gav anledning till 21 reserva
tioner av de nio utredningsmännen och de sex experterna. Det gällde 
för kommittén att å ena sidan föreslå sådana regler som kunde ligga 
till grund för ett praktiskt barnavårdsarbete, särskilt i förebyggande 
syfte, men att å andra sidan också ta hänsyn till föräldrars och andra 
fostrares naturliga önskan att ordna sina barns uppfostran utan in
blandning utifrån. Dessa avvägningsproblem kom att bli huvudspörs-
mål för kommittén lika väl som för dem som remissvägen kom att yttra 
sig över vad kommittén föreslagit. Få rättsområden torde inbjuda till 
så många allmänna synpunkter och så allmänt hållet värderande som 
just barnavårdens. Erfarenheter i något avseende av barns uppfostran 
har alla; nästan alla har synpunkter i frågorna om när samhället skall 
ingripa och hur ingripandet lämpligen bör äga rum. Det är därför inte 
förvånande att mycket kom att skrivas i remissvaren angående barna
vårdskommitténs förslag. Viss omständlighet och vissa förbiseenden i 
förslaget kom att olyckligt påverka helhetsomdömet. Anledning finns 
fortfarande att gå tillbaka till förslagets allmänna motiveringar. Dess
utom bör framhållas, att för en rätt förståelse av nutida barnavårds
praxis måste arbetet med 1924 års barnavårdslag noga beaktas. Många 
intrikata barnavårdsproblem enligt Bvl kan inte lösas utan tillgång till 
Ragnar von Kochs kommentar Samhällets barnavård (4 uppl, 1945). 

När barnavårdskommitténs förslag till ny Bvl överarbetades inom 
socialdepartementet erfordrades i första hand materiella regler, vilka 
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kunde godtagas såsom normgivande. I detta avseende lyckades det ju 
också, något som visades genom att ingen motion väcktes i riksdagen 
om avslag på propositionen om Bvl, och något som alltjämt visas genom 
att få barnavårdare ger uttryck för annan uppfattning än att Bvl till 
sitt sakinnehåll är ett i stort sett riktigt uttryck för när och hur sam
hället skall ingripa i enskildas personliga förhållanden. Innan och när 
Bvl antogs, hade dock den formella sidan av barnavårdsnämndernas 
arbete kommit i bakgrunden. Först sedan Bvl börjat tillämpas dök 
svårigheterna upp. Barnavårdsnämndernas arbetssätt hade då succes
sivt blivit annorlunda. Problemen nu torde delvis ha varit likartade, 
om 1924 års lag ännu gällt. Allteftersom tiden gått har det visat sig, 
att formella svårigheter avsevärt hindrar det praktiska arbetet och i 
några fall är nära nog oöverstigliga för barnavårdsnämnderna. 

Socialdepartementets överarbetade förslag till Bvl utsändes inte på 
remiss till olika myndigheter och organ, vilka skulle komma att få 
handha uppgifter enligt Bvl. Lagrådet avstyrkte att proposition om Bvl 
framlades för riksdagen innan besvärssakkunniga slutfört sitt arbete. 
Man skulle nu kunna fråga sig, om anomalierna i Bvl hade kunnat 
undvikas genom ett förnyat remissförfarande eller genom någon tids 
väntan med att i riksdagen framlägga propositionen om Bvl. Då emel
lertid nästan alla svårigheter med tolkningen och tillämpningen av Bvl 
uppkom någon tid efter det att densamma varit i kraft, kan nu ifråga
varande anomalier inte skyllas på det uteblivna remissförfarandet. Det 
finns anledning understryka, att enighet rådde, då Bvl antogs av riks
dagen. Enighet torde alltjämt gälla om Bvl:s mål. Bvl kan anges som 
en produkt av överväganden, vilka helt godtagits i vad avser konse
kvenserna, men vilka inte tillräckligt beaktat de praktiska medlen för 
att nå de mål varom alla är ense. Även om målen nu ej längre är 
föremål för diskussion, påverkas de dock av medlen: om medlen visar 
sig svårtillämpliga, kan målen måhända inte nås, eller också nås de för 
sent. 

För ett omdöme om 1960 års barnavårdslagstiftning -— vad nu ett 
sådant tjänar för syfte — bör dessutom beaktas, att hänsyn nu — men 
inte tidigare — kan tagas till det sätt varpå Bvl:s regler uppfattas av 
dem som i första hand får att handhava dem. Detta påpekande bör 
uppmärksammas. Stundom diskuteras på fullt allvar tanken att skriva 
om varje viktig lag efter en tids tillämpning av densamma. Då ett 
nordiskt land förarbetar lagstiftning på ett område, som är oreglerat i 
vederbörande land men reglerat i ett grannland, tages hänsyn inte blott 
till grannlandets lagtext och motiv till denna utan även till rättsfall 
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och andra källor för kunskap om hur lagen praktiskt verkat. Diskus
sioner om 1960 års barnavårdslagstiftning har bland praktiker till
mätts ett intresse, som torde vara enastående. Frågan är då, varför re
sultatet av dessa diskussioner inte skulle kunna direkt tillvaratagas för 
att få en än bättre barnavårdslagstiftning, särskilt som motiven till Bvl 
vore den väsentligaste grunden för en översyn. 

Läkarundersökning 

är ofta av stor betydelse för barnavårdsnämnds bedömning av enskilda 
ärenden. I 16 § första stycket Bvl erinras därför om vikten av att i före
kommande fall inhämta utlåtande av läkare eller annan sakkunnig. En
ligt lagrummets andra stycke äger nämnden eller dess ordförande i vissa 
ärenden förordna om att läkarintyg skall anskaffas angående den un-
derårige som ärendet avser. Detta stadgande, som gäller ingripande 
med stöd av 25 § Bvl eller förbud enligt 50 § Bvl att flytta fosterbarn, 
kompletteras med erforderliga tvångsmedel. Läkarutlåtande skall obli
gatoriskt föreligga, innan barnavårdsnämnd omhändertager någon för 
samhällsvård enligt 29 § Bvl eller meddelar förbud som avses i 50 § 
första stycket Bvl. Endast om särskilda skäl föreligger, kan nämnden 
fatta angivna beslut utan att ha tillgång till läkarutlåtande beträffande 
den underårige. De nu refererade bestämmelserna överensstämmer till 
en del med vad barnavårdskommittén föreslog. 

I yttrande över barnavårdskommitténs förslag till ny Bvl (prop 1960: 
10 sid 232 f) ifrågasatte länsstyrelsen i Kalmar län, om inte barna
vårdsnämnd borde erhålla rätt att åvägabringa läkarundersökning i 
viktigare ärenden, även beträffande andra än dem saken rörde eller 
vars personliga förhållanden vore av omedelbar betydelse i ärendet; 
läkarintyg borde kunna framtvingas även beträffande personer, om vil
kas psykiska status man borde ha kännedom för att kunna träffa ett 
riktigt avgörande. Enligt länsstyrelsen i Kalmar län vore det många 
gånger av synnerligt värde att erhålla ett läkarutlåtande om föräldrar
nas — eller enderas — förmåga att med hänsyn till vederbörandes 
psykiska utveckling omhänderta barn, särskilt när fråga uppkom att 
omhänderta barn på grund av missförhållanden i hemmet. Länsstyrel
sen i Kalmar län framhöll, att även om en lagbestämmelse som den för
ordade kanske endast sällan skulle behövas utnyttjas, torde bibringan
det av kännedomen om dess förhandenvaro medföra större benägen
het hos den enskilde att frivilligt undergå en begärd, önskvärd läkar
undersökning. Länsstyrelserna i Älvsborgs och Värmlands län gjorde 
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vid remissbehandlingen i sak likartade uttalanden. Av intresse i detta 
sammanhang är dessutom att besvärssakkunniga vid remissbehandling
en erinrade om att man på andra områden varit synnerligen försiktig, 
då det gällt att tillägga en myndighet befogenhet att inhämta läkar
utlåtande. 

Remissyttrandena över barnavårdskommitténs förslag i denna del för
anledde följande uttalande av föredragande statsrådet, mot vilket ytt
rande någon erinran inte gjordes vid riksdagsbehandlingen (prop 1960: 
10 sid 233 f): 

Några länsstyrelser har uttalat sig för att barnavårdsorganen i vissa fall skulle 
äga rätt att tvångsvis föranstalta om läkarundersökning av föräldrar till barn, 
beträffande vilket ingripande ifrågasatts på grund av förhållandena i hemmet. 
Jag vill inte bestrida, att sådana fall i praktiken kan förekomma, där en dylik 
befogenhet skulle vara av värde. Att införa befogenhet för barnavårdsnämnder
na att förordna om läkarundersökning av föräldrar, väcker dock allvarliga be
tänkligheter med hänsyn till de enskildas anspråk på skydd för den kroppsliga 
integriteten. Jag har därför i likhet med kommittén stannat vid att endast den 
underårige själv skall kunna tvångsvis underkastas läkarundersökning. 

I det praktiska barnavårdsarbetet uppkommer stundom ett faktiskt 
behov av läkarbedömning av underårigs fostrare, varför det vore önsk
värt, att Bvl innehölle en rätt för barnavårdsnämnd att i vissa fall 
framtvinga sådan. Härvid är det inte bara fråga om ärenden, vari 
ingripanden skall ske. Även för prövning 'huruvida samhällsvård en
ligt 29 § Bvl skall kunna upphöra, villkorligt eller slutligt, vore det 
inte sällan av stor betydelse, om barnets föräldrar kunde underkastas 
läkarundersökning. Någon läkarundersökning i vanlig mening är det 
som regel inte fråga om. Vad det gäller är oftast att läkare, helst 
psykiater, skall uttala sig om sin allmänna uppfattning om veder-
börandes person. Genom en läkarundersökning skulle nog sakägares in
tresse i vissa fall kunna tillvaratagas bättre än vad nu kan ske. Av
saknaden av positivt läkaruttalande om en person kan leda till beslut 
om åtgärd rörande hans barn eller uteblivet beslut att pågående åt
gärd skall avbrytas. De synpunkter som länsstyrelsen i Kalmar län fram
förde vid remissbehandlingen av barnavårdskommitténs förslag till ny 
Bvl gör sig i alla avseenden gällande. Det kan erinras om att social
styrelsen i sina i juni 1964 utgivna nr 170 av Råd och Anvisningar om 
utredningar i barnavårdsärenden uttalat bl a följande angående ut
låtande från läkare. »Det är önskvärt att läkaren får sammanträffa 
med barnets föräldrar eller annan fostrare. För att bereda läkaren till
fälle att sammanträffa med barnet och eventuellt dess föräldrar mer än 
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en gång, bör kontakt tagas med honom på ett tidigt stadium av utred

ningen.-» (Sid 13.) Det nu citerade torde vara ett sammandrag av 

medicinalstyrelsens uttalande den 15 juni 1962 i Samling av författ

ningar och cirkulär m m angående medicinalväsendet, 1962: 41, såvitt 

gäller råd och anvisningar angående läkarutlåtande för intagning vid 

ungdomsvårdsskola, vilket cirkulär fogats som bilaga vid socialstyrelsens 

i augusti 1962 utgivna nr 150 av Råd och Anvisningar om intagning 

i ungdomsvårdsskola (sid 10) : 

Det är önskvärt, att föräldrar eller annan fostrare beredas möjlighet till läkar-
samtal, om icke särskilda — och i intyget redovisade •—• skäl lägga hinder i 
vägen härför. Det kan med hänsyn bland annat till den enskildes rättsskydd 
icke vara tillfredsställande, att en underårig bedöms i de avseenden det här 
gäller utan att vårdnadshavaren beretts tillfälle samtala med läkaren. Även 
med hänsyn till de anamnesiska data som intyget skall innehålla är läkar-
samtal önskvärt. Därvid kan läkaren även förklara för vårdnadshavaren och 
den intyget gäller skälen till sitt ställningstagande. Bidragande etiologiska 
moment, terapimöjligheter och prognos bör så långt det är möjligt och lämp
ligt klarläggas, bland annat för att öka förståelsen för barnavårdsnämndens åt
gärder och viljan att samarbeta med denna. Det faktum, att de som ärendet 
rör sällan begagna sig av möjligheten att bli muntligen hörda inför barnavårds
nämnden utan enbart samtala med den utredande tjänstemannen, ökar ange
lägenheten av personlig kontakt med läkaren. 

I anledning av vad ovan citerats finns skäl att göra tre påpekanden. 

För det första torde betänkligheter utifrån de enskildas anspråk på 

integritetsskydd avsevärt minska med hänsyn till den rättssäkerhets

garanti våra läkare skall vara och den form av läkarundersökning det 

som regel är fråga om i dessa sammanhang. För det andra ökar lä

karens möjligheter att spela rollen även av rättssäkerhetsgarant och 

medlare mellan barnavårdsnämnd och klient, om möjligheter funnes 

att förmå även tredskande fostrare at t besöka läkare för samtal. För 

det tredje är det beträffande de fall som ovan behandlats fråga om 

ingripande gentemot underårig med hänsyn till dennes eget beteende. 

Framförda skäl vinner i styrka, om hänsyn tages till de fall där fråga 

är om ingripande i anledning av missförhållanden i den underåriges 

hem eller hävande av en åtgärd, som tidigare beslutats i anledning av 

då konstaterade brister hos underårigs föräldrar eller andra fostrare. — 

Icke ens vid befarad barnmisshandel äger barnavårdsnämnd påfordra, 

att den som kanske misshandlat barnet skall besöka läkare. 

Då barnavårdsnämnd i undantagsfall — vid ifrågasatt omhänderta

gande enligt 29 § Bvl av anledning som avses i 25 § a) Bvl, eller för 

prövning av frågan om samhällsvård skall kunna upphöra — är i be-
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hov av läkarbedömning av underårigs fostrare, vore det alltså önskvärt, 
att sådan möjlighet infördes i Bvl. Rätten att få underårigs föräldrar 
eller någon av dem eller annan den underåriges fostrare underkastad 
läkarundersökning bör dock utformas restriktivt, förslagsvis så att möj
lighet härtill skall föreligga endast om läkare, efter undersökning av 
den underårige, finner sådan undersökning erforderlig eller om veder
börande fostrare frivilligt underkastar sig läkarundersökning. 

Tillfälle till yttrande m m 

äger den enskilde sakägaren, innan barnavårdsnämnd avgör ärendet, 
d v s fattar slutligt beslut i ärende som rör den enskilde personen. 
Härom stadgas i 19 § Bvl, som äger tillämpning på alla slag av ärenden 
rörande enskild person, med vilka barnavårdsnämnd har att ta befatt
ning. Inledningsorden i lagrummet — »innan barnavårdsnämnden av
gör ärende, skall den ärendet rör underrättas » — fick sin 
formella utformning efter påpekande av andra lagutskottet. I det för 
riksdagen framlagda förslaget var rätten att ta del av utredningen inte 
fastslagen i lagtexten. I sakens natur ligger dock att om yttrande i ett 
barnavårdsärende skall ha någon egentlig mening, skall den som får 
tillfälle att yttra sig ha del av det material varöver yttrande skall avges. 
Rätten att få vetskap om de fakta som barnavårdsnämnd skall bedöma 
torde vara en av de främsta rättssäkerhetsgarantierna i Bvl. (Den ären
det rör skall självfallet ha del även av det förslag till åtgärd, varom 
det är eller kan bli fråga i hans ärende.) 

19 § Bvl ålägger barnavårdsnämnd att tillse, att den ärendet rör 
underrättas; det räcker, formellt sett, inte med att han beredes tillfälle 
att ta del av vad som framkommit vid barnavårdsnämndens utredning. 
I detta avseende går Bvl längre än några andra författningar med del-
givningsbestämmelser. Dessutom skall regeln om underrättelse tillämpas, 
även om behovet av föregående underrättelse är ringa eller intet, med 
hänsyn till att avgörandet i sak ankommer på annan myndighet. Ut
formningen av 19 § Bvl ställer därför barnavårdsnämnderna inför 
relativt svåra gränsdragningsproblem. Detta har föranlett JO att i ett 
hos honom anhängiggjort ärende uttala bl a: »Man kan därför icke 
bortse från att lagens ståndpunkt i förevarande hänseende kan binda 
barnavårdsnämnderna på ett sätt som kan medföra tillämpningssvårig
heter och onödig administrativ omgång. Vad nu sagts synes kunna för
anleda viss tvekan om lämpligheten av att stadgandet i 19 § givits den 
generella innebörd som nu är fallet. Frågan härom kan emellertid icke 
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bedömas på grundval av vad i detta ärende förekommit. Jag utgår 
emellertid från att socialstyrelsen — om skäl till jämkning av stadgan
det befinnes föreligga — vidtager i anledning därav påkallade åtgär
der» (JO 1965 sid 464 f). Socialstyrelsen har kritiserats för att den 
utelämnat nu citerade JO-uttalande i sina i juni 1964 utgivna nr 170 
av Råd och Anvisningar, i vilka (å sid 25—30) refereras JO:s utta
lande i ärendet angående tillämpningen av 19 § Bvl i ärenden, där 
barnavårdsnämnden avger yttrande till annan-myndighet (JO 1965 sid 
453). Om kritiken kan dock anföras, att socialstyrelsen inte torde ha 
anledning att i Råd och Anvisningar uppehålla sig vid självklarheter, 
t ex att socialstyrelsen följer tillämpningen av Bvl och vid behov fram
lägger i anledning därav föranledda förslag. Av JO:s uttalande beträf
fande 19 § Bvl torde man kunna dra slutsatsen att JO funnit skäl ifråga
sätta, om inte en jämkning av paragrafen vore lämplig. Socialstyrelsens 
ställningstagande härvidlag torde ännu inte vara klart. 

Synpunkter i fråga om 19 § Bvl torde innefattas i vad lagberedningen 
i sitt ovan angivna betänkande om verkställighet som rör barn (SOU 
1966:38) anför om barnavårdsnämnds medverkan i ärenden, som gäller 
dels definitiv flyttning av barn från den ena av föräldrarna till den 
andra i samband med hem- eller äktenskapsskillnad, dels tillfällig flytt
ning, då någon av föräldrarna skall beredas tillfälle att vara tillsam
mans med barnet för utövande av sin umgängesrätt, dels ock hämtning 
av barn från fosterföräldrar för att lämnas till den eller dem som har 
den rättsliga vårdnaden. / fråga om förfarandet hos barnavårdsnämnd 
kan det enligt lagberedningen finnas anledning att medge ett enklare 
och mindre formbundet förfarande än som föreskrivs i 3 kap Bvl. Lag
beredningen har dock — självfallet med hänsyn till sina direktiv — inte 
ansett sig kunna framlägga andra förslag än sådana som har samband 
med arbetet på utsökningsrättens reformering. Inte ens en omprövning 
av 50 § Bvl — i vidare mån än som erfordras för att nå samordning 
av denna paragraf och de nya reglerna om verkställighet som rör barn 
— har för övrigt kunnat åstadkommas genom lagberedningens ifråga
varande betänkande. 

19 § Bvl torde alltså böra något jämkas så att tillämpningssvårig
heter och onödig administrativ omgång inte skall behöva uppkomma i 
det praktiska barnavårdsarbetet. Det synes dock inte böra komma i 
fråga att mera väsentligt ändra lagrummets sakliga innehåll. Riktig
heten av de principer, för vilka 19 § Bvl ger uttryck, ifrågasattes näm
ligen inte. En lämplig avvägning torde vara, att huvudprinciperna i 
paragrafen något jämkas i avseende å ärenden, som framför allt är av 
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verkställighetskaraktär, t ex sådana ärenden som avser verkställighet 
rörande barn. 19 § Bvl torde böra göras direkt tillämplig för alla ären
den, som kan underställas länsstyrelse eller som ka-n föranleda besvär 
enligt 80 § Bvl. I andra ärenden bör, när skäl därtill föreligger, 19 § 
tillämpas. Av motiven bör framgå, i vilka ärenden och i vilket avseende 
lagrummet bör vara tillämpligt. En i alla avseenden riktig — och lämp
lig — tolkning av paragrafen är svår att helt allmänt ange, något som 
torde erfordra att den riktiga tolkningen exemplifieras för olika slag av 
barnavårdsärenden. 

Tillstånd att ta emot fosterbarn 

erfordras enligt Bvl som regel. Endast i tre fall gäller undantag: 1) för 
omhändertagna barn, som placeras i den egna kommunen (47 § tredje 
stycket Bvl); 2) för visst hem efter befrielse (53 § Bvl); samt 3) för av 
Stockholms stads barnavårdsnämnd omhändertagna barn (1 § KK ang 
undantag i vissa fall från bestämmelserna i 47—49 och 59 §§ Bvl, SFS 
1960:722 och 1965:665). (Dessa undantags praktiska konsekvenser be
handlas i bl a Sociala Meddelanden 1965:3—4 sid 49 f.) Bvl:s regler 
sammanhänger med önskvärdheten att få bestämmelser, vilka kan 
tränga in i det allmänna medvetandet; av betydelse är dessutom att det 
vid remissbehandlingen av barnavårdskommitténs förslag till ny Bvl 
yrkades, att reglerna om bl a fosterbarns vård m m skulle vara tillämp
liga på såväl omhändertagna som icke omhändertagna barn. (Prop 
1960:10 sid 311.) Av olika skäl, inte minst från praktiska barnavårds
synpunkter, kan kritiseras att undantag från det allmänna tillstånds
tvånget inte helt allmänt medgavs beträffande barn, som omhänder
tagits för samhällsvård. För sådant barns placering i annan kommun 
bör överenskommelse nås från fall till fall mellan den nämnd som om
händertagit barnet (befattningsnämnden) och den nämnd inom vil
kens område fosterhemmet ligger. Enligt förarbetena till Bvl anses det 
lämpligt, att tilltänkta fosterföräldrar för omhändertaget barn från 
annan kommun står som sökande i fråga om tillståndet. Härvid är 
dock skälen för ett sådant ställningstagande mycket svaga. Den som av
talat med en barnavårdsnämnd om att för dess räkning vårda och 
fostra ett omhändertaget barn bör inte besväras med de administrativa 
sysslor som är förbundna med sökandet av tillstånd såsom fosterhem, 
särskilt inte som befattningsnämnden skall upplysa om tidigare förhål
landen o d för barnet i fråga (6 § fosterbarnsvårdskungörelsen). Sakligt 
riktigare vore, att låta befattningsnämnden ombesörja erforderligt till-
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stånd av barnavårdsnämnden i placeringskommunen. Att så oftast 
•—• men tyvärr inte alltid — sker i det praktiska barnavårdsarbetet, 
förändrar intet i sak. Bvhs regler bör vara utformade så, att en lämp
lig praxis kan grundas direkt på anvisade förfaringssätt. Det skall inte 
behöva beklagas, att somliga handlar som Bvl föreskriver! Om befatt
ningsnämnden ålades (rekommenderades) att söka erforderligt till
stånd (eller samråd före placeringen), kunde upplysning od om barnet 
lättare meddelas av befattningsnämnden till den nämnd, som skall ut
öva fosterbarnstillsynen; därvid bör överenskommas om samordning 
av tillsyn enligt 39 § och enligt 49 § Bvl; om en sådan samordning an
ges intet i Bvl, något som är beklagligt. Anmärkningsvärt är dessutom 
att beträffande omhändertagna, som skall placeras i annan kommun, 
erfordras tillstånd enligt 47 § Bvl, om barnet är under sexton år, under 
det att intet anges i Bvl om ens samråd mellan berörda barnavårds
nämnder, när den underårige är över sexton år; som regel erfordras 
större omsorger i avseende å bl a tillsyn beträffande de äldre omhänder
tagnas sysselsättning, skolgång o d. Den som märkt, hur en barnavårds
nämnd i en relativt stor stad — med jurist invald i nämnden — kan 
låta tilltänkta fosterföräldrar för svårplacerat barn helt själva agera för 
att få tillstånd enligt 47 § Bvl och ensamma ha allt besvär med place
ringen såsom sådan, måste reagera mot den nuvarande utformningen 
av 47 § Bvl, som kan få sådan praktisk tolkning. Visserligen skapar inte 
lagregler i och för sig en god barnavård hos ett stenhårt hjärta. För 
den som aldrig gör något mera, än vad lagen föreskriver, kan dock 
föreskrifter av nu nämnt slag få stor betydelse, något som självfallet 
gäller icke blott fosterbarnsvård utan även i sin helhet den rapsodi av 
åtgärder som ifrågakommer i varje socialt tema. Vad nu sagts har sam
band med synpunkter på lagstiftningen som grund för det praktiska 
arbetet, något som här inte skall vidareutvecklas. En redogörelse för 
konsekvenserna av Bvhs nuvarande regler om fosterbarnsvård och vad 
därmed närmast äger samband skulle kunna fortsätta. Det kan dock 
i detta sammanhang vara nog med att relatera, att en av våra större 
barnavårdsnämnder —• utan kontakt med annan nämnd — kan låta om
händertaget barn efter undersökning på psykiatrisk klinik försökspla-
ceras i enskilt hem på landet som s k vistelsebarn, något som förmodas 
sätta 47 § Bvl ur kraft under åtminstone tre månader. För att erhålla i 
sak bättre bestämmelser om fosterbarnsvård borde 47 § tredje stycket 
Bvl förslagsvis få följande lydelse: 

Vad i första stycket stadgas har icke avseende på barn som är omhändertaget 
enligt denna lag och som skall placeras i enskilt hem enligt 36 §. Vid sådan 
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placering skall dock vad i andra stycket stadgas om förutsättningar för till
stånd äga motsvarande tillämpning. Innan omhändertaget barn placeras i fos
terhem i annan kommun, bör samråd äga rum mellan den nämnd som har be
fattningen med den omhändertagne och den nämnd som får att öva tillsyn en
ligt 49 §. 

Placeringen av omhändertagna 

enligt 36 § Bvl kan som regel inte överklagas, något som är naturligt 

med hänsyn till att rättssäkerhetsgarantierna har avseende p å frågan 

om samhällsvård skall komma ifråga, inte frågan hur den i förekom

mande fall skall verkställas. Sedan barnavårdsnämnd omhändertagit 

underårig, har föräldrarnas vårdnad satts ur funktion; under den tid 

samhällsvården består, tillkommer det barnavårdsorgan att bestämma 

om vård, fostran och utbildning för den omhändertagne. 

Emellertid finns ett undantag från vad ovan angivits beträffande 

besvärsrätt vid val av vårdform enligt 36 § Bvl. Intagning i ungdoms

vårdsskola kan nämligen överklagas, något som hänger samman med 

att socialstyrelsen beslutar rörande intagningen och att besvärsrätt före

ligger enligt 87 § Bvl i fråga om beslut av socialstyrelsen. I det prak

tiska barnavårdsarbetet leder denna extra besvärsrätt i vissa fall till 

onödig administrativ omgång. I socialstyrelsens ovan angivna hem

ställan i januari 1962 om ändringar i bl a sexton paragrafer i Bvl an

fördes följande om besvärsrätten rörande socialstyrelsens beslut om in

tagning i ungdomsvårdsskola: 

Barnavårdsnämnds beslut om omhändertagande kan genom underställning och 
besvär föras under Konungens prövning. Däremot föreligger icke någon klago-
rätt mot barnavårdsnämnds val av vårdform jämlikt 36 § barnavårdslagen. 
Väljer barnavårdsnämnden att placera den omhändertagne på ett upptagnings
hem, kan beslutet härom icke överklagas. I fråga om valet av en vårdform, 
ungdomsvårdsskolevården, är emellertid beslutanderätten lagd på socialsty
relsen. Eftersom socialstyrelsens beslut jämlikt 87 § kan överklagas, har alltså 
den omhändertagne möjlighet att överklaga såväl omhändertagandet som det 
val av vårdform, som intagning i ungdomsvårdsskola innebär. Socialstyrelsen 
vill ifrågasätta om detta varit åsyftat. I allt fall synes det socialstyrelsen 
inkonsekvent, att den som är omhändertagen enligt lagakraftvunnet beslut och 
av den omhändertagande myndigheten placeras på ett upptagningshem saknar 
klagorätt, medan den som är på samma sätt omhändertagen och av såväl den 
omhändertagande myndigheten som ytterligare en myndighet, socialstyrelsen, 
befunnits böra placeras på ungdomsvårdsskola har möjlighet att föra talan 
mot intagningsbeslutet. 

Med hänsyn till att intagning i ungdomsvårdsskola otvivelaktigt kan innebära 
det första verkliga frihetsberövandet samt att barnavårdsnämnderna — i den 
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mån besvärsinstitutet anses behövligt för att slita tvister mellan barnvårds-
nämnder och socialstyrelsen — kan ha intresse av att kunna överklaga social
styrelsens beslut i ärenden rörande intagning på ungdomsvårdsskola, har so
cialstyrelsen dock icke ansett sig böra begära ett slopande av besvärsrätten i 
nu ifrågavarande ärenden. 

Gentemot vad socialstyrelsen anförde i det ovan citerade kan invän

das, dels att fråga inte endast är om besvär över intagning i ungdoms

vårdsskola av den omhändertagne utan också — och i praktiken oftast 

— av den omhändertagnes föräldrar, dels att besvärsrätten enligt 87 § 

Bvl självfallet kan inskränkas genom stadgande om att enskild ej må 

föra talan mot socialstyrelsens beslut enligt 64 § Bvl. Med en så ut

formad bestämmelse kan besvärsinstitutet fylla även funktionen att slita 

tvister mellan socialstyrelsen och barnavårdsnämnder vid beslut av so

cialstyrelsen om att omhändertagen inte skall intagas i ungdomsvårds

skola. 

Vid överväganden av frågan om enskild skall äga rätt att besvära sig 

över intagning i ungdomsvårdsskola bör man beakta, att det är förståe

ligt, att föräldrar ofta begagnar varje chans att överklaga beslut om 

sina barns intagning i ungdomsvårdsskola. Rent sakligt är det dock inte 

valet av vårdform, som de ogillar; i stället är det den i sammanhanget 

ovidkommande frågan om samhällsvården, d v s — sett från föräldrar

nas synpunkt — att vårdnaden satts ur funktion. Det torde inte er

fordras en besvärsrätt rörande något som är en rättslig chimär. Att bi

fall sällan vinnes på överklagningar av socialstyrelsens beslut om någons 

intagning i ungdomsvårdsskola torde i detta sammanhang vara av mind

re betydelse. Socialstyrelsens beslut om någons intagning i ungdoms

vårdsskola går i verkställighet utan hinder av anförda besvär. Vid en

skilds besvär över intagning i ungdomsvårdsskola skall socialstyrelsen 

och den barnavårdsnämnd som har befattningen med den omhänder

tagne yttra sig över besvären. Även om dessa yttranden behandlas 

med förtur, har ofta inemot tre månader gått, innan Regeringsrätten 

har möjlighet att fatta beslut i ärendet. För den enskilde måste det te 

sig som om ärendet förhalas. 

Av intresse i detta sammanhang är dessutom att talan inte kan föras 

mot socialstyrelsens beslut om intagning i viss ungdomsvårdsskola. I 

Stockholm bosatta föräldrar har alltså intet att vinna på en överklag-

ning med hemställan att socialstyrelsens beslut att placera deras barn 

på en ungdomsvårdsskola långt från Stockholm måtte ändras till att 

avse placering nära Stockholm. För föräldrarna — kanske villiga till 

samarbete med barnavårdsorganen och fullt överens med barnavårds-
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nämnden om att deras barn behöver vård vid ungdomsvårdsskola — 
måste det förvåna, att överklagning i denna del inte är möjlig, trots 
att deras framställning förefaller så rimlig och trots att de erhållit 
skriftligt besked om att talan mot socialstyrelsens beslut kan föras. Rö
rande den enskildes rättigheter och skyldigheter i fråga om ungdoms
skolevården vore en rådgivande broschyr av stort värde. En dylik bro
schyr har för andra intrikata barnavårdsproblem aktualiserats genom 
lagberedningens ovannämnda betänkande om verkställighet som rör 
barn (SOU 1966:38). Beredningen framhåller, att det skulle vara av 
värde, om länsstyrelserna finge tillgång till en rådgivande broschyr, som 
kunde tillställas parterna i dessa ärenden. Det torde finnas skäl att 
överväga dylika broschyrer för olika slag av barnavårdsärenden. 

Viktigare än ovan angivna skäl för en mindre jämkning av 87 § Bvl 
torde dock vara, att en verklig behandling av den som intages i ung
domsvårdsskola rent faktiskt kan börja tidigare, om enskild inte har 
besvärsrätt i fråga om intagningsbeslutet. Som det nu ofta är, fixeras 
hos intagen känslorna till en del vid hoppet om att överklagningen 
skall leda till resultat. Den intagnes hopp om att ändring skall ske i 
socialstyrelsens beslut om intagningen är ingen god början på hans vård 
vid ungdomsvårdsskola, särskilt inte som hans kamrater på skolan låter 
honom förstå, att han intet har att i det avseendet hoppas på. 

Från olika synpunkter finns det därför anledning att förorda en så
dan jämkning av 87 § Bvl, att enskilds besvärsrätt rörande beslut om 
intagning i ungdomsvårdsskola slopas. I samband med denna jämkning 
bör även 81 § Bvl ses över så att barnavårdsnämnd medges rätt att 
föra talan mot beslut av ungdomsvårdsskolas styrelse om utskrivning av 
elev, med vilken nämnden har befattningen rörande samhällsvården. 

Avslutningsvis bör betonas, att en sammanställning av mera väsent
lig barnavårdspraxis skulle ha inte endast egenvärde; en sammanställ
ning försvåras dock av det faktum att praxis är, minst sagt, svårbear-
betad, bl a därför att de flesta procedurfrågor sällan blir föremål för 
bedömande av besvärsmyndigheterna. Trots sitt omfång är denna ar
tikel endast att ringa bidrag till studiet av Bvl — till vissa delar av Bvl. 
Då barnavårdsnämndernas viktigaste uppgift — den med olika, allmänt 
förebyggande åtgärder — inte berörts, finns anledning att från det 
tidigare bidraget till studiet av Bvl upprepa: ju mindre tid som behöver 
ägnas åt formalin och vad därmed äger samband, desto mer praktiskt, 
egentligt, barnavårdsarbete kan presteras. 
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Det har eftersträvats att ej heller i denna artikel göra annan ma
teriell bedömning av Bvl än den som direkt framgår av angivandet av 
den respekt som inställer sig vid studiet av densamma. Det må vara 
artikelförfattaren tillåtet att gentemot kritikerna av Bvl understryka, 
att 1960 års barnavårdslagstiftning är en i många avseenden förnämlig 
prestation. Denna förringas inte i någon högre grad av att nutida krav, 
erfarenheter av Bvl:s tillämpning och önskemål med tanke på fram
tiden gör en översyn erforderlig. En översyn av barnavårdslagstiftningen 
någon tid efter det att den varit i kraft skulle säkerligen ha bedömts 
såsom lämplig även om Bvl varit än bättre än den nu är, något som 
alltså har samband med att man måste bygga vidare på den praxis som 
utbildar sig utifrån det sätt, varpå Bvl kommer att uppfattas av dem 
som praktiskt handhar åtgärderna. Här liksom på många andra områden 
måste teori och praktik gå hand i hand. Dessutom torde såväl det prak
tiska barnavårdsarbetet i enskilda ärenden som olika allmänna åtgär
der för ökade placeringsmöjligheter beträffande omhändertagna etc 
positivt kunna påverkas av en översyn av Bvl, innebärande en formell 
bearbetning och i anslutning härtill en justering av vissa bestämmelser i 
barnavårdslagstiftningen över huvud taget utan att de bärande prin
ciperna ändras. 
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Barnbidragen ökar med 36 miljoner! 

Ur petitan: Personalen vid vårdanstalterna måste 
förstärkas 

De allmänna barnbidragen väntas nästa budgetår komma att kosta 
staten 1611000 000 kr, vilket innebär en ökning med 36 miljoner 
kronor. 

Barnbidragen utgår sedan 1 juli 1965 med 900 kr per år för barn un
der 16 år och enligt statistiska centralbyråns beräkningar skall vi i 
slutet av 1967 ha 1 798 553 barn i de åldrarna. Det innebär en ökning 
med 23 600 sedan 1966. Födelsesiffran för 1967 anges till 126 000 och 
antalet barn som passerar 16-årsgränsen och avgång i övrigt till 108 400. 

Det allmänna barnbidraget svarar för den absolut största summan i 
de anslagsäskanden, som socialstyrelsen framlägger i sina petita för 
budgetåret 1967/68. 

Men summorna, som föranleds av aktivitet från de socialvårdande 
myndigheternas sida, är också mycket stora. Vi ska här göra några 
plock ur petitan. 

Statsbidraget till social hemhjälp föreslås ökat med 20 milj kr till 80 
milj kr. Detta bidrag utgår med 35 procent av kommunernas netto
kostnader för hemvårdarinnor, hemsamariter och andra som har till 
huvudsaklig uppgift att i enskilt hem hjälpa åldringar, handikappade 
och barnfamiljer. Statsbidrag kan även med vissa förbehåll utgå på 
kommuns bidrag till enskild sammanslutning, som bedriver social hem
hjälpsverksamhet. 

Anslaget till driftskostnader vid vårdanstalter och inackorderingshem 
för alkoholmissbrukare föreslås till 49,9 miljoner kr — en höjning med 
11,2 miljoner. 

Ett svårt klientel 

Under perioden 1961—1 juli 1966 har eftersträvats en förskjutning av 
tyngdpunkten i nykterhetsvårdens arbete från tvångsåtgärder i ett rela
tivt sent stadium av alkoholskada till en förebyggande kurativ hjälp-
åtgärdsverksamhet. Nykterhetsnämnderna har nu möjlighet att i större 
utsträckning än tidigare behandla de alkoholskadade inom öppenvår
dens ram. Detta har emellertid medfört, att klientelet på vårdanstal
terna är mera allvarligt skadat och svårbehandlat än vad som tidigare 
var fallet. Ett ökat tryck på de statliga vårdanstalterna har blivit följ
den av denna förändring. 

Patienternas fysiska och psykiska tillstånd tenderar att bli allt sämre. 
Detta kräver större personalinsatser och ökad tillgång på läkare och 
psykologer. Resurser för kvalificerad tillsyn av patienterna nattetid är 
ett krav som numera måste ställas på anstaltsvården. Vidare behövs 
mera administrativ personal. 

Antalet platser vid inackorderingshem har ökat från 215 till 426. Ett 
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flertal alkoholpolikliniker, läkarexpeditioner vid nykterhetsnämnder 
och rådgivningsbyråer har tillkommit, vilket speglar en strävan till 
integration av medicinska resurser. Personalbristen inom nykterhetsvår
den har emellertid varit mycket besvärande och nykterhetsnämnderna 
har haft och har uppenbara rekryteringssvårigheter. Under periodens 
senare del har ett organiserat samarbete kommit till stånd mellan nyk
terhetsvård ooh arbetsvärd, vilket varit av mycket stor betydelse för 
nykterhetsvårdens klientel. 

Vid de enskilda vårdanstalterna har platsantalet ökat från 317 till 
481. Beläggningen vid vårdanstalterna har varit och är mycket hög och 
tillgången på vårdplatser otillräcklig. 

Vid de allmänna vårdanstalterna har vårdplatsantalet i stort sett 
varit oförändrat (2 074 resp 2 086). Under tidsperioden har emellertid 
skett en utbyggnad av anstalter med mera tidsenliga vårdresurser och 
en nedläggning av de standardmässigt sämsta anstalterna. För att få 
till stånd en bättre planerad eftervård har behandlingskollegier före
skrivits för de allmänna vårdanstalterna sedan 1.9.1964. En upprust
ning av arbetsdriften vid vårdanstalterna har inletts. 

För de kommande fem budgetåren förutses en fortsatt stark efter
frågan på nykterhetsvård. De arbetskraftsmässiga förutsättningarna för 
att tillgodose denna är emellertid vanskliga att bedöma. De materiella 
resurserna kommer att ytterligare förstärkas framför allt på öppen
vårdssidan med bl a fler inackorderingshem (1.7.1972 omkring 1 100 
platser). Det är angeläget att det för det kroniska klientelet skapas in
ackorderingshem i anslutning till skyddade arbetsplatser. 

En kraftig ökning av antalet vårdplatser och förbättring av behand
lingsresurserna vid de enskilda vårdanstalterna väntas. Antalet vård
platser beräknas 1.7.1972 till omkring 900. 

En fortsatt nedskärning av platsantalet vid de erkända vårdanstal
terna förutses liksom en fortsatt upprustning av arbets-, tränings- och 
yrkesutbildningsmöjligheterna och övriga behandlingsresurser vid dessa 
anstalter. Antalet vårdplatser vid de allmänna vårdanstalterna den 
1.7.1972 beräknas till omkring 1 850, varav omkring 1 350 vid erkända 
vårdanstalter. 

Bidragen till kommunala nykterhetsnämnder upptages till 45 milj, 
en ökning med 7 milj kr. 

Ungdomsvården måste bli meningsfylld 

Anslagen till ungdomsvårdsskolorna föreslås väsentligt ökade. Antalet 
elever har ökat, men vårdresurserna minskat väsentligt. 
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En kvalitativ upprustning av ungdomsskolevården är angelägen inte 
minst på grund av att skolorna för varje år tillförs allt hårdare krimi
nellt och asocialt belastade elever. De tendenser till våld mot personal, 
som förekommit på skolorna under de senaste åren, har föranlett väl
motiverade framställningar från personalorganisationernas sida om sä
kerhetsåtgärder av olika slag. Otillräckligheten i vårdmiljön kan emel
lertid inte avhjälpas genom tekniska larmanordningar. Ännu ett all
varligare tecken på denna otillräcklighet är den mycket höga frekven
sen av rymningar från ungdomsvårdsskolorna. 

Socialstyrelsen framhåller att man inte kan vänta, att tvångsvis om
händertagna ungdomar kan förmås att stanna kvar i öppna institutio
ner, om vården där inte ter sig meningsfull för dem. Skolorna har 
hittills saknat resurser för att åstadkomma denna meningsfulla vård 
för stora grupper av elever. 

Personalen behöver förstärkas. Anslaget föreslås ökat med 8 579 000 
till 29 927 000 kr. Och omkostnadsanslaget med 2 206 000 kr till 
8 906 000 kr. 

Efterfrågan på vård vid ungdomsvårdsskola steg oavbrutet fram 
till 1964. Detta år intogs inte mindre än 1 072 elever i skolorna. Under 
år 1965 återgick efterfrågan till 1961—1962 års nivå och endast 843 
elever intogs. Efterfrågan under det första halvåret 1966 var närmast 
jämförbar med den som rådde under 1965. 

Socialstyrelsen har i tidigare långtidsbedömningar beräknat, att efter
frågan efter 1964 skulle fortsätta att stiga något, möjligen upp mot 
1 200—1 300 intagningar per år. Denna bedömning har baserat sig 
främst på antagandet att antalet omhändertaganden av barnavårds
nämnd enligt 25 § b) och 29 § barnavårdslagen skulle fortsätta att öka 
samt att ett starkt samband mellan antalet sådana omhändertaganden 
och efterfrågan på vård vid ungdomsvårdsskola föreligger. Angivna 
omhändertaganden ökade också under hela första hälften av 1960-talet 
t o m 1964. 1965 års siffror är ännu inte tillgängliga i den officiella 
statistiken. 

Nedgången under 1965 och under första halvåret 1966 i efterfrågan 
av vård vid ungdomsvårdsskola synes med utgångspunkt från tillgäng
ligt material och utifrån av socialstyrelsen tidigare diskuterade aspekter 
vara svår att förklara. Det synes också vanskligt att för närvarande 
dra några direkta slutsatser av den aktuella förändringen. Om den 
närmaste perioden skulle komma att präglas av en dämpad efterfrågan 
på vård vid ungdomsvårdsskola — vilket styrelsen i och för sig be
dömer som mindre sannolikt — bör denna period användas till en 
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snabbare kvalitativ upprustning av skolorna och vården än som annars 
varit möjligt. 

Väntetider vid intagning i ungdomsvårdsskola har efter 1960 före
kommit endast undantagsvis. Vid utgången av år 1965 fanns över 
huvud ingen expektantlista. Organisationens vårdplatsantal är f n till
räckligt för det aktuella behovet och kan också möta en viss ökning 
i efterfrågan. De senaste årens utbyggnad av vården utom skola har 
resulterat i att organisationens förmåga att möta en ökad efterfrågan 
blivit mera elastisk än tidigare. 

Resurserna avgör vårdtiderna 

Vårdtiderna inom skola befann sig fram till år 1964 i ständigt sjun
kande för att år 1965 avstanna på ungefär tidigare års nivå och för 
smärre grupper t o m öka något. Den genomsnittliga första vårdtiden 
inom skola uppgår nu till omkring 250 dagar mot omkring 320 dagar 
för fem år sedan. Stora variationer förekommer dock mellan olika sko
lor och olika elevgrupper. Skolhemseleverna har genomgående längre 
vårdtider inom skola än yrkesskoleeleverna. Möjligheterna för en ytter
ligare förkortning av vårdtiden inom skola är i mycket hög grad bero
ende av vilka resurser skolorna under de närmaste åren kommer att till
föras för en intensifiering av vården på institutionerna. 

Vårdresurserna inom organisationen för psykiskt gravt störda elever 
samt för elever med alkoholproblem ökar för närvarande väsentligt. 
Sjuk- och behandlingsavdelningen vid Ryagårdens yrkesskola är i bruk 
sedan hösten 1965 och under första halvåret 1967 beräknas verksam
heten vid motsvarande avdelningar vid Råby och Bärby yrkesskolor 
kunna påbörjas. Uppförandet av sjuk- och behandlingsavdelningen vid 
Fagereds yrkesskola har dock blivit något fördröjt. 

En väsentlig upprustning av vården utom skola har kommit till stånd 
under de senaste åren. Särskilda assistenter för denna verksamhet har 
funnits vid 16 skolor och med innevarande budgetår har ytterligare 
fyra skolor tillförts sådana tjänster. Bland övriga personalförstärk
ningar kan nämnas, att flertalet skolor nu erhållit kontorspersonal för 
att avlasta skolornas ledande personal administrativt rutinarbete. 

Den otillräckliga tillgången på vård- och tillsynspersonal förorsakar 
fortfarande avsevärda svårigheter. Vård- och tillsynspersonalen hand
har elevernas tillsyn och aktivering under icke utbildningstid och svarar 
således för ytterst väsentliga vård- och bevakningsuppgifter på avdel
ningarna. Avdelningstjänsten är mycket personalkrävande och social-
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styrelsen har i sina anslagsäskanden för budgetåren 1965/1966, 1966/67 
samt 1967/68 begärt betydande förstärkningar. 

Bland annat med anledning av styrelsens krav på betydande per
sonalförstärkningar föranstaltade kmt 1965 om en undersökning av 
personalläget m m vid vissa ungdomsvårdsskolor. Undersökningen åsyf
tade en försöksverksamhet för att finna nya arbetsmetoder och behand
lingsformer. En försöksverksamhet vid Ryagårdens yrkesskola kan på 
grund av medelbrist genomföras endast i modifierad form. 

Behovet av undersökningar och försöksverksamhet kring dessa och 
närliggande spörsmål är emellertid mycket stort. Det skall understry
kas, att skolorna trots punktvis väsentliga förändringar i stort sett ar
betar efter traditionella metoder, vilkas ändamålsenlighet för närva
rande i hög grad är föremål för diskussion. Forskningsverksamhet av 
det slag, som 1964 föreslogs av kommittén för behandlingsforskning vid 
ungdomsvårdsskolorna, bör snarast komma till stånd. 

I övrigt planeras för den kommande femårsperioden en ytterligare 
förbättrad personalutbildning utöver den som inom kort kommer att 
igångsättas i vårdutbildningsnämndens regi. Vidare eftersträvas en yt
terligare utbyggnad av vården utom skola och tillkomst av ett antal 
utskrivningsavdelningar. Och slutligen erfordras ett slutförande av det 
pågående arbetet med att dela upp de kvarvarande stora avdelningar
na vid ungdomsvårdsskolorna i små behandlingsenheter om högst 10 
elever. 

ökat intresse för barnstugor 

Socialstyrelsen föreslår att anslaget för bidrag till barnstugor förs upp 
med 35 miljoner kr (ökning 11 miljoner kr). 

De under våren 1966 beslutade statsbidragsbestämmelserna för barn
stugeverksamheten har verksamt bidragit till ökat intresse hos kom
munerna att anordna barnstugor med förlängd daglig tillsyn av barnen. 
Däremot har planeringen för anordnande av enbart lekskolor påtagligt 
minskat i omfattning. Tillkomsten av permanenta barnstugor har med
fört att omfattningen av verksamheten med jordbruksdaghem synes av
ta i Skåne. Däremot ökar den i de norrländska länen. 

Med anledning av den uppmärksamhet som frågan om beskatt
ning av ersättningen till familjedaghem väckt har många kommuner 
uttryckt oro över möjligheten att i samma utsträckning som hittills 
erhålla tillgång till enskilda hem för dagtillsyn av barn. Det torde 
med hänsyn härtill vara realistiskt att räkna med en minskning av an
talet familjedaghem. 
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Ifråga om barnhemmen är huvudmännen för barnhemsvården — 
landstingen — i färd med att försöka realisera den av kmt i januari 
1966 fastställda barnhemsplanen. 

I avvaktan på det förslag från socialdepartementet, som numera 
framlagts, har verksamheten med ferieresor, husmoderssemester m m 
varit oförändrad. Med hänsyn till de låga normerna för inkomstpröv
ningen har verksamheten steg för steg minskat i såväl betydelse som om
fattning. Däremot tyder utvecklingen av feriebarnsverksamheten på 
ökad omfattning. 

Små koreaner eftersökta 

Sedan socialstyrelsen under hösten 1964 tog initiativ till en förmedling 
av adoption av koreanska barn har cirka 175 familjer anmält sig till 
styrelsen. Hittills har genom styrelsen som mellanhand cirka 60 barn 
kommit till Sverige för adoption. Intresset för adoption av koreanska 
barn är fortfarande stort ute i landet. 

Det avtal med barnhemmet Metera i Grekland som tillkommit på 
förslag av utredningen om adoption av utländska barn har däremot 
inte medfört något större antal adoptioner av grekiska barn. För när
varande är möjligheterna att få adoptera grekiska barn helt stoppade i 
avvaktan på att en ny adoptionslag i Grekland kan börja tillämpas. 

öppen vård för åldringar 

Socialstyrelsen har sedan budgetåret 1964/65 sökt medverka till vidgad 
planering på den kommunala åldringsvårdens område. Styrelsens strä
van har varit att i alla aktuella sammanhang främja ett tänkande uti
från kommunblockens behov med bortseende från snäva och hämman
de kommungränser. 

I betydande omfattning har styrelsens aktivitet inriktats på att främ
ja tillkomsten av större enheter inom den slutna åldringsvården och att 
förmå två eller flera kommuner inom samma block att samarbeta om 
institutioner med minst 40 platser. Ofta behövs många överläggningar 
för att åstadkomma en sådan kommunal samverkan. Minst två år för
flyter i allmänhet från det att ett principbeslut fattats och till dess 
en institution står färdig. Någon påtaglig effekt av styrelsens insatser 
på detta område torde därför ej visa sig förrän om ytterligare ett eller 
ett par år. En förskjutning mot större enheter är dock tydligt märkbar. 

Socialstyrelsen har sökt understödja det växande intresset för cen-
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traler för öppen åldringsvård. Ett par väl utbyggda centraler har tagits 
i bruk. Utformningen av den öppna vården — utom hemhjälpen — 
befinner sig emellertid ännu på ett experimentstadium. Anordningarna 
växlar avsevärt med hänsyn till storlek och graden av service som kan 
meddelas. På sina håll syftar man närmast till sysselsättning och säll
skaplig samvaro. 

Det gäller till exempel det öppenvårdscenter som skapas i Norrtälje 
av Röda Korset i samverkan med stadens myndigheter och som är 
avsett att kunna tjäna som studieobjekt. Andra anläggningar, såsom 
socialförvaltningens i Norrköping dagverksamhet för pensionärer och 
handikappade i Hageby, innefattar lokaler också för motionsgymnastik, 
bad, fotvård, hårvård samt mer eller mindre avancerad fysikalisk 
terapi. Sistnämnda centra anknytes icke sällan till ålderdomshem med 
pensionärsbostäder inom rimligt gångavstånd. 

Det är sannolikt att den öppna vården under de närmaste åren 
allt mera kommer att koncentreras till centra av förut skisserad karak
tär, eftersom det visat sig vara lättare att föra pensionärerna till ser
vicen än att sprida denna till mer eller mindre perifera delar av en 
kommun eller ett kommunblock. En förutsättning för att den öppna 
åldringsvården skall kunna fungera, är att åldringarna har moderna 
och centralt belägna bostäder. De pågående bostadsförbättringarna tor
de på sikt böra avlösas av pensionärsbostäder på platser, där service 
lätt kan ges. 

Det är önskvärt, att särskild bostadskvot ges för sådana bostäder i 
vissa kommuner. Möjligheterna bör undersökas att ordna service i hus, 
där övervägande antalet hyresgäster är pensionärer. 

Social hemhjälp har ökat kraftigt 

Den sociala hemhjälpen har ökat kraftigt under de två budgetår som 
gått sedan statsbidraget infördes. En fortsatt ökning kan väntas åt
minstone fram till 1970-talets början i fråga om hemhjälpen till både 
barnfamiljer och till åldringar. Barntillsynen behöver byggas ut så att 
den kan träda i stället för barnstugor och familjedaghem vid alla till
fällen då barn blir sjuka. 

För åldringsvården i dess helhet och den sociala hemhjälpen behövs 
en organiserad informationsverksamhet. Kommunerna bör hos social
styrelsen kunna rekvirera bildband, s k mötespaket samt medverkan vid 
konferenser m m. Socialstyrelsen behöver tillgång till tekniker och an
nan expertis för informationsmaterial m m. 
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Stöd åt hjälpbehövande 

De sociala hjälpåtgärderna inriktas allt mera på att åstadkomma en 
radikal ändring i nedgångna familjers, åldringars och handikappades 
situation, i stället för att endast avhjälpa överhängande ekonomiska 
nödlägen. Någon egentlig uppsökande verksamhet förekommer dock 
knappast annat än på sina håll inom åldringsvården. I fråga om per
soner med olika slag av handikapp, psykiska och fysiska, skulle förbätt
ringar kunna främjas, om tillgång funnes till expertis och informations
material. 

Socialstyrelsens befattning med ärenden rörande flyktingar och zi
genare m fl har åter visat ökning sedan ungefär år 1963. Bland de 
flyktinggrupper, som kommit till landet på grund av särskilda kmt:s 
beslut, har under senare år befunnit sig ett antal handikappade eller 
sjuka jämte anhöriga till dem. Sedan de sjuka placerats genom medi
cinalstyrelsens försorg, ankommer det på socialstyrelsen att ordna för 
de anhöriga, eftersom i många fall icke funnits någon familjemedlem, 
vilken kunnat ta arbetsanställning. 

I andra fall har det visat sig att inkomsten blivit otillräcklig. Sty
relsens första åtgärd har i regel varit att finna någon kommun, som 
varit villig upplåta bostad. Sedan bosättning väl skett har kommunens 
socialnämnd övertagit det omedelbara ansvaret, men styrelsen har haft 
att understödja med råd och att hjälpa till med omplaceringar. Så
dana har visat sig behövliga bl a i fråga om ensamstående kvinnor med 
barn, vilka måste komma till ort med arbetsmöjligheter, då barnen bör
jat växa upp. Under 1966 har en representant för socialstyrelsen för 
första gången deltagit i uttagning av flyktingar i olika europeiska län
der och i Turkiet. Styrelsen har därför nu bättre möjlighet att förbere
da placeringarna och långa väntetider i svenska mottagningsläger bör 
kunna undvikas. 

I fråga om zigenarna har de ersättningar, som staten utger, stigit 
mycket snabbt allt eftersom zigenarna blivit bosatta och måst uppge 
gamla näringsfång. Härtill torde under de närmaste åren komma växan
de utgifter för att hålla zigenarnas affärer, avbetalningsskulder och 
annat, flytande under den tid då de åtnjuter vuxenundervisning. Sty
relsen räknar med att åtskilliga av de vuxna zigenarna aldrig kommer 
att kunna omskolas eller eljest försörja sig, annat än möjligen delvis 
i skyddad sysselsättning eller liknande. Styrelsen anser det dock vara 
ett vitalt intresse, att analfabetismen undanröjes, framförallt emedan 
det för barnen och de unga är av avgörande betydelse att klyftan icke 
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blir för stor mellan deras kunskap och samhällsuppfattning och den 
äldre zigenargenerationens. 

Med anledning av att frågan om ändrad organisation av socialsty
relsen och vissa av dess underlydande organ utredes anser sig social
styrelsen för närvarande icke böra avge något långsiktigt rationalise
ringsprogram. Socialstyrelsen anser det dock angeläget att framhålla att 
de krav lagar, författningar, myndigheter samt allmänheten ställer på 
socialstyrelsens insatser på de olika vårdområdena icke kan uppfyllas på 
grund av otillräckliga personella resurser. Personalförstärkningar för 
vårdbyråerna kan således inte anstå till dess den eventuella omorga
nisationen kommit till stånd. 

135 



Social trygghet för utländska familjer 

Under de senaste årtiondena har stora skaror utlänningar kommit till 
Sverige — en betydande del som flyktingar strax före, under och efter 
det andra världskriget. En stor invandring har skett och sker från de 
nordiska grannländerna, framför allt efter det en överenskommelse om 
gemensam nordisk arbetsmarknad trädde i kraft 1954. Det finns över 
en kvarts miljon utlänningar i Sverige. Under de senaste åren har unge
fär 10 000 utlänningar varje år beviljats svenskt medborgarskap. Utlän
ningar i landet blir delaktiga av de flesta av våra sociala förmåner. 

Dessa finns närmare angivna i ett remissyttrande, som socialstyrelsen 
ingivit till socialdepartementet sedan Europarådet önskat vissa uppgif
ter rörande ekonomiska förmåner för migrerande arbetares familjer. 

Styrelsen berör inte de speciella konventionsbestämmelser om social 
trygghet m m som reglerar förhållandena mellan vissa europeiska län
ders medborgare utan begränsar sig till att redogöra för vissa generella 
bestämmelser om sociala förmåner till utländska medborgares familjer. 
Dessa förmåner gäller endast de familjemedlemmar som är bosatta 
inom Sverige. 

Allmänna barnbidrag — 900 kr per år till barn under 16 år — utgår 
för utländskt barn bosatt i Sverige om barnet fostras av någon som bor 
och är mantalsskriven i riket eller barnet eller endera av dess föräldrar 
vistats i Sverige sedan minst sex månader. Barnbidrag börjar utgå 
fr o m kvartalet efter det varunder rätten till bidrag inträtt. 

Vårdbidrag till handikappade barn utgår med 60 procent av basbe
loppet1 till svårt invalidiserade barn under 16 år. Kvalifikationsreg
lerna är desamma som för folkpension till vilken försäkringsgrupp vård
bidraget hör. 

Svenskt medborgarskap är huvudregeln för att få denna icke be
hovsprövade sociala förmån. Utländska medborgare är alltså ute
slutna från vårdbidrag i den mån ej särskilda konventionsbestäm
melser öppnar möjlighet till bidrag. 

Bidragsförskott utgår vanligen med 25 procent av basbeloppet. Vill
kor för bidragsförskott är att barnet är under 16 år, att vårdnaden ut
övas av en av föräldrarna, att barnet ej erhåller det underhållsbidrag det 
är berättigat till av den andra parten, eller eljest att bidraget är lägre 
än bidragsförskottet, samt att barnet är svensk medborgare och bosatt 
i Sverige. 

1 1 Sverige grundar man beräkningen av flera socialförsäkringar och andra 
sociala förmåner på det s k basbeloppet (f n fr o m 1.5.1966 5 500 kr). Beloppet 
följer fluktuationerna i konsumentprisindex enligt särskilda för varje månad 
gjorda beräkningar.' Detta innebär att de sociala bidragen tämligen väl följer 
prisfluktuationerna på marknaden. 
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Ett undantag från regeln finns då utländskt barn kan få bidrags
förskott (bortsett från särskilda konventionsbestämmelser) näm
ligen om barnets vårdnadshavare är såväl svensk medborgare som 
bosatt i Sverige. 

Barntillägg till arbetslöshetsunderstöd utbetalas till den arbetslöses 
barn under 16 år. 

Arbetslöshetsförsäkring bygger på arbetstagarnas frivilliga anslut
ning. För inträde fordras att arbetaren är anställd inom kassans verk
samhetsområde. 

Barn till personer vilka genom arbetsmarknadsmyndighets försorg 
genomgår omskolning, fortbildning eller i vissa fall nybörjarutbildning 
får fr o m 1 juli 1966 60 kr per månad, vilket belopp i särskilda fall 
kan höjas till 150 kr per månad. 

Förutsättningen för att en i Sverige bosatt utlänning skall komma 
i åtnjutande av dessa utbildningsförmåner jämte ekonomiska bi
drag för sig och de av honom eller henne beroende familjemed
lemmarna är att utlänningen varit stadigvarande bosatt i Sverige 
under minst 6 månader och under denna tid haft arbete. Givetvis 
måste också behov av omskolning föreligga. 

Barntillägg till sjukförsäkring tillkommer barn under 16 år vars för-
sörjare är inskriven i allmän försäkringskassa och därifrån uppbär sjuk
penning. 

Även icke svensk medborgare kan inskrivas i allmän försäkrings
kassa och därmed bli sjukförsäkrad. För detta fordras bosättning 
och mantalsskrivning i riket samt inskrivning i den kassa inom vars 
verksamhetsområde personen ifråga är mantalsskriven. 

Barntillägg vid ålders- eller förtidspension: I Sverige bosatta utlän
ningar har ej rätt till folkpension och därmed sammanhängande inva
liditets- och barn tillägg (särskilda konventioner stipulerar undantag 
från huvudregeln.) 

Rätten till barnpension (se även under tilläggspension) — dvs folk
pension i form av barnpension — har svenska barn vilkas far eller mor 
eller bägge föräldrar avlidit. 

Denna pension som alltså är en form av folkpension, utgår ej till 
utlänningar (se ovan). 

Här är att märka att folkpension i Sverige till skillnad mot vad som 
är vanligt i de flesta andra länder, bekostas av skattemedel och ej ge
nom uttagna avgifter. 

Tilläggspensionen däremot bygger på inbetalda avgifter. I fråga om 
denna senare pensionsform kommer utlänningar som är anställda i 
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Sverige automatiskt in under pensionssystemet. Under en övergångs
tid till dess pensionssystemet är fullt utbyggt, har svenska medborgare 
en kortare intjäningstid. 

Rätt till änkepension från tilläggspensioneringen tillkommer änka 
efter utlänning på samma villkor som efter svensk medborgare. Det
samma gäller barnpension som enligt tilläggspensionsförsäkringen till
kommer den försäkrades barn, som icke fyllt 19 år. 

Moderskapspenning tillkommer utländsk kvinna som föder barn i 
Sverige och är inskriven i allmän försäkringskassa (se ovan). Här gäller 
alltså mantalsskrivningskravet. Vid enkelbörd utgår moderskapspen-
ningen f n med 1 080 kr. Härtill kommer en tilläggspenning för den 
som på grund av barnsbörden förlorar sin arbetsinkomst. 

Anstaltsvård i samband med barnsbörd bekostas av anstaltens huvud
man samt försäkringskassa om kvinnan ifråga är inskriven i sådan (se 
ovan). 

Grupplivförsäkring: De flesta arbetstagare i Sverige är numera ge
nom särskilda avtal anslutna till grupplivförsäkring. Arbetsgivaren be
talar i dessa fall försäkringsavgifterna, vilket alltså innebär en löne
förmån för de anställda. Utlänningar vilka är infogade i det svenska 
arbetslivet försäkras enligt samma villkor som svenska medborgare. 

Ifråga om skattelindring för barnfamiljer är utländska arbetstagare 
i alla avseenden jämställda med svenskar. 

Familjebostadsbidrag utgör ett behovsprövat bidrag till barnfamiljer 
— även ensamstående med barn — i de lägre inkomstklasserna. Bi
dragets storlek bedöms bl a efter statlig beskattningsbar inkomst och 
barnantal. 

Utlänningar bosatta i Sverige kan få bostadsbidrag om de varit 
bosatta i riket minst 6 månader. Man har då möjlighet att genom 
arbetsgivaruppgift kunna beräkna årsinkomsten. Bostadsbidraget 
kan i sådana fall beviljas retroaktivt. 

Statliga bostadslån är avsedda att främja tillkomsten av bostäder 
för hela befolkningen. Samtidigt strävar man efter att höja bostads
standarden. Viss storlek på bostaden, utrustning enligt särskilda normer 
etc är ett par av lånevillkoren. Någon prövning av vilka som får bo i 
de hus, som i praktiken är subventionerade genom de gynnsamma låne
villkoren, sker ej. Utländska medborgare har alltså tillgång till dessa 
bostäder i samma utsträckning som svenska. 

Skolutbildning: Utländska medborgares barn har samma skolplikt 
och tillgång till avgiftsfri skolundervisning som svenska barn. 

Studiehjälp i form av förlängt barnbidrag utgår till barn som är 
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bosatt i riket och går i grundskolan eller deltar i motsvarande under
visning. 

Studiestöd i övrigt (för studier vid universitet, högskolor etc): Studie
medel, som består dels av studiebidrag och dels av återbetalningsplik
tiga studiemedel, utgår till svensk eller utländsk studerande som är 
bosatt i riket. 

Den som icke är svensk medborgare äger dock icke rätt till studie
medel, om han bosatt sig i riket huvudsakligen i syfte att här vinna 
utbildning. 

Fria läroböcker, skolskjuts och skolhälsovård, samt i regel mot viss 
avgift skolmåltider och skoltandvård, tillkommer flertalet barn inskriv
na i grundskola, yrkesskola, gymnasium och därmed jämställda skolor. 
Även utlänningars barn åtnjuter dessa förmåner. 

Vid tillämpningen av reducerade avgifter för resor, besök på idrotts
anläggningar, institutioner m m görs ingen åtskillnad på svenska och 
utländska barn. 

Barn- och husmoderssemester: Statsbidrag till ferieresor för barn och 
husmödrar utgår efter inkomstprövning. En förutsättning för att ett 
barn under 14 år skall få ferieresa av detta slag är att föräldrarnas 
beskattningsbara inkomst till statlig inkomstskatt enligt senaste debet
sedeln ej överstiger ett visst belopp. 

För att utländska medborgare skall åtnjuta denna förmån, fordras 
alltså att de, förutom att de är mantals- och kyrkoskrivna i Sverige, 
varit bosatta så länge i landet att de hunnit få debetsedel. Uppfylls 
dessa villkor är utländska barn och husmödrar berättigade till ferie
resor efter samma behovsprövning som svenska medborgare. 
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Klinik för ungdomsfyllerister 

En akutvårdsklinik för ungdomsfyllerister öppnades hösten 1966 av 
Stockholms stad. Den är belägen Wollmar Yxkullsgatan 25 på Söder i 
Stockholm. 

Kliniken, som representerar ett nytt grepp i fråga om behandlingen 
av de unga alkoholmissbrukarna, får organisatorisk anknytning till Ma
riapolikliniken för alkoholsjukdomar. Meningen är att man skall så 
tidigt som möjligt kunna ge de unga hjälp. Sjukvårdspersonal kommer 
att svara för den medicinska behandlingen och skötseln av de intagna, 
medan de sociala utredningarna och de socialkurativa åtgärderna skall 
skötas av personal från barnavårdsnämnden. Klientelet kommer 
främst att utgöras av manlig ungdom, som förs till kliniken, sedan de 
av polisen gripits för fylleri. Man vill så långt som möjligt slippa 
»finka» ungdomarna. 

överenskommelse har träffats med polisledningen om de praktiska 
arrangemang, som fyllerilagstiftningen och polisens instruktioner nöd
vändiggör. Vid sidan av de fall, som aktualiseras genom polisingripan
den, kan man räkna med att ungdomsavdelningen i viss utsträckning 
kommer att behandla ungdomar, som tagits om hand i berusat tillstånd 
av personal i barnavårdsnämndens uppsökande verksamhet och fältverk
samhet eller som skolor och hem sänder dit. 

Den medicinska behandlingen kommer att bestå dels i åtgärder, som 
syftar till att häva det akuta berusningstillståndet genom lämplig me-
dicinering och dels en psykiatrisk bedömning när den intagne har 
nyktrat till. En medicinsk, psykiatrisk och psykologisk follow-up av kli
entelet kommer att genomföras av läkarna i samarbete med barnavårds
nämndens personal. 

Verksamheten, som till en början har försökskaraktär, kräver att 
de sociala utredningarna börjas och den första kontakten med de in
tagna ungdomarna sker, innan de efter omhändertagandet lämnar klini
ken. Den vid ungdomsavdelningen stationerade barnavårdspersonalen 
skall därför göra en första genomgång i samtliga ärenden — undersöka 
anledningen och omständigheterna kring gripandet, inhämta register
uppgifter, ha ett första samtal med patienten och eventuellt kontakta 
de anhöriga. Är patienten icke tidigare aktuell hos barnavårdsnämnden, 
fullföljer personalen utredningen samt föreslår lämplig behandling och 
annan hjälpåtgärd i samråd med ungdomsavdelningens läkare. I fler
talet fall kommer intagningarna att ske under kvällar och nätter med 
koncentration till veckoslut och helger. Barnavårdspersonal skall finnas 
på kliniken från kl 6.30 till 23.00 alla dagar. Ungdomsavdelningen är 
dygnet runt bemannad med sjukvårdspersonal. 
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Den personal, som svarar för den medicinska behandlingen och sköt
seln av de intagna, har anställts av sjukvårdsstyrelsen och Mariapoli
klinikens överläkare fungerar som chef för denna del av verksamheten. 
Direkt knutna till ungdomsavdelningen är på sjukvårdssidan en biträ
dande överläkare, tillika ansvarig för den medicinska verksamheten, en 
underläkare, en översköterska och tre skötare/sköterskor samt på social
vårdssidan en socialinspektör och fyra 1 :e socialassistenter. Därtill kom
mer kontorspersonal. 

Byggnaden inrymmer förutom en vårdenhet med fyra 1-patientrum 
och två 2-patientrum lokaler för sjukvårds-, social- och kontorspersonal 
jämte expeditions-, tvätt- och förrådsutrymmen. Ett av patientrummen 
kan vid behov utnyttjas som dagrum. 

Kyrkobokföring och mantalsskrivning 

spelar stor roll på det sociala området, t ex när det gäller socialhjälp 
och barnbidrag samt rätt myndighet i ärenden enligt barnavårdslagen 
och bidragsförskottslagen. 

Socialstyrelsen biträder i huvudsak vad som anförts i betänkandet 
om ny folkbokföringsförordning m m men ifrågasätter om inte biträden 
på pastorsexpeditioner skulle kunna handha vissa ärenden helt på eget 
ansvar och inte »under pastors överinseende». Det torde vara en fördel, 
menar styrelsen, att prästerskapet befrias från den i vissa fall tids
krävande uppgiften att ha inseende över handläggningen av ett ofta 
stort antal rutinärenden. 

Ifråga om kyrkobokföring av personer, som är intagna på vissa an
stalter, har styrelsen en del erinringar. Personer, som villkorligt fri
givits eller utskrivits från fängelser eller anstalter eller överförts till 
vård utom anstalt, bör anses som om de fortfarande vore intagna på 
anstalt. Även elever från ungdomsvårdsskolor skall, när de är placerade 
på inackorderingshem, bibehålla sin ursprungliga kyrkobokföringsort. 
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Efterfrågade nummer av SM 

SOCIALA MEDDELANDEN efterfrågas i allt större utsträckning till 
kurser, konferenser och studiecirklar. Ofta önskas äldre nummer. Vi 
söker så långt möjligt tillgodose önskemålen. En del häften är emeller
tid utgångna. Till läsarnas tjänst meddelas här vilka som alltjämt kan 
erhållas. 

Nr 4—5 1963. Ett specialnummer som vill stimulera socialt, kommu
nalt och pedagogiskt verksamma till kontakt med sådan litteratur som 
kan ge ökad människokunskap och vidgade perspektiv på vår tids sam
hällsproblem. Pris kr 7:50. 

Nr 6—7 1963. Specialnummer om vetenskaplig undersökning av 
barnens utveckling samt komplettering till häftet om skönlitteraturen 
och socialvården. Pris kr 6:—. 

Nr 8 1963 är ägnat problemet hur ett socialt klimat skall skapas 
som främjar möjligheterna för kvinnorna att förena yrke och familje
ansvar. Pris kr 7:50. 

Nr 1—2 1964 innehåller i anslutning till en artikel av Alva Myrdal 
om storfamiljens omvandling till fåbarnsfamilj redogörelser från olika 
praktiska områden på barnavårdens och förskolans fält. Pris kr 10:—. 

Nr 3—4 1964 är det första av de tre stora nummer som behandlar 
storstadens (Stockholm) socialproblem. Det visar hur socialvården sö
ker nya arbetsformer i en ny situation. Pris kr 10:—. 

Nr 5—6 1964 är det andra Stockholmsnumret. Det är barnavärds-
frågorna som behandlas på ett utförligt sätt. Pris kr 15:—. 

Nr 7—8 1964 har blivit mycket uppmärksammat. Dess tyngdpunkt 
ligger i socialreportage från ungdomsvårdsskolor av författarna Irja 
Browallius, Per Olof Sundman, Viveka Starfelt och Åke Wassing. Pris 
kr 10:—. 

Nr 3—4 1965 tar upp personalfrågor och problem i statliga och 
kommunala verk och inrättningar. Bidrag lämnas till studiet av barna
vårdslagen. Differentierad barnavård behandlas och uppgift lämnas om 
nya aspekter på barna- och ungdomsfostran. Pris kr 10:—. 

Nr 5—6 1965 är ett informationsnummer om olika sociala och mänsk
liga problem. Stor uppmärksamhet ägnas försäkringsfrågor. Pris kr 
10:—. 

Nr 7—8 1965 är det tredje och sista stora numret om Stockholms 
socialvård. Det ger en uttömmande framställning om de alkoholska-
dades problem och samhällets strävanden att komma tillrätta med 
dessa. Liksom övriga Stockholmsnummer tar det upp problem, som är 
av intresse även för landet i övrigt. Häftet har livligt efterfrågats inom 
studieverksamheten. Pris kr 10:—. 
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Nr 1—2 1966 är ägnat socialpolitiken i Norden. Pris kr 10:—. 
Nr 3—4 1966 belyser zigenarnas situation i Sverige, främst genom 

att återge socialläkare John Takmans stora zigenarundersökning, men 
också genom intressanta artiklar av Katarina och Rosa Taikon m fl. 
Pris kr 7:—. 

Helt slutsålda är nr 1—2 och 3 1963 samt 1—2 1965. 
Bäst är att i god tid rekvirera önskade nummer. Detta kan ske hos 

Sociala Meddelanden, Kungl Socialstyrelsen, Fack, Stockholm 1. Post
giro 156 14. Telefon 22 12 00 (08/22 12 50), anknytning 269 eller 272. 

Vid beställning av minst 5 exemplar av samma nummer läm
nas 20 procents rabatt och vid rekvisition av 50 exemplar och däröver 
30 procents rabatt. 
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Socialstyrelsens flyktingverksamhet 
Översikt över budgetåren 1950/51—1959/60 

Av fil kand EVA NILSON, socialstyrelsens flyktingavdelning 

I det följande skall lämnas en kortfattad översikt över socialstyrelsens 
hjälpverksamhet bland flyktingar under de första tio åren av denna verk
samhet budgetåren 1950/51—1959/60. 

Socialstyrelsens befattning med hjälpverksamhet bland flyktingar tog 
sin början den 1 juli 1950. I Kungl brev den 9 juni 1950 uppdrogs åt 
socialstyrelsen bl a att från och med den 1 juli 1950 överta statens flyk
tingsnämnds befattning med vissa estlandssvenska och andra åldriga flyk
tingar. Samma brev innehöll även bemyndigande för socialstyrelsen att 
bereda vård åt till Sverige efter den 30 juni 1950 ankommande varaktigt 
arbetsoförmögna flyktingar. Tidigare samma år den 12 maj 1950 hade 
Kungl Maj:t beslutat att för varaktig vistelse i Sverige skulle mottagas 
150 tbc-sjuka flyktingar jämte ungefär lika många anhöriga till dem. 
I slutet av året 1950 anlände till landet flyktingarna tillhörande denna 
första statliga flyktingtransport. 

Härefter har genom en rad olika Kungl Maj :ts beslut åtskilliga tusen
tal flyktingar överförts till landet. Under perioden 1 juli 1950—30 juni 
1960 har sålunda genom statliga åtgärder omkring 10 500 flyktingar 
överförts till Sverige för varaktig vistelse i landet. Härav har cirka 7 400 
utgjort ungrare, som anlänt till Sverige efter revolten år 1956, medan de 
övriga cirka 3 100 tillhört andra nationaliteter. I det totala antalet cirka 
10 500 har ingått cirka 1 050 tbc-sjuka flyktingar. De anhöriga till dem 
har utgjort cirka 950 personer. De tbc-sjuka flyktingarna jämte deras an
höriga har således uppgått till cirka 2 000 personer. 

Vid sidan av dessa statliga flyktingtransporter har också kommit ett 
antal andra flyktingar till Sverige. Det är de som inkommit legalt eller 
illegalt till landet och efter ankomsten hit begärt och av statens utlän
ningskommission erhållit politisk asyl härstädes. Antalet flyktingar till
hörande dessa kategorier har under budgetåren 1950/51—1959/60 upp
gått till sammanlagt drygt 2 000 personer. 

De flyktingar som omfattats av socialstyrelsens hjälpverksamhet bud
getåren 1950/51—1959/60 kan indelas i följande grupper: 

I. VISSA ESTLANDSSVENSKA OCH ANDRA ÅLDRIGA FLYKTINGAR 

beträffande vilka socialstyrelsen i Kungl brev den 9 juni 1950 bemyndi
gats att f r o m den 1 juli 1950 överta statens flyktingsnämnds befattning. 

Flyktingar tillhörande denna grupp, som samtliga anlänt till Sverige 
från de baltiska länderna under senaste världskriget åren 1943 och 1944, 
har utgjorts av namngivna personer. Majoriteten har varit svenska med
borgare. De flesta har varit åldringar, som varit inackorderade på kom-
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munala ålderdomshem till självkostnadspris jämlikt särskilda avtal med 

vederbörande anstalt. Ett litet antal fall har varit yngre starkt invalidise

rade personer, vilka varit inackorderade på olika sjukvårds- eller andra 

anstalter, varvid socialstyrelsen ersatt vården i likhet med åldringarnas 

vård å ålderdomshem. Antalet hithörande flyktingar för vilka socialsty

relsen haft att svara uppgick den 1 juli 1950 till 147. Kvarstående vid 

slutet av budgetåret 1959/60 var endast 21 personer. Många har avlidit 

under de tio åren, ett litet antal har flyttat till det speciella ålderdoms

hemmet för estlandssvenskar, Kustbohemmet, och i enstaka fall slutligen 

har vederbörande haft anhöriga, som kunnat överta ansvaret för för

sörjningen. 

II. KONTINGENTFLYKTINGAR M FL 

a) Flyktingar som enligt särskilda Kungl Maj:ts beslut har mottagits i 

Sverige. De flyktinggrupper som avses härmed har angetts i separat upp

ställning för budgetåren 1950/51—1959/60. Beträffande Kungl brev den 

8 februari 1957 (numera ersatt av Kungl brev den 29 juni 1966) an

gående svenskbybor från Sovjetunionen kan omnämnas, att av dessa 

hittills endast ett mindre antal anlänt till Sverige. Ytterligare Kungl 

Maj:ts beslut angående flyktingöverföring har tillkommit efter den 30 

juni 1960, vilka emellertid inte medtagits här, då översikten endast om

fattar tiden före den 1 juli 1960. 

Totalt har på grund av statliga åtgärder, som tidigare nämnts, under 

tiden 1 juli 1950—30 juni 1960 överförts omkring 10 500 flyktingar, var

av cirka 7 400 ungrare, som ankommit till Sverige efter revolten 1956 och 

cirka 2 000 tbc-sjuka jämte anhöriga till dem. Av flyktingar tillhörande 

denna kategori har socialstyrelsen lämnat understöd åt 3 425 personer, 

varav 2 573 utgjort ungrare, som ankommit till Sverige efter revolten 

1956 och 948 varit tbc-sjuka och deras anhöriga. 

Flyktinggrupper, som omfattas av Kungl Majsts beslut budgetåret 1950/51— 
1959/60 att för varaktig bosättning i Sverige mottaga flyktingar från läger i och 
utom Europa 

1. 150 tbc-sjuka flyktingar jämte högst ungefär lika många anhöriga till dem. 
(Kbr 12.5.1950.) 

2. Omkring 100 tbc-sjuka flyktingar, i första hand barn, i andra hand ung
domar eller andra tbc-fall, jämte i genomsnitt två nära anhöriga för varje 
sjuk. (Kbr 1.6.1951.) 

3. Omkring 35 tbc-sjuka flyktingar, omfattande dels ett mindre antal sjuka 
barn från Trieste, dels ock ett antal tbc-sjuka judiska flyktingar, jämte högst 
25 anhöriga till dessa. (Kbr 30.5.1952.) 
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4. 5 namngivna personer, fästmör till tidigare överförda flyktingar. (Statssekre
terareskrivelse 20.2.1953.) 

5. Omkring 25 tbc-sjuka flyktingar från Tyskland och Österrike jämte högst 
25 vuxna och cirka 30 minderåriga anhöriga till dessa. ( K b r 5.6.1953.) 

6. Ett tiotal tbc-sjuka flyktingar av europeisk härkomst från Kina jämte om
kring 20 anhöriga till dessa. ( K b r 17.7.1953.) 

7. 7 tbc-sjuka flyktingar från Kina jämte 5 anhöriga till dessa. ( K b r 29.10, 
1954.) 

8. 31 tbc-sjuka flyktingar från Trieste jämte 20 anhöriga till dessa. ( K b r 
25.3.1955.) 

9. Dels högst 60 tbc-sjuka flyktingar jämte anhöriga till dem, dels ock högst 
200 arbetsföra flyktingar jämte anhöriga till dessa. ( K b r 30.6.1955.) 

10. Omkring 1 000 flyktingar, varav omkring 30 tbc-sjuka flyktingar jämte an
höriga, och i övrigt arbetsföra flyktingar med anhöriga. ( K b r 2.3.1956.) 

11. Et t tiotal huvudsakligen tbc-sjuka flyktingar av europeisk härkomst från 
Kina jämte anhöriga till dem. ( K b r 15.6.1956.) 

12. Högst 19 tbc-sjuka flyktingar från läger i Grekland jämte anhöriga. ( K b r 
14.9.1956.) 

13. Omkring 3 500 ungerska flyktingar från läger i Österrike, varav 100 barn 
med mödrar. ( K b r 9.11., 23.11. och 7.12.1956.) 

14. Ytterligare flyktingar tillsvidare under år 1957 från läger i Mellaneuropa till 
det antal som arbetsmarknadsstyrelsen bedömer vara möjligt att bereda sta
digvarande arbete i landet. ( K b r 8.2.1957.) 

15. Samtliga till Sverige ankommande svenskbybor från Gammalsvenskby i Sov
jetunionen. ( K b r 8.2.1957.) 

16. Ett tiotal tbc-sjuka flyktingar av europeisk härkomst i Kina jämte anhöriga 
till dem. ( K b r 26.4.1957.) 

17. Dels omkring 200 tbc-sjuka, huvudsakligen ungerska flyktingar jämte an
höriga till dem från flyktingläger i Österrike, dels ock 50 sjuka flyktingar 
och deras anhöriga från läger i Grekland. ( K b r 2.5.1958.) 

18. 5 tbc-sjuka flyktingar av europeisk härkomst i Kina jämte en anhörig. ( K b r 
9.5.1958.) 

19. Omkring 50 huvudsakligen tbc-sjuka ungerska flyktingar jämte deras anhöri
ga från läger i Österrike. ( K b r 30.1.1959.) 

20. Omkring 50 huvudsakligen sjuka flyktingar jämte deras anhöriga från Grek
land. ( K b r 30.4.1959.) 

21. Omkring 10 tbc-sjuka jugoslaviska flyktingar jämte deras anhöriga från 
läger i Österrike. ( K b r 28.5.1959.) 

22. 6 tbc-sjuka jugoslaviska flyktingar jämte deras anhöriga från läger i Öster
rike. ( K b r 30.9.1959.) 

23. Omkring 50 huvudsakligen rörelsehindrade flyktingar jämte deras anhöriga 
från europeiska läger främst i Österrike. ( K b r 20.11.1959.) 

24. 74 flyktingar jämte deras anhöriga från Grekland, Italien och Österrike. 
( K b r 25.3.1960.) 

25. Högst 350 flyktingar jämte deras anhöriga från läger i Italien och Österrike. 
( K b r 17.6.1960.) 

b ) F lyk t inga r , v i lka in t e i nne fa t t a s a v o v a n n ä m n d a K u n g l M a j :ts beslut , 

s o m a n l ä n t legal t e l ler i l legal t till Sver ige efter d e n 30 j u n i 1950. 

146 



I Kungl Maj:ts beslut den 9 juni 1950 hade socialstyrelsen bl a be
myndigats att från och med den 1 juli 1950 föranstalta om att vård be
reddes till Sverige anländande varaktigt arbetsoförmögna flyktingar. Med 
stöd av detta Kungl brev har socialstyrelsen under den förevarande tids
perioden lämnat understöd åt 13 personer. Genom Kungl brev den 27 
februari 1959 har bl a detta beslut upphävts, varvid socialstyrelsen erhål
lit bemyndigande, som gäller inte enbart de varaktigt arbetsoförmögna 
flyktingarna, utan samtliga de flyktingar, som efter den 30 juni 1950 an
länt eller anländer till Sverige. 

Samtliga personer tillhörande denna kategori, som inkommit till Sve
rige under budgetåren 1950/51—1959/60 uppgår till drygt 2 000. Sam
manlagt 122 personer härav, vari ingår de 13 ovannämnda personerna, 
tillhör de flyktingar, för vilka socialstyrelsen under tioårsperioden ersatt 
utgiven socialhjälp. 

c) Vissa under senaste världskriget och tiden därefter till riket inkomna 
flyktingar, som stått under medicinalstyrelsens tillsyn, beträffande vilka 
socialstyrelsen i Kungl brev den 6 augusti 1954 (numera ersatt av Kungl. 
brev den 9 sept. 1964) bemyndigats att efter samråd med medicinalsty
relsen överta vården. 

Omfattningen av detta klientel flyktingar, för vilka socialstyrelsen er
satt understöd budgetåren 1950/51—1959/60 har varit 17 samtliga för 
framtiden varaktigt arbetsoförmögna personer. 

d) Vissa namngivna flyktingar, beträffande vilka socialstyrelsen i varje 
särskilt fall erhållit Kungl Maj:ts bemyndigande att meddela vård och 
understöd. 

Antalet hithörande flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd 
under budgetåren 1950/51—1959/60, har utgjort 2 arbetsoförmögna per
soner. 

e) Flyktingar beträffande vilka socialstyrelsen i Kungl brev den 3 decem
ber 1954 bemyndigats lämna understöd. Till denna kategori hör flykting
familjer, där en av makarna tillhör någon av ovannämnda grupper samt 
ingen familjemedlem är svensk medborgare och den faktiska sammanlev
naden inom familjen alltjämt består. 

Socialstyrelsen har på grund av detta Kungl brev under budgetåren 
1950/51—1959/60 kunnat lämna understöd till sammanlagt 17 personer. 
Då flyktingarna tillhörande grupp I har varit en mycket homogen grupp 
av arbetsoförmögna baltiska flyktingar, för vilka samtliga socialstyrelsen 
ersatt deras anstaltsvård, skall inte nämnas ytterligare om dessa. 
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Flyktingarna tillhörande grupp II däremot har omfattat mycket varie
rande fall. Ett stort antal nationer har varit representerade. En del har 
kommit med flyktingtransporter från läger i och utanför Europa, medan 
andra återigen har kommit legalt eller illegalt till Sverige utan att till
höra de statligt anordnade transporterna. Några fall har på grund av ål
der eller sjukdom vid ankomsten till landet varit varaktigt arbetsoför-
mögna eller haft väsentligt nedsatt arbetsförmåga och varit tvungna att 
helt eller delvis erhålla sin försörjning genom socialvården. Andra har 
varit helt arbetsföra och inte behövt annan hjälp än tillfälligt understöd 
t ex vid semesterstängning på arbetsplatsen. En utförligare redogörelse 
över dessa flyktingar, som sinsemellan är så vitt skilda från varandra, 
meddelas därför i det följande. 

Den statliga verksamheten beträffande de flyktingar det här gäller har 
varit och är alltjämt uppdelad på tre olika myndigheter, medicinalstyrel
sen, arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen. 

MEDICINALSTYRELSEN har haft och har att enligt särskilda bestämmelser 
i Kungl brev bereda vård på sjukvårdsinrättning för flykting, som vid an
komsten lider av tbc eller annan långvarig sjukdom. 

ARBETSMARKNADSSTYRELSEN har haft och har alltjämt att enligt motsva
rande bestämmelser motta flyktingar i förläggning och utplacera dem 
därifrån — bereda arbete åt de arbetsföra eller i den mån så befinnes 
lämpligt föranstalta om omskolning eller annan yrkesutbildning. Av sär
skild betydelse är vidare att arbetsmarknadsstyrelsen dessutom i före
kommande fall — intill dess flyktingarna i vanlig ordning blivit berättiga
de därtill — haft att utge dels bidrag motsvarande allmänna barnbidrag 
och dels ersättning motsvarande vad som skulle ha utgått i sjukhjälp 
och moderskapshjälp från allmän sjukkassa (nu försäkringskassa), om 
vederbörande varit obligatoriskt försäkrad enligt lagen om allmän sjuk
försäkring respektive lagen om moderskapshjälp. Barnbidrag utgår allt
jämt i enlighet med vad som nämnts genom arbetsmarknadsstyrelsen. 
Beträffande sjukförmånerna svarar styrelsen ej längre för dessa kost
nader, då en flykting numera genom särskild konvention omedelbart 
efter ankomsten till landet utan att vara mantalsskriven i riket omfattas 
av försäkringsbestämmelserna (SFS nr 57/1964). 

SOCIALSTYRELSEN, vars verksamhet för närvarande i princip regleras 
genom Kungl brev den 27 februari 1959, har sedan bestämmelserna i 
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nämnda Kungl brev trätt i kraft att i enlighet med föreskrifterna i bre
vets punkt 1 meddela vård och understöd i huvudsak enligt gällande 
praxis inom socialvården åt de flyktingar, som inte är omhändertagna 
av annan statlig myndighet. Riktlinjerna för verksamheten före denna 
tidpunkt återfinns i Kungl brev den 17 juli 1953, vilket brev upphört att 
gälla enligt beslut i ovannämnda Kungl brev den 27 februari 1959. 

Punkterna 2 och 3 i nämnda Kungl brev den 27 februari 1959 lyder 
som följer: 

2. Socialstyrelsen bemyndigas att av statsmedel ersätta socialnämnd 
a) för kostnader avseende vård av och erforderligt understöd till flyk

ting, vilken sedan ankomsten till riket varit varaktigt oförmögen till ar
bete; 

b) för sådant bidrag som erfordras till utfyllnad av arbetsinkomsten 
för flykting, vilken sedan ankomsten till riket haft väsentligt nedsatt ar
betsförmåga; samt 

c) för kostnader avseende vård och erforderligt understöd åt annan 
flykting, därest denne efter ankomsten till Sverige inte haft stadigvaran
de arbete i sammanlagt ett år, dock att ersättning, om socialstyrelsen fin
ner synnerliga skäl föreligga härför, må lämnas, även om flyktingen haft 
stadigvarande arbete under längre tid än ett år. 

3. Ersättning enligt bestämmelserna i 2 må även lämnas organisation 
eller annan, som enligt avtal med socialstyrelsen bereder flykting vård 
eller understöd i huvudsak enligt gällande praxis inom socialvården. 

Punkt 2 c skiljer sig från de regler socialstyrelsen tidigare tillämpade, 
enligt vilka styrelsen lämnade ersättning för understöd åt flykting intill 
dess vederbörande varit självförsörjande i landet under en sammanhäng
ande period av ett år. 

När det gäller ersättning för sjukvård erhöll socialstyrelsen i Kungl 
brev den 2 april 1954 bemyndigande att ersätta sådan vård enligt avtal 
mellan landsting och städer utanför landsting om ersättning för vård av 
vissa utomlänspatienter åt flyktingar, som inte innehaft stadigvarande 
anställning inom det svenska näringslivet under sammanlagt ett års tid. 
Även detta beslut har upphävts i Kungl brev den 27 februari 1959, vari 
socialstyrelsen i brevets punkt 4 bemyndigats att utge ersättning i enlig
het med gällande avtal mellan landsting och städer utanför landsting 
om ersättning för vård av vissa utomlänspatienter för vård å sjukvårdsin
rättning av flykting, beträffande vilken styrelsen äger utge ersättning en
ligt punkterna 2 och 3 i brevet. 

Punkt 5 i Kungl brev den 27 februari 1959 lyder: 
5 Ovan nämnda ersättningar skola bestridas från förslagsanslaget till 
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Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och barnavårdslagarna 
m. m. 

Som en följd av bostadsmarknadsläget, som medfört synnerliga svårig
heter att anskaffa bostäder åt flyktingar har socialstyrelsen i Kungl brev 
den 3 april 1959 bemyndigats att bevilja flykting, för vilken socialstyrel
sen äger rätt att utgiva ersättning enligt ovannämnda Kungl brev den 
27 februari 1959, understöd i form av lån för erläggande av dels grund
avgift för bostadsrätt och dels amorteringar, som ingår i årsavgifter för 
sådan rätt, även om annan säkerhet än bostadsrättsbeviset icke kan stäl
las för återbetalning av lånet. 

För tiden fram till budgetåret 1960/61 har socialstyrelsen lämnat lån 
till insatslägenheter i 26 fall omfattande 98 personer, varav flertalet ut
gjort familjer med barn. Insatsbeloppen har rört sig mellan 834 och 
5 065 kronor. I två fall har vederbörande återbetalat hela beloppen före 
den 1 juli 1960. Det ena fallet har gällt en kvinna, som genom erhållen 
Wiedergutmachung kunnat ersätta kostnaden och det andra fallet har 
gällt en familj, som lämnat sin lägenhet för att utresa ur landet. I tre fall 
har avbetalning på lånen kunnat påbörjas före den 1 juli 1960. 

Nämnas kan även, att socialstyrelsen på grund av svårigheten att an
skaffa bostäder åt flyktingar under tiden 1 mars 1957—30 april 1960 
förhyrde fastigheten Bälsunda 26 i Lagunda kommun. I fastigheten, som 
innehöll 8 lägenheter har socialstyrelsen under hela hyrestiden kunnat 
bereda bostad åt flyktingar i 17 fall omfattande 55 personer. Dessa flyk
tingar har huvudsakligen varit sjuka, inte fullt arbetsföra flyktingar och 
ensamma mödrar med barn, dvs sådana flyktingar, som vid ankomsten 
till Sverige inte omedelbart kunnat placeras i arbete. 

I 18 tabeller med kommentarer, som följer härefter redovisas de flyk
tingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budgetåren 1950/51— 
1959/60 i olika fördelningar, vari sådana upplysningar meddelas, som kan 
tänkas vara av särskilt intresse. I tabell 19 redovisas till sist flyktingar, 
som under ovannämnda 10-årsperiod varit aktuella hos socialstyrelsen, 
som dock i förevarande fall inte lämnat ersättning för utgiven social
hjälp. 
Tabell 1 anger socialstyrelsens utgifter för flyktingar budgetåren 1950/51 
—1959/60. Tabellen visar en kraftig stegring av utgifterna budgetåren 
1957/58 och 1958/59 orsakad av det stora antalet ungerska flyktingar, 
som överförts till Sverige efter revolten i Ungern i november 1956. Kost
naderna för budgetåret 1956/57 uppgick sålunda till kronor 486 512: 47. 
Siffrorna för budgetåren 1957/58 och 1958/59 utvisar kronor 
1148 045:32 respektive kronor 1603 819:51. För tiden dessförinnan 
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Tab. 1. Socialstyrelsens kostnader för flyktingar budgetåren 
1950/51 — 1959/60 

budgetåren 1950/51—1956/57 ökade kostnaderna något för varje år 
från kronor 3 611: 38 budgetåret 1950/51 till kronor 486 512: 47 budget
året 1956/57. Undantag utgör budgetåret 1953/54, som jämfört med 
närmast föregående år uppvisar en obetydlig minskning. Under budget
året 1959/60 sjönk kostnaderna till kronor 1 221 772: 93. Många av de 
arbetsföra flyktingarna, som överförts till Sverige i slutet av år 1956 och 
under år 1957 hade nu antingen blivit självförsörjande eller också inne
haft stadigvarande arbete i Sverige under en sammanlagd tid av ett år, 
varigenom de på grund av bestämmelserna i Kungl brev den 27 februari 

Tab. 2. Antal protokollförda beslut angående understöd beviljade 
av socialstyrelsen åt flyktingar budgetåren 1950/51— 1959/60 
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1959 fallit ifrån de flyktingkategorier, för vilkas understöd och vård 
socialstyrelsen ägt rätt att utge ersättning. 
Tabell 2 visar antalet protokollförda beslut angående understöd bevilja
de av socialstyrelsen till flyktingar budgetåren 1950/51—1959/60. Ta
bellen visar liksom föregående tabell en långsam stegring under de 
första budgetåren fram till budgetåret 1957/58, med undantag för bud
getåret 1953/54, som jämfört med närmast föregående år uppvisar en 
något lägre siffra. Antalet beslut uppgick budgetåret 1950/51 till 30, me
dan antalet beslut budgetåret 1956/57 var 603. Budgetåret 1957/58 där
efter visar också på samma sätt som i tabell 1 en markant stegring från 
603 året dessförinnan till 2 385. Närmast följande budgetår 1958/59 visar 
en obetydlig minskning till 2 118, varefter slutligen under budgetåret 
1959/60 en påtaglig nedgång ägt rum till 1 062. 

Tab. 3. Flyktingar för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51 — 1959/60 fördelade efter nationalitet 
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Såsom framgår av tabell 3, som visar flyktingarnas fördelning efter 
nationalitet har den utan jämförelse största gruppen av flyktingar varit 
ungrare, som anlänt till Sverige efter revolten 1956, vilkas antal, 2 681, 
uppgått till nära 3/4 av samtliga 3 583 personer. Därnäst i storleksord
ning följer jugoslaver med 316 personer, ryssar med 138 personer, po
lacker med 129 personer, ungrare, som anlänt till Sverige före revolten 
1956 med 78 personer, rumäner med 64 personer och tjecker med 63 
personer. Av övriga nationaliteter finns endast ett fåtal personer repre
senterade inom varje grupp. Det sammanlagda antalet hithörande perso
ner har utgjort 114 fördelade på 11 olika nationaliteter. 

Av tabell 4 framgår att ett mycket stort antal flyktingar anlänt till 
Sverige under åren 1956 och 1957 dvs. samma år som den ungerska 

Tab. 4. Flyktingar för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51 — 1959/60 fördelade efter ankomstår till Sverige 

*) Barnen har redovisats å föräldrarnas ankomstår. 
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Tab. 5. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51 — 1959/60 fördelade på flyktingar som anlänt från läger 
i Europa och Kina samt andra flyktingar 

*) Barnen har upptagits inom samma grupp som föräldrarna. 

revolten och året därefter, varunder Sverige mottog ett mycket stort 
antal ungerska flyktingar. Antalet fall respektive personer, som an
länt till Sverige åren 1956 och 1957, har uppgått till 914 fall respektive 
1 502 personer och 645 fall respektive 1 203 personer. Anledningen till 
de låga talen 1959 och 1960 är, att många av de flyktingar, som an
länt till Sverige dessa år fortfarande omhändertogs av medicinalstyrel
sen eller arbetsmarknadsstyrelsen budgetåret 1959/60 och först under 
budgetåret 1960/61 eller senare blivit eller kommer att bli aktuella hos 
socialstyrelsen. Av de flyktingar, som anlänt till Sverige före år 1950, 
sammanlagt 25 personer, tillhör 17 den grupp, vilken socialstyrelsen en
ligt Kungl brev den 6 augusti 1954 övertagit från medicinalstyrelsen, vil
ket utgör samtliga dessa fall. Av de övriga 8 personerna tillhör en de 
flyktingar, sammanlagt endast 2 personer, för vilka socialstyrelsen erhål
lit särskilda Kungl Maj:ts bemyndiganden. övriga 7 personer har till
förts socialstyrelsen genom Kungl Maj :ts bemyndigande i brev den 3 de
cember 1954. 

I tabell 5 redovisas flyktingarna efter de, som anlänt till Sverige från 
läger i Europa och Kina samt övriga flyktingar. 
De som anlänt från läger i Europa eller Kina tillhör den ovan nämnda 
gruppen II a) och har varit de flyktingar, som enligt särskilda Kungl 
Maj :ts beslut har mottagits i Sverige, sammanlagt 1 840 fall omfattande 
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Tab. 6. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51 — 1959/60, fördelade efter ålder vid tiden för understö
dets utgivande 

3 425 personer. Såsom framgår av tabellen har flertalet 1 809 fall om
fattande 3 369 personer anlänt från läger i Europa. Från läger i Kina 
har inkommit endast 31 fall omfattande 56 personer. 

Till gruppen övriga, sammanlagt 95 fall omfattande 158 personer hör 
de ovannämnda grupperna II b), c), d) och e), dvs flyktingar, som an
länt legalt eller illegalt till landet och inte omfattas av Kungl Maj:ts 
beslut att motta flyktingar i Sverige, 122 personer, vissa flyktingar, för 
vilka socialstyrelsen övertagit vården från medicinalstyrelsen enligt Kungl 
brev den 6 augusti 1954, 17 personer, de flyktingar, för vilka social
styrelsen i varje särskilt fall erhållit Kungl Maj :ts bemyndigande att er
sätta vård och understöd, 2 personer, samt flyktingar, för vilka social
styrelsen jämlikt Kungl brev den 3 december 1954 bemyndigats ersätta 
vård och understöd 17 personer. 

I tabell 6 har flyktingarna uppdelats i tre åldersgrupper, barn i åldrarna 
under 16 år, samt vuxna i åldrarna från 16 till 55 år och från 55 år 
och däröver. 
Antalet barn har, som synes i tabellen, utgjort 1 015, varav 190 är födda 
i Sverige, antalet vuxna i åldersgruppen 16—55 år har utgjort 2 416, 
varav 1 493 män och 923 kvinnor, medan antalet vuxna i åldrarna 55 
år och däröver endast uppgått till 152, varav 62 män och 90 kvinnor. 
Det låga antalet äldre flyktingar torde sammanhänga med, att de äldre 
väl ofta känner ett större motstånd att bryta upp från sitt hem och lämna 
sitt gamla hemland för att fly till nya och okända miljöer. Sammansätt
ningen av flyktingar överhuvudtaget kommer därför alltid att uppvisa 
ett proportionellt mindre antal personer i de högre åldrarna. 
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Tab. 7. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51 — 1959/60 fördelade efter familjetyp 

De ensamstående männen och kvinnorna har som framgår av tabell 7, 
vari redovisas flyktingarna efter familjetyp, utgjort ett för socialvårds
klientel i allmänhet förhållandevis stort antal personer, sammanlagt 
1 160, vilket motsvarar ungefär 1/3 av hela antalet 3 583 personer. 
Särskilt beträffande de ensamma männen uppvisar antalet, 900 perso
ner, en ovanligt hög siffra. Flertalet av dessa har emellertid endast 
behövt tillfällig hjälp, t ex i samband med semesterstängning å arbets
platsen. En jämförelse mellan de kortvariga och långvariga understöds
fallen i senare tabell skall visa, att de ensamstående proportionellt inte 
förekommer lika ofta bland de sistnämnda fallen. 

Av tabell 8 framgår, att de tbc-sjuka flyktingarna jämte anhöriga till 
dem uppgått till 418 fall omfattande 948 personer, medan övriga flyk
tingar uppgått till 1 517 fall omfattande 2 635 personer. De tbc-sjuka 
flyktingarna med anhöriga har således i förhållande till övriga flyktingar 
utgjort ett relativt stort antal fall respektive personer. I senare tabell 
redovisas motsvarande fördelning med uppdelning i kortvariga och 
långvariga understödsfall. Bland de långvariga understödsfallen har där 
som väntat tbc-fallen utgjort en mycket stor del. 

Flyktingarna fördelade efter de budgetår, varunder de varit aktuella 
hos socialstyrelsen har redovisats i tabell 9. 
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Tab 8. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51 — 1959/60 fördelade på tbc-sjuka jämte deras anhöriga 
och övriga flyktingar 

Tabellen visar jämfört med tabellerna 1 och 2 en motsvarande stegring 
av antalet fall respektive personer, som först är mera långsam budget
åren 1950/51—1956/57 från 17 fall omfattande 39 personer till 273 fall 
omfattande 410 personer, och därefter en mycket kraftig stegring från 
budgetåret 1956/57 med 273 fall och 410 personer till budgetåret 1957/ 
58, som uppvisar 1 210 fall omfattande 1 414 personer. Budgetåret 1958/ 
59 visar något lägre tal 954 fall respektive 1 167 personer, medan under 
budgetåret 1959/60 antalet fall respektive personer gått ned till 465 fall 
respektive 876 personer. 

Tabell 10 visar antalet fall av flyktingar fördelade efter dels budgetår 
och dels formen av understöd, som utgetts i respektive fall under sär
skiljande av tre huvudgrupper, nämligen: 
1 Hemunderstöd, vari ingår understöd till uppehälle, hyra, bränsle och 
el. 
2 Sjukhusvård. Häri ingår enbart vård å sjukhus, för vilken socialsty
relsen haft bemyndigande att utge ersättning jämlikt gällande avtal mel
lan landsting och städer utanför landsting för vård av vissa utomlänspa-
tienter. 
3 Annan hjälp. I denna grupp har redovisats all annan hjälp, som inte 
faller under 1 eller 2. Hithörande understöd har t ex varit kläder, bohag, 
läkarvård och medicin som ej ersattes av allmän sjukkassa (nu försäk
ringskassa), tandvård, arbetsträning och barnhemsvård. 

Såsom framgår av tabellen har de vanligaste formerna av understöd 
varit enbart hemunderstöd samt hemunderstöd i förening med annan 
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Tab. 9. Flyktingar för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51 — 1959/60, fördelade efter budgetår, varunder de varit 
aktuella hos styrelsen (överensstämmer ej alltid med året för under
stödets utgivande) 

hjälp. Enbart annan hjälp är därnäst den största gruppen, medan antalet 
fall som erhållit sjukhusvård enbart eller i förening med hemunderstöd 
och annan hjälp självfallet varit förhållandevis ringa. Tabellen visar ock
så ett påfallande stort antal fall, som erhållit enbart hemunderstöd bud
getåret 1957/58. Orsaken därtill torde vara det stora antalet arbetsföra 
ungerska flyktingar, som inkommit i landet åren 1956 och 1957, och 
som endast varit i behov av tillfällig hjälp till uppehället i anledning av 
kortvariga arbetslöshetsperioder eller semesterstängning å arbetsplatsen. 
Med undantag för budgetåret 1957/58 är annars talen för de båda grup
perna hemunderstöd enbart och hemunderstöd i förening med annan 
hjälp av ungefär samma storleksordning. 

I tabell 11 har redovisats de flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt lö
pande understöd oavbrutet under 1/2 år eller längre tid budgetåren 
1950/51—1959/60. Uppdelning av dessa långvariga understödsfall bland 
flyktingarna har gjorts på olika tidsperioder — räknat i år —, som ut
gjort understödsperiodernas längd i respektive fall. Dessutom har en upp
delning gjorts på flyktingar, för vilka vården var avslutad före den 1 
juli 1960 och flyktingar, som erhållit fortsatt vård efter denna tidpunkt. 

Såsom framgår av tabellen har samtliga av de långvariga understöds-
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Tab. 10. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51—1959/60, fördelade efter formen av utgivna understöd 
(hemunderstöd dvs. till uppehälle, hyra, bränsle och el-, sjukhusvård 
och annan hjälp) och budgetår, varunder de varit aktuella hos 
styrelsen (överensstämmer ej alltid med året för understödets 
utgivande) 

H = hemunderstöd dvs. till uppehälle, hyra, bränsle och el. 
S = sjukhusvård 
A = annan hjälp 

fallen under 1 O-årsperioden uppgått till 413 omfattande 982 personer. 
143 fall av dessa omfattande 384 personer har erhållit fortsatt vård efter 
den 30 juni 1960. I återstående 270 fall omfattande 598 personer har 
understödsperioden varit avslutad vid ingången till budgetåret 1960/61. 

Antalet långvariga understödsfall, som uppburit understöd under en 
period av 5 år eller längre tid har uppgått till endast 23 fall omfattande 
54 personer. Vid slutet av budgetåret 1959/60 kvarstod av dessa samman
lagt 15 fall omfattande 28 personer. 

I tabell 12 har redovisats flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt 
understöd budgetåren 1950/51—1959/60, fördelade på långvariga och 
kortvariga understödsfall. 

Beträffande de kortvariga understödsfallen understiger hjälpperioden 
1/2 år. Understödsperiodens varaktighet för de långvariga understödsfal
len har uppgått till minst 1/2 år eller längre tid. 
Det totala antalet fall har som tabellen utvisar uppgått till 1 935 om
fattande 3 583 personer. Härav har de kortvariga understödsfallen ut-

159 



Tab. 11. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt löpande understöd 
under minst 1/2 år under budgetåren 1950/51—1959/60 fördelade efter 
tid räknat i år för hjälpens varaktighet vid slutet av budgetåret 
1959/60 
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gjort 1 522 fall omfattande 2 601 personer, medan de långvariga under
stödsfallen utgjort 413 fall omfattande 982 personer. Bland männen har 
som synes i tabellen förekommit 1 260 personer hörande till de kortvariga 
och 295 hörande till de långvariga understödsfallen. För kvinnor och 
barn är motsvarande tal 716 och 297 respektive 625 och 390. Kvinnorna 
och barnen har således uppvisat ett förhållandevis större antal långvariga 
understödsfall. Detta sammanhänger med, att en så stor del av männen, 
sammanlagt 900 fall, av det totala antalet, 1 935 fall, varit ensamstående 
och i flertalet fall arbetsföra personer, som i stor utsträckning inte be
hövt annan hjälp än tillfällig sådan under kortare arbetslöshetsperioder. 
Av kvinnorna har de ensamstående däremot inte utgjort en lika stor 
grupp, medan ett jämförelsevis stort antal tillhört kategorierna ensamma 
mödrar med barn och makar med barn. I synnerhet de ensamma möd
rarna med barn uppvisar ett förhållandevis stort antal långvariga under
stödsfall, som framgår av senare tabell. 
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Tab. 12. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51—1959/60, fördelade på långvariga och kortvariga 
understödsfall 

Tabell 13 uppvisar en fördelning dels på kortvariga och långvariga un
derstödsfall, dels på flyktingar, som anlänt till Sverige från läger i Euro
pa och Kina samt övriga flyktingar. Kortvariga och långvariga under
stödsfall innebär detsamma som i föregående tabell. 

En jämförelse mellan de kortvariga och de långvariga understödsfal
len visar att av de flyktingar, som anlänt till Sverige från Kina har en 
mycket stor del utgjort långvariga understödsfall. Av det totala antalet 
hithörande fall, sammanlagt 31 omfattande 56 personer, har 24 fall om
fattande 36 personer utgjort långvariga understödsfall. De flyktingar, 
som överförts från Kina har till större delen varit tbc-sjuka flyktingar 
jämte anhöriga till dem, vilken kategori som tidigare visats ofta blivit 
socialvårdsfall. 

Likaså har flyktingar hörande till kategorin övriga ett förhållandevis 
stort antal långvariga understödsfall. Av antalet hithörande fall, samman
lagt 95 omfattande 158 personer, har 49 fall omfattande 71 personer 
varit långvariga understödsfall. Häri ingår bl a de 17 personer, för vilka 
socialstyrelsen enligt Kungl brev den 6 augusti 1954 övertagit vården av 
medicinalstyrelsen. 

Av antalet fall från läger i Europa, sammanlagt 1 809 omfattande 
3 369 personer, har endast 340 fall omfattande 875 personer varit lång
variga understödsfall. Dessa flyktingar har således till mycket stor del 
varit friska och arbetsföra personer. 

I tabell 14 har redovisats flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt 
understöd budgetåren 1950/51—1959/60 fördelade på dels långvariga 
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Tab. 13. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51—1959/60 fördelade på dels långvariga och kortvariga 
understödsfall och dels flyktingar, som anlänt till Sverige från läger 
i Europa och Kina samt övriga flyktingar 

1 Häri ingår 190 barn födda i Sverige, som redovisats å föräldrarnas kategori, varav 
72 långvariga understödsfall (samtliga från läger i Europa) och 118 kortvariga under
stödsfall (116 från läger i Europa, 1 från läger i Kina och 1 tillhörande gruppen 
övriga). 

och kortvariga understödsfall, dels ålder vid tiden för understödets ut

givande. 

En jämförelse mellan de långvariga och kortvariga understödsfallen i 
detta hänseende visar att en betydligt större del av de äldre flykting

arna tillhörande kategorin 55 år och däröver har varit långvariga under

stödsfall, som uppvisar 115 av samtliga 152 personer. Detta förefaller 

Tab. 14. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51—1959/60 fördelade på dels långvariga och kortvariga 
understödsfall dels ålder vid tiden för understödets utgivande 

1 Häri ingår 190 barn födda i Sverige, varav 72 långvariga och 118 kortvariga under
stödsfall. 
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Tab. 15. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51—1959/60 fördelade dels efter långvariga och kortvariga 
understödsfall och dels efter familjetyp 

1 Häri ingår 190 barn födda i Sverige, varav 72 långvariga (58 makar med barn samt 
14 ensamma mödrar med barn) och 118 kortvariga understödsfall (110 makar med barn 
samt 8 ensamma mödrar med barn). 

helt naturligt då äldre flyktingar ofta inte lika lätt kunnat placeras i 
arbete och bli självförsörjande som yngre flyktingar beroende på deras 
större svårigheter att lära ett nytt språk, deras sämre förmåga att anpassa 
sig till nya miljöer över huvud taget och framför allt deras mindre goda 
hälsa. 
Såsom framgår av tabell 15 har barnfamiljer naturligt nog förekommit 
förhållandevis ofta bland de långvariga understödsfallen. Av det totala 
antalet 982 personer, som ingår i dessa fall, har sammanlagt 721 personer 
tillhört barnfamiljskategorierna, nämligen 586 personer kategorin makar 
med barn, 127 personer kategorin ensamma mödrar med barn och 8 
personer kategorin ensamma fäder med barn. Härav kan särskilt fram
hållas den stora andelen av dels de ensamma mödrarna med barn, 127 
personer av totalt 299, dels de ensamma fäderna med barn, 8 personer 
av det totala antalet, som uppgått till endast 16 personer. 

Av de ensamma barnen, sammanlagt 14 personer har 7, dvs. hälften, 
tillhört kategorin långvariga understödsfall. Att ej samtliga av dessa fall 
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Tab. 16. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd budget
åren 1950/51—1959/60 fördelade dels på långvariga och kortvariga 
understödsfall och dels på tbc-sjuka flyktingar jämte deras anhöriga 
och övriga flyktingar 

1 Häri ingår 190 barn födda i Sverige, varav 72 långvariga (33 tbc-sjuka och 39 övriga) 
och 118 kortvariga understödsfall (25 tbc-sjuka och 93 övriga). 

ingått häri beror på att en del återvänt till sitt hemland efter endast kort 
tids vistelse i Sverige och andra åter placerats på utbildningskurser av 
arbetsmarknadsstyrelsen. 

De kortvariga understödsfallen har, på samma sätt som i föregående 
tabell visats beträffande samtliga flyktingar, utmärkts av ett mycket stort 
antal ensamstående, sammanlagt 998 personer, varav 795 män och 203 
kvinnor. Det proportionellt stora antalet ensamstående bland dessa fall 
har inte haft någon motsvarighet beträffande de långvariga understöds
fallen som av hela antalet 982 personer endast haft 162 ensamstående, 
varav 105 män och 57 kvinnor. Såsom framgår härav har majoriteten 
av de ensamstående, i synnerhet de ensamma männen, bland flyktingarna 
varit arbetsföra personer, som, vilket tidigare också framhållits, ej be
hövt annan hjälp än tillfälligt understöd vid kortare arbetslöshetsperio
der. 

Av tabell 16 framgår att nära hälften eller 200 fall omfattande 476 per
soner av samtliga långvariga understödsfall, som uppgått till 413 fall 
omfattande 982 personer, tillhört kategorin tbc-sjuka flyktingar med 
anhöriga. 

Beträffande de kortvariga understödsfallen har de tbc-sjuka jämte de
ras anhöriga helt naturligt inte alls denna övervikt. Endast 218 fall om
fattande 472 personer av samtliga 1 522 kortvariga understödsfall om
fattande 2 601 personer, har tillhört denna kategori. 
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Tab. 17. Flyktingar, för vilka socialstyrelsen ersatt understöd till 
bohagsutrustning under budgetåren 1950/51—1959/60 fördelade på 
långvariga och kortvariga understödsfall 

Bland de långvariga understödsfallen tillhörande kategorin övriga in
går ett stort antal dels flyktingar i åldern 55 år och däröver, dels en
samma mödrar med barn. Därjämte ingår ensamma fäder med barn, de 
7 ensamma barnen samt ett förhållandevis litet antal flyktingar med and
ra sjukdomar än tbc. Ett mindre antal speciella fall, t ex en familj med 
11 barn, och enstaka fall missanpassade, arbetsovilliga flyktingar tillhör 
också denna kategori. 
Såsom framgår av tabell 17 har ett tämligen stort antal av de långvariga 
understödsfallen erhållit understöd till bohag. Av antalet långvariga un
derstödsfall, som totalt uppgått till 413 fall omfattande 982 personer, 
har bohagsutrustning lämnats i 110 fall omfattande 354 personer. Be
träffande de kortvariga understödsfallen, totalt 1 522 fall omfattande 
2 601 personer, har bohagsutrustning lämnats i endast 34 fall omfattande 
132 personer. 

Tabellen utvisar också ett högre tal för kvinnorna än för männen, 
nämligen 145 för kvinnorna och 107 för männen. Orsaken härtill torde 
vara, att understöd till bohag oftare lämnats familjer med eller utan barn 
än ensamstående, för vilka möblerade lägenheter i allmänhet förhyrts. 
Då antalet kvinnor, på grund av den rätt stora gruppen ensamma möd
rar med barn, jämfört med männen varit större i kategorierna familjer 
med eller utan barn, är det förklarligt, att kvinnorna varit något över
representerade. 
Av tabell 18 framgår, att Malmöhus län haft det största antalet fall, 
nämligen 338, varav 271 kortvariga och 67 långvariga understödsfall. 
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Tab. 18. Antal understödsfall bland flyktingar, för vilka socialstyrelsen 
ersatt understöd eller vård budgetåren 1950/51—1959/60 fördelade dels 
efter långvariga och kortvariga ånderstödsfall och dels efter län inom 
vilka de kommuner är belägna vari understödet utgivits 

Därnäst följer Stockholms stad med 258 fall, varav 198 kortvariga och 60 

långvariga understödsfall, och Älvsborgs län med 257 fall, varav 190 

kortvariga och 67 långvariga understödsfall. Många fall har vidare före

kommit i Göteborgs och Bohus län med 190 fall, varav 156 kortvariga 

och 34 långvariga understödsfall, Hallands län med 150 fall, varav 109 

kortvariga och 41 långvariga understödsfall, Jönköpings län med 134 

fall, varav 85 kortvariga och 49 långvariga understödsfall, Stockholms 

län med 130 fall, varav 89 kortvariga och 41 långvariga fall och Koppar-
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Tab. 19. Flyktingar, som varit aktuella hos socialstyrelsen budget
åren 1950/51—1959/60 men för vilka socialstyrelsen ej lämnat 
ersättning för utgiven socialhjälp 

bergs län med 107 fall, varav 47 kortvariga och 60 långvariga under
stödsfall. Det minsta antalet fall har förekommit i Norrlandslänen, av 
vilka Norrbottens län inte haft ett enda fall, och Gotlands län som en
dast uppvisar ett fall. 

Det har visat sig, vilket ovanstående också belyser att flyktingar, av 
vilka majoriteten kommer från varmare och folkrikare trakter, helst valt 
att bo och arbeta i södra Sverige, som har ett mildare klimat och därtill 
helst i de större städerna eller mindre städerna och tätorterna, medan 
de mycket starkt motsatt sig en placering på den glesa landsbygden, 
där de känt sig alltför starkt isolerade. Då socialstyrelsen på grund av 
bostadsbristen ibland ändock varit nödsakad att anskaffa bostäder åt 
flyktingar på landsbygden, har i en del fall så allvarliga missanpassningar 
blivit följden att omplacering varit nödvändig. 
Till sist kan lämnas nedanstående uppställning i tabell 19 av flyktingar, 
som varit aktuella hos socialstyrelsen under budgetåren 1950/51—1959/ 
60, men för vilka socialstyrelsen inte haft utgifter att bestrida. Det totala 
antalet hithörande fall har som synes av tabellen uppgått till 661 om
fattande 1 138 personer. Ärenden rörande ifrågavarande flyktingar kan 
ha gällt ansökningar från kommuner m fl om ersättning för utgiven so
cialhjälp, vilka ansökningar på grund av de bestämmelser, som reglerar 
socialstyrelsens flyktingverksamhet, måst avslås. Det kan också ha varit 
förfrågningar av mera allmän natur, som vanligen inkommit från myn
digheter eller liknande, men i enstaka fall tillställts socialstyrelsen från 
flyktingarna själva. 
För tiden efter den 30 juni 1960 har någon närmare statistisk analys 
beträffande socialstyrelsens flyktingklientel inte företagits. Följande upp
gifter angående styrelsens flyktingverksamhet budgetåren 1960/61— 
1964/65 kan dock lämnas. 
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Det antal flyktingar som genom statliga åtgärder överförts till Sverige 
under tiden 1 juli 1960—30 juni 1965 har varit omkring 4 300 personer. 
Under samma tid har socialstyrelsen behandlat ärenden avseende under
stöd till flyktingar beträffande ca 850 fall omfattande drygt 1 600 per
soner. Härav har ca 600 fall omfattande ca 1 250 personer inte varit 
aktuella hos styrelsen före den 1 juli 1960. 
Styrelsens kostnader för flyktingar under de ifrågavarande budgetåren 
framgår av nedanstående tabell: 

Budgetår 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 

Belopp 
1052 485:52 

961863:19 
971327:39 
838 630:80 
864 310:16 

De överförda flyktingarna har huvudsakligen varit arbetsföra personer, 
medan endast ett mindre antal varit handikappade flyktingar. Tbc-sjuka 
flyktingar har inte överförts i samma omfattning som tidigare. De handi
kappade flyktingarna har under senare år i stället till stor del varit rö
relsehindrade och psykiskt skadade personer. Bland de överförda flyk
tingarna har liksom tidigare ingått ett antal ensamstående mödrar med 
barn, som vid ankomsten till landet inte kunnat placeras i arbete och 
under längre tid varit beroende av understöd till sitt uppehälle. 
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Summary 

A MINORITY IN TRANSFORMATION 

Ethnically, the Lapps constitute a special group. Their crafts and professions 
have wholly or partially formed most of their cultural traits: their language, 
mode of living and their material conditions. As far back in time as it has been 
possible to ascertain, hunting, fishing and reindeer breeding have been their main 
source of living. Organized reindeer migration would seem to have been practised 
over a thousand years ago. 

As far back as history goes the Lapps have assumed a special position in the 
Swedish community. It is chiefly their nomadic existence in the most lonely parts 
of the country, but also the narrow scope of their professions, which has helped 
put them in the unique place they hold. These very circumstances, however, have 
also meant that the Lapps have been unable to keep up with the general devel
opment which has taken place in Sweden in the same way as the rest of the 
population. Nevertheless, they have every right to claim the same material and 
cultural benefits as are enjoyed by all other citizens of the country. 

This double issue of Sociala Meddelanden deals with the position of the Lapps 
today. 

I t is estimated that there are approximately 10,000 Lapps, of which number 
about 3,000 would appear to be dependent on reindeer breeding. Figures from 
different sources vary greatly, and through their own organization the Lapps 
have themselves requested a census. The number of reindeer is estimated at be
tween 240,000 and 250,000. As a matter of curiosity it may be mentioned that 
the City of Kiruna has the highest number of reindeer herdsmen and most 
reindeer within its limits. 

However, the greater part of the Lapp population have given up reindeer 
breeding. The old reindeer drive with transportation by reindeer-drawn sleighs 
is gradually disappearing. The herdsmen follow the herds but the others use snow 
scooters, cars and lorries to move themselves and their necessities. Aircraft, too, 
are used for passenger transportation. There is at least one Lapp who has his own 
aeroplane. 

The modern way of living i gaining more and more ground. The Lapps have 
gradually become domiciled and many of them live in fully modern dwellings 
with running water, heating, WC and bath. But in some places there are also 
fearful slums. 

T H E OCCUPATIONAL ACTIVITIES OF THE LAPPS MUST BE IMPROVED 

Over-population in the field of reindeer breeding is the main reason why the 
reindeer-tending Lapps have not benefited from the annual rise in the standard 
of living in the same way as the rest of the population. 

The occupational problems of the Lapps are illustrated in Edmund Andersson's 
article "En svensk yrkesutövare . . .". 

The Government has made a grant of 6 million kronor for relief work in the 
county of Norrbotten on reindeer-breeding equipment and installations such as 
fencing, herdsmen's huts etc., mainly in thenorthem villages. 

In addition, in order to improve conditions in these areas labour exchange 
and retraining activities have been extended. Two further training courses in 
Lapp handicrafts have also been organized. At the proposal of the regional em
ployment board the Kiruna city authorities have experimented with sheltered 
work for elderly Lapps in what was once the nomad school in Jukkasjärvi. 
During autumn 1966 this activity was replaced by a handicrafts centre. Under 
the supervision of a full-time consultant some 20 Lapp housewives have practised 
Lapp crafts. 

During 1965 it was possible to provide work in the open market for close on 
30 Lapps, more than half of whom received steady jobs. 26 Lapps went through 
retraining courses or attended regular educational establishments in different 
parts of the country. In addition, approximately 50 participated in further train
ing courses. 30 others were engaged on various kinds of relief work. In many 
respects the situation as regards their livelihood has already improved. 
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In the same year the regional employment board extended their special ac
tivities for Lapps so as to embrace the whole county. They are now concentrat
ing on the Jokkmokk district, especially in the labour exchange and retraining 
sectors, as serious problems have arisen in some of the villages here. 

In the county of Västerbotten, relief work has taken the form of reindeer 
fencing installation. Furthermore, with the aim of providing greater opportunities 
for home work, handicraft courses have been arranged for about 20 Lapps and 
also courses in abattoir work in the counties of Jämtland, Västerbotten and Norr
botten. 

The demand for reindeer meat is constantly growing. After World War II this 
type of meat acquired a somewhat bad reputation because of poor quality, but in 
the mid-1950s the slaughtering began to be carried out in officially controlled 
slaughterhouses. In the counties of Jämtland and Västerbotten most of the 
slaughtering is now done in these special slaughterhouses. The same progress has 
not yet been made in Norrbotten but the tendency is there. During 1967 com
pulsory inspection of reindeer meat will probably also be introduced. 

Canned reindeer meat products are something relatively new, and the various 
slaughtering associations have spent a lot of time and effort in developing these 
products. 

The market for reindeer meat could be almost unlimited, but the number of 
reindeer cannot be increased. The reindeer research specialists are now directing 
their efforts towards improving the value of natural pasturage and are also seek
ing to develop feed supplements. The National Board of Agriculture is respon
sible for advisory work, government grants and rationalization in the field of 
reindeer breeding. The Lapps themselves are being trained as instructors, one of 
the aims of this training being to make them knowledgeable on questions con
cerning breeding and management. 

The work of a reindeer tender is very hard. Tourist propaganda depicts the 
Lapps in wonderful costumes as they throw their lassoes over the heads of defiant 
reindeer. But reindeer breeding is no picturesque idyll intended for the enter
tainment of tourists. 

As they work with their herds the Lapps are often disturbed by the curiosity 
of tourists who also sometimes interfere with their fishing and hunting. But 
tourism has of course meant and still means a lot to Lapps and other mountain 
folk, and now it is important that the Lapps be given occupation in this sphere as 
owners or managers of tourist establishments, as guides, boatsmen and in many 
other ways. The traditional Lapp handicrafts should be encouraged and a market 
found for them. 

SCHOOLS FOR LAPPS 

Gösta Andersson, acting nomad-school inspector, describes schooling for the 
Lapps. 

The Lapps had their first contact with school education in 1632 as one stage 
in their Christianization. In that year a school was established in Lycksele 
primarily for training young Lapps to become priests. The school continued its 
activities for more than a hundred years. 

As a result of a decree issued in 1723 education was provided at both per
manent and ambulant schools. This decree may be said to be the predecessor 
of the primary education code of 1842 which governed the schooling of the 
rest of the population. According to a reform in 1913 education for Lappish 
children was disengaged from that for Swedish children and it was decided that 
the period of schooling at the permanent nomad-schools should be made as short 
as possible. Day and boarding schools were built in the form of insanitary Lapp-
type huts, and these remained in use right up to the beginning of the 1940s when 
the present nomad-schools and boarding schools were erected. 

The period of school attendance was gradually lengthened but it was not until 
the school year 1959/60, when Karesuando was given its seventh year, that all 
nomad-schools were on the same footing as the normal elementary school. Teach-
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ing efficiency was very high in these schools. A very large percentage of the 
pupils gained admission to secondary schools for further education. The per
centage figure was usually higher than for the elementary school in the same 
district. Nomad-schools have also been active in providing practical occupational 
guidance. The continuation schools have taken on the form of a vocational field 
study course during which the pupils have learnt about the tending of reindeer 
in the summer and have lived an outdoor life under varying conditions. At the 
senior stage a special course designed to prepare pupils for their future vocation 
(reindeer tending) has been developed. Naturally, Lapp children have access to 
other schools, too, and it is the opinion of many that the change which reindeer 
breeding is now undergoing means that the nomad-schools will soon have out
lived their role. 

In Jokkmokk, private initiative has led to the establishment of a high school 
which has played an important part — especially in preserving and developing 
Lapp handicrafts. 

SOCIAL WELFARE 

With regard to the care of aged Lapps, Sven Fisk, social welfare supervisor from 
Vilhelmina, writes that efforts have been made to extend this services ever since 
the turn of the century. Both from the ethnological and humanitarian points of 
view it was considered that old Lapps should be cared for at old people's homes 
built specially for them. The first of these were erected in Jokkmokk and Arje
plog and were followed by others in Karesuando, Sorsele and Undersåker. These 
homes came into being on the initiative of private persons and with the help of 
donations and collections. 

They were so pleasing, both in design and function, that when the government 
assumed the responsibility during the 1930s for most of the costs of Lapp social 
welfare, the same ideas were adopted in the erection of new homes. At some of 
the homes typical Lappish huts were built in which at suitable times the old 
people were allowed to sit by the fire, make coffee and chat with one another 
about life in the reindeer forests. 

Nowadays, however, it is considered best that Lapps and other aged people 
should live together at the same home. This breaks the Lapps' isolation. The 
result is that there are now only two homes left which cater only for Lapps. 

As far as the housing question for other Lapp pensioners is concerned, several 
communes have built a relatively large number of small, practical apartment 
blocks as near as possible to the environment of reindeer breeding. They have 
also renovated old dwellings to make them modern and comfortable and erected 
pensioners' homes. One of the problems that have arisen in siting small cottages 
for pensioners is that the Lapps often want them situated in out-of-the-way 
places. Local authorities adopt the principle that dwellings for the Lapps, like 
those of others, should be centrally situated in the large villages. In this way it 
is possible to provide even the aged Lapps, who are no longer active, with various 
services such as home-helps, therapy and doctor's visits. 

I t seems that the home-help activities which during recent years have come to 
embrace the whole of Sweden have not reached the Lapps on any great scale. 

T H E UNDERPRIVILEGED LAPPS 

Of utmost interest to the Lapps is the situation as regards their legal rights. 
This is illustrated in an article by Tomas Cramer, Prosecuting Counsel to the 
Crown Lands Judiciary Board and Ombudsman in the Association of Swedish 
Lapps. 

The Lapps want greater freedom than they have now in looking after their 
own affairs. They want the right of ownership to reindeer pasture land, the 
right to decide on the use of Lapp funds and that their association be recognized 
by Swedish law and be given the necessary resources. 

Today, the Lapps find themselves in a situation where, according to the law 
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relating to reindeer pasturage the administrative authority in the community, the 
government, can take areas away from the Lapps as soon as they are needed for 
special purposes, e.g. for roads, airfields, mines, power stations etc. Exploitation 
is mainly a government affair. According to law, this same government has the 
right to fix the amount of compensation to be paid to the Lapps for those areas 
it excludes from their use for the benefits of state exploitation. It is quite obvious 
that the government is hereby its own judge in a way which, according to the 
principles of a community governed by law, is to be considered absolutely un
acceptable. A state bureaucracy cannot of course in a sufficiently effective man
ner protect the interest of the Lapps against the State itself. Mr. Cramer main
tains that a considerable amount of new thinking in government circles is re
quired as well as a radical modernization of constitutional statutes. The Lapps 
are no longer satisfied to serve solely in an advisory capacity in relation to 
powerful administrative organizations which have the exclusive rights of decision 
in matters concerning areas belonging to the Lapps. 
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Att få leva som andra . . . 

De handikappade bör få leva i samhället som andra människor — det 
är något som går som en röd tråd genom alla handikappdiskussioner i 
dagens samhälle, vilket säges vara åtskilligt mer »handikappvänligt» än 
förut. 

Men ännu återstår mycket att göra. 
Sociala Meddelanden söker ge en bild härav i detta dubbelnummer. 
Antalet handikappade ökar i vårt land. Det anses nu finnas omkring 

en halv miljon människor i produktiv ålder med svårare handikapp av 
något slag. 

Vi får allt fler åldringar. Och med stigande ålder följer också rörelse
hinder. 

Allt fler människor skadas vid trafikolyckor. Det är en skrämmande 
statistik. 

Och det är inte bara fortköming och mörkerdöd ute på landsvägarna. 
Våra städer och andra större samhällen är inte skapade för dagens trafik, 
men vi måste se till att nya stadsplaner upprättas med hänsyn till de 
krav som denna ställer. 

Det har sagts att det är brottsligt att blanda gångtrafik och körtrafik. 
Genom en sådan stadsplanering »skapas fabriker för trafikolyckor». 

De handikappade har det särskilt svårt i trafiken. Efter 1 januari 1967 
har bestämmelserna skärpts. Det är förbjudet att gå mot rött ljus. Men 
hur ska en blind kunna se om det kommer fram ett grönt GÅ eller en 
grön »gubbe»? Här vore det lämpligt med ljudsignaler. 

För de handikappade kommer högertrafikens genomförande den 3 
september 1967 att medföra många problem. Vi redogör för dessa i en 
särskild artikel. 

Vilka är handikappade ? 
Ja, vi kan bara se på den långa förteckningen över organisationer, 

anslutna till Handikapporganisationernas centralkommitté, Statens han
dikappråd och Svenska centralkommittén för rehabilitering — de stora 
topporganisationerna på handikappområdet — för att få en om också 
inte fullständig bild av vilka som räknas till de handikappade. Härtill 
kommer bl a pensionärer med rörelsehinder av skilda slag. 

Det kan diskuteras om det inte är alldeles för många organisationer. 
Flera har ungefär samma problem att brottas med och skulle vinna mer 
på ett samlat uppträdande. 

Men studeras saken litet närmare, befinns det, att varje grupp har sina 
särskilda problem, som den själv känner bäst. Faran är att mindre grup
pers krav och önskemål försvinner i större sammanhang. Då är det bättre 
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med egna sammanslutningar för varje grupp och med ett väl utvecklat 
samarbete mellan de olika organisationerna. Ett sådant finns också. 

Det kan vidare sägas, att alla dessa uppgifter är något, som samhället 
främst skulle svara för. Och visst har samhället blickarna riktade på 
problemen. Mycket görs från dess sida. 

Men behoven ligger inte alltid i öppen dag. Därför verkar de olika 
handikapporganisationerna inte minst som opinionsbildare. De påverkar 
allmänhet, stat och kommuner, som annars kanske inte skulle få upp 
ögonen för hur allvarliga problemen är, vilka brister som finns. De 
måste finnas som sätter stenen i rullning . . . 

Genom hängivna insatser såväl av de handikappade själva som av 
anhöriga till dem och av människor i allmänhet, vilka fattats av ett 
starkt intresse för de handikappades ofta svåra lott och av vilja att 
hjälpa till att underlätta livet för dem har stora resultat uppnåtts. 

I mycket stor utsträckning har vädjats och vädjas till allmänhetens 
goda hjärta. Ordet välgörenhet har ingen god klang i mångas öron. Men 
genom insamlade medel har skapats resurser för hjälp åt handikappade, 
som det annars skulle ha tagit mycket lång tid att nå fram till på lag
stiftningsvägen och med det allmännas ekonomiska resurser. Vi kan bara 
tänka på det stora belopp som Röda fjädern på sin tid gav. 

Man kan säga, att organisationerna, det privata initiativet, går före 
och visar vägen. Och så kommer samhället efter och övertar många 
funktioner. Det har sedan blivit en naturlig sak att samhället skall svara 
för dem. 

Att det finns en oerhörd mängd olösta problem på handikappvårdens 
område framgår inte minst av svaren på den rundfråga som Sociala 
Meddelanden skickat ut till ett 15-tal organisationer och som vi redo
visar under skilda rubriker. Det är brist på vårdplatser och kliniker och 
de personella resurserna är otillräckliga på snart sagt varje område. 

Handikappfrågorna angår inte bara de handikappade själva. De är 
något som rör oss alla. Vi har först och främst den medmänskliga aspek
ten. Men man kan också lägga materiella synpunkter på dem. Vi har i 
de handikappade en stor arbetskraftsreserv. Genom lämplig utbildning 
och yrkesplacering kan deras insatser komma samhället till godo — sam
tidigt som de själva får känslan av tillfredsställelse att verkligen göra en 
insats, göra rätt för sig, och inte betraktas som odugliga och slängas 
undan i en vrå med ett litet understöd att leva på och i övrigt vara 
bortglömda. De handikappade är ofta inte så handikappade som många 
tror. 

Målet är nu att få in dem så långt möjligt är i vanlig produktion och 
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inte att som tidigare ett fåtal yrken skall anses som speciellt avsedda och 
lämpade för handikappade — blinda göra borstar och korgar och den 
som är rörelsehindrad krypa upp på skräddarbordet eller bli vid sko
makarens läst. För dem, som det absolut inte går att få in i det vanliga 
arbetslivet, bör det finnas fler skyddade verkstäder. 

Men detta att de handikappade som andra människor måste till och 
från sitt arbete innebär att deras transportproblem måste lösas. Och 
härvid spelar bilen en mycket betydelsefull roll. I en artikel visar vi hur 
långt de handikappade med teknikens hjälp kommit på detta område. 

Men det är inte bara bostäder och arbete det gäller. De handikap
pade bör få ta samma del i kulturlivet som andra människor. Men då 
måste lokaler av skilda slag göras handikappvänliga. 

Den kulturella isoleringen måste brytas. Härtill kan inte minst studie
verksamheten bidra. 

Och då det gäller att bygga upp fysiken, att känna tillfredsställelse av 
kroppsrörelse och den stimulation som tävlingslust ger, är gymnastik, lek 
och idrott utmärkta medel. 

Många handikappade är dock isolerade, bortglömda. Det behövs en 
uppsökande verksamhet. Många kommer annars inte fram i dagslju
set. 

Det har också visat sig att många inte har kännedom om de förmåner 
och möjligheter de har rätt till. Här behövs det upplysning. 

Samhället och de handikappade bör arbeta tillsammans. »De handi
kappades organisationer är lika nödvändiga som fackföreningar.» Hur 
mycket samhället än gör, kommer de att ha sina uppgifter. — Samtliga 
handikappgrupper är så eftersatta, att så fort samhället vidtar en åt
gärd, står det tio i kö, yttrade en talare på en handikappkonferens. 
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Familj, där både man och hustru är handikappade men har friska barn. Det gäller 
att ha en praktisk inredning av hemmet för att underlätta arbetet. (Foto Bengt O 
Nordtn/OPUS) 

6 



De handikappade och samhällsplaneringen 
Av generaldirektör RICHARD STERNER, ordförande i 
Statens handikappråd och HCK 

I stort sett har vi planerat våra samhällen som om alla människor vore 
vuxna friska i arbetsför ålder. Men det finns barn — av vilka vi får 
25 procent fler under 15 år till 1980. Det finns äldre människor och 
till 1980 får vi 50 procent fler i åldern 70 och högre. Och många är 
handikappade redan innan de är gamla. Om man »översätter» resul
taten av en dansk stickprovsundersökning1 till svenska förhållanden 
skulle vi ha 300 000 fysiskt handikappade i åldern 15—61 år. Och då 
man vet att de mentalt sjuka och psykiskt utvecklingsstörda tillsammans 
utgör minst 40 procent av förtidspensionärerna kommer man till att 
hela antalet handikappade i produktiv ålder kan röra sig om 400 000 å 
500 000, vilket skulle betyda omkring en tiondel av folkmängden i denna 
ålder. Då är ändå de hörselskadade endast i ringa mån medräknade. 

Samhällsplaneringen berörs av viktiga strukturförändringar, som del
vis går emot de handikappades intressen. Bilismen ger invalidbilar — 
men också större svårigheter för en handikappad att komma över en 
gata, större risker för liv och lem som de handikappade har särskilt 
svårt att eliminera, värre stress som kan vara speciellt påfrestande för 
en handikappad. Omdaningen av varudistributionen betyder att när
hetsbutiker och servicebutiker blir mer fåtaliga vilket gör det svårare 
för handikappade. När 3-generationsfamiljen försvinner, allt fler kvin
nor blir förvärvsarbetande och allt fler flyttar till städerna och läm
nar kvar många åldringar och handikappade i glesbygderna, så blir det 
lätt allt fler handikappade som får leva i isolering — trots det vägande 
krav vi ställer på att de i stället skall integreras i det övriga mänskliga 
livet. 

Tydligen behöver de kommunala organen lära sig mycket innan de 
blir i stånd att tillgodose de krav på handikappaspekterna på samhälls
planering som lagen numera ställer. Just nu söker den statliga handi
kapputredningen stimulera dem genom ett stort frågeformulär. Något 
av vad denna stora statliga enkät kan ge för resultat kan man ana sig 
till när man tar del av en mera anspråkslös men ändå praktiskt upplagd 
liten enkät som 1966 gjorts av Stockholms läns HCK (Handikapporga
nisationernas Centralkommitté i Stockholms län). Den enkäten visar 
för det första att de kommunala organen vanligen helt undervärderar 
frågans kvantitativa betydelse. Sundbyberg uppger sig ha 1,3 procent 
handikappade i sin befolkning. Det är ett tal som säkerligen starkt 
underskattar den verkliga frekvensen av förtidspensionärer i produktiv 
ålder och med hänsyn dessutom till den äldre befolkningen är det sä-

1 Fysisk Handicappede i Danmark II , Nogle Hovedresultater. Socialforskningsinsti-
tuttets Publikationer 16. Köpenhamn 1964. 

7 



kerligen mycket för lågt. Men Sundbyberg kom högst på skalan och 2/3 
av de 32 kommuner som svarat på frågan har lämnat uppgifter som 
anger att de endast skulle ha 0,1 å 0,3 procent handikappade — och 
det måste vara helt missvisande, var man än drar gränsen för handi
kappbegreppet. Det är alldeles uppenbart att det måste göras bättre 
inventeringar av handikapproblemet. Det går inte för sig att kommu
nala organ inte är medvetna om mer än en ringa bråkdel av detta pro
blem. 

Sannolikt kan en handikappinventering inte ge någon fullständig 
kunskap om man bara försöker sätta igång och räkna utan större efter
tanke. Det krävs en utvecklad metodik och den är säkert svår att få 
fram. Den rör inte bara gränsdragnings- och definitionsproblem, utan 
också sättet att driva ett effektivt uppspårande arbete som ger någor
lunda fullständiga resultat. Det kan t ex visa sig att det — som ett av 
leden i arbetet — behövs fullständiga läkarundersökningar på sam
lingsbasis av hela befolkningsgrupper1, så att man får fram ungefärliga 
»facitsiffror» som kan användas som riktmärken för den övriga upp
spårande verksamheten. För närvarande kan man nog ifrågasätta om 
många kommunala organ har möjlighet att var för sig klara hela 
denna rad av metodiska problem. Det kan hända att den stora kommu
nala inventeringen som Handikapputredningen nu satt igång med i 
flera fall blir av betydelse mest som en första övning, som kan ge 
erfarenheter av värde för kommande inventeringar — och att dessa nya 
inventeringar dessutom måste föregås av en systematisk metodanalys. 
Den analysen får väl också visa om det är tillräckligt med ett enda 
handikappbegrepp — eller om det behövs olika gränser i olika fall. 
Allteftersom det gäller t ex stadsplanering eller invalidlägenheter eller 
arbetsvärd eller vissa sociala omsorger eller undervisning kan det visa 
sig att gränserna behöver dragas på olika sätt. 

Av 44 kommuner redovisade 26 att de ställt sammanlagt 117 inva
lidbostäder till förfogande — men att det kvarstod ett ytterligare redo
visat behov av nästan lika många. Och man har skäl att ifrågasätta om 
det inte dessutom finns ett stort okänt behov. I 18 kommuner hade 
inga invalidbostäder ställts till förfogande. 10 kommuner sade sig ta 
viss hänsyn till de handikappade i sin stadsplanering, medan 19 för-

1 Göteborgs stads statistiska kontor har utfört en undersökning av ungefar detta slag, 
benämnd — HÄLSA — YRKE — BOSTAD (Stenciler). Enligt denna skulle 10 % 
av befolkningen i åldern 16—64 år lida av fysisk funktionsnedsättning och i drygt 
hälften av dessa fall skulle föreligga svårighet (eller oförmåga) att gå i trappor. 

8 



klarade att någon sådan hänsyn icke tagits — bortsett från att man i 
några av dessa senare fall ställt några invalidlägenheter till förfogande. 

I 31 av 44 kommuner erkändes att man ej hade samlingslokaler 
som utformats med hänsyn till handikappades behov. I 24 kommuner 
saknades samlingslokaler med hörselslingor men i 20 kommuner fanns 
sådana lokaler. I flertalet av dessa senare fall var det dock uteslutande 
fråga om kyrkor. Även övriga uppgifter i enkäten bekräftar att vi fort
farande bara befinner oss i början med arbetet att göra vår samhälls
planering handikappvänlig. 

Det är nyttigt att vi gör klart för oss detta att den planering som 
syftar till att göra våra samhällen handikappvänliga ännu så länge 
bara befinner sig i sin linda. Det gäller för oss alla att vi skärper oss 
i vår konstruktiva fantasi så att vi slutar att vara blinda för trösklarna, 
trapporna och trottoarkanterna som hejdar de handikappade, inte glöm
mer bort att trafiksignaler i huvudhöjd kan vålla kollisionsskador för 
en synskadad, kommer ihåg att de handikappade verkligen skall var 
med i våra samhällen. Bara för att ta ett exempel ur högen: nyligen 
publicerades ett betänkande om Friluftslivet i Sverige (SOU 1966:33). 
Det innehöll många förslag som säkert är välbetänkta. Men man hade 
alldeles glömt bort att de handikappade också måste få vara med om 
de anordningar som byggs för vårt friluftsliv — att de i själva verket 
har ännu större behov därav än andra människor. Nämligen av det 
enkla skälet att handikappet ofta hindrar dem från att få motion i sitt 
dagliga liv, och att de ännu mer än andra måste ha tillgång till frilufts-
aktiviteter som kan stärka hälsan och förebygga psykiska depressioner. 
Fortfarande händer det t o m att handikappade möts med förvåning 
och ovilja om de gör sig gällande i stadsbilden — att t ex en utveck
lingsstörd eller mentalt skadad vars handikapp tar sig oförargliga men 
oväntade uttryck väcker en irriterad uppmärksamhet. Men om det i 
det fallet också blivit en väsentlig förändring till det bättre med åren 
allteftersom fördomarna försvagats, så återstår ännu mycket innan vi 
hunnit övervinna den förskräckliga tanklöshet som hämmar strävandena 
att göra samhällsmiljön verkligt handikappvänlig. 
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Ett handikappvänligare samhälle 
Av byråchefen ALBERT BERGH, ordförande i SVCR 

Handikappade och åldringar kan otvivelaktigt numera föra ett mycket 
rörligare liv än tidigare. Förbättrad samhällsservice på olika områden 
har gjort det möjligt för dem att på ett sätt som förr var otänkbart leva 
ett självständigt och verksamt liv och känna arbets- och fritidsgemen
skap med andra människor. 

Men alltjämt återstår mycket, innan deras behov tillgodosetts. 
Att genomförda förbättringar i sin tur ställer krav på nya förbätt

ringar är en erfarenhet, som vi ständigt gör. 
Olika faktorer har spelat in för att skapa en mera dynamisk attityd 

från samhällets sida gentemot de handikappade men också från de 
handikappade gentemot samhället. 

Väsentlig är den ökade gemensamhetskänslan i samhället, som tar sig 
många uttryck, inte minst på det politiska planet. Den sociala vården 
och omvårdnaden, liksom också de sociala förmånerna, främst inom 
socialförsäkringens ram, har förbättrats successivt och byggts ut till nya 
områden. 

Arbetsmarknadssituationen är en annan väsentlig faktor: den ökade 
efterfrågan på arbetskraft har gett de handikappade en chans att göra 
sin insats i arbetslivet. Detta gäller också de gravt handikappade, grupper 
och enskilda, som för något årtionde sedan betraktades som arbetsoför-
mögna. 

Den tekniska utvecklingen slutligen, en faktor, som SVCR sedan åt
skilliga år ägnat speciellt intresse, har i hög grad bidragit till att skapa 
förutsättningar för denna aktivering av de handikappade. Invalidmoto
rismen t ex har ofta varit den nödvändiga förutsättningen för att lösa 
sysselsättningsfrågan. 

Med en riktig bostad, en riktig rullstol, eller rättare en kombination 
av riktiga rullstolar, och en specialutrustad bil har den gravt rörelse
hindrade kunnat lösa sina förflyttningsproblem i väsentlig grad. Vägar 
och gator har lett till tidigare okända mål och upplevelser — men också 
till tidigare okända svårigheter och hinder. 

De uppnådda förbättringarna på förflyttningsområdet ställer sålunda 
omedelbart krav på nya förbättringar. Och det är eller borde vara en 
självfallen konsekvens av samhällets aktivitet, att även dessa förbättring
ar genomföres. Ett konkret uttryck härför är ändringen av byggnads
stadgan, innebärande att man vid utformningen av byggnader skall ta 
hänsyn till de problem, som möter människor, som på grund av ålder, 
invaliditet eller sjukdom har nedsatt rörelseförmåga. 

Byggnader av alla slag bör naturligtvis vara tillgängliga för att kunna 
användas av alla medborgare. Bostäder, arbetsplatser, butiker och andra 
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serviceorgan, lokaler för utbildning, underhållning, religionsutövning — 
alla bör de få sådan utformning, att de kan nyttjas också av personer 
med handikapp, det må vara förflyttningsbesvär, hörselsvårigheter eller 
synskador. 

På olika sätt bör uppmärksamheten riktas på dessa frågor. Det är så 
mycket angelägnare som byggnadsstadgans nya utformning förvisso inte 
kan slå igenom på lång tid. 

Guider underlättar 

Ett sätt att uppmärksamma dessa frågor är att underlätta för handikap
pade och åldringar att bedöma olika offentliga lokalers tillgänglighet 
med hänsyn till handikappet. Detta kan t ex ske genom guider, som ger 
väsentliga data om parkeringsplatser, entréer, trappor, hissar, teleslingor 
eller andra hjälpmedel för hörselskadade och blinda etc. På olika håll i 
världen har man prövat denna metod; i flera städer i USA, i Köpen
hamn och Oslo för att nämna några exempel. Även i Stockholm har år 
1963 en sådan guide utgivits som ett för SVCR och handikapporgani
sationerna gemensamt projekt. Utvecklingen går snabbt, och flera av 
stockholmsguidens detalj uppgifter är nu inaktuella. I stort sett torde 
dock iakttagelserna från inventeringstillfället vara giltiga. 

Sammanlagt undersöktes ca 1 100 lokaler. Av dessa var ca 500 eller 
45 % helt eller delvis tillgängliga för rörelsehindrade. Helt utan svårig
heter för personer i rullstol, som ville klara sig på egen hand, var dock 
endast ca 150 eller 14 %. Det större antalet lokaler var således icke till
gängliga för svårt handikappade, som saknade hjälp. 205 lokaler eller ca 
20 % kunde endast besökas, om den handikappade erhöll hjälp av två 
personer. 

Situationen i andra delar av landet torde vara enahanda, svårighe
terna för den enskilde lika stora och problemet lika brännande aktuellt. 

Syftet med den aktion, som nu igångsatts av SVCR och HCK, är att 
stimulera de större kommunerna i landet att upprätta liknande guider för 
att därmed underlätta för handikappade och åldringar att bedöma olika 
byggnaders tillgänglighet. Organisationerna har därför gemensamt till
skrivit stadsfullmäktige i landets alla städer samt kommunalfullmäktige 
i en del andra större tätorter med hemställan, att man tillsammans med 
handikapporganisationer och lokalavdelningar av Röda Korset och ABF 
skall genomföra den erforderliga inventeringen och insamlingen av data 
för en sådan guide samt på lämpligt sätt mångfaldiga och distribuera 
den. För att ge viss ledning har SVCR låtit utarbeta anvisningar hur 
ett dylikt arbete kan läggas upp. 
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Det är angeläget att betona, att man kan och bör anpassa hela utred
ningsproceduren till de föreliggande lokala ekonomiska och personella 
resurserna. Hellre en enkel guide med få uppgifter än ingen alls. 

Självfallet ger detta insamlande av uppgifter en viktig biprodukt: en 
i vida kretsar spridd uppmärksamhet åt de handikappades behov av sär
skilda hänsyn vid samhällsplaneringen. 

Det förtjänar påpekas, att dessa grupper inte är små. En undersök
ning i Göteborg, som avsåg rörelsehindrade i vid mening (således även 
inkluderande personer med besvär i form av andfåddhet, hjärtklapp
ning etc) gav vid handen att ca 13 procent av alla medborgare inom 
åldrarna 16—64 år hade besvär vid sin förflyttning; av dessa kunde 
5,3 procent inte utan besvär eller hjälpmedel gå upp- eller nedför trap
por. Om dessa siffror används som underlag för hela landet, skulle in
emot 650 000 personer ha något rörelsebesvär och mer än 1/4 miljon ha 
svårigheter att gå upp- och nedför trappor. Om man gör en grov gissning 
baserad på att handikappfrekvensen brant stiger med högre ålder, skulle 
i hela befolkningen finnas över 1 miljon medborgare med olika slag av 
förflyttningsbesvär, därav uppemot 1/2 miljon som har svårt att gå i 
trappor. Härtill kommer syn- och hörselskadade, som sannolikt väsent
ligt överstiger 200 000 personer. 

En andlig atmosfär... 

Uppmärksamheten har hittills främst varit inriktad på de rörelsehindra
des problem. Detta är i och för sig naturligt och förklarligt. Men det står 
alltmera klart att även andra grupper har behov av speciella anordning
ar på detta område. 

Hörselskadade behöver olika slag av elektrotekniska installationer — 
främst teleslingor för att kunna utnyttja olika offentliga lokaler. Men 
också de synskadades behov behöver beaktas. För att närmare studera 
denna handikappgrupps problem i sammanhanget har i Stockholm en 
särskild undersökning igångsatts i samverkan mellan De Blindas För
ening och SVCR. 

Slutligen bör framhållas, att vår gemensamma målsättning inte bör 
stanna vid ett invalidvänligt samhälle i den meningen att trösklar tas 
bort, hissar och teleslingor installeras etc. Ännu viktigare är att skapa 
den andliga atmosfär, där invaliden, den i något avseende avvikande 
accepteras. För oss alla bör den materiella miljöns förvandling endast 
vara ett instrument för en än större förvandling, en förvandling av atti
tyden gentemot den handikappade till en känsla av gemenskap och rätt
färdighet. 
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Trottoarkanten, som avgränsar hela parkeringsplatsen, blockerar vägen till bostads
huset och torggatan. 
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De blinda och stadsmiljön 
Av redaktör ERIC BLÜCHER 

Den synskadade trafikantens problem har ägnats relativt liten uppmärk
samhet av samhällsbyggarna, samtidigt som trafikutvecklingen gjort 
stadsmiljön mera komplicerad än tidigare. För att få en uppfattning 
om problemen och de åtgärder som skulle kunna förbättra situationen 
har SVCR i samarbete med Stockholms stad och De Blindas För
ening startat en utredning med arbetsrubriken »Stadsmiljöns anpass
ning till de blinda». 

Bland de många frågor arbetsgruppen har att arbeta med finns för
bättrade möjligheter för gångförbindelser, tillgång till allmänna kom
munikationer, identifiering av olika affärer genom att framställa en 
affärsguide m m. 

Eftersom det visade sig vara ont om lämpligt förhandsmaterial in
leddes arbetet med att försöka kartlägga hur den blinda trafikanten 
upplever och anpassar sig till dagens trafikmiljö. De närmaste kvar
teren omkring Gotlandsgatan 44 och 46 i Stockholm har utvalts som 
försöksområde. Där har De Blindas Förening sina lokaler och Stiftelsen 
Bostäder åt Blinda två fastigheter med ca 100 blinda hyresgäster. 

Den första delen av undersökningen genomfördes därför bl a genom 
intervjuer med en del av de blinda som bor i eller besöker dessa 
fastigheter. 

Man sökte här svar på frågorna om hur och i vilken omfattning 
man förflyttar sig utomhus, hur man orienterar sig och vilka hinder 
eller trafikproblem som skapar svårigheter. En del av frågorna berörde 
också synpunkter och önskemål beträffande förändringar eller förbätt
ringar. Eftersom den enskilda individen i alla sammanhang har olika 
förutsättningar och metoder att lösa sina problem, var inte önskemålen 
enstämmiga i alla punkter. En del ansåg exempelvis att alla stolpar 
skulle placeras invid husväggarna, andra att de borde stå vid trottoar
kanten. Enig var man om att det vore bäst om inte några stolpar alls 
behövde finnas på gångbanorna. Den uppfattningen delar säkert de 
blinda med alla andra gångtrafikanter. 

Beträffande allmänorienteringen visade intervjuerna att man allmänt 
har en god uppfattning om hur de närmaste kvarteren ter sig och de 
allra flesta ansåg sig också ha en tämligen klar bild av staden i sin 
helhet. Tillgång till reliefkartor av större och mindre delar av staden 
var dock ett allmänt önskemål. 

När det gäller att klara detaljorienteringen varierar metoderna en 
hel del, både individuellt och beroende på färdmålet. Det vanligaste är 
att räkna steg eller att fråga när det gäller att finna ett visst husnum-
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Stolpe och brevlåda mitt på relugen. 

H ä r står ert P-mätare som ett farligt hinder på trottoaren. 



mer. Ofta besökta butiker finner man med hjälp av ljud och lukt. 
Hållplatser och övergångsställen däremot hittar man till genom att 
man »vet» var de finns. 

»Gatans möblering» var en intressant punkt i undersökningen, den 
berörde olika slag av hinder på kör- och gångbanorna. Stolparna har 
berörts tidigare men det kan ändå vara av intresse att framhålla några 
belysande och olyckliga stolparrangemang från Gotlandsgatan. Där har 
stolparna för parkeringsmätarna placerats ca 30 cm från husväggen och 
det behöver väl inte sägas att de blinda som orienterar sig genom att 
följa husväggen kolliderar med stolparna och lätt gör sig illa på dem. 
Som jämförelse kan nämnas att vid Södra Nämndhuset, också på Söder 
i Stockholm, har motsvarande stolpar placerats endast ca 10 cm från 
väggen vilket inte förorsakat hinder på samma sätt. Detta visar att små 
till synes obetydliga förändringar kan få stor betydelse för dem som inte 
ser. 

Tillfälliga hinder vållar mest besvär. Där är det främst parkerade 
bilar, cyklar, barnvagnar och byggnadsställningar som vållar de största 
olägenheterna. Inte minst gäller detta kullfallna cyklar och avspärr
ningsanordningar i samband med gatuarbeten. Det förekommer ibland 
att en del rätt djupa schakt avspärras med endast en reflexförsedd lina 
omedelbart intill schaktkanten. Risken för att den som inte ser av
spärrningen skall störta ned och skada sig är givetvis mycket stor. 
Linan kan accepteras men den bör då placeras på ett större avstånd 
från det direkta hindret så att den uppmärksammas innan det är för 
sent. En bom eller bock är dock att föredra och en slå nedtill skulle 
då lätt upptäckas med den vita käppen. 

Det framfördes också en hel del önskemål beträffande övergångs
ställen. I synnerhet önskas fler signalreglerade övergångar, helst då 
kompletterade med ljud som markerar när fotgängare har grönt ljus. 
Som exempel finns ett sådant övergångsställe över Götgatan nedanför 
Godandsgatan. I höstas har även en provanläggning monterats vid 
övergången över Lindhagensgatan i Stockholm. Där provades en billi
gare och mindre anläggning, som i stort sett är en tillsats till redan 
befintliga signalskåp. 

För dem som har vissa synrester kan mycket göras bl a genom att 
förbättra gatubelysningen och förstärka denna vid övergångsställen, 
trappor och andra passager. Ett annat område där små förändringar 
kan vara till stor hjälp är att namnskyltarna på gatorna förses med 
större text och att de placeras på läsbar höjd från marken. Detta 
är inte bara ett önskemål från de synskadade, den ökade trafiken har 
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gjort det riskfyllt även för bilister att stanna för att läsa på en för högt 
sittande skylt med liten text. 

Det är ett bestämt önskemål från de blinda att myndigheterna ställer 
medel och personal till förfogande för att göra dessa förändringar möj
liga. Vi hoppas att detta skall kunna ske i samband med övriga om
läggningar i anslutning till högertrafikomläggningen. Genom lämplig 
planering kan stadsmiljön utan extrakostnader i hög grad anpassas till 
de blinda. 
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De handikappade och högertrafiken 
Av redaktör ARNE HOLMSTRÖM, pressombudsman i Statens 

högertrafikkommission 

Upplysningsarbetet och informationsverksamheten spelar en fundamen
tal roll vid omläggningen till högertrafik. Målsättningen är att hela 
befolkningen skall nås av informationen. Varje trafikantgrupp skall till
försäkras minst samma trafiksäkerhet efter övergången som före. 

Vad är det då för information, som måste nå alla som kan röra sig 
i trafiken? 

Först och främst givetvis de fundamentala reglerna för övergången. 
Alltså: 
att övergången till högertrafik äger rum klockan fem på söndagsmor

gonen den 3 september 1967; 
att trafiken kommer att stå stilla från ett till sex natten mellan lördag 

och söndag, medan det i Stockholm, Göteborg och Malmö blir trafik
stopp på ett dygn eller mer; 

att hastigheten de tre första dagarna kommer att begränsas till 30 km/ 
tim i städerna och till 60 km/tim på landsvägarna, varefter den 
höjs till 40 km/tim inom tättbebyggt område och till 70 km/tim 
på landsbygden; 

att den nuvarande vänsterregeln kommer att ersättas med en ännu 
hårdare högerregel. 

Detta är alltså grundläggande fakta, som varje trafikant — oavsett 
om han är bilist, cyklist eller fotgängare — måste känna till. 

Dessutom måste varje trafikant veta, hur den nya trafikriktningen 
påverkar hans eget, men även övriga trafikantgruppers beteende i tra
fiken. Hur ska man passera en gatukorsning? Hur gör en bilist eller 
en cyklist en vänstersväng i högertrafik? 

Det är alltså ett helt »informationspaket», som når varje enskild 
individ. Detta innebär alldeles speciella svårigheter, eftersom man vet 
att man med anlitande av vanliga massmediakanaler endast kan nå 
90 procent av befolkningen. 

För att nå en hundraprocentig täckning kommer man också att inom 
HTK (högertrafikkommissionen) använda alla tänkbara informations
vägar. Man kommer att mobilisera radio och TV, gå ut med såväl 
nyhets- och artikelmaterial som annonser i såväl dags- som veckopress, 
stimulera alla slags föreningar, organisationer, myndigheter och före
tag till aktiv medverkan. 

En befolkningsgrupp, som i detta sammanhang bjuder speciellt in
tresse och speciella svårigheter, är de handikappade. 

När det gäller de handikappade är det särskilt fyra grupper, som i 
det här sammanhanget påkallar intresset, nämligen de blinda, de hör
selskadade, de dövstumma och de mentalt utvecklingsstörda. 
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Den största svårigheten är att veta var man skall nå dessa människor. 
De finns nämligen inte registrerade centralt och de handikappades 
organisationer har ingalunda någon hundraprocentig täckning. Den 
första åtgärden måste alltså vara en ren kartläggning, som måste ut
föras på det lokala planet. Man måste hitta kanaler till varje enskild 
individ med hjälp av socialnämnder och sedan vidta åtgärder bland 
annat genom trafiksäkerhetskommittéernas försorg. 

För att tillhandagå dessa gruppers speciella intressen har Statens 
handikappråd tillsatt en särskild upplysningskonsulent med uppgift 
att samordna de olika handikapporganisationernas problem. Medel till 
denna speciella informationsverksamhet har ställts till förfogande av 
HTK. 

Olika grupper handikappade får olika svårigheter när det gäller om
ställningen till högertrafik. De hörselskadade kommer att få stora in
formationsproblem. Tyngdpunkten av H T K : s information kommer att 
förmedlas via radio och TV, och här har de hörselskadade stora svårig
heter att följa med, även om vissa TV-program kommer att förses 
med textremsor. 

De blinda kan inte ta emot den information som bjuds i pressen och 

Högertrafiken väntas erbjuda många problem för de handikappade. För blindhun
darna anses dock inte omställningen komma att medföra några större svårigheter. 
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de bilder som visas i TV. Deras speciella omställningsproblem blir att 
de tvingas att efter dagen H »spegelvända» sin hörsel för att kunna röra 
sig i trafiken. De kommer att erhålla speciellt avpassad information i 
radio, taltidningar och broschyrmaterial i braille-skrif t. 

Här uppstår också vissa problem med landets cirka 800 blindhundar, 
som dock enligt dressyrexperterna inte bör ha några större omställ
ningssvårigheter. 

En annan grupp, som bereder särskilda svårigheter, ur informations
synpunkt, är de dövstumma. För att hålla dessa informerade kommer 
man bland annat att mobilisera landets dövstumspräster. 

En alldeles speciell grupp i detta sammanhang utgör »de bortglömda 
barnen», d v s de utvecklingsstörda, som har en inlärningsperiod på 
3—4 år för att öva in ganska enkla trafikmoment. Vid övergången 
till högertrafik måste de radera ut allt de lärt in och spegelvända hela 
sitt trafikbeteende med en enda gång. Det ställer givetvis oerhörda 
krav på just den kategorin. Men i praktiken förhåller det sig väl så, 
att just dessa barn relativt sällan rör sig fritt i trafiken utan uppsikt. 

De väsentliga momenten i informationen om högertrafik till de handi
kappade är alltså dels att spåra upp de olika individerna och dels att 
utforma ett material, som de lätt kan tillgodogöra sig trots sina former 
av handikapp. 

Det är givet, att HTK verkligen kommer att vinnlägga sig om båda 
dessa uppgifter. 

Samtidigt aktualiserar givetvis en omläggning av den väldiga stor
lek, som det här är frågan om, lätt en mängd andra problem, som de 
handikappade alltid har att brottas med. Det kan gälla att bygga bo
städer och gator, som över huvud taget underlättar tillvaron för den 
som är rörelsehindrad eller har svårigheter att orientera sig i miljön. 
Det är givetvis frågor, som är värda all uppmärksamhet från samhällets 
sida. Det är bara det, att det knappast kan falla inom ramen för HTK :s 
verksamhet att bekosta reformer av det slaget. 

Principen för de ersättningar som HTK betalar ut — det må gälla 
ombyggnad av bussar eller anpassning av vägar — är att endast kost
nader, som är direkt betingade av trafikomläggningen, får tas upp. 
Allt som kan betraktas som ren standardhöjning, får däremot vederbö
rande bussägare eller väghållare själv stå för. 

Detsamma måste också gälla de handikappade. Det är givet, att de 
har rätt till exakt samma mått av information som alla andra med-
borgargrupper. Däremot rymmer inte HTK:s budget några möjlighe
ter till »standardförbättringar». 
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Varför handikappade? 
Av direktör CHARLES HEDKVIST 

Vi lever i ett progressivt samhälle! För 30 år sedan var vi invalider, 
för 15 år sedan var vi partiellt arbetsföra — i dag är vi handikappade. 

Varje latinare vet visserligen att ordet invalid innebär en värdering, 
men för gemene man är ordet en beskrivning, som ger associationer 
om personer med svåra fysiska handikapp. Så småningom blev emeller
tid ordet känsloladdat — inte minst för invaliderna själva — och man 
önskade därför övergå till ett annat uttryck. Man valde beteckningen 
»partiellt arbetsföra». 

De flesta människor vet, att partiell betyder delvis, varför begreppet 
»partiellt arbetsför» även av allmänheten uppfattas som en värdering. 
Denna värdering begränsas dock till arbetsförmågan. En partiellt ar
betsför är delvis arbetsför. Följden blev att de, som betraktade sig som 
fullt arbetsföra men schablonmässigt räknades in i gruppen partiellt 
arbetsföra, protesterade mot en sådan »nedvärdering» och en ändring 
av terminologin blev därför åter aktuell. Nu blev begreppet »handi
kappad» aktuellt. 

Begreppet »handikappad» innebär alltid en jämförelse, en värdering. 
Man är handikappad i jämförelse med någon annan. Till skillnad från 
begreppet »partiellt arbetsför» innebär begreppet »handikappad» inte 
en begränsad värdering av en funktion eller en egenskap utan berör 
hela människan. Detta försvårar givetvis klassificeringen av enskilda 
människor eller grupper under begreppet. 

Ursprungligen var handikappbegreppet ett positivt begrepp: Den 
bäste idrottsmannen belastades med ett handikapp för att den sämre 
skulle få en chans i konkurrensen. Men i modernt språkbruk är begrep
pet »handikappad» något negativt. Det krävs säkerligen att man stic
ker huvudet långt in i busken för att man skall kunna övertyga ens sig 
själv om att beteckningen »handikappad» innebär en positiv jämfö
relse med icke handikappade. 

Vem är handikappad? 

Man talar om att en person är handikappad — handikappad i för
hållande till vem? Att varje människa är handikappad i förhållande 
till någon annan människa i en viss funktion är så uppenbart att det 
knappast behöver påpekas. Att vår statsminister är handikappad i för
hållande till exempelvis våra toppidrottsmän är ganska uppenbart, och 
man har anledning att förmoda att även våra toppidrottsmän är handi
kappade i förhållande till vår statsminister i vissa av hans funktioner. 
Eftersom handikappbegreppet sålunda inte anger i vilket avseende man 
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är handikappad, måste man. utgå, från, att det får uppfattas som en 
generell jämförelse mellan t ex den enskilda människan och normalbe
folkningen. Men om man skall göra en jämförelse måste man först 
definiera jämförelsematerialet och hur definierar man begreppet nor
malbefolkningen? Om man kräver att den »fullgode medborgaren» skall 
ha Simsons styrka, Salomos vishet och Demostenes talarförmåga, skulle 
problemet vara enkelt. Men hur definieras begreppet »Medel-Svensson»? 

Det är sålunda uppenbart att man inte kan ange en människa som 
handikappad utan att samtidigt ange i vilken funktion den människan 
är handikappad och i jämförelse med vilken annan människa beteck
ningen »handikappad» är motiverad i just den speciella situationen. 

Men om man finner grupper som genomgående har vissa svagheter 
som man inte finner lika genomgående hos huvuddelen av befolk
ningen, kanske man ändå kan tala om handikappgrupper. En grupp 
människor, där varje individ är fysiskt svag, har otillräcklig mognad 
och bristande intellektuell utveckling, är väl ändå en handikappgrupp? 
— Alla våra barn är fysiskt svaga och har samtidigt både otill
räcklig mognad och bristande intellektuell utveckling. Och det rå
der knappast något tvivel om att barnen är handikappade om man be
gär att de skall fullgöra uppgifter som kräver större fysisk styrka, 
större mognad eller bättre intellektuell utveckling än de har. Men om 
det t ex gäller att lära, är de i allmänhet inte handikappade i jäm
förelse med vuxna, och våra bästa simmarflickor hör nog i många andra 
avseenden till handikappgruppen barn. En annan definition av begrep
pet handikappgrupp är, att den består av personer med sociala anpass
ningssvårigheter. En sådan grupp är zigenarna. De har svårigheter på 
grund av sina levnadsvanor — och på grund av fördomar — och de 
är handikappade om man kräver av dem att de skall vara som »Medel-
Svensson». På samma sätt är gruppen hemmadöttrar handikappade, om 
det krävs av dem att de skall ut på arbetsmarknaden. 

En annan definition på en handikappgrupp är, att det krävs speciella 
åtgärder från samhällets sida för att gruppen skall kunna leva ett nor
malt liv eller uppnå normal levnadsstandard. I Norrland krävs speciella 
arbetsmarknadsåtgärder för att befolkningen skall kunna få arbete och 
uppehålla en rimlig levnadsstandard. Men detta ger oss knappast an
ledning att beteckna alla norrlänningar som tillhörande en handikapp
grupp. Inte heller betecknar vi hela gruppen textilarbetare som en 
handikappgrupp endast därför, att friställda textilarbetare kräver spe
ciella omskolnings- eller andra åtgärder för att komma i arbete. 

Men en person med en svår fysisk skada som t ex blindhet är väl än-
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då klart handikappad? Om varje människa är handikappad i någon 
situation i jämförelse med någon annan människa, är givetvis också en 
blind handikappad, dock inte i alla situationer. Den blinde revolver
svarvaren är sålunda mindre handikappad än den arbetslöse norrlän
ningen eller den friställde textilarbetaren intill dess man har vidtagit 
omskolnings- och förflyttningsåtgärder för dessa senare, så att de har 
funnit ett normalt arbete. I princip vidtar man samma typ av åtgärder 
för den som blivit arbetslös på grund av blindhet eller annan fysisk 
skada som för den som blivit arbetslös på grund av strukturförändringar 
inom näringslivet. I samtliga fall kan åtgärderna variera med hänsyn 
till individens skiftande förutsättningar och behov. 

Vad är normalt? 

Begreppet »handikappad» innebär alltså en jämförelse, en värdering av 
en människa eller en grupp människor i förhållande till en annan 
människa eller en annan grupp människor. Men en sådan jämförelse 
måste för att vara objektiv ta hänsyn till hela människan, varvid en 
pluspost kan kompensera en minuspost så att slutresultatet ibland blir 
bättre och ibland sämre än den grupp eller den person man jämför 
med. Eftersom vi inte har några metoder att mäta en människas eller 
en grupps absoluta värde med, så kan vi inte heller säga med säkerhet 
vad som är normalt och följaktligen kan vi inte heller med säkerhet 
ange, att den eller den gruppen eller den eller den personen generellt 
sett är handikappad. 

Eftersom sålunda varje människa och varje grupp av människor är 
handikappade i något sammanhang, uppstår frågan hur man skall de
finiera begreppet »handikappad» för att tillgodose det behov av ett 
kollektivt begrepp, som man nu söker tillgodose genom beteckningen 
»de handikappade». Enligt min mening finns ingen annan metod än 
att använda samma teknik som när man försökt definiera begreppet 
intelligens. »Intelligens är vad man mäter med intelligenstest». På 
samma sätt måste man tydligen definiera handikappbegreppet så: 
»Handikappade är de grupper av människor, som vi betraktar som 
handikappade». 

I modernt språkmedvetande uppfattas begreppet »handikappad» som 
en negativ jämförelse med »den normala». Att betecknas som handi
kappad innebär därför att man klassificeras som sämre, som mindre 
värd än den som inte är handikappad. Enligt lagen om ordets makt 
över tanken kommer därför alltid den inte handikappade att med
vetet eller omedvetet betrakta sig som bättre eller värdefullare än 
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den handikappade. Härtill kommer, att den handikappade accepterar 
resonemanget medvetet eller omedvetet. 

I USA gjordes för några år sedan ett intressant experiment vid ett 
universitet som belyser ordets makt över tanken. Man visade en grupp 
studenter interiörer, varvid studenternas uppgift var att socialt placera 
de människor som förekom på bilderna. Bl a hade man en interiör 
från ett modernt och väl utrustat vardagsrum, i vilket också en neger
kvinna vistades. Samtliga studenter, även negerstudenterna, betecknade 
henne som tvättmadam, barnsköterska, kokerska o s v. I själva verket 
var hon en framstående FN-kvinna och det var i sitt eget hem hon 
vistades. 

Generaliseringar är alltid mer eller mindre missvisande, men nega
tiva generaliseringar motverkar positiva strävanden. Vi som lever i 
Sverige vet att den svenska synden är något överskattad utomlands. 
Men ryktet om den svenska synden har knappast bidragit till att ge 
folk i andra länder en objektiv uppfattning om den svenska moralens 
standard. På samma sätt kommer de s k handikappade aldrig att i 
folks medvetande bli »normala» så länge vi försöker övertyga folk, att 
alla som har synskador, hörselskador o s v är handikappade. Och ännu 
värre är, att vi övertygar oss själva om vårt mindre värde i jämförelse 
med andra människor. 

Men begreppet »handikappad» är olämpligt också ur en annan syn
punkt. Genom att använda ett enhetligt begrepp på de grupper som 
det rör sig om här, skapar man en föreställning om att problemen för 
de olika grupperna kan lösas genom generella åtgärder. Ingen skulle 
väl tänka sig att tillsätta gemensamma konsulenter för grupperna barn, 
zigenare, hemmadöttrar, friställda textilarbetare o s v . Däremot disku
teras för närvarande på fullt allvar tillsättandet av gemensamma kon
sulenter för personer som fått svårigheter på grund av synskador av 
alla grader, hörselskador av alla grader, vanförhet av alla grader, sjuk
domar av mycket skiftande slag och mycket skiftande konsekvens för 
individen. Genom att använda ett kollektivt begrepp skjuter man i bak
grunden det förhållandet, att det här rör sig om ett stort antal mino
ritetsgrupper med sinsemellan mycket skiftande problematik. 

Den första och viktigaste åtgärden i kampen mot handikappen är 
därför, att vi upphör med att utan urskiljning klassificera hela grupper 
av medborgare som handikappade utan att ange i vilka funktioner och 
i jämförelse med vem de är handikappade. Detta gäller lika mycket 
oss s k handikappade själva som myndigheterna och den stora allmän
heten. 
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Varför inte återgå till invalidbegreppet? 

För 30 år sedan var vi invalider, vilket i det allmänna medvetandet 
innebar en beskrivning av vår situation utan värdering av våra möjlig
heter att hävda oss eller leva ett normalt liv. För 15 år sedan var vi 
partiellt arbetsföra, vilket innebar en värdering av oss som arbetskraft 
utan att innebära någon värdering av oss i övrigt. I dag är vi alla 
handikappade utan att man på något sätt anger i vilka situationer 
och i jämförelse med vilka vi är handikappade. Huruvida detta är en 
utveckling mot normalisering får var och en avgöra själv. 

Jag är övertygad om att begreppet »handikappad» kommer att bli 
känsloladdat så snabbt att vi inom några få år kommer att få stora be
svär att finna en ny kollektiv beteckning för de grupper som man här 
godtyckligt har betecknat som handikappgrupper. Kanske kommer man 
då rent av fram till att man föredrar det beskrivande ordet invalider, 
så att vi får invalidorganisationernas centralkommitté ICK, Statens 
Invalidråd o s v , såvida vi inte kan hitta en helt ny och ännu inte 
känslobelastad beteckning. Givetvis kan vi som så många gånger förr 
gömma huvudet i busken till dess vi tvingas att improvisera något nytt. 
En annan metod är att objektivt konstatera fakta och att söka finna 
en gemensam beteckning som inte i det allmänna språkbruket innebär 
en klassificering och att sedan verka så, att man i görligaste mån und
viker att låta den nya beteckningen få en sådan klang att vi inte 
längre vill använda den på oss själva. I det avseendet förefaller möjlig
heterna att vara större då det gäller det beskrivande begreppet inva
lid än i fråga om värdebeteckningen handikappad. 
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Handikappade i storstad 
Av byrådirektör MARGARETA NORDSTRÖM, ordförande i DHR:s 
stockholmsavdelning 

De handikappades Riksförbunds Stockholmsavdelning bildades 1924 
vid dåvarande Vanföreanstalten som en kamratförening för elever och 
f d elever vid institutionens skolor. Den har fortfarande och kommer, 
hoppas jag, för all framtid att bära det fina folkrörelsenamnet »Sam
arbete». Föreningen har nu något över 1 500 medlemmar och är numera 
en kamrat- och intresseorganisation för personer med alla slag av fy
siska handikapp i Storstockholm (utom blinda och döva). 

För att genomföra alla sina mångskiftande uppgifter förfogar för
eningen över en personal på endast tre personer, en ombudsman, en 
kurator och ett skrivbiträde. Härutöver har arbetsmarknadsstyrelsen 
ställt två arkivarbetare till vår hjälp. 

En av de viktigaste uppgifterna är att tillvarataga de handikappades 
intressen hos de statliga och kommunala myndigheterna och det är roligt 
att kunna säga att vi har det bästa samarbete med Stockholms stad, där 
myndigheter visar stor förståelse och generositet. Samarbetet med stadens 
tjänstemän går som regel informellt, snabbt och friktionsfritt. 

En stor del av ombudsmannens och kuratorns tid ägnas individuell 
rådgivning åt de handikappade som ofta behöver kvalificerad hjälp 
att ta sig fram i storstadens administrativa djungel. Inte minst kura
torn får ofta tjänstgöra som bästa vännen och tröstaren och den som 
allt ska bestyra »hon är ju vår kurator». Kontakter med socialhjälps
styrelser, hemtjänst, träningslägenhet, arbetsvärden, försäkringskassor 
och sjukhus är en del av kuratorns uppgifter. 

Ett stort intresse läggs från föreningen ner på de handikappades bo
stadsproblem. Samarbete var en av initiativtagarna till de invalidlägen
heter, som byggdes 1951 i Nytorpsområdet. Stockholms i dag ca 200 
invalidlägenheter fördelas efter samråd med föreningen. På uppdrag av 
socialnämnden handlägger Samarbete alla ansökningar för »gångbe-
svarade» om fria eller rabatterade resor på Stockholms Spårvägar innan 
de slutligen avgörs i nämnden. Vi mottager också ansökningar, lägger 
upp schema och ordnar transporter till Norrtulls sjukhus, där ett 90-tal 
gravt rörelsehindrade kan få renlighetsbad. Sjukvårdsstyrelsen har på 
föreningens initiativ ordnat denna uppskattade service och staden står 
helt för kostnaderna. 

Under augusti—maj samlas 100—150 medlemmar en gång i må
naden till föreningsmöte. Fria transporter ordnas varje gång för ca 
40 personer. Vid månadsmötet behandlas efter gammalt folkrörelse
mönster föreningsangelägenheter och inväljes nya medlemmar — sista 
åren 30—40 per gång. Aktuella problem såsom bostadsfrågor, allmänna 
kommunikationer, transportservice, parkeringsfrågor och högertrafik-
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omläggningen har diskuterats under år 1966. Stadens styrande hörsam
mar alltid inbjudan att komma till föreningen för att lämna svar och i 
någon mån också stå till svars. 

»Föreningsgård» i Gamla stan 

Samarbetes expedition ligger på Stora Nygatan 4 i Gamla stan i Stock
holm och där har vi också vår trevliga »föreningsgård» om fyra rum 
och kök. 

Två dagar i veckan pågår här dagverksamhet mellan 10.30—15.30 
med 38 resp. 42 deltagare varje gång. De sysselsätter sig med handa
slöjd, sällskaps- och kortspel, gymnastik, underhållning och kaffedrick-
ning. Stadsbiblioteket har satt upp ett vandringsbibliotek. Röda Kors
personal svarar för den hjälp de handikappade behöver och ett par 
sysselsättningssamariter hjälper också till. Så gott som samtliga 80 
deltagare är så gravt handikappade att de behöver specialtransport — 
till en kostnad för föreningen på ca 600 kronor i veckan. 

Dagverksamheten skulle behöva utvecklas till det mångdubbla om 
bara vår personal räckte till och framförallt om vi hann med den upp
sökande verksamhet, som skulle kunna locka långt flera handikappade 
utan egen initiativförmåga eller tilltro till sig själva ut ur sin isolering 
till en regelbunden samvaro med andra. 

Föreningen har också en viss studieverksamhet i språk men då de 
olika bildningsförbunden har en omfattande kursverksamhet söker vi 
i första hand stimulera medlemmarna att deltaga i dessa kurser. 

Studiebesök på tidningsföretag, i Radiohuset och på museer har all
tid uppskattats. En mannekänguppvisning ordnas av PUB under hösten 
och den speciella julhandelskvällen på PUB och Kvickly i Sundby
berg, då varuhusen är öppna enbart för handikappade är till stor 
glädje och nytta. 

Föreningen bedriver en livlig reseverksamhet. Resor har gått till 
Rimini och Riva del Sole och sammanlagt 70 personer har deltagit i 
gruppresorna. Föreningens kostnader enbart för vårdare vid dessa tre 
resor uppgick i år till över 13 000 kronor. 2—3 dagars rundresor i Sve
rige med buss eller flyg är för många av våra medlemmar årets stora 
händelse. 

Handikappidrott är ett viktigt led i rehabiliteringen och bedrivs i 
samarbete med »Idrottsföreningen för alla handikappade» på nio 
platser i Stockholm. Ett par hundra deltager varje vecka i träning 
och tävlingar. Speciellt omtyckta idrottsgrenar är volleyboll, bord
tennis och simning. 
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Mannekänguppvisning för handikappade. 
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I det speciella handikappbadet, Liljeholmsbadet, med en simbassäng 
på 16 meter ordnar föreningen bad två kvällar i veckan. En kväll är 
reserverad för gravt handikappade som får hjälp av Röda Korsper
sonal med av- och påklädnad. Sjukgymnaster ger behandling i vattnet. 

Föreningen har en sjukfond med särskild styrelse och i dessa sty
relsemedlemmars uppgifter ingår att besöka sjuka och ensamma med
lemmar. 

De invalidiserade bilägarna inom föreningen har sammanslutit sig 
till en motorklubb, som ordnat säkerhetstävlingar och andra kurser i 
bilkörning, utflykter och studiebesök på motorföretag och som på olika 
sätt tillvaratar de handikappade bilägarnas intresse. Klubben har bl a 
lyckats genomföra liberalare parkeringsbestämmelser — ännu är myc
ket ogjort. Vi hoppas dock på förbättringar vid högertrafikomlägg
ningen, då Stockholms parkeringsformer helt kommer att stöpas om. 

För de yngre medlemmarna i föreningen har vi träffar två kvällar 
i veckan. Ett 60-tal ungdomar deltar i denna verksamhet. Tillsammans 
med Internationella Arbetslag ordnar vi varje år ett läger med handi
kappade ungdomar från vår förening. Från olika länder i Europa kom
mer ungdom, som hjälper sina handikappade kamrater. 

Sommarhemmet värdefullt 

Sedan 1949 äger föreningen ett sommarhem Aspvik i Gustavsberg med 
plats för ett 30-tal helinackorderingar. Då gästerna betalar 12 kronor 
per dag och driftskostnaderna är 20 kronor är sommarhemmet en stor 
post i föreningens utgifter. Men vi anser att sommarhemsverksamheten 
är en av föreningens viktigaste aktiviteter och med Stockholms stads 
bistånd hoppas vi att snart kunna göra det tungarbetade och icke till 
alla delar handikappriktiga Aspvik till en ännu bättre tillflyktsort un
der semestrar och veckoslut och ännu mera användbart för kurser och 
läger. I stugor spridda på den vackra tomten får nio smålägenheter 
hyras för självhushåll. 

På Aspvik ordnas varje år under tio dagar »samlingsdagar» för ett 
20-tal gravt handikappade utan kostnad för deltagarna. De sysselsätts 
med föreläsningar, utflykter, samkväm och arbetsterapi. 

Operan har efter begäran inrett de bakre parkettlogerna för handi
kappade och biljettpriset blir 11 kronor mot normalt 22 kronor om bil
jetterna beställs genom oss. Till någon eller några föreställningar i 
månaden ordnas transporter och då är alla 20 platserna upptagna. Van
liga kvällar utnyttjar 4—5 handikappade operans billiga priser. 
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Stockholms stad subventionerar en rad privata teatrar genom att 
till ordinarie pris köpa biljetter, som för fyra kronor tillhandahålls 
bl a handikappade. Försäljningen av dessa biljetter går också genom 
Samarbete, liksom biljetterna till vissa evenemang ordnade av Skåde
banan. 

Det är givet att alla aktiviteter kostar många vackra slantar. Allra 
dyrbarast är transporterna. Budgeten för 1966 rörde sig om 218 000 
kronor och ca 20 000 kronor i medlemsavgifter förslår inte långt. 
Stockholms stad är största bidragsgivare. 89 000 kronor har redan be
viljats för 1966. Vi har hösten 1966 lagt in en ansökan om ytterligare 
51 000 kronor för att täcka icke beräknade utgifter för transporter. 
Enskilda och organisationer, lotterier och pappersinsamlingar hjälper 
upp ekonomin och föreningen är trägen uppvaktare hos stiftelser och 
donationer. 

Det största problemet i dag är att öka de ekonomiska resurserna. 
Redan för att kunna driva verksamheten i dess nuvarande form borde 
en ökning av personalen ske, den är idag alltför hårt ansträngd. Vi 
har ett bottenlöst hav av uppgifter att ösa ur. Vissa har vi som synes 
av denna redogörelse gripit oss an med, andra får vi tills vidare 
blunda för. 

Utan den starka önskan hos styrelsen, personalen och hos många av 
våra frivilligt arbetande medlemmar att göra största möjliga nytta 
skulle vi inte klara av de krav som ställs på oss idag. Myndigheternas 
positiva inställning och intresset hos enskilda politiker bådar dock gott 
för framtiden. 

30 



Växjöutredningen angående handikappades sociala omvårdnad har blivit ett mycket 
efterfrågat material från platser i hela landet. På bokens omslag finns en bild, som 
visar handikappbussen med hiss för rullstolspatienter. 
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Växjö-utredning gav resultat 
Av redaktör BERTIL GUSTAFSSON 

Nyåret 1964 började i Växjö brandkårs regi transporter av handi
kappade. Medel för detta beviljades av stadsfullmäktige när 1964 års 
budget fastställdes. Under första kvartalet 1964 skedde transporterna 
med en kombibuss, som brandkåren hade. Detta, var endast i av
vaktan på att den specialbyggda buss med rullstolshiss, som numera dag
ligen utnyttjas för transporttjänsten, skulle kunna tagas i bruk. 

Brandkårspersonalen utökades med två man för att transporttjänsten 
skulle kunna utföras. Till detta kommer viss extra personal. Det kan 
nämnas, att i budgeten för 1967 beräknas kostnaderna för den sociala 
transporttjänsten till 70 000 kr. 

Transporterna gäller dels kontinuerliga körningar med elever till 
skolor och skyddad verkstad samt dels vad som kan kallas beställnings
trafik. Denna omfattar körningar av de mest skilda slag såsom för be
sök hos frisör eller frisörska, för en del affärsbesök eller kanske till 
möten, teater m m för att nämna några exempel. 

Specialbussen används även vid utflyktsresor för handikappade. Man 
kan ta in sju rullstolspatienter med deras stolar och givetvis betydligt 
fler icke rullstolsbehövande handikappade. 

I samband med planläggningen av denna verksamhet gjorde man en 
inventering av de handikappade i staden, dels för att utröna storleken 
av det transportbehov som då förelåg och dels för att i möjligaste mån 
kunna samordna körningarna. 

Inventeringen skedde under medverkan av läkare, kuratorer, distrikts
sköterskor, diakonissor, försäkringskassa, stadens socialvårdsbyrå och 
funktionärer i de handikappades föreningar. 

Vid sammanställning av de uppgifter man fick in vid inventeringen, 
framkom, att man totalt hade att räkna med 220 rörelsehindrade i 
staden. Med rörelsehindrad avsågs sådan person, som inte utan synner
liga svårigheter kunde utnyttja offentliga transportmedel. Genom in
venteringen fick man även in uppgifter, som gav ganska klart besked 
om att det utöver transporter fanns många andra önskemål, som var 
angelägna att ta upp till överväganden. 

Resultatet av inventeringen gav anledning till att socialchefen i Växjö, 
Stig Fagerström, brandchef Stig Rosenlund och arbetsvårdsinspektör 
Tore Hjalmér ganska snart hemställde hos drätselkammaren om en ut
redning i syfte att undersöka möjligheterna för ett kommunalt huvud
mannaskap för handikappades allmänna omvårdnad. 

Förslagsställarna framhöll, att det syntes uppenbart, att de handi
kappades svårigheter i alltför ringa omfattning beaktades av det all
männa. Den allvarligaste bristen ansåg man vara, att förmåner och för-
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bättringar, som i allt snabbare takt hade skapats genom beslut av stats
makterna, alltför ofta inte kom till de handikappades kännedom. Vid 
inventeringen hade framkommit, att många inte tillhörde någon orga
nisation. Dessa handikappade hade ännu mindre möjligheter än de 
föreningsanslutna att få kontakter och på den vägen få informationer. 

I skrivelsen påpekades, att det pågick en stark upprustning inom 
sjuk- och arbetsvårdsområdena. På längre sikt skulle detta ge bättre 
rehabiliterings- och arbetsmöjligheter, men huvuddelen av de handi
kappades svårigheter ansåg man skulle kvarstå trots detta. Därför syntes 
det förslagsställarna betänkligt, att det inte fanns något huvudmanna
skap för den allmänna omvårdnaden. Denna brist skulle kunna av
hjälpas genom att man knöt huvudmannaskapet till en kommunal in
stans. Skrivelsen utmynnade också i ett förslag om en utredning rö
rande ett kommunalt huvudmannaskap för handikappades allmänna om
vårdnad. 

Unik utredning 

Drätselkammaren uppdrog den 19 oktober 1964 åt ledamoten Sven 
Löfquist, att tillsammans med sakkunniga utföra den föreslagna ut
redningen. För detta arbete tillkallades förslagsställarna och man tog 
även kontakt med de handikappades centralkommitté i länet. Den 
utredning som startades var sannolikt den första i sitt slag i landet och 
därmed unik. 

Utredarna i Växjö arbetade i stort sett efter samma linjer som den 
statliga Socialpolitiska kommittén, vilken i sitt under hösten 1964 fram
lagda betänkande (SOU 1964:43) bl a i sin helhet tagit in den invente
ring, som gjorts i Växjö för att kartlägga behovet och planeringen av 
transporter av handikappade. 

Under arbetet med utredningen i Växjö hade man kontakter med 
Socialpolitiska kommittén, med statliga myndigheter, kuratorer och 
sjukvårdare m fl, som kunde ha upplysningar att ge. 

Växjö-utredningen konstaterade inledningsvis, att det inte fanns nå
got lagstadgat ansvar för en allmän omvårdnad av de handikappade. 
Man kunde inte finna något som innebar, att hjälpbehov spårades upp, 
att biträde lämnades för att de handikappade skulle finna rätt hjälp-
forum eller att nya hjälpresurser kom till då så erfordrades. 

I bortåt 100-talet att-satser gav utredarna en sammanfattning av vad 
Socialpolitiska kommittén i sitt betänkande redovisat rörande de handi
kappades sociala omvårdnad. Genom detta kunde Växjö-utredarna 
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konstatera, att det till alla delar fanns stöd i det statliga betänkandet 
för den framställning, som föranlett utredningen i Växjö och även de 
redogörelser, synpunkter och förslag, som man redovisade genom de 
skrivningar som lades fram. 

Utredarna framhöll, att undersökningen inför transporttjänstens ord
nande uppvisade ett betydligt större antal handikappade än väntat. Trots 
detta kom det varje månad, från det transporttjänsten trätt i funktion, 
flera anmälningar från tidigare inte medräknade handikappade. 

Växjö-utredarna konstaterade, att Socialpolitiska kommittén hade 
kunnat redovisa endast mycket blygsamma kommunala insatser när det 
gällde handikappområdet, men att förbättringar hade börjat skönjas. 
Detta ansåg Växjö-utredarna sig kunna märka beträffande transport
frågornas ordnande. 

I Växjö, som var andra stad i landet (Malmö var före), som ord
nade transporter genom brandkårens försorg, hade man mycket täta 
besök av delegationer och enskilda, som ville se hur transporttjänsten 
fungerade. Enbart under första året verksamheten var igång hade man 
studiebesök från 15-talet platser i skilda delar av landet. Det var med 
utgång från detta, som Växjö-utredarna ansåg sig kunna klart konsta
tera, att något höll på att hända. Genom undersökningar kom man 
även fram till, att andra åtgärder — i likhet med vad som skedde i 
Växjö — höll på att förberedas. 

Med stöd av de närmast här ovan nämnda inhämtade uppgifterna 
föreslog Växjö-utredningen, att eftersom det hade framkommit att ett 
klart dokumenterat behov av insatser från stadens sida förelåg skulle 
man inte avvakta kommande lagstiftning för att vidta de åtgärder, som 
kunde sättas in snarast möjligt. 

Detta var en viktig argumentering när utredningen den 28 maj 1965 
överlämnades till ordförandena i Växjö stads drätselkammare respek
tive fullmäktige. Genom överlämnandet framlades förslag om 
att socialnämnden i staden skulle få i uppdrag, att i enlighet med So

cialpolitiska kommitténs intentioner bedriva en aktiv, uppsökande 
omvårdnad av handikappade, 

att bevilja nämnden medel för anställande av en tjänsteman för denna 
verksamhet, samt 

att därjämte bevilja nämnden ett anslag om 5 000 kr för skisserad för
söksverksamhet under återstoden av 1965. 

Utöver vad Socialpolitiska kommittén i sitt betänkande angett som 
kommunala ansvarsuppgifter anförde utredningen, att staden som mål
sättning för sin omvårdnad borde ha som strävan, att genom olika 
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åtgärder få handikappade att i största möjliga utsträckning bli obe
roende av kontinuerlig hjälp och vård, samt, att i de fall då detta ej 
kan ske, bereda möjligheter till en aktiv och meningsfylld tillvaro, 
vilken så långt möjligt är motsvarar ett normalt liv. 

Resultat har uppnåtts 

I Växjö-utredningen framhölls vissa angelägna åtgärder, som i första 
hand borde bli föremål för beslut och insatser från stadens sida. En 
första förutsättning för att utredningens intentioner skulle kunna full
följas var, att en kurator anställdes. Den personal, som fanns på social
vårdsbyrån, kunde inte pålastas ytterligare uppgifter. Utredarna fram
höll även, att en tjänsteman skulle få full sysselsättning med de arbets
uppgifter som skisserats i utredningen. Stadsfullmäktige beslöt inrätta 
tjänsten, vilken i vanlig ordning utannonserades och den 16 mars 1966 
tillträddes av kurator Nils Olof Dahlgren. 

Viss försöksverksamhet hade inletts, men det var först efter kuratorns 
tillträde, som man kunde börja inrikta sig på att tillfullo följa upp 
utredningsförslagen, vilket är ett arbete på ganska lång sikt. 

En hel del har dock hänt från det att utredningen överlämnades tills 
detta skrivs. Vad som i fortsättningen av denna artikel redovisas be
träffande arbetets igångsättning och vad man på den relativt korta 
tid som gått sedan uppdraget gavs har hunnit med bygger på en inter
vju som har gjorts med socialchef Stig Fagerström och kurator Nils 
Olof Dahlgren. 

I samband med den inventering, som skedde för planläggningen av 
tidigare omtalade transporttjänst upprättades ett register över handi
kappade och då i första hand rörelsehindrade. Komplettering har måst 
ske av registret, som även fordrar ständig översyn för att vara aktuellt. 
Detta är nödvändigt för att kunna genomföra uppdraget med aktiv 
uppsökande omvårdnad. Kuratorn skall ta kontakt med handikappade, 
vilket i den mån möjlighet finns i första hand sker per telefon varvid 
överenskommelse om sammanträffande sker. I de flesta fall gör kura
torn sedan hembesök. Sedan den nya given från socialvårdsbyrån i 
Växjö blivit alltmer känd tar helt naturligt även handikappade initia
tiv till sammanträffande med kuratorn. 

Under den första kontakten med en handikappad diskuterar man 
igenom olika problemställningar. Med ledning av detta kan de åtgärder, 
som är behövliga, vidtas eller förberedas beroende på åtgärdernas art 
och räckvidd. 
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Kurator Dahlgren har under sina första sex månaders tjänst i Växjö 
gjort cirka 85 hembesök. Han har kunnat konstatera, att detta har varit 
en bra form för att kunna göra ett effektivt arbete, men helt naturligt 
är det ganska tidsödande. Det kommer därför att ta lång tid innan 
han hinner besöka alla handikappade. 

Efter hand som besökens antal stiger ökar även arbetsinsatserna för 
att ge hjälp av olika slag. Ibland kan det vara åtgärder, som kan klaras 
av ganska kvickt i varje fall som en första hjälp. Redan vid besöket 
har kanske kuratorn något passande tekniskt hjälpmedel med sig var
igenom ett önskemål omedelbart kan uppfyllas för patienten. Men det 
kan också bli fråga om åtgärder av ganska omfattande slag, vilka dels 
kan ta lång tid att ordna till och dels kan behöva följas upp under 
längre eller kortare tidsperiod. 

Av fundamental betydelse är, att handikappade kan få upplysning 
och rådgivning angående möjligheter och rättigheter till bidrag, tek
niska och ortopediska hjälpmedel samt — och detta är inte minst 
viktigt — råd för att finna rätt hjälpform. Sistnämnda kan gälla även 
när det är fråga om att få fram kanske till synes mycket enkla, men 
dock viktiga små saker och ting — redskap — vilka kan underlätta 
exempelvis vissa slag av arbeten. 

När det gäller sådana saker som skall ordineras av läkare eller kanske 
distriktssköterskor ger kuratorn råd om hur vederbörande sökande skall 
förfara. Kuratorn kan även i en del sådana fall biträda med att söka 
upp mest lämpliga hjälpmedel. 

Växjö stad har enligt anvisningar från SVCR köpt in en liten ut
ställning av tekniska hjälpmedel. Den kostade knappt 700 kr. För 
kurator Dahlgren är denna till stor hjälp. I samband med hembesöken 
har han möjlighet att ta med sig prover på tekniska hjälpmedel, kan
ske en kam på särskild ställning, griptanger av olika slag för att en 
rullstolspatient skall kunna nå upp och ta något i ett högt skåp, eller 
kanske ett hjälpmedel för strumppåtagning för att nämna endast något 
av det stora antal saker man har att utrusta en handikappad med, men 
som denne kanske inte har någon vetskap om. 

På socialbyrån i Växjö har man haft mycket stor nytta av den billiga 
utställningen och den är ju möjlig att komplettera med ytterligare 
saker, vilket också sker. För att man skall få ännu effektivare utnytt
jande av utställningen räknar man med att hemvårdarinnor och hem
samariter skall instrueras så att de vet vad som finns och därmed kan 
bidra till att sprida hjälpmedel under sitt arbete bland handikappade 
och åldringar. 
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Sysselsättning 

För en handikappad kan ordnande av sysselsättning vara av stor bety
delse. Härvidlag träder visserligen arbetsvärden in i ganska stor ut
sträckning eftersom det är en sak för arbetsmarknadsmyndigheterna. 
Åtgärder kan dock — och i många fall kan detta kanske vara enda 
möjligheten till sysselsättning — sättas in även på ett ganska enkelt 
sätt. Hemarbete av något slag kanske kan ordnas. Detta har kurator 
Dahlgren medverkat till. Ett fall kan nämnas: en kvinna med miss
bildning i ryggen, som då och då måste vila sig i liggande ställning, 
kunde klara ett hemarbete av speciellt slag. Det krävdes dock att hon 
hade möjlighet samtala med sin uppdragsgivare. Staden ordnade tele
fon och hon kunde ta sitt hemarbete. 

Kursverksamhet av skilda slag kan ses som sysselsättning, antingen 
det gäller att pyssla med arbete av något slag eller det är fråga om 
studiekurser. Man uppnår genom detta ytterligare en viktig sak — kon
takt med andra människor. De olika bildningsförbundens organisatio
ner i staden svarar för kursverksamheten. ABF har inför kommande 
vinter utformat ett speciellt kursprogram, som sänts ut till de handi
kappade. Samma program har för övrigt utgått till ålderspensionärer. 
Socialnämnden svarar för kurskostnader om så behövs. Under andra 
hälften av oktober 1966 har i kommunal regi startats handikappgymna
stik, vilket föreslogs i utredningen. 

I Växjö har man förmånen att ha ett alldeles nybyggt bibliotek, vil
ket också är speciellt handikappvänligt. Inga trappor hindrar rullstols
patienter att komma in och för dessa finns även hiss till förfogande 
upp till andra våningen. För att hjälpa dem som inte kan komma till 
biblioteket har man diskuterat med biblioteksstyrelsen om utökad ser
vice genom bokbil, vilket också har förverkligats. 

För handikappade i Växjö har tidigare ordnats vissa möjligheter till 
besök på konserter och teaterföreställningar. Bl a har Musiksällskapet 
och Lions Club medverkat till detta. I det nu påbörjade arbetet med 
omvårdnad av de handikappade har frågor av nämnda slag behand
lats. Man har i sammanhanget även riktat blickarna mot en samlings
lokal i biblioteket där det skulle finnas möjligheter att ordna små in
tima konserter, musikstunder och annat trevligt. 

I detta sammanhang kan nämnas, att man även diskuterat möjlig
heterna att kanske göra ett litet informationsblad, eller kontaktblad 
om man hellre vill kalla det så. I detta skulle bl a viktiga upplys
ningar kunna ges om olika aktuella saker. 
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Utredningen påpekade, att rörelsehindrades möjligheter att parkera 
fordon borde undersökas och vidare att det borde ske översyn av 
skyltar (exempelvis stadsbusstrafikens i trottoarkanter placerade stolpar 
med tidtabelltavlor) samt av kantstenar vid gatukorsningar och över
gångsställen, vilka medför svårigheter för blinda och rullstolspatienter. 
Några resultat beträffande sådana sakers ordnande har inte nåtts ännu, 
men förbereds genom att vissa anteckningar görs för att man till sta
dens myndigheter skall kunna lämna en samlad framställning över 
vad som kan behöva göras. 

För många handikappade kan bostadsfrågorna vara svårlösta. I Växjö 
finns endast nio lägenheter, som är av direkt handikappkaraktär. Ge
nom kontakter, som har tagits med allmännyttiga bostadsföretag, pla
neras fler handikapplägenheter i flerfamiljshus. 

När det gäller utformning av handikapplägenheter avsedda för viss 
persons behov framhåller man från socialvårdshåll betydelsen av att 
bostadsföretagen redan från planeringens början har kontakt med spe
cialist, som kan ge anvisningar om lägenhetens särskilda behov av 
anordningar för att bli så funktionsduglig som möjligt. 

I en del fall kan det vara nödvändigt med speciallägenheter när 
byggnationen sker, men i de flesta fall är det inredningens utformning 
som är mest betydelsefull. Enbart genom att göra särskild inredning 
kan mycket bra resultat åstadkommas, vilket man har konstaterat i 
Växjö. I något fall har man genom ganska enkla åtgärder fått fram 
bättre funktion i en lägenhet för handikappad. Som exempel kan näm
nas, att en svårt rörelsehindrad kvinna, vilken under 10 år varit intagen 
på hem för långtidssjuka, nyligen flyttat in i en egen lägenhet. Kura
torn tog kontakt med ett bostadsföretag och dess fastighetsförvaltare 
och inredningen ändrades i en lägenhet där kvinnan sedan flyttade in. 
Samtidigt ordnades en hemsyster som hjälpare åt den rullstolsbundna 
kvinnan. 

Kurator Dahlgren är för närvarande inkopplad på ett ärende där det 
gäller att hjälpa en handikappad vid utformningen av ritningar till 
en villa, som vederbörande skall bygga åt sig. På socialvårdsbyrån 
görs utredningar och man har kontakt med SVCR för att få erforder
liga upplysningar. Genom de åtgärder man vidtar hoppas man få fram 
en så bra villa som möjligt för den handikappade. 

I ett annat ärende har kuratorn i uppdrag att hjälpa en förlamad 
man, som uttryckt önskemål om att kunna få en terrass uppförd i an
slutning till sin lägenhet. Den handikappade måste ha en specialutfor-
mad terrass för att undgå obehag genom sin känslighet för vindar etc. 
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En ingenjör med intresse för handikappfrågor har kopplats in på detta 
ärende för att utföra erforderliga ritningar. 

Korttidshem — träningskök 

Socialvårdsbyrån i Växjö är representerad i planeringen av ett s k 
Focushus. Ett av de hus som stiftelsen Focus skall uppföra med pengar 
som kom in vid den stora insamlingen Röda Fjädern, är nämligen av
sett att byggas i Växjö. Detta har inte direkt anknytning till Växjö
utredningen, men dess påpekande om önskvärdheten av en bostadsen
het med kollektiva serviceanordningar ligger i linje med denna bygg
nation. Huset skall ha 30 lägenheter, varav 15 för rörelsehindrade. 

Växjö-utredningen föreslog även undersökning av möjligheterna att 
anordna ett s k korttidshem där hemvårdade handikappades ordinarie 
vårdare skulle kunna lämna ifrån sig vårdbehövande vid exempelvis 
en egen resa eller då vårdaren kanske under kort tid behöver vila upp 
sig för att sedan åter ta hand om vårduppgiften. Ett sådant korttidshem 
räknar man med att kunna ordna i Focushuset, där det också torde bli 
träningskök för handikappade samt en permanent utställning av tekniska 
hjälpmedel av alla möjliga slag — även rullstolar och andra större saker. 

Vad som kan ha mycket stor betydelse i handikappvården är att ge 
impulser till aktivitet och verksamhet. Detta anser man sig uppnå i 
Växjö genom hembesöken, som kurator Dahlgren gör. I de fall som 
detta har skett har alltså besöket, som kanske överenskoms för att ge 
råd om tekniska hjälpmedel, fått dubbel effekt. 

Oavsett om det gäller råd och hjälp, av omfattande slag eller kanske 
till synes ganska obetydliga, som den handikappade behöver, är väl 
dock det allra viktigaste i sammanhanget att han eller hon har någon 
att vända sig till. På socialvårdsbyrån i Växjö anser man, att det är 
på detta område som kuratorn i den nya verksamheten har en verkligt 
stor uppgift att fylla. 

I det föregående har nämnts en del åtgärder och resultat som blivit 
en direkt följd av Växjö-utredningen. Kuratorns hittills gjorda cirka 
85 hembesök har som regel alltid medfört ytterligare någon aktiv insats 
utöver vad själva besöket har varit. I ganska stor utsträckning har 
kuratorn kunnat hjälpa till med anskaffning av tekniska hjälpmedel 
varvid han haft stor nytta av den anskaffade utställningen. 

Det skulle kunna räknas upp ganska mycket utöver vad som tidigare 
har nämnts i denna artikel. Några få exempel ur högen skall nämnas. 
För en cp-skadad flicka, som förflyttade sig med hjälp av barnvagn 
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som stöd, håller kuratorn på att ordna något annat lämpligt stöd
medel. En flicka i rullstol har fått lämpliga griptänger med vilka hon 
kan ta föremål till sig. En cp-skadad pojke har fått särskilda matbe
stick så att han kan äta med en hand som är bakåtvänd. Vid besök hos 
en kvinna med olägenhet av hårda golv kom man till klarhet om att en 
speciell typ av mattor skulle hjälpa och sådana ordnades. En invalidi
serad fru, vars make även led av invaliditet, fick genom kuratorns be
sök hjälp med anskaffning av en säng, vilken hon trots sitt handikapp 
hade möjlighet att ändra om till sittsäng genom att göra några enkla 
handgrepp. 

Man kan kanske säga, att de få exempel, som här räknats upp har 
gällt ordnande av saker, som under alla förhållanden skulle klarats 
av. Detta är naturligtvis riktigt, men det var först genom den upp
sökande kontakten som hjälpbehovet blev klarlagt och därmed un
derstryks behovet av sådan omvårdnad, som utredningen i Växjö har 
blivit inledning till. 

I många fall har hembesöken resulterat i att hjälp med ekonomiska 
frågors ordnande har kunnat ges. Det har gällt både lösande av di
rekta egna ekonomiska problem av något slag och insatser för att exem
pelvis få berättigat bidrag, antingen för den handikappade själv eller 
vårdbidrag till den som åtagit sig att sköta handikappad. 

Vad som hittills har medhunnits är helt naturligt endast en liten 
del av vad Växjö-utredningen utan tvekan kommer att innebära. I 
första hand har det gällt att ta sig an vad utredningen kallat angelägna 
åtgärder. Sådana är också aktuella på längre sikt. Utredningen före
slog exempelvis även anställande av arbetsterapeut samt att man skulle 
försöka ordna sjukgymnastik. Sistnämnda, såväl som en del andra före
slagna åtgärder, har bl a samband med tillgång på utbildad personal. 
På sjukgymnastfronten är situationen besvärlig. Bättre resurser för orto-
pedisk behandling har även nämnts såsom önskvärt. Man räknar med, 
att denna fråga skall få sin lösning genom den ortopediska klinik, som 
landstinget i Kronobergs län håller på att uppföra. 

När man i Växjö började intensifiera arbetet med den sociala om
vårdnaden av handikappade fick man ganska snart klarhet i, att det 
fanns många okända rättigheter för ett stort antal behövande — en 
iakttagelse som man fått ytterligare befäst under arbetets gång. 

Man kan säga, att sådan social omvårdnad med kommunalt huvud
mannaskap som har inletts i Växjö på sätt och vis är ett nytt arbets
fält eller i varje fall en ny arbetsform, som vidgar arbetsfältet. Detta 
har man kunnat konstatera under tiden som man hittills har arbetat 
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Mycket stor nytta har vi haft av vår utställning även om den är liten, konstaterar 
kurator Nils Olof Dahlgren (t v), medan socialchef Stig Fagerström lyssnar till 
kuratorns informationer om olika grejors användning. Mellan sig har de ett armstöd 
avsett monteras på en toalett. På tavlan i bakgrunden finns många nyttiga tekniska 
hjälpmedel. T v skymtar ännu en tavla med hjälpmedel. 

och samtidigt som man kunnat notera, att en hel del resultat har upp
nåtts. 

Landstinget i Kronobergs län anställde något år före Växjö stad en 
kurator med arbetsuppgifter, som sammanfaller med kurator Dahl
grens, och de samarbetar i den mån detta behövs. Kurator Dahlgren 
arbetar ju helt i stadens tjänst, men även utomboende personer har 
tagit kontakt med honom. Därvid har landstingets kurator kopplats 
in. Genom samarbetet hoppas man, att alla som önskar hjälp, skall 
kunna få sådan i mesta möjliga utsträckning. 

För handikappkuratorns arbete i Växjö har man på socialvårdsbyrån 
utarbetat en specialblankett på vilken kuratorn vid kontakt med någon 
hjälpbehövande antecknar allt som kan vara av värde för åtgärders 
vidtagande. Uppgifterna gäller inte enbart fakta om vederbörandes 
person, bostadsförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd m m utan även 
den tillfrågades önskemål på alla punkter man anser sig ha nytta 

41 



av att få vetskap om. Allt sammanfattas sedan och leder till förslag 
— även till åtgärder av sådan karaktär, som det kan ankomma på 
andra myndigheter eller institutioner än socialbyrån att ordna. 

Ett steg framåt 

På socialvårdsbyrån i Växjö anser de som har hand om frågorna om 
social omvårdnad av handikappade, att utredningen som gjordes och 
de resultat den hittills har medfört har varit ett viktigt steg framåt på 
det sociala fältet. Man har också med glädje noterat det stora intresse, 
som Växjö-utredningen blivit föremål för. Den första upplagen av ut
redningen tog ganska snart slut och en andra upplaga gjordes i ord
ning. Även denna har i stort sett tagit slut. 

Utredningen har rekvirerats av skolor, kommuner, olika hjälporga
nisationer, kommittéer som håller på med utredningar och av många 
andra. 

— Vi vet, att Växjö var tidigt ute när det gällde att utreda om det 
kommunala huvudmannaskapet för social omvårdnad av handikappade 
och även med detta arbetes start. Kan vi, genom den utsändning som 
har skett av ett mycket stort antal exemplar av vår utredning, med
verka till att det på andra platser i landet sätts in åtgärder av samma 
slag som vi har gjort i Växjö ser vi detta med mycket stor glädje 
och tillfredsställelse, framhåller socialchef Stig Fagerström, Växjö. 
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Daghem för handikappade 
Hur man i Västerås söker lösa frågan 

Av konsulent KARL GUSTAV BRATTSTRÖM 

I de senaste årens socialpolitiska diskussioner har handikappfrågorna fått 
stort utrymme. På olika orter har åtgärder vidtagits för att förbättra 
de handikappade människornas situation. 

Trots detta är det långt kvar till en total normalisering av de handi
kappade. Hela rehabiliteringskomplexet innehåller så många kompo
nenter och fordrar så många åtgärder och insatser för att ernå en helhet, 
att alla samhällets utvecklingssektorer måste inriktas på handikappfrå
gorna. Vid sidan av det medicinska, utbildnings- och arbetsmarknads-
mässiga rehabiliteringsarbetet ligger den socialpolitiska rehabiliterings
verksamheten, som i sig innefattar den handikappades miljöproblem. 
Totalt sett är samhällsplaneringen och bostadsfrågan av central betydelse 
för gruppen rörelsehindrade. Men även andra miljöproblem kan vara 
av stor och avgörande betydelse när det gäller att återföra handikap
pade människor till ett normalt liv. 

Trots att mycket har gjorts på många håll och goda resultat har upp
nåtts, efterlyser man ett någorlunda allmängiltigt program för att skapa 
ett »handikappvänligt» samhälle. Den heterogena sammansättningen 
av de handikappade gör att speciella insatser måste till beroende på ar
ten och svårigheten av handikappet. Delar man exempelvis in de rö
relsehindrade i olika grupper får man en viss bedömningsgrund på vil
ken man kan planera olika åtgärder. 

När man i Västerås för en tid sedan gjorde upp ett program för lö
sandet av handikapproblémen, delade man in de rörelsehindrade i fyra 
huvudgrupper. 
1. Handikappade, som deltager i produktionen och i stort sett lever inte

grerat med andra grupper i samhället. 
2. Handikappade barn och ungdom. 
3. Handikappade med visst vårdbehov (hjälpbehov). 
4. Höggradigt handikappade (vårdfall), som vårdas i sina hem av an

höriga företrädesvis. 
För samtliga grupper finns gemensamma behov, exempelvis bostäder 

och transportmöjligheter. 
Bostäderna bör dock planeras med olika utgångspunkter. Grupp 1 

bör kunna erbjudas specialinredda familjebostäder av olika storlekar. 
Även grupp 2 och 3 hör hit i vissa avseenden. För grupp 3 måste de 
speciella lägenheterna i vissa fall kompletteras med ytterligare anord
ningar och bostaden läggas så, att man kan erhålla temporär hjälp av 
vårdpersonal. Hjälpen kan till exempel vara bistånd med personlig hy
gien, av- och påklädning m m. 

Beträffande grupp 4 kan man inte alltid lösa problemen med en spe-
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cialinredd lägenhet, utan andra insatser kan komma ifråga. Från olika 
håll har framställts önskemål om daghem för sådana höggradigt handi
kappade som kan hänföras till denna grupp. Förslagen har varit före
mål för diskussioner på högsta ort inom såväl social- som inrikesdeparte
menten och mötts med livligt intresse. Ett realiserande av förslagen förut
sätter givetvis ett intimt samarbete mellan socialvårdens och sjukvårdens 
huvudmän. 

En meningsfull tillvaro 

Trots att mycket är att säga om de övriga tre grupperna, skall jag i den
na artikel stanna vid grupp fyra och beskriva hur man i Västerås håller 
på att lösa frågan med ett sådant invaliddaghem (indaghem). Genom 
socialförvaltningens hemvårdsnämnd och dess öppna åldringsvård, har 
man funnit ett relativt stort behov av ett sådant indaghem. När det i 
dagens läge finns ett antal långvarigt sjuka människor, vilka vårdas i 
sina hem, torde detta antal sannolikt komma att stiga, då utbyggna
den av den slutna vården icke kan antagas hålla jämna steg med ut
vecklingen. Det synes därför vara ofrånkomligt att man även i fram
tiden i stor utsträckning får förlita sig till hjälp och bistånd av anhöriga. 
I allmänhet blir vården mödosam för de anhöriga och för många kanske 
det innebär en ständig tillsyn av dessa svårt handikappade människor, 
som ofta är tunga och svårskötta och därför i många fall kan bli en 
övermäktig uppgift. Det måste då framstå som ett rimligt krav, att man 
från samhällets sida vidtager sådana åtgärder, att man så mycket som 
möjligt avlastar bördan från de långtidssjukas familjer. Samtidigt får 
man beakta, att den långtidssjuka och höggradigt handikappade män
niskan ofta blir isolerad och sällan eller aldrig får tillfälle till avbrott i 
sin enahanda tillvaro. 

Ett led i strävan, att dels avlasta de anhöriga och dels ge den handi
kappade själv möjlighet till en meningsfull tillvaro, är inrättande av ett 
indaghem. 

När Västerås' socialförvaltning beslutade att bygga ett centralkök för 
stadens ålderdomshem, friställdes lokaler, som tidigare inrymt kök m m, 
i anslutning till ett av ålderdomshemmen. Lokalerna, som genom sitt 
läge och storlek var lämpliga för ombyggnad till ett indaghem, plane
rades såsom ritningen utvisar. Daghemmet skall kunna ta emot ca 15 
gäster. Lokalerna har utformats med tanke på personer med grava rö
relsehinder. Hemmets aktiviteter indelas i 4 delar. Mot söder och väs
ter ligger vilorum och dagrum, där en personlig samvaro eller vila i av-
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skildhet kan erbjudas. Här har skapats möjlighet till läsning, intellek
tuell verksamhet mm. Denna del av hemmet ligger längst bort i för
hållande till gata, för att ev buller ej skall nå in. Dagrummet har direkt 
anslutning till solaltan, men dessutom finns goda möjligheter att komma 
ut på gården, som ligger intill ett parkområde utmed Svartån som rin
ner genom staden. 
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Även terapi på hemmet 

Verksamheten är inte avsedd att begränsas till rent vårdmässig funktion, 
utan inriktas därutöver så långt möjligt på en habilitering och rehabilite
ring av hemmets gäster. I verksamheten skall därför både rörelseterapi 
och arbetsterapi ingå. Detta är två andra aktiviteter som har sina lokaler 
grupperade öster om dagrums- och vilrumsenheten. Den 4:e aktiviteten, 
som kommer gästerna till godo, är bad, fotvård och hjälp med personlig 
hygien m m. Denna avdelning är förlagd i våningen under hemmet och 
är gemensam med ålderdomshemmet. Den personliga servicen när det 
gäller hygien anses vara mycket viktig, då det i de flesta fall är förenat 
med stora svårigheter att klara detta i hemmet. 

Mat serveras i en matsal i direkt anslutning till de övriga lokalerna 
(se ritning). Denna matsal är gemensam för personalen på det intillig
gande ålderdomshemmet. 

För den medicinska tillsynen svarar socialförvaltningens läkare, som 
har sin mottagning och övriga lokaler i våningen under indaghemmet. 
För verksamheten i sin helhet förutsätts kurativa åtgärder i nära sam
arbete med handikappvården i övrigt, liksom med arbetsvårdande, so
ciala och bostadssociala samt andra samhälleliga och enskilda organ. 
Personalen kommer att utgöras av en föreståndarinna, vårdbiträden, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Antalet personalenheter får avgö
ras när erfarenheter vunnits under en försöksperiod. 

Ett sådant här daghem förutsätter att transportfrågan kan lösas på 
lämpligt sätt. Man beräknar att stadens buss för handikapptransporter 
kan utnyttjas i stor omfattning, men i vissa fall kanske ambulans måste 
anlitas. 

Arbetena med ombyggnaden har igångsatts och beräknas vara fär
diga till sommaren 1967. För ombyggnaden är anslaget en summa på 
500 000 kronor samt till inredning ytterligare 100 000 kronor. 

Iordningställandet av indaghemmet ingår, som tidigare nämnts, som 
ett led i ett program för lösandet av de handikappades miljöproblem. 
För övrigt byggs 24 st specialinredda lägenheter i ett nytt bostadsområde 
— Vallbyområdet — där hela området med affärscentrum görs helt 
handikappvänligt och därför tillgängligt för exempelvis rullstolar. Yt
terligare 6 s k servicelägenheter är projekterade. Dessa lägenheter läggs 
i anslutning till ett av de modernaste ålderdomshemmen, för att perso
nal därifrån skall kunna erhållas med kort varsel. På Vallbyområdet 
uppföres en ungdomsgård, vilken är planerad och avsedd för handikap
pad ungdom. Lägenheterna för handikappade personer är kommunalt 
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hyressubventionerade efter en garantistandard baserad på inkomst- och 
familjeförhållanden. Staden har efter detta tillskott sammanlagt 47 spe-
cialinredda lägenheter. 

För handläggande av handikappfrågor har socialförvaltningen inrät
tat en tjänst som konsulent, vilken är knuten till förvaltningens hem
vårdsavdelning. För närvarande pågår en total inventering av handi
kappade personer inom den vid årsskiftet 1966—67 bildade storkom
munen. Detta för att erhålla underlag för planerandet av bostäder och 
övriga sociala åtgärder. 
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Samarbetsorgan i handikapprörelsen 

Myndigheter utsätts ofta för uppvaktningar från en stor mängd olika 
handikapporganisationer. Likaså allmänheten. På båda hållen undras 
det om det inte går att hyfsa i floran av olika organisationer på området. 
Ett 10-tal organisationer som domineras av de handikappade själva eller 
deras föräldrar — behövs det verkligen så mycket? För att nu inte tala 
om att det blir ännu många fler om man dessutom inbegriper alla orga
nisationer som huvudsakligen har stödjande medlemmar men ändå 
specialiserat sig på problemen för särskilda grupper av handikappade 
och långtidssjuka. Frågan har också ställts av De handikappades riks
förbund (DHR) med dess ca 30 000 medlemmar, huvudsakligen rörelse
hindrade. 

Nu finns det emellertid samarbetsorgan i handikapprörelsen, där
ibland Handikapporganisationernas centralkommitté (HCK) med 10 
organisationer med ett sammanlagt medlemsantal av 85 000, huvud
sakligen handikappade eller deras anförvanter. De största medlemmar
na är De handikappades riksförbund, Riksförbundet för hjärt- och lung
sjuka, Hörselfrämjandets riksförbund och Riksförbundet FUB (för psy
kiskt utvecklingsstörda). Därtill kommer De blindas förening, Sveriges 
dövas riksförbund, Riksförbundet Sveriges föräldraföreningar för cp-
barn, Svenska multipel-skleros-föreningarnas riksförbund, Riksförbundet 
för svensk epileptikervård samt — som adjungerad ledamot — Döva 
barns målsmän. Ordförande i HCK är f n generaldirektör Richard Ster
ner. Ett statsanslag på 15 000 kr utgår vartill kommer medlemsavgifter 
som emellertid är små varför verksamheten i huvudsak finansieras ge
nom bidrag ur den av scoutrörelsen och Röda Korset organiserade val-
kollekten. 

Den 5 mars 1965 inrättade kmt ett Statens handikappråd (SH) med 
uppgift att vara ett kontakt- och samarbetsorgan »för att främja sam
verkan mellan myndigheter och handikapporganisationer, så ock mellan 
sådana organisationer inbördes». Till detta organ hör de 9 förstnämnda 
HGK-organisationerna samt dessutom Riksföreningen mot reumatism, 
Riksföreningen mot polio, Riksförbundet mot allergi, Svenska diabetes
förbundet, Svenska föreningen för psykisk hälsovård och Föreningen för 
neurosedynskadade, sålunda tillhopa 15 organisationer. Kmt utser 3 av 7 
styrelseledamöter, fn generaldirektör Richard Sterner, FUB (ordf), 
direktör Charles Hedkvist, De blindas förening, och riksdagsman Göran 
Karlsson, DHR. övriga 4 i styrelsen väljs av representantskapet där varje 
organisation har två röster. Slutligen har några av handikapp- och stöd
organisationerna engagerat sig i den praktiska verksamhet med utveck
ling av tekniska hjälpmedel, upplysning om samhällsplanering m m som 
drivs av Svenska centralkommittén för rehabilitering (SVCR). 
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— Det är begripligt om myndigheter och allmänhet ofta tycker att 
organisationsstrukturen är alltför splittrad, säger hr Sterner. Visst kan 
var och en av oss rita upp en mer rationell och samlad organisations
struktur på ett skrivbord. Men även där det finns skäl för fusioner krävs 
dock frivilliga överenskommelser mellan parterna om det skall bli av. 
Härtill kommer andra konsekvenser av den etableringsfrihet som finns 
på föreningsområdet. 

— Viktigt i sammanhanget, fortsätter hr Sterner, är att varje organi
sation har en mycket stor arbetsbörda. Alla är vi medvetna om att vi 
inte hinner med tillnärmelsevis allt vi borde göra. Därför händer det lätt 
att vissa grupper finner att ingen »konsumentorganisation» bevakar just 
deras intressen. Så t ex fann vi föräldrar till psykiskt utvecklingsstörda 
för snart 15 år sedan att vi behövde en särskild organisation. Och vi 
är fortfarande fast övertygade om att vi måste ha vår egen FUB-rörelse. 
Trots alla förbättringar är alla handikappade utsatta för fördomar — 
men fördomarna mot u-störda är speciella. Även i övrigt är problemati
ken på vårt område särpräglad på ett sätt som gör det nödvändigt med 
en egen organisation som kan sätta sig in i den problematiken. På sam
ma sätt är det också för andra. Blinda med enkelt handikapp söker sig 
inte till en organisation där det talas mycket om rullstolar. Rörelsehind
rade attraheras inte i första hand av diskussioner om talböcker och 
blindskrift. De dövfödda med sitt teckenspråk har oerhört svårt att få 
mänskliga kontakter utanför döwärlden. Få av dem har någon glädje 
av hörapparater eller hörselslingor som däremot är ett huvudintresse för 
flertalet andra hörselskadade. Men var finns den stora folkrörelse som 
arbetar för de mentalsjuka? Låt oss hoppas den kommer, ty den behövs 
sannerligen. 

De handikappades eget »LO» 

— Men även om problematiken är speciell för varje handikappgrupp, 
så finns ändå viktiga gemensamma drag och stora gemensamma intres
sen. Därför har vi samtidigt trängande behov av ett »LO» i handikapp
rörelsen. Vi kan ha olika meningar i frågan om vilken konstitutionell 
ställning ett sådant »LO» skall ha i förhållande till medlemsorganisatio
nerna. Men det praktiskt viktiga är dock att detta gemensamma arbete 
får bättre resurser. Tillkomsten av SH har gjort att det blivit lite mindre 
dåligt med den saken och dessutom att våra samarbetssträvanden fått 
ett offentligt erkännande. Men tillsammans har SH och HCK på riks
planet inte mer än ett halvt dussin anställda, hälften deltidsarbetande. 
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Det är helt otillräckligt. Så mycket mer som de två kanslierna dessutom 
fått skilda förläggningar. Nästan i alla län finns nu HCK-organ eller 
motsvarande samarbetsorgan, men våra möjligheter till ömsesidig kon
takt med deras verksamhet är begränsade, låt vara att vi någon gång 
samlar oss till en »handikappriksdag» eller en regionkonferens. I några 
fall har emellertid landsting och kommuner visat nästan bättre för
ståelse än staten för behovet att ge resurser åt detta samarbete i handi
kapprörelsen. Men än har vi inte kommit så långt att några av oss kan 
anse sig ha en verkligt gedigen översiktlig kunskap om hela den skiftan
de handikapproblematiken, slutar hr Sterner. 

— Hittills har rådet mest tjänstgjort som remissinstans, understryker 
byrådirektör Bruno Utbult, sekreterare i SH. Men önskvärt vore att vi 
dessutom hade tid och kraft till fler egna initiativ från rådets sida i 
olika konkreta frågor. 

SH har själv uttalat att organet, vid sidan av löpande arbete med re
misser och särskilda aktuella frågor, som ett första ordinarie arbete borde 
åstadkomma en enkel sammanställning av problematiken så som den 
upplevs i handikapprörelsen. Men något systematiskt arbete med den 
uppgiften har knappast mer än börjat. Strömmen av remissutlåtanden 
har däremot varit strid och det kan vara skäl att göra några axplock ur 
dessa och andra framställningar från SH och HCK. 

Vad gäller arbetsmarknaden har rådet bl a understrukit behovet av 
bättre kartläggning av de arbetskraftsresurser som nu väsentligen är out
nyttjade. Vid 1960 års folkräkning befanns att i åldern 25—64 år 35 
proc av alla icke gifta kvinnor ej ens hade halvtidsarbete. Av dessa var 
11 proc förtidspensionärer o d. Av de övriga kan en del ha vårdat små
barn eller handikappade föräldrar men en stor del måste själva ha varit 
handikappade. Av icke gifta män i samma ålder hade 15 proc ej ens halv
tidsarbete, därav 8 proc förtidspensionärer o d. För gifta män var mot
svarande tal däremot 3 resp 1,5 proc och av gifta kvinnor var 1 proc för
tidspensionärer. Detta vittnar bl a om större svårigheter, ekonomiska och 
andra, för handikappade att bilda familj. Enbart de tre första grupperna 
(icke gifta män och kvinnor samt gifta män) inbegrep 270 000 personer 
i åldern 25—64 år som ej ens hade halvtidsarbete, därav drygt 105 000 
förtidspensionärer. Ingenting tyder på att dessa siffror skulle ha sjunkit. 

Av betydelse i sammanhanget är bl a den snabbt expanderande verk
samheten inom arbetsvärden. I dess rådgivande delegationer både på 
riksplanet och i flertalet län medverkar HCK eller motsvarande organ 
jämte representanter för olika medlemsorganisationer. Detta arbete skall 
nu intensifieras. 
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Svårigheter för arbetsvärden 

— Vi är tacksamma för denna samarbetsmöjlighet, kommenterar hr 
Sterner. Vi har skäl att utnyttja den väl, särskilt genom att före samman
trädena förbereda och sända in frågor och kanske även förslag så att 
det inte blir en ensidig information riktad från arbetsvärden till oss. Vi 
har också anledning att ge stöd åt arbetsvärdens krav på bättre personal
resurser. Vi märker att det börjar kärva både därför att arbetsvärden 
söker ta hand om allt svårare fall och med hänsyn till att efterfrågan 
dämpats på arbetsmarknaden. Det har också visat sig att det ännu lång 
tid efter en nedläggning av ett företag återstår t ex 20 proc av arbets
styrkan som inte kunnat omplaceras och dessa är naturligtvis främst han
dikappade och äldre. På grund av tidigare föreställningar om särskilda 
»handikappyrken» har många handikappade f ö arbetsplaceringar på 
områden med sjunkande efterfrågan på arbetskraft. Inför AMS:s rådgi
vande arbetsvårdsdelegation har vi t ex ifrågasatt om det inte går att 
oftare låta arbetsvärdens folk hålla direkta kontakter med arbetsplatserna 
och introducera handikappade där. Man har i varje fall lovat pröva möj
ligheten att låta döva få hjälp av dövtolkar vid introduktionen precis som 
utlänningar kan få hjälp av språktolkar. En annan fråga som vi tagit 
upp är om inte kvinnorna är underrepresenterade i arbetsvärden. San
nolikt är i varje fall att fler kvinnor skulle söka sig dit om det funnes 
någon motsvarighet för kvinnornas del till de beredskapsarbeten som 
nästan helt utnyttjas för män. Även i det fallet kommer olika möjlig
heter att övervägas, t ex en fortsatt stark expansion av skyddat kontors
arbete. Emellertid får vi erkänna att arbetsvärden kämpar med svå
righeter, inte minst den att åtskilliga fall kommer dit utan att ha blivit 
färdigbehandlade i den medicinska rehabiliteringen och habiliteringen, 
som nästan hela vägen igenom har otillräckliga resurser. 

Som en röd tråd genom olika utlåtanden från rådet löper också kravet 
på bättre personalplanering för terapi och rehabilitering där det över
allt finns flaskhalsar i form av otillräcklig tillgång på snart sagt alla 
kategorier av kvalificerad arbetskraft: läkare t ex för rehabilitering och 
mentalvård, arbetspsykologer och kliniska psykologer, tallärare, hörsel-
vårdslärare, särskolelärare och andra speciallärare, kuratorer, sjukgym
naster, terapeuter, bandagetekniker, väl utbildade vårdare etc. 

— Det måste vara något galet, kommenterar hr Sterner, när man 
ideligen möter föräldrar som klagar över att deras ungdomar inte kunnat 
komma med i en sjukgymnastutbildning därför att de inte haft »till
räckligt» många toppbetyg i historia och filosofi. För att nu inte tala om 
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svårigheterna att komma med i en arbetsterapeututbildning. Nästan ge
nomgående är utbildningen en trång sektor med köbildningar av ung
domar vid ingångsdörren och av sjukvårdshuvudmän vid utgångsporten. 
Sedan behövs det också rekryteringsfrämjande insatser av andra slag. Vi i 
handikapprörelsen måste dessutom kräva att arbetet med omsorger om 
handikappade mera allmänt får en sådan status att det blir kompensa
tion för det ansvar det innebär att ha hand om människor som inte kan 
eller vågar klaga. 

Uppspårande arbete 

Undervisning, utbildning och arbetsträning är likaledes grundläggande 
för de handikappades möjligheter att få produktivt arbete. SH har givet
vis stött strävandena att i görligaste mån integrera skolning och utbild
ning av fysiskt handikappade i den vanliga undervisningen men har 
samtidigt understrukit att normaliseringsprincipen inte får drivas in ab-
surdum. Det krävs dock säranordningar för blinda, döva, vissa svårt fy
siskt handikappade och utvecklingsstörda. De sistnämnda är antalsmäs-
sigt dominerande bland svårt handikappade barn och ungdomar. Antalet 
särskoleelever i den obligatoriska skolåldern utgör 0,4 procent av folk
mängden i denna ålder men det talet behöver sannolikt fördubblas. Det 
förutsätter dock ett starkt intensifierat uppspårande arbete, bl a genom 
att alla barn i 3—4-årsåldern blir hälsoundersökta. 

Bortsett från u-störda har emellertid de allra flesta handikappade fått 
sina handikapp sedan de blivit vuxna, understryker SH. Detta faktum 
tycks inte tillräckligt ha observerats vid planeringen av den utbyggnad 
av vuxenundervisningen som nu förestår. Och dock är det uppenbart att 
handikappade måste få högsta prioritet just när det gäller vuxenunder
visningen. Härvid får inte bara beaktas de fall där ett handikapp 
nödvändiggör omskolning för att en person återigen skall bli förvärvs-
duglig utan också de många fall där en handikappad går kvar i ett ar
bete som förvärrar hans handikapp, t ex en hörselskada som vållats av 
buller på arbetsplatsen eller en ryggskada eller en allergisk åkomma. 
Härtill kommer att många vuxna som varit handikappade från unga år 
fått en helt otillräcklig undervisning när de befann sig i skolåldern och 
sålunda har behov av en kompenserande vuxenutbildning. Det gäller 
t ex om döva, vissa svårt rörelsehindrade samt om utvecklingsstörda. Vad 
gäller blinda studenter har HCK påtalat avsaknaden av kurslitteratur i 
sådan form som dessa studenter kan tillgodogöra sig och ställt krav på 
att dylik kurslitteratur skall åstadkommas. 
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— En liknande brist gör sig gällande i dövskolorna, kompletterar 
hr Sterner. Där måste det göras mycket mer för att anpassa läroböckerna 
efter elevernas vanligen begränsade ordförråd. På samma sätt måste man 
i särskolorna ställa väsentligt ökade krav på kurslitteraturens lättfattlighet. 

Den integration i vanliga skolor som förutsattes för flertalet handi
kappade ställer krav på en handikappvänlig utformning av skolbyggnader 
och på särskilda instruktioner till lärare. HR har i det sammanhanget 
begärt att länsskolnämnderna får särskild handikappexpertis och tar upp 
ett systematiskt samarbete med handikapprörelsen. 

När vanliga skolelever får vänja sig vid att se handikappade ibland 
sig så bör det efterhand motverka fördomar, anser HR. Men dessutom 
begär HR att skolan skall driva en väsentligt mer systematisk upplysning 
mot fördomar avseende olika grupper, t ex handikappade, negrer, ut
länningar — ty HR tror att alla sådana fördomar har en gemensam bas. 
Den upplysningen bör anknyta till de olika ämnen där den naturligt hör 
hemma, t ex samhällskunskap, naturlära, religion. Det förutsätter att 
lärarna prepareras för uppgiften och att läroböckerna ses över. 

— Det här är naturligtvis bara några stickprov, slutar hr Sterner 
Vi har ställt krav i fråga om socialförsäkringen, varit inne på bostads-
och samhällsplaneringen, frågan om tekniska hjälpmedel, forskningen 
och mycket annat. Och listan på ämnen blir allt längre. Det är naturligt, 
ty ett handikapp berör dock alla faser av en människas liv. Inte minst 
måste vi öka vår aktivitet för de dubbelhandikappade. Som visats i ett 
utmärkt specialnummer av De Blindas Tidskrift (1966 nr 3) och vid en 
av FUB anordnad konferens hör de till dem som drabbats allra hårdast 
av ödet och samtidigt fått den sämsta hjälpen. 
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Till de handikappades tjänst 

SVCR står det i stora bokstäver på ett hus alldeles intill Blackebergs 
T-banestation. Bakom dessa initialer döljer sig Svenska Centralkom
mittén för Rehabilitering. 

Det är en omfattande verksamhet som bedrivs i det huset. Allt går 
ut på att tjäna de handikappade. Efter ett besök där känner man den 
största aktning och beundran, och man tänker för sig själv, att vårt 
land skulle vara bra mycket fattigare — i mer än ett avseende — om 
det inte fanns en målmedveten strävan att underlätta för de handikap
pade att finna sig tillrätta i tillvaron och — något som är ännu vik
tigare — ge dem tillfälle att göra sin insats precis som andra med
borgare. 

Rullstolen har väl länge framstått som det enda medlet att hjälpa 
en handikappad. Man har inte tänkt på att det också finns mycket 
annat som kan underlätta. Tusen och en små detaljer. 

För oss, som inte har några handikapp, är det inget problem att ta 
på strumporna om rnornarna, att knäppa knappar och dra upp blixt
lås. Vi använder utan minsta svårigheter badrum och wc. En icke 
handikappad husmor kan ibland klaga över att någon detalj i köket är 
opraktisk, men hon når allt, kan sköta allt, vrida på alla knappar, 
skruva på alla kranar, sätta på och ta av kastruller, röra, knåda, blanda. 
För att nu inte tala om att vi utan vidare kan hantera kniv och gaffel 
och föra glas och kopp till munnen. Men för en handikappad möter 
mycket av detta stora svårigheter. Det finns dock en massa tekniska 
hjälpmedel. Och flera blir det. Det forskas och uppfinnes. Och mycket 
av detta sker i huset vid Ibsengatan. Men också de handikappade 
själva och deras vårdare kommer med förslag. Det framgick inte minst 
vid den tävling, som anordnades för ett par år sedan. 

Men problemet är att sprida kunskap bland de handikappade om 
vilka möjligheter till tekniska hjälpmedel som finns. SVCR bedriver 
inte minst i det avseendet en omfattande informationsverksamhet. 

Det är ju mycket olyckligt om handikappade ska ha det extra slit
samt, när det finns enkla hjälpmedel, som kan anskaffas utan större 
svårigheter och kostnader. 

Här har även landsting, kommuner, läkare, distriktssjuksköterskor, 
socialvårdare och de handikappades egna organisationer en stor upp
gift att fylla. 

SVCR har portabla utställningsskärmar, som visar hjälpmedel för 
den dagliga livsföringen, den sänder ut förteckningar och broschyrer 
och anordnar kurser, bland annat i »Handikappades miljöproblem». 
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I samband med invigning av tillbyggnad av SVCR:s lokaler 1966 förrättade social
minister Sven Aspling prisutdelning till pristagarna i idépristävlingen »Tekniken 
hjälper», avseende tekniska hjälpmedel för handikappade. Här mottar hr Erkki 
Penttinen, Göteborg, ett delat första pris för sin insats att genom olika hjälpmedel 
underlätta arbetet och den dagliga livsföringen för en handikappad familjemedlem. 
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Efter den 1 januari 1966 utvidgades ordinationsrätten för tjänsteläkare 
och i Örebro län ordnades kurser vid vilka man nådde alla distriktssjuk
sköterskor — något som manar till efterföljd även för andra landsting. 

Medicinalstyrelsen har även fastställt en förteckning över statsbi-
dragsberättigade hjälpmedel. 

Enligt bestämmelserna får den handikappade själva hjälpmedlet 
(ej pengar till inköp). Bestämmelserna anger icke närmare vem som 
betraktas som handikappad. Den ordinerande befattningshavaren får 
avgöra om vederbörande har ett handikapp av sådant slag, att han 
behöver hjälpmedel. Medicinalstyrelsen har dock i fråga om hjälp
medel för den dagliga livsföringen uttalat, att med handikappad av
ses en person med fysiska eller mentala rubbningar, som inverkar på 
hans livsföring så menligt, att han behöver särskilt konstruerade hjälp
medel för att i möjligaste mån kunna möta det dagliga livets behov. 
Den handikappades ålder eller ekonomiska förhållanden har härvid 
ingen betydelse. 

Det finns på SVCR permanenta utställningar av olika slags hjälp
medel. Där finns laboratorier, demonstrations- och provkök resp bad
rum, verkstadslokaler m m. Genom den utbyggnad av lokalerna som 
skedde för något år sedan har det också blivit möjligt att påbörja upp
byggnaden av ett bibliotek med litteratur rörande forskning och utveck
ling på handikappområdet. 

Det kommer ideligen studiegrupper till SVCR, liksom också enskilda 
söker råd. I verkstäderna tas invalidbilar och rullstolar emot. Samma typ 
av invalidbil passar inte alla. Det finns invalider med amputationer, med 
knästelhet och höftstelhet, med olika styrka i armar och ben. Det finns 
tekniska lösningar för en lång rad olika invaliditeten Ja, även aggregat 
för extremt småväxta personer. 

Det är många års erfarenheter, som ligger bakom SVCR. Det bil
dades nämligen redan 1911 som ett samordnande organ inom vanföre
vården och hette Svenska Vanföreanstalternas Centralkommitté. Den 
omfattade endast de tre dåvarande vanföreanstalterna men består nu 
förutom av dessa av ytterligare nio institutioner och organisationer. 

Det är Norrbackainstitutet, Änggårdens yrkesskolor, Sköldenborgs-
institutet, Vanföreanstalten i Härnösand, Eugeniahemmet, Riksför
eningen mot Reumatism, Riksföreningen mot Polio, Svensk Ortope-
disk Förening, Svenska MS-föreningarnas Riksförbund, De Blindas För
ening, Hörselfrämjandets Riksförbund och Riksförbundet för CP-barn. 

I styrelsen ingår en representant för varje medlemsorganisation, tre 
för kmt och en representant för vartdera Svenska Landstingsförbundet 
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SVCR fungerar som samarbetsorgan för ett flertal institutioner inom protesforsk
ningsområdet. En arbetsgrupp, den s k SVEN-gruppen (SVCR, Eugeniahemmet, 
Norrbackainstitutet m fl), här representerade av civilingenjörerna Birger Roos, 
SVCR, ledare för gruppen, Bo Klasson, Norrbackainstitutet, förste forsknings
ingenjör Henry Lymark, Foa, och civilingenjör Leif Andersson, Tekniska forsknings
rådet, samlad kring en arm- och handprotes. 

och Svenska Stadsförbundet. Ordförande är byråchefen Albert Bergh 
och kanslichef Karl Montan. 

Härtill är knutna konsultativa expertgrupper för elektronisk forsk
ning, hushålls- och bostadsfrågor, transport- och samhällsplanering 
samt en yrkesnämnd för bandagearbetare och bandagistutbildning. 

Verksamheten bekostas genom avkastning av egna fondmedel, genom 
ersättning för konsultationer, produktion och försäljning samt genom 
samhällsbidrag. Sålunda ger såväl staten som landsting och landstings-
fria städer betydande belopp som driftsbidrag. I stor utsträckning er-
hålles för olika utvecklingsprojekt anslag från statliga och enskilda 
fonder och stiftelser. 

Årsbudgeten för 1965 uppgick till 3 450 000 kr, varav avkastningen 
av egna fondmedel var ca 5 procent, inkomst på produktion, försälj-
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ning och service ca 40 procent, samhällsbidrag (inkl anslag från stat
liga forskningsråd) ca 45 procent samt från privata stiftelser och fon
der ca 10 procent. 

SVCR:s uppgift är, enligt stadgarna, att befrämja en rationellt 
organiserad rehabilitering och att företaga erforderliga utredningar 
samt befrämja vetenskaplig forskning och i samband därmed samar
beta med offentliga och enskilda organ, som har till uppgift att före
bygga eller begränsa verkningarna av invaliditet. 

I hög grad har denna verksamhet inriktats på handikappades miljö
frågor i vidaste mening. Som exempel på det konstruktionsarbete som 
ständigt pågår kan nämnas ur årsberättelsen för 1965 en ny toalett
stolsförhöjning och olika kontaktanordningar, med vilka bitrörelse, blås-
ning, lätta fingerrörelser kan utnyttjas för in- respektive urkoppling av 
olika elektriska funktioner, ringklocka, radio, TV och dylikt. Ständigt 
söker man få fram nya hjälpmedel för syn- och hörselskadade. Inte 
minst intressanta är de försök som gjorts att lära dövblinda personer 
morsealfabetet med apparaters hjälp. Vi har själva följt de lyckade 
försök som gjorts med en kilometerlång guide-trådslinga som utlagts 
i terräng. Den kan komma till nytta vid övergångsställen. 

Ifråga om rullstolar — även eldrivna sådana —, arbets- och hushålls
redskap pågår en ständig forskning. Från SVCR:s filmarkiv kan också 
rekvireras ett 30-tal olika filmer. Många av dem är lämpade att visas 
på föreningsmöten och kan säkert bidra till en ökad förståelse och 
ökade insatser för de handikappade. 
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Vad är, vad vill och vad gör HCK? 

— Att i största möjliga utsträckning inpassa de handikappade i sam
hällets normala verksamhet och att göra samhället så att det passar 
alla medborgare — inklusive de handikappade — sätter socionom 
Linnea Gardeström främst på en lista över vilka frågor som är gemen
samma för de olika handikappgrupperna. 

Fru Gardeström är sekreterare i och förestår kansliet hos Handikapp
organisationernas Centralkommitté. 

HCK bildades 1942 med namnet Rikskommittén för de partiellt 
arbetsföra. 1962 fick den sitt nuvarande namn. 

Det är ett samarbetsorgan för 10 anslutna organisationer med drygt 
70 000 medlemmar och har enligt stadgarna till uppgift att verka för 
en allmän normalisering av de handikappades levnadsförhållanden och 
för lagstiftning och samhällsåtgärder i för de samverkande grupperna 
förmånlig riktning, att i samråd med myndigheter och samhällsorgan, 
arbetsmarknadens organisationer jämte andra intresseparter, centralt 
och lokalt, arbeta för betryggande vård-, arbets- och levnadsförhållan
den för de handikappade och partiellt arbetsföra. Vidare vill HCK 
stimulera till forskning och vetenskapliga undersökningar som kan ska
pa ökade förutsättningar för sjuka och handikappade att nå normal 
livsföring och att göra sig gällande på arbetsmarknaden. 

Vilka är handikappade? 
Ett svar på den frågan — om inte helt uttömmande — kan man få 

genom att ta del av vilka organisationer som är anslutna till HCK 
samt till Statens handikappråd. 

De är: De Blindas Förening, DBF, De Handikappades Riksförbund, 
DHR, Hörselfrämjandets Riksförbund, Multipel Skleros-Föreningar-
nas Riksförbund, Riksförbundet för CP-barn, Riksförbundet för Hjärt-
och Lungsjuka, Riksförbundet för Svensk Epileptikervård, Riksförbun
det för Utvecklingsstörda barn, FUB, Sveriges Dövas Riksförbund. 

Riksförbundet för Döva Barns Målsmän är adjungerad medlem av 
HCK. 

Till Statens Handikappråd anslutna organisationer är förutom med
lemsorganisationerna i HCK: 

Föreningen för de Neurosedynskadade, Riksförbundet mot Allergi, 
Riksföreningen mot Polio, RmP, Riksföreningen mot Reumatism, RmR, 
Svenska Diabetesförbundet och Svenska Föreningen för Psykisk Hälso
vård. 

HCK:s styrelse består av två representanter för varje ansluten orga
nisation. Ordförande är generaldirektör Richard Sterner. 

Efter tillkomsten av Statens Handikappråd, som nu svarar för fler-
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talet kontakter med centrala statliga instanser och är remissorgan, 
har HCK fått större möjligheter att ägna sig åt uppgiften att vara ett 
serviceorgan åt samarbetskommittéerna ute i landet. 

De flesta län har samarbetskommittéer. En viktig uppgift för HCK 
är att »byta informationer» med dem, att både ge och få sådana. 

Samarbetsbehovet är mycket stort på det lokala planet, kanske större 
än på riksplanet. Lokalt är ju grupperna så små. Och de har olika 
möjligheter att göra sig gällande. Vissa handikappgrupper har kommit 
längre än andra. De blinda har t ex starka organisationer, medan de 
döva ofta har det svårare. Deras kommunikation med omvärlden är 
mycket svår. Fru Gardeström påpekar bland annat den stora bristen på 
kompetenta tolkar i teckenspråket. 

Annan attityd behövs 

Viktigt är att verka för ett annat psykologiskt klimat, att få helt andra 
attityder från omvärldens sida mot de handikappade. Det finns allt
jämt så många fördomar. Barnen måste redan i skolan få lära sig att 
de då och då kan möta en handikappad och att de skall bemöta handi
kappade som kamrater. 

En annan attityd behövs även på arbetsplatserna. En strävan är att 
få ut handikappade på öppna marknaden så långt det nu går. Men 
då behövs det en förstående inställning från arbetskamrater och arbets
ledare. Det är ju inte särskilt uppmuntrande för en handikappad att 
på arbetsplatsen få höra att han eller hon »bromsar ackorden». Det 
är ofta en förhandsinställning man har. 

När det gäller skolor och utbildning namnes förskolor och sådan 
pedagogisk verksamhet som t ex de resande förskollärare som Svenska 
Föreningen för Psykisk Hälsovård haft men nu inte längre har råd 
med. 

Utvecklingsstörda och andra med begränsad språkförståelse och litet 
ordförråd orkar inte med vanlig litteratur. För dem behövs det samman
drag med enklare satsbildning och ord och med klar typografi, något 
i stil med de »easy readers», som finns på olika språk och som är en 
hjälp i språkundervisningen — inte minst för den som söker lära sig ett 
språk på egen hand. 

Så finns det raden av andra utbildningsfrågor, specialskolor, special
klasser, den svåra frågan om undervisning för barn med blandade 
handikapp, all form av yrkesutbildning, både särskild och integrerad, 
samt omskolningsverksamhet. 
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Ett stort önskemål är en hälsokontroll av alla barn. Därigenom kan 
handikapp av olika slag upptäckas och hjälpåtgärder sättas in på ett 
tidigt stadium. En sådan genomförs nu i Lund. 

Föräldrarna måste tidigt ha handledning och stöd. Det kan ske 
individuellt och i grupper. Det behövs kuratorer, föräldrarådgivare, 
terapeuter av olika slag, barnpsykologer och andra. 

Det behövs korttidshem för handikappade barn. Och man måste 
förstå att föräldrarna stundom behöver vila från sitt ansträngande 
värv och då veta att deras barn får tillfredsställande omvårdnad. 

Många handikappade känner inte till vilka tekniska hjälpmedel som 
finns och hur de skall kunna skaffa sig dem. Där behövs det upp
lysning, och det behövs forskning och utvecklingsarbete för att få fram 
ändamålsenliga hjälpmedel. 

Till de gemensamma frågorna för de olika handikappgrupperna räk
nas givetvis olika former av rehabilitering, vårdformer av skilda slag, 
de sociala förmånerna och samhällsplanering m m. 

Inte minst viktigt är det att de handikappade får möjlighet att delta 
i det kulturella livet, så långt som möjligt tillsammans med andra 
medborgare i samhället. För vissa grupper måste dock speciell verk
samhet anordnas för att de skall kunna tillgodogöra sig olika former 
av kulturliv (t ex tillrättalagd för utvecklingsstörda, med tolkar för 
döva, studiematerial i blindskrift för blinda etc). 

Helst vill man att de handikappade skall få gå på vanliga folkhög
skolor, vara tillsammans med andra ungdomar. Men ifråga om de verk
ligt svårt handikappade låter sig detta inte alltid göra. För dessa be
hövs speciella avdelningar vid folkhögskolorna. Det måste vara lämp
liga lokaler och finnas personal för vård. 

De handikappade behöver bidrag till sina tidskrifter. De blinda 
måste få mer litteratur på bandinspelningar, understryker fru Garde
ström. 

Intressant är att se vilka frågor som är aktuella inom de olika läns
kommittéerna. 

I Kronobergs län känner samarbetskommittén ett starkt behov av 
service av olika slag för de olika handikappgrupperna. Kommittén 
betonar bristen på verkligt djupgående prognoser om behoven, bristen 
på personal och på specialister och tekniker. 

I Malmöhus län har bland annat gjorts en intressant utredning av 
-de olika handikapporganisationernas önskemål om åtgärder för förbätt
ring av de handikappades villkor. För denna redogöres i en särskild 
artikel. 

61 



Samarbetskommittén för partiellt arbetsföra i Stockholm har gjort 
framställning till Stockholms stad om utredningar rörande kommunal 
subventionering av bostäder för handikappade, handikappades transport
problem och ökad trafiksäkerhet vid pensionärs- och ålderdomshemmen. 
Stort intresse har ägnats studiefrågor och fritidsverksamhet. 

Handikappvänligt samhälle 

Samarbetskommittén i Värmlands län säger i sina riktlinjer för sitt 
arbete, att det är viktigt att de framställningar som görs till myndig
heterna grundar sig på objektiva utredningar och väl genomtänkta för
slag. 

»Man säger att de styrande blivit handikappvänliga. Jag tror att 
folk alltid varit det, men man har tidigare saknat förutsättningar att 
åstadkomma mera omfattande konkreta åtgärder. Dagens handikapp
vänlighet är inte endast en spontan insats från politikerna utan får 
ses som ett resultat av det samlade arbetet i vår rörelse under årens 
lopp.» 

Kommittén går också in på frågan om informationsbehovet och be
hovet av uppsökande verksamhet. Man säger att kännedom om stöd
formerna är bristfällig och att de blinda och hörselskadade lyckats få 
en betydligt bättre situation än andra handikappgrupper då det gäller 
att komma i kontakt med okända människor inom olika grupper. 
»Uppbyggande av konsulentverksamhet för de handikappade ses som 
den mest effektiva vägen för att nå ut till alla som har behov av både 
våra och samhällets tjänster.» De frivilliga krafter som finns i orga
nisationerna räcker inte till. För alla grupper fordras en aktivare 
insats då det gäller information och för dem alla krävs också att tjänste
män kan sättas in i verksamheten. 

HCK i Västerbottens län har intresserat sig för frågan om tillsättan
det av en konsulent eller kurator i länet. En utredning om de handi
kappades omvårdnad har gjorts av Umeå stad. 

Det är alltså en rad av problem, som HCK och dess lokala kommit
téer har att brottas med. »Handikappvänlighet» finns nog både hos 
enskilda medborgare och i de samhälleliga organen. Men det gäller 
att se till att den tar sig uttryck i konkreta handlingar. 
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En »önskelista» från Skåne 

I Malmöhus län har genom HCK gjorts en utredning av de olika 
handikapporganisationernas önskemål om åtgärder för förbättring av de 
handikappades villkor. Då dessa önskemål säkert är desamma över 
hela landet, ger vi här ett utförligt referat av desamma. 

En radikal förbättring av arbetsvårdsverksamheten och i synnerhet 
den statliga omskolningsverksamheten, bättre planering vid omskolning, 
bättre lösning av bostadsfrågan vid omskolning, högre utbildningsbi
drag m m är önskemål som framföres av Centralorganisationen för 
Hjärt- och Lungsjuka i Malmöhus län. Den vill också ha ökat stöd 
åt konvalescenthemmen så att de ekonomiska bekymmer föreningen 
hittills haft varje år för konvalescentvård elimineras genom att lands
tinget en gång för alla löser detta problem. 

Föreningen för Epileptikervård i Malmö—Lund med omnejd vill 
att allmänheten skall erhålla bättre och sakligare upplysning om epilep
sin, dess orsaker och yttringar. De epilepsisjuka skulle därmed mötas 
av en mera förstående attityd från omgivningen. 

Externa sysselsättningsverkstäder bör anordnas och medel ställas 
till förfogande samt epileptiker beredas platser på skyddade verkstä
der. Utbildning och omskolning till passande yrken bör underlättas. 
Staten, landstinget och kommunerna bör härvid uppträda som före
dömliga arbetsgivare. 

Differentierad vård på epileptikerhemmen hör vidare till önskemå
len. I små enheter kan en naturligare hemmiljö skapas. Detta är spe
ciellt viktigt för dem som långa tider vistas på hemmen. Den handi
kappade måste ha ökad möjlighet till miljöbyte och dennes ordinarie 
vårdare få avlösning. Hemvårdsbidrag föreslås till epileptiker, som 
fordrar ständig tillsyn. Transporter underlättas och bidrag ges till 
resor för föreningens medlemmar till och från sammankomster. 

Epileptiker utan mental defekt bör ej placeras på mentalsjukhus. 
Vidare kräves förbättrade möjligheter för tandvård, t ex i form av 

kortare väntetid vid folktandvården. De epilepsisjuka anses ha större 
nedbrytning på tänderna på grund av medicinering och för dem är den 
långa väntetiden till stort men. 

Föräldraföreningen för CP-barn i Malmöhus län har följande önske
mål : Kliniker för CP-barn, där testning, undersökningar och vård skall 
kunna ges. På klinikerna bör finnas möjlighet för vårdaren att erhålla 
inackordering för att lära sig den rätta vården av barnet. Ambulerande 
sjukgymnaster anställas för att meddela sjukgymnastik i hemmen åt 
CP-skadade barn och andra handikappade. Sommarkoloniverksamhet 
anordnas i större utsträckning. Personalfrågan skulle kanske kunna 
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lösas lättare om landstinget stod som anordnare av kolonier. Externat-
och internatskolor med tillgång till talpedagoger och sjukgymnaster 
för CP-barn. Socialkurativ verksamhet anordnas av landstinget spe
ciellt för de handikappade och med viss ambulerande verksamhet. 
Att barn- och ungdomspensionat inrättas för omhändertagande under 
kortare perioder, t ex vid vårdares sjukdom, anses synnerligen angeläget. 
Här vore inte organiserad vård nödvändig men sysselsättning för de 
handikappade måste finnas. Sådana pensionat behövde inte vara av
sedda endast för CP-barn utan för alla kategorier handikappade. 

Slutligen framhålles det önskvärda i att få fram hundraprocentig 
återbäring (mot gällande sjuttiofemprocentig) från försäkringskassorna 
för alla sjukvårdsutgifter åt handikappade, i varje fall åt dem som 
åtnjuter statligt vårdbidrag. 

Uppsökande verksamhet 

Ett utbyggande av hörselrehabiliteringen inom landstingsområdet, öns
kas av Hörselfrämjandets Malmöhusdistrikt. Vidare: Uppsökande verk
samhet genom hälsokontroll i förskoleåldern för att i tid finna även 
barn med måttliga skador. Ytterligare en specialutbildad förskollärare 
bör anställas för hörselskadade barn. Denna föreslås utöva ambulerande 
verksamhet. 

En skolklinik föreslås inrättad i Lund för undervisning av hörsel
skadade barn under kortare perioder i internat, dels på lågstadiet, dels 
på mellanstadiet. 

En tjänst som teknisk audiolog bör inrättas för hörselvården inom 
sjukvårdsområdet så att möjligheter att erhålla hjälp med tekniska 
hjälpmedel kan erbjudas. Hörapparatanpassningskurser föreslås an
ordnade åt patienter inom landstingsområdet. Vikten av en fullt ut
byggd socialmedicinsk verksamhet med möjlighet till anlagstest, ar-
betsprövning och arbetsträning betonas. 

Landstinget föreslås engagera sig och påverka primärkommunerna, 
så att dessa i planerade byggnader tillhandahåller de lokala handi
kapporganisationerna utrymme för expeditioner och gemensamma sam-
kvämslokaler. 

Högre anslag till handikappvård, rehabilitering, rekreation och öv
riga aktuella ändamål är önskemål från Malmöhus läns avdelning av 
Riksföreningen mot Polio. 

Bidrag bör utgå till handikappade för rekreation och vård i utlandet. 
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Ambulerande arbetsterapeuter bör anställas av landstinget, som även 
anses böra bli huvudman för de skyddade verkstäderna. 

Vikten av en uppspårande verksamhet för att nå alla, som av en eller 
annan anledning kommer att ställas utanför de regelrätta hjälpmöjlig
heterna, betonas av länets Förening för Utvecklingsstörda Barn. 

Skånes Blindförening anser att listan över fria läkemedel ytterligare 
bör utökas och att transportfrågan för handikappade och i synnerhet 
synskadade bör lösas bl a genom ytterligare utveckling av fria trans
portmedel. En särskild konsulenttjänst för de dövblinda behövs. De 
nuvarande konsulenterna räcker inte till för denna grupp, som är myc
ket isolerad. Fri telefon för alla gravt synskadade är ett önskemål. 

Terapiverksamhet för MS-sjuka med ambulerande terapeut önskas 
av Skånska Multipel Skleros-föreningen, som i övrigt vill att lands
tinget anställer sjukgymnaster med ambulerande verksamhet för att 
meddela sjukgymnastik i hemmen på landsbygden och vidtager åt
gärder för att kunna överta vården av MS-sjuka med akut vårdbehov, 
t ex vid vårdande anhörigs sjukdom. Ambulerande läkartillsyn av MS-
sjuka är ett annat önskemål, liksom rekreationshem med speciell in
riktning på de MS-sjuka, ev kombinerat med korttidsvård. 

De handikappade bör informeras om tillgängliga tekniska hjälpme
del m m t ex genom utställningar och demonstrationer. Kommunerna 
behöver stimuleras av landstinget att bygga specialinredda bostäder för 
handikappade. Ordinationsrätten vid anskaffning av tekniska hjälpme
del föreslås utökad. Landstinget bör bygga daghem för MS-sjuka och 
andra handikappade samt fortlöpande informera handikapporganisa
tionerna om sina åtaganden för de handikappade. 

Samordningsman för handikappfrågor 

Landstingets betydelsefulla roll i dessa sammanhang kommer ofta fram 
i yttrandena. Södra distriktet av De Handikappades Riksförbund vill 
att till landstinget knytes en samordningsman för handikappfrågor med 
möjlighet att bevaka dessa frågor inom landstingsområdet. Distriktet 
vill även att ambulerande sysselsättningsterapeuter anställes av lands
tinget för hjälp med sysselsättning i hemmen åt handikappade och lång
tidssjuka speciellt på landsbygden. 

De som vårdar handikappade och långtidssjuka i hemmen bör bere
das tillfälle till sammanhängande semester genom att hemvårdare vi
karierar. Vid ny- och ombyggnader av institutioner och andra bygg
nader bör det särskilt beaktas att rörelsehindrade skall kunna komma 
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in i byggnaden från markplanet, ökat stöd kräves till de organisationer, 
som bedriver konvalescentvård. Landstinget bör bli huvudman för den 
skyddade verksamheten, som bör utbyggas väsentligt. 

Vidare understrykes behovet av flera vårdplatser för rehabilitering. 
Sådana kliniker behövs på flera orter inom sjukvårdsområdet. Andra 
önskemål: Informationskurser i hemsjukvård och användningen av 
tekniska hjälpmedel för vårdare av handikappade i hemmen. Och vid 
centrallasarett och långtidssjukhus tillgång till demonstration och ut-
provning av rullstolar, tekniska hjälpmedel etc. 
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Utvecklingslinjer i handikappvården 
Av förbundsombudsman NILS WALLIN, DHR 

De Handikappades Riksförbund bildades 1923 av ungdomar, som genom
gått utbildning vid vanföreanstalten i Göteborg, och fick snabbt nya av
delningar vid motsvarande skolor i Stockholm och Hälsingborg. För
eningen fick först namnet Kamratföreningen De Vanföras Väl. Man 
ville hålla samman även sedan man lämnat skolorna och ha möjlighet 
att diskutera de många problemen i ett samhälle med arbetslöshet och 
trångboddhet som kännetecken. Ungdomarna ville få bättre utbildnings
möjligheter, chans till arbete med hygglig betalning, men de ville också 
ha hjälp med att lösa förflyttningsproblemen; invalidmotorcykeln borde 
utvecklas och bli skattefri. Under 20- och 30-talen delade samhället upp 
handikappade i strängt begränsade handikappgrupper: vanföra, blinda, 
döva, tbc-sjuka etc, samt ordnade vård och utbildning för de skilda 
grupperna. Det var därför helt naturligt att föreningsbildningen följde 
samma mönster. 

Orsakerna till handikappet var i stor utsträckning polio, tbc, födelse
skador och olycksfallsskador. Det var inte i någon högre grad som de 
gravt handikappade kom i åtanke. Det står klart om inte annat när man 
ser våra gamla vanföreanstalter — de sista byggda i början av 1930-talet. 
De ligger högt uppe på höjder och har besvärliga entrétrappor osv . 

I och med att staten under slutet av 1940-talet mer aktivt började 
verka för en bättre service åt handikappade trädde emellertid behovet 
av åtgärder för personer med svårare skador fram mer markant. Man 
»upptäckte» nya grupper av handikappade: MS-sjuka, muskeldystrofi-
skadade, CP-skadade. Man talade om att man vid undersökningar fann 
»gömda» och »glömda» handikappade. Självfallet kände socialnämnder, 
barnavårdsnämnder, distriktsläkare och -sköterskor till dem men omgiv
ningen såg inte deras sociala och medicinska problem. Man räknade inte 
med att de skulle ha mer hjälp än den pension och socialhjälp som ut
gick, eller den begränsade vård som anförvanter och distriktssköterskor 
kunde ge. 

Nya invaliditetsorsaker har trätt fram allt starkare: trafikskador, cir
kulationssjukdomar, cancer, åldrandets sjukdomar. Forskningen på det 
medicinska området har samtidigt trängt undan andra sjukdomar men 
också medfört att man kan rädda livet i många fall där detta tidigare 
inte varit möjligt, men med kvarstående höggradigt handikapp. I den 
samordnade medicinska rehabiliteringen har man funnit att många av 
patienterna har fler skador än det handikapp som framträtt mer mar
kant. 

Bland de rörelseskadade finnes många med hörsel- och synskador, tal-
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svårigheter, nervösa besvär, hjärt- och diabetessjukdomar etc. Bland 
blinda är omkring 25 procent även rörelsehindrade och en mycket stor 
grupp av de utvecklingsstörda är också rörelsehindrade. I Arbetsmark
nadsstyrelsens statistik utgör 25 procent av de arbetsvårdssökande perso
ner med rörelsehinder som huvudhandikapp, men av övriga sökande fin
nes omkring 25 procent som utöver sitt registrerade huvudhandikapp är 
rörelsehindrade. Sedan är det inte säkert att det handikapp som ur ar-
betssynpunkt är huvudhandikapp är det som för individen känns mest 
besvärande. För den medicinska och arbetsvårdande rehabiliteringen 
gäller det att överbrygga alla problem: rörelse-, hörsel-, syn-, konditions-
och psykiska problem. 

De Handikappades Riksförbund har påverkat och påverkats av denna 
utveckling. Som aktiv intresseorganisation har förbundet verkat för att 
få fram åtgärder som går på djupet av problemen. Det har varit rätt 
vanligt att amputerade sänts hem med sin första protes utan att få lära 
sig gåteknik. DHR propagerade i sin tidning, Svensk Handikapptidskrift, 
vid konferenser och i offentliga framställningar för inrättande av gå-
skolor vid de ortopediska klinikerna. Tanken möttes med skepsis från 
många håll men i dag är ADL-träning, funktionsträning, träning av olika 
tekniska hjälpmedel naturliga verksamhetsformer vid våra rehabilite
ringskliniker. Framför allt har förbundet velat lösa förflyttningsproble
men, bostadsfrågorna och samhällsplaneringen med hänsyn till handi
kappade. De utgör tre grundelement i rehabiliteringsarbetet för många 
handikappade. Utbildningsfrågorna och arbetsproblemen har också gått 
som en röd tråd genom förbundets verksamhet genom åren. De var ju 
kärnproblemen under de första årtiondena av organisationens liv. 

ökad service och aktivitet 

Organisatoriskt har förbundet påverkats av utvecklingen på handikapp
området genom kravet från de allt fler medlemmarna på ökad service 
och aktivitet. DHR har i dag 135 lokalavdelningar med 25 000 medlem
mar, vilka verkar på det kommunala planet och där bevakar handikapp
frågorna. Avdelningarna har månadsmöten där man beslutar om olika 
åtgärder och aktiviteter, studie- och hobbyträffar, ungdoms- och idrotts
verksamhet, fritidsgårdar och andra liknande aktiviteter i syfte att ge 
handikappade tillfälle till fritidsverksamhet och kontakt med andra. 

Förbundet har landet uppdelat i fyra distrikt med egna expeditioner 
och konsulenter för sociala arbetsuppgifter. Konsulenterna står till tjänst 
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för såväl enskilda som skilda samhällsorgan. Bl a söker de medverka till 
att man får fram lämpliga bostäder, att de pensionsförmåner som veder
börande har rätt till utgår, att handikappade arbetstagare får likartad 
bedömning som andra och får normala befordringsmöjligheter. Konsu
lenterna medverkar med överklagningsärenden och har regelbunden 
kontakt med olika länsorgan i enskilda ärenden. 

Distrikten har också en omfattande kursverksamhet. För att ge hög
gradigt handikappade möjlighet att en tid komma bort från vårdmiljön 
och känna sina egna möjligheter att leva ett mer oberoende liv anord
nar DHR-distrikten gemenskapskurser. Vid dessa möter deltagarna lä
kare, kuratorer, arbetsvårdare, arbetsterapeuter samt experter från för
bundet, såväl som föreläsare och rådgivare. I stor utsträckning kan 
ungdomarna sedermera beredas plats på förbundets anpassningskurs vid 
DHR:s anläggning i Vejbystrand, utbildning vid kontorskursen eller 
verkstaden vid DHR:s Tranåsbaden i Tranås, eller utbildning vid 
folkhögskola, yrkesskola eller annan skola för vidareutbildning. Många 
av eleverna vid gemenskapskurserna har efter några år återfunnits som 
elever vid socialhögskolor och universitet. Förbundet stöder dem genom 
stipendier och anskaffande av personliga vårdare under utbildnings
tiden. 

Förbundets grundsyn är att alla hotell, motell, fritidsgårdar, semester
anläggningar och motsvarande skall planeras på sådant sätt att anlägg
ningarna är helt tillgängliga för handikappade. De nuvarande fritidsan
läggningarna har i regel en sådan utformning att handikappade gäster 
inte kan klara sig in i och inom dem utan en eller flera personers hjälp. 
Inte minst har semesterbyar, campingplatser, raststugor och vandrar
hem stora svårigheter att taga emot handikappade gäster. Då man vid 
dessa i huvudsak bygger på självservice kan man därtill inte ge den 
extra service som erfordras just på grund av byggnadernas olämplighet 
för handikappade. 

Av praktiska skäl är därför personer med rörelsehinder i hög grad 
hänvisade att lösa sitt behov av fritidsvistelse vid de speciella anlägg
ningar som drives av DHR. Förbundet har sedan 1929 bedrivit rekrea-
tionshemsverksamhet för rörelsehindrade. Sådan verksamhet bedrives 
nu av riksförbundet på tre orter, nämligen i Vejbystrand (Stiftelsen 
Sommarsol 140 platser, DHR:s barnkoloni 28 platser), Tranås (Tranås
baden 70 platser) och Delsbo (Dellenborg 40 platser). Ytterligare en 
anläggning är under uppförande i Åre med 100 platser. Förbundets 
anläggningar är öppna året runt. Härutöver driver förbundets lokal
avdelningar ett 25-tal fritidshem. Av dessa är semesterhemmen i Stock-
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holm (Gustavsberg), Göteborg (Grötö), Karlskrona (Värnet, Valje) 
och Uppsala (Ekoisnäs) relativt stora anläggningar vilka erbjuder gäs
terna helinackordering under sommarmånaderna. Utanför Skellefteå 
har ortens DHR-avdelning ett hem, Åbackagården, som mottager gäster 
året runt för såväl rekreation som längre tids vistelse. 

Ett stort antal av de gäster som söker sig till DHR:s anläggningar är 
i behov av en speciell service under sin vistelse vid en fritidsanläggning. 
De behöver hjälp med av- och påklädsel, toalettbestyr, handräckning vid 
matbordet etc. För denna grupp medborgare kommer det även fram
gent att finnas behov av rekreationshem, som har sådan mera kvalificerad 
service. Det finnes även ett annat skäl till speciella semesteranläggning
ar för handikappade. För många känns det besvärande att ta av sig 
bandage och proteser vid en öppen badstrand, varför de söker sig till en 
DHR-anläggning. De kan där koppla av från den uppmärksamhet som 
ett handikapp ännu väcker hos allmänheten. 

DHR:s rekreationsverksamhet motsvaras av den verksamhet som be-
drives av Reso, Svenska Turistföreningen och motsvarande organisa
tioner. Till DHR-hemmen kommer handikappade och deras anförvanter. 
Gästerna mottages utan hänsynstagande till medlemskap. Till lokalav
delningarnas hem söker sig i huvudsak medlemmar. Dessa hem har så
lunda samma karaktär som vissa av de stugor som ägs av idrottsrörelsen, 
scoutrörelsen och nykterhetsorganisationer. Vidare utgör de ett viktigt 
komplement till övriga fritidsanläggningar på respektive ort eftersom 
dessa senare i regel inte kan ta emot och lämna service till handikap
pade medborgare. 

Idrotten och ungdomsverksamheten inom DHR utvecklas snabbt. De 
handikappade medborgarna har i minst lika hög grad som andra behov 
av konditionsträning och fritidsaktivitet. Alla vill vi gärna röra på oss 
och känna att vi är i god trim för att må gott. När idrotten bland handi
kappade lanserades i mer aktiva former sökte sig människor i nästan 
alla åldrar till denna. Man vill vara med antingen man har möjlighet 
att delta i de årliga tävlingarna i bågskytte, boccia, simning, bordten
nis och många andra idrottsgrenar eller bara pröva hur många meter 
man kan slänga en liten boll av tyg. Inte minst för den gravt handikap
pade i rullstol har handikappidrotten stor betydelse. Det pågår en inten
siv idrottsverksamhet på ett 90-tal orter. Denna verksamhet är starkt 
beroende av lokaler och fritidsområden anpassade för handikappade. 
På många håll har kommunerna också öppnat simhallar med möjlighet 
till förhöjd vattentemperatur; 26—28° är lämpligt för bl a polioskadade, 
MS-sjuka m fl. 
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Vildmarksliv och forellfiske 

Utöver den lokala ungdomsverksamheten i DHR-avdelningarnas regi 
anordnas en rad centrala arrangemang för handikappade ungdomar. 
Förbundet har sålunda varje år ungdomsläger i Jämtland där ungdo
marna får känna av lite vildmarksliv och pröva på att fiska forell i 
älvarna. Ungdomarna från andra organisationer ser till att även de som 
själva inte kan ta sig ut i terrängen och till älven har möjlighet att 
komma dit. Under ett par år har DHR förhyrt en övergiven skogshug-
garby i Hälsingland och ordnar där bl a i samarbete med Internationella 
Arbetslag ungdomsveckor. Sådana har också ordnats vid DHR:s Som
marsol, Vejbystrand. Det gäller här gravt handikappade ungdomar som 
inte har stora möjligheter att komma till andra länder och kurser. Ett 
nordiskt ungdomsläger ordnas också varje år. Under trivsamma former 
samlas handikappade ungdomar från hela norden till kamratlig sam
varo, debatter och studier av värdlandets handikappvård. Utflykter och 
trivselkvällar ger rika möjligheter till kontakter med såväl landet som 
lägerkamraterna. 

Förbundet vill slå vakt om ungdomarna och deras rätt till utbildning. 
DHR har aktivt medverkat till att grundskola och fackskola blivit till
gängliga för dem. Viktigast är förbundets aktion i riksdagen 1961 som 
gav ungdomarna möjligheter att få grundskoleutbildning genom att det 
ålades skolmyndigheterna att ordna skolgång. Tidigare hade skolplikten 
gällt för eleverna, men inte skyldighet för samhället att ordna skolgång. 
Utbildningen måste emellertid följas upp i övriga skolformer. Allt fler 
handikappade ungdomar söker sig till högskolor och universitet. För
bundet har provisoriskt ordnat med vårdarservice för elever vid hög
skolor och universitet i Stockholm samt vid Sköndalsinstitutet. DHR vill 
emellertid att samhället skall svara för denna service och har tillsam
mans med SFS och SSCO gjort en framställning till Ecklesiastikdeparte
mentet därom. 

Förbundet har sitt kansli i Stockholm. I dess fastighet Handikapp 
Center i Gamla Stan har byggts upp en service som omfattar rådgiv
ning rörande tekniska hjälpmedel, bostads- och samhällsplaneringsfrå
gor, invalidbilsfrågor och transportproblem för handikappade i övrigt. 
Vidare har förbundet en rikskurator för handläggning av enskilda ären
den av mer besvärlig art. 

Förbundet förvaltar ett statsanslag för bidrag till tekniska hjälpmedel 
samt till hissar i äldre hus där invalidbostad skall inredas. Bidrag lämnas 
till hjälpmedel i hushållsarbete och sådana tekniska hjälpmedel vilka 
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icke kan erhållas genom ortopediska kliniker och träningslägenheter. 
Förbundets motorfordonskommitté har under åren utverkat ökat bidrag 
till dem som genom AMS får bidrag till bil för inkomstens förvärvande 
eller för färd till utbildningsanstalt. Skattebefrielse, driftsbidrag, försäk
ringslättnad och rabatter är andra förmåner som tillkommit genom mo
torfordonskommitténs framställningar. Det är angeläget för förbundet 
att få bilen accepterad som ett tekniskt hjälpmedel. DHR lämnar bidrag 
till anskaffande av bil till handikappade som icke kan få bidrag genom 
Arbetsmarknadsstyrelsen, förbundet har också utverkat att den som får 
ordination på en invalidmoped i stället för att köpa en sådan kan an
vända motsvarande summa till bilköp. Det är här som förbundet ger 
kompletteringsbidrag efter ekonomisk och medicinsk behovsprövning. 

Förbundet följer med stort intresse den pågående utbyggnaden av 
kommunal transportservice för handikappade på många orter. DHR 
anser det starkt angeläget att denna verksamhet inte får prägel av 
»omvårdnad» eller »sjukvårdande karaktär». I princip avser transport
servicen att ordna resor för personer som på grund av vissa handikapp 
icke lämpligen kan färdas med eget fordon eller övriga kollektiva och 
allmänna färdmedel. Verksamheten bör inte byggas ut i högre grad än 
vad som är nödvändigt för att täcka detta speciella behov. I så stor 
utsträckning som möjligt bör man i stället anpassa de ordinära kommu
nikationsmedlen till de handikappade medborgarnas behov. Hissar vid 
tunnelbanor, möjligheter att komma genom spärrar med rullstol, låga 
entréer på bussar och en rad andra smärre justeringar i vår trafikmiljö 
skulle göra reseservicen billigare för samhället och angenämare för de 
handikappade. Till de handikappade får vi också räkna många tusentals 
äldre medborgare. 

En organisation för handikappade, där de handikappade själva har 
hela inflytandet, måste spela på ett brett register för att tillgodose de 
krav som i dag ställs på samhället från de handikappades sida. Stats
rådet Olof Palme sade på en DHR-konferens i Stockholm, med 700 del
tagare från hela landet, att handikappfrågorna är tvärpolitiska. De berör 
nästan alla samhällsområden. Det framgår inte minst av den breda 
ström av remitterade statliga utredningar som förbundet har att yttra 
sig över. De ekonomiska resurserna begränsar emellertid förbundets 
möjligheter att verka. Det statsbidrag på 150 000 kronor som förbundet 
nu har täcker endast en mindre del av förbundets medelsbehov, övriga 
medel anskaffas genom bl. a lotterier, invarosen, julkort och jultidnings
försäljning. 
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Till ett normalt liv 

Det finns många angelägna arbetsuppgifter för DHR, det finns många 
brister att avhjälpa. DHR söker skapa nya möjligheter för handikappa
de till ett så normalt liv som möjligt. Förbundet gör det i samverkan 
med samhället. Inom förbundet samverkar handikappade för denna 
målsättning. 

Ännu är vi endast i början på en utveckling mot ett samhälle där 
svårt handikappade kan känna sig likaberättigade. Högre pensioner 
till handikappade som inte kommit med i ATP, invaliditetsersättningen 
och andra former av kompletteringsbidrag, vilka möjliggör för handikap
pade att valfritt välja och köpa den service som de är i behov av, står på 
DHR:s program. Samhällsplanering och arbetsmarknadsåtgärder med 
hänsyn till handikappades behov är två andra viktiga uppgifter för DHR 
att utveckla. 
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Skönt att få koppla av ute i det gröna (Foto Tommy Tommie/OPUS) 
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Brist på vårdplatser och kliniker 

Brist på vårdplatser och kliniker är något som man allmänt stöter på, 
när det gäller de handikappades problem. 

Riksföreningen mot Reumatism räknar med att det saknas cirka 
1 000 vårdplatser. 

För att i viss mån avhjälpa detta har Riksföreningen sedan 1952 
ett eget sjukhus i Spenshult norr om Halmstad samt sedan 1960 Sträng
näs Reumatikersjukhus. Dessa sjukhus har sammanlagt 220 platser och 
är jämställda med allmänna sjukhus. Vården kostar för patienterna 
5 kr om dagen, vilket i allmänhet ersätts av sjukkassan. Väntetiden 
till dessa sjukhus kan uppgå till 8—10 månader, vilket visar att vård
behovet inte är tillfredsställt. 

Föreningen skall nu bygga Östersunds Reumatikersjukhus med 120 
vårdplatser. De första patienterna tas emot i maj 1969. 

Även på den öppna vårdens område gör föreningen en insats. Den 
har sålunda inte mindre än 10 behandlingsenheter i gång ute i landet. 
Varje enhet består av två legitimerade sjukgymnaster jämte material 
motsvarande ett fysikaliskt mindre institut. Dessutom har sjukgymnas
terna till sitt förfogande en Volkswagenbuss eller bil med trailer för 
transporten. 

Denna enhet placeras för en tid av 3 å 4 månader på någon mindre 
ort, kanske med 2 000 invånare, och i samråd med läkarna arbetar 
sjukgymnasterna med patientmaterialet där för att sedan flytta till 
en annan liknande plats. Observera att detta inte endast gäller reu
matiker utan alla personer med läkarremiss för sjukgymnastisk be
handling är välkomna. Verksamheten började 1964 och har fått allt 
större omfattning. Behovet av behandlingsenheter uppskattas till minst 
ett 30-tal. 

Sjukvårdshuvudmän, läkare och patienter har uppskattat detta ar
bete, som i första hand förlagts till Norrland. Det finns sålunda en 
behandlingscenter i alla nordliga län utom Kopparbergs. Den syd
ligaste enheten ligger hösten 1966 i Bromölla och den nordligaste i 
Pajala. 

Till vetenskaplig reumatologisk forskning ger Riksföreningen 100 000 
kr per år. Enskilda reumatiker hjälpes till omskolning, invalidbilar, 
resor, hjälpmedel i hemmen m m för ett sammanlagt årligt belopp av 
ca 250 000 kr. Dessutom bistår föreningen reumatikerna, när det gäller 
deras sociala rättigheter, upplysning om tekniska hjälpmedel, resor 
till Medelhavsländerna m m. 

På medicinalstyrelsens begäran har docent Kåre Berglund, Lund, 
utarbetat ett förslag för den framtida reumatikervården i landet. För
eningen har ställt sig relativt kritisk till detta. 
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Den anser att hans plan för den reumatologiska vårdens organisa
tion — på grund av att den är inskränkt till de inflammatoriska sjuk
domstillståndens specialvård — är alltför begränsad för att läggas till 
grund för planering av reumatikervården i dess helhet. 
RMR framför följande yrkanden: 
att medicinalstyrelsen måtte medverka till att populationsstudier inleds 

för att utröna det aktuella och kommande vårdbehovet för reuma
tiker i landet, varvid även hänsyn tages till patienter över 65 år samt 
till patienter med artroser och spondyloser, 

att medicinalstyrelsen måtte medverka till att reumatologi förklaras 
som en medicinsk specialitet samt att professurer i ämnet till
skapas, detta till stöd för forskning och undervisning samt för un
derlättande av rekrytering till specialiteten, 

att medicinalstyrelsen måtte medverka till att statliga anslag lämnas 
till reumatologisk forskning, 

att medicinalstyrelsen måtte uppmana för regionsjukhusen ansvariga 
myndigheter att så snabbt ske kan genomföra riksdagens beslut 
beträffande byggandet av regionsjukhus, varvid den reumatolo
giska kliniken inte får sättas i efterhand, 

att medicinalstyrelsen måtte medverka till att erforderligt antal vård
platser med egna läkarkrafter reserveras för reumatiker på läns
lasaretten samt att reumatiker-dispensärer upprättas vid region
sjukhusens reumatologiska specialkliniker och vid centrallasaretten, 

att medicinalstyrelsen måtte i skrivelse till sjukvårdshuvudmännen 
framhålla angelägenheten av att — med hänsyn till de sjuka — 
när den slutna reumatikervården på grund av personalbrist tempo
rärt måste inskränkas, motsvarande öppna vård temporärt utökas. 

Väntetid på 50 år 

Man beräknar att var tusende människa i vårt land lider av MS 
(multipel skleros), en progredierande ofta svårt handikappande nerv
sjukdom. Genom att den förstör nervbanor och ryggmärg, som regle
rar i första hand s k motoriska funktioner, uppstår förlamningar, bris
tande koordination (ataxi) och spasticitet, som i avancerade fall åstad
kommer total hjälplöshet. Man vet ännu ingenting om orsaken till 
eller botemedlen mot sjukdomen, som oftast drabbar yngre män
niskor. Debutåldern ligger vanligtvis mellan 17—40 år. Av de cirka 
8 000 MS-sjuka kan omkring 1/3 fortsätta sitt liv och arbeta i något 
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så när normal omfattning, medan de övriga omkring 5 000 behöver 
mer eller mindre personlig hjälp för att kunna reda sig. 

De allra flesta av dessa är arbetsoförmögna och ett mycket stort 
antal sitter i rullstol. Det är inte ovanligt att MS-sjuka tvingas sitta 
i rullstol 25—30 år av sitt liv. 

Den enda behandling, som erfarenhetsmässigt kan motverka sjuk
domens fortskridande, är sjukgymnastik och träning. Denna rehabili
terande behandling kan endast mycket sällan återföra den sjuke till full 
rörelseförmåga, men är ändå ytterst angelägen därför att den mot
verkar tilltagande handikapp och en för tidig total invalidisering. 

Behandlingen kan endast anses som fullvärdig, när den ges på neuro
logiska rehabiliteringskliniker, där läkare, sjukgymnaster och arbets
terapeuter med full kännedom om sjukdomens natur samverkar. Bris
ten på neurologiska rehabiliteringskliniker är emellertid katastrofal. Av 
de 5 000 MS-patienter, som årligen behöver tas om hand, kan endast 
100 om året beredas plats på de specialkliniker, som de offentliga 
sjukhusen disponerar. Det innebär en väntetid på 50 år. 

Genom MS-förbundets försorg har emellertid dess enskilda rehabili
teringshem i Sigtuna och på Teneriffa ytterligare 400 vårdplatser med 
fullgoda rehabiliteringsresurser ställts till förfogande, vilket nedbringat 
väntetiden till 10 år. Detta är naturligtvis bra, men att situationen 
i dag likväl är fullständigt otillfredsställande står klart för vem som helst. 

Landsting och sjukvårdsstyrelser i landstingsfria städer kommer i en 
framtid att bygga ut denna vårdform, men med den föreliggande tur
ordningen kan man inte beräkna att tillräckligt många vårdplatser 
finns disponibla ens under detta sekel. MS-förbundet planerar därför 
att inrätta ytterligare två rehabiliteringshem med sammanlagt ca 600 
vårdplatser per år. Det är dock ett väsentligt fel om förbundet skulle 
behöva etablera sig som större administrator på sjukvårdsområdet, 
för att detta klientel skall kunna räddas från invalidisering intill full
ständig hjälplöshet. 

Inom Älvsborgs läns landsting, som dock hör till de landsting, som 
ligger längst framme i frågan om neurologiska vårdresurser, kan man 
f n (hösten 1966) taga emot två MS-sjuka av de 40 som årligen be
höver någon månads rehabiliterande behandling. (Läkartidningen nr 
38/1966, docent Lars H Blomberg.) 

Här har bara talats om MS-sjuka, men det finns ett flera gånger 
större klientel med likartade organiska nervsjukdomar — 15 000— 
20 000 — som har precis samma behov av årligen återkommande 
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rehabilitering. Vart räcker då våra resurser? Inte kan MS-förbundet 
skaffa dem. 

Det måste vara samhällets sak att lösa detta vård- och behandlings
problem. 

Vården av långtidssjuka är ett av de största problemen på sjukvårds
sidan. Det måste bli ett väsentligt ökat antal vårdplatser men också 
en mycket kraftig utbyggnad av hemsjukvården. Hemsjukvårdscentraler 
är ett steg i rätt riktning. 

Svenska MS-föreningarnas Riksförbund har även framfört tanken 
på invalidhotell och daghem för invalider. 

Bostäder åt poliodrabbade 

År 1946 bildades av polioskadade från den stora epidemien 1944—1945 
Riksföreningen för Barnförlamade i Sverige. År 1949 ändrade för
eningen karaktär -— den blev en stödförening och bytte namn till Riks
föreningen mot Barnförlamning, senare ändrat till Riksföreningen mot 
Polio. Dess uppgift var att bekämpa polio och dess följdtillstånd, ett 
synnerligen ansvarsfullt arbete under den tidens så gott som obefint
liga beredskap mot och efterbehandling av polio. 

1953 års stora polioepidemi gjorde arbetsuppgifterna ännu större, 
men ledde även till att allmänheten fick uppmärksamheten riktad mot 
polion och dess medicinska, sociala och ekonomiska följder, vilket un
derlättade insamlingsaktioner för att skaffa en ekonomisk bakgrund för 
föreningens verksamhet. 

Riksföreningen mot Polio (antal medlemmar år 1965/66 107 609) 
ser som sin uppgift, nu liksom förr, att komplettera statens och kom
munernas stödåtgärder genom sin rådgivande kuratorsverksamhet, sin 
ekonomiska anslagsverksamhet (ekonomiska bidrag ges till behandling 
och konvalescens, motorfordon, hemhjälp, bostad, hushålls- och andra 
tekniska hjälpmedel, näringshjälp, studier etc) samt genom att driva 
sommarhem där de polioskadade förutom rekreation erhåller sjuk-
gymnastisk behandling. Dessa uppgifter synas trots utbyggda allmänna 
anslag och trots polions tillbakagång snarare öka än minska. I RmP:s 
regi pågår länsvis inventering av antalet poliofall. Ett stort antal »glöm
da fall» har hittills uppspårats och tagits om hand. 

I detta arbete medverkar RmP:s aktiva länsavdelningar som utövar 
den lokala kontakten med de polioskadade och driver simklubbar och 
annan handikappidrott, sköter underhållning, utfärder etc och, be-
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träffande Stockholmsavdelningen, driver egen rekreations- och efter-
behandlingsverksamhet för svårt handikappade. 

RmP anslår varje år 100 000 kronor till medicinsk forskning på 
polioområdet och angränsande områden. Dessutom medverkar RmP 
ekonomiskt och på annat sätt i propagandan för poliovaccinering. 

önskemål för dagen och för framtiden är att bättre kunna ordna 
rekreationsvistelse för klienterna och att medverka till lösningen av 
bostadsproblemet för sådana handikappade som fick polio i barn-
och ungdomen och tills vidare kunde vårdas i sina hem av anhöriga. 
Allteftersom tiden går blir det allt svårare för åldrande anhöriga att 
sköta de svårt handikappade i hemmet och RmP vill bidraga till en 
lösning på detta allt mer brännande problem. Vidare avser RmP att 
fortsätta sin verksamhet i samma utsträckning som förut, en verksam
het som enligt en stadgeändring år 1966 skall kunna komma även andra 
rörelsehindrade till del. 

Standardklyfta mellan seende och icke seende 

Målsättningen för den verksamhet som såväl blindorganisationerna som 
samhället bedriver för de synskadade bör vara att erbjuda dem möj
ligheter att uppnå samma ekonomiska och kulturella standard som gäl
ler för övriga medborgare. 

Av praktiska skäl är den synskadades valmöjlighet för närvarande 
begränsad. En av de viktigaste uppgifterna måste därför bli att genom 
olika åtgärder, med utnyttjande av de möjligheter den moderna tek
niken har skapat, söka vidga möjligheterna att välja just det, som bäst 
passar individen oavsett synskadan. Trots allt som gjorts för synskadade 
under de senaste decennierna har standardhöjningen för de seende gått 
snabbare. Man måste därför konstatera, att klyftan mellan de seendes 
standard och de synskadades i dag förmodligen är större än för 30 år 
sedan. 

Tack vare ökade pensioner och bättre möjligheter att finna arbete 
på den öppna arbetsmarknaden har eftersläpningen kanske blivit minst 
på det ekonomiska området. Det är emellertid nödvändigt, dels att 
öka möjligheterna till förvärvsarbete och dels att finna ett sy
stem för pensionerna, som anknyter till standardutvecklingen och inte 
endast som nu till levnadskostnadsstegringen. 

På det kulturella området är eftersläpningen uppenbar. Sålunda skall 
de omkring 4 000 böcker, som de blinda har tillgång till genom De 
Blindas Förenings bibliotek, jämföras med de allmänna bibliotekens 
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hundratusentals böcker. Medan varje seende har möjlighet att läsa 
flera dagliga tidningar, har den blinde i allra bästa fall tillgång till 
en enda liten tidning en gång per vecka. Den seende, som har intresse 
av studier, kan ägna sig åt praktiskt taget vilket ämne som helst och 
på vilken nivå som helst. Den blinde har endast en bråkdel av denna 
valmöjlighet och han skulle inte ens ha detta utan insatser från en
skilda organisationer. I vissa avseenden är eftersläpningen på detta 
område minst 100 år. 

Även på det sociala området är ofantligt mycket ogjort. Sålunda 
saknar de synskadade alltjämt i stor utsträckning förutsättningar för 
en meningsfylld fritid. Möjligheterna till rekreations- och hobbyverk
samhet är ännu alltför begränsade. Flera semesterhem behövs, dels 
därför att de som nu finns så ofta är fullbelagda och dels därför att 
flera rekreationsanläggningar skulle innebära större möjligheter till 
variation. Kostnaderna för synskadade blir mycket höga när det gäller 
utlandsresor, därför att en synskadad inte kan resa på egen hand utan 
också måste vidkännas utgifter för ledsagare. Man måste göra stora 
ansträngningar för att finna en lösning på dessa problem om de synska
dade skall kunna få samma förutsättningar som de seende. De allra 
största svårigheterna har kanske de äldre, som genom både ålderdom och 
synskada ofta blir mycket isolerade och därför i stor utsträckning saknar 
sysselsättning för att ge livet innehåll. 

Utbildning och arbete för CP-barnen 

Riksförbundet för CP-barn är en sammanslutning av föräldraföreningar 
och andra organisationer som har till ändamål att verka för dem som 
drabbas av cerebral pares eller likartade rörelsehandikapp, i första 
hand barn och ungdom. Riksförbundet omfattar hösten 1966 25 för
äldraföreningar verksamma på länsplanet. 

Av naturliga skäl har förbundets verksamhet de första åren huvud
sakligen varit inriktad på att skapa bättre levnadsbetingelser för de 
handikappade barnen och deras familjer. Förbundet har tagit initiativ 
till verksamhet och åtgärder av olika art. Och när det gäller förbätt
ringar av sociala och medicinska förhållanden och inom skolunder
visningen kan det glädja sig åt att det också hänt och kommer att hän
da en hel del i vårt land. Men, under förbundets nu 11-åriga verksam
het har många barn vuxit upp till ungdomar och därmed aktualiserat 
verksamheten mot en helt eftersatt situation för den unga handikappa-
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de människan. Det gäller utträdet på och anpassningen till den all
männa arbetsmarknaden. 

Om man jämför förhållandena mellan handikappade och icke-handi-
kappade på vägen mot ett fortsatt liv och verksamhet ute i samhället 
efter avslutad skolgång är det många viktiga bitar som den handikap
pade gått miste om i sin utveckling. 

En av de viktigaste är möjligheterna att under och efter den obliga
toriska skolgången få göra ett efter förutsättningar och intressen riktigt 
yrkesval, för vidare utbildning eller för att få en arbetsplacering eller 
annan form av lämplig sysselsättning. Här fordras att skol- och arbets
marknadsmyndigheter skapar lämpliga former av t ex prövnings- och 
anpassningskurser och det är önskvärt att arbetsanalyser kommer till 
stånd för att öka och vidga området för arbetsplacering av handikap
pade. Dessa anordningar skall för den handikappade ersätta det som 
den fullsinnade individen i stor utsträckning helt spontant får lära 
ur det dagliga livet. 

Vidare gäller det rent allmänt att förbundet vill verka för att bryta 
isoleringen för de handikappade ungdomarna. Att de skall få komma ut 
i samhället, få kontakt med andra ungdomar, både friska och handi
kappade, och liksom andra ungdomar få tillfredsställa sina gentemot 
samhället fullt legitima behov. Till dessa hör behovet att vara med i de 
aktiviteter som samhället för övrigt så starkt ivrar för och som de flesta 
friska på något sätt tar del av. 

I första hand vill förbundet få igång en ungdomsaktivitet inom för
bund och föreningar. Genom detta väntar man få behoven och proble
men kartlagda och konkretiserade och att få en intimare kontakt med 
andra organisationer i samhället. Det gäller förenings- och klubbverk
samhet, studieorganisationer, fackorganisationer etc. Förbundet vill nå 
samverkan med dessa, ge saklig information och upplysning så att de 
blir bekanta med och villiga att vara med att lösa problemen. Målet 
är att de handikappade skall kunna delta i samhällets olika verksam
heter efter sina förutsättningar, sitt intresse och sin smak lika väl som 
övriga samhällsmedborgare. 

Barnastman blir allt vanligare 

Hjälp till kurorts- och sjukhusvistelse för astmasjuka i lämpligt klimat 
eftersträvas, enär detta befunnits vara bättre än fasta konvalescenthem 
inom landet. Dock är det ett angeläget mål f n att för astmasjuka barn 
skapa ett fast sommarhem i Sverige, framhåller Riksförbundet mot 
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Allergi. Barnastman visar tyvärr en tendens att öka allt mer. Men det 
ekonomiska engagemanget är stort, många och stora frivilliga bidrag 
är nödvändiga. 

Alltför ofta möter man en förbluffande okunnighet hos allmänhet 
och myndigheter om denna allvarliga folksjukdom, som når allt större 
spridning. Modern kemisk-teknisk industri, biverkningar av läkemedel, 
otaliga moderna preparat i hem och hushåll, ökade infektionssjukdo
mar etc medför i dag en spridning av allergier av ofta svårdefinierbart 
slag, som medför svåra personliga lidanden och ekonomiska försörj
ningsproblem, liksom nationalekonomisk förlust genom ökade antal 
sjukdagar och invalidpensioner. 

Stöd åt ökad allergiforskning är i dag ytterst nödvändigt. Riksför
bundet mot Allergi bidrar så långt dess medel förslår, men det är 
angeläget att staten och sjukvårdens huvudmän ökar sina insatser för 
att uppfylla rättmätiga krav på social omvårdnad. 

Krav på en professur i invärtesmedicinsk allergologi, som även sak
nas, är högaktuellt, liksom utökade diagnostiserings- och vårdmöjlig
heter i anknytning till regionsjukhusens allergilaborätorier. 

Riksförbundets främsta uppgift är att bekämpa de allergiska sjuk
domarna, främst genom ekonomiskt stöd åt allergologisk forskning och 
befrämjande av ökad sjukhus- och konvalescentvård. 

Det nu 10-åriga förbundet med 37 lokalavdelningar och ca 5 00C 
medlemmar insamlar medel för att stödja de allergologer, som bedri
ver forskning i ämnet. Upplysningsverksamhet, dels genom tidskriften 
AUergia, dels genom broschyrer och föredragsverksamhet, är en viktig 
uppgift. 

Diabetikerkost i skolorna 

En riktig kost är för en diabetiker av allra största betydelse och måste 
komplettera den övriga behandlingen som annars kan helt spolieras. 

Svenska Diabetesförbundet söker förmå kommunerna att i sina skol
bespisningar tillhandahålla diabeteskost åt de diabetessjuka barnen och 
ungdomarna. Man hoppas, att den djupfrysta diabeteskosten, som nu 
provas vid ett antal sjukhus runt om i landet, skall användas. Lands
tingens Inköpscentral har i samarbete med AB Findus låtit utexperi-
mentera 28 olika djupfrysta, portionsförpackade diabetesrätter. Allt 
som behövs vid en skolbespisning är en frysbox för förvaring av rätterna, 
som kan tinas upp i vanlig ugn. 

Barnkoloni- och ungdomslägerverksamheten är ett annat viktigt om-

82 



rade. Diabetesföreningarna i Stockholm och Malmö driver barnkolo
nier, vid vilka diabetessjuka barn i åldern 6—12 år får vistas en till 
två månader under sommaren. För ungdomar mellan 13—20 år arran
geras särskilda läger vid förbundets kursgård i Nordanede (Medelpad). 
Vid kolonierna och lägren, som står under uppsikt av läkare och sjuk
sköterskor, får barnen undervisning i skötseln av sin sjukdom. För 
många av deltagarna kanske detta är den första kontakten med specia
lister inom området, varför det anses att alla diabetessjuka barn och 
ungdomar bör vistas minst en gång på någon av dessa kolonier eller 
ungdomsläger. 

Svenska Diabetesförbundet, som söker tillvarata de sockersjukas so
ciala och medicinska intressen, har kunnat glädja sig åt en allt större 
förståelse från myndigheter och arbetsgivare. 

Förbundet är anslutet till Internationella Diabetes-Federationen 
(IDF), som vart tredje år håller en världskongress för forskare och 
även för lekmän. Nästa kongress blir i Stockholm sommaren 1967. 
2 000—3 000 personer väntas komma att delta. Vid sidan av den medi
cinska delen av kongressen finns ett »generalprogram» som tar upp de 
socialmedicinska frågorna och den delen kommer att göras större än 
någonsin med belysning bland annat av den sociala omvårdnaden, som 
lösts bättre i vårt land än på andra håll. Förbundet hoppas alltså, att 
det skall bli en kongress av betydelse även för lekmännen. 

önskemålen är givetvis många och på den medicinska sidan gjorde 
förbundet under 1965 en uppvaktning hos sjukvårdshuvudmännen med 
en lång rad krav på förbättring av sjukhusvården för diabetiker. En 
del av dessa krav har redan hörsammats men mycket återstår ännu. 

För alla medicinska frågor har förbundet till sig knutit ett läkarråd 
av framstående experter inom diabetesområdet. Detta råd är också till 
stor hjälp vid fördelningen av de forskningsanslag som årligen utdelas. 

En vit fläck på kartan 

En undersökning av de hjärtsjukas levnadsförhållanden är en synner
ligen angelägen uppgift, då denna sjukdomsgrupp utgör en vit fläck 
på handikappkartan, hävdar Riksförbundet för Hjärt- och Lungsjuka. 

RHL innefattar landets största sjukdomsgrupper. Dess uppgift är att 
aktivt medverka till rehabilitering och förbättrade livsvillkor för hjärt-
och lungsjuka. Från 1936 och fram till 1961 verkade riksförbundet 
framgångsrikt enbart för de lungsjuka. Tuberkulosen som folksjukdom 
är dock inte samma hot mot folkhälsan nu som tidigare, men fordrar 
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alltjämt uppmärksamhet. Även om ännu en del återstår för gruppen 
lungsjuka, har riksförbundet öppnat organisationsramen för de hjärt
sjuka och påtagit sig uppgiften att jämsides söka vinna förståelse för 
de hjärtsjukas problem. 

Förbundet har startat en undersökning av de hjärtsjukas levnadsför
hållanden i samverkan med Socialmedicinska institutionen. 

Arbetsuppgifterna i övrigt inrymmer en rad problem speciellt för 
de långtidssjuka, där bättre förhållanden är en målsättning, som riks
förbundet energiskt arbetar för. Bland sådana frågor kan nämnas: 

Slopande av 180-dagarsregeln ifråga om sjukhusvård. För långtids
sjuka förtidspensionärer är begränsningen till 180 dagars sjukhusvård 
en stor belastning på ekonomin. 

Fria läkemedel för långtidssjuka. Riksförbundet har föreslagit att 
all medicinering inledd under sjukhusvistelse bör vara kostnadsfri 
även vid fortsatt behandling i den öppna vården. 

Generella bidrag för konvalescentvård. Slopande av 60-dagarsbe-
gränsningen. 

Upprättande av kuratorsinstitution för hjärtsjuka i den öppna vården. 
Bostäder för hjärt- och lungsjuka med hänsyn tagen till sjukdomens 

krav. 
Kommunala bostadstillägg avpassade till hyreskostnaderna på orten. 
ökade möjligheter till hemhjälp. 
Bättre resurser till arbetsvärden speciellt ifråga om skyddade verk

städer. 

Större förståelse för krampsjuka 

En större förståelse för krampsjuka efterlyses på arbetsmarknaden av 
Riksförbundet för svensk epileptikervård. En större villighet att pröva 
denna arbetskraft och inte bara en negativ inställning så fort ordet 
»epileptiker» namnes. 

Sedan många år har epileptikerna intagit en särställning inom äkten
skapslagstiftningen. Inom denna lagstiftning föreligger nu ett nytt för
slag, som skall underställas riksdagen. Även i detta nya lagförslag har 
epileptikerna, trots kraftiga invändningar från flera håll, givits en sär
ställning innebärande att för epileptiker som önskar ingå äktenskap 
skall föreligga upplysningsplikt. Förbundet önskar få bort denna skriv
ning ur lagförslaget. 

Den s k fria listan för läkemedel bör revideras oftare, då nya medici
ner ofta inte kan ordineras av ekonomiska skäl. 

I vårdhänseende bör de krampsjuka inordnas under neurologivården, 
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både inom den öppna och den slutna vården, för att därigenom ges en 
mera effektiv organisation och få frågan om huvudmannaskapet fast
ställd. 

Riksförbundet för svensk epileptikervård ser som en av sina vikti
gaste uppgifter att sprida upplysning om epilepsi. Vi vill — framhåller 
förbundet — försöka får bort de fördomar som allmänheten har om 
denna sjukdom. Förbundet utger ett epileptikermärke, ett blått emalj
märke med ett brinnande ljus, samt ett identitetskort. Förbundet vill 
öka kännedomen om detta märke, dels bland de sjuka, dels bland 
allmänheten, poliser och ambulanspersonal. 

Isolering och kontaktlöshet 

Isolering drabbar ofta kroniskt psykiskt sjuka utskrivna från mental
sjukhus eller långvarigt vårdade i öppen psykiatrisk och socialmedicinsk 
praxis. Då patienten lämnar sjukhuset lämnar han också den studie
cirkel- och sysselsättningsverksamhet, som numera finns på mentalsjuk
husen, men som endast är avedd för inneliggande patienter. 

Ofta blir isoleringen och kontaktlösheten, som patienten inte själv 
förstår bryta, en kraftigt bidragande orsak till att han på nytt måste 
intagas på sjukhuset. 

Denna isolering måste brytas och Svenska föreningen för psykisk 
hälsovård ser det som en mycket angelägen uppgift. Den har startat 
klubbverksamhet i Stockholm för sådana patienter, som kommer att få 
möjlighet att träffas, umgås, dricka kaffe och ha det gemytligt ett 
par kvällar i veckan. Verksamheten ledes av en kvalificerad person och 
det finns psykiater tillgänglig som konsult. Dessutom kommer studie
cirklar av olika slag att anordnas i samarbete med Liberala Studie
förbundets konsulenter för psykiskt handikappade. 

Föreningen har även ordnat seminarier för vidare utbildning av 
observationsklasslärare i Stockholm och ett angeläget önskemål är för 
närvarande att utvidga denna verksamhet till andra städer. 

Föreningen bildades 1931 på initiativ av professorn i psykiatri Viktor 
Wigert för att göra en insats på den psykiska folkhälsans område. Den 
har haft och har en mångskiftande verksamhet med föreläsningar, kur
ser, möten och diskussioner, den har gett ut skrifter och framställt 
filmer och ljudband. Mentalhygienisk rådgivningsverksamhet har star
tats i Västerås, Södertälje och Östersund samt mentalhygienisk verk
samhet på vissa institutioner. 1961 bildades efter en landsomfattande 
insamling PS-fonden med uppgift att ekonomiskt stödja mentalhygie-
niskt arbete inom och utom föreningen. 
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Mer omsorg om utvecklingsstörda 

Riksförbundet FUB (för utvecklingsstörda barn) bildades 1952 och 
har nu 92 lokalavdelningar med ca 10 000 medlemmar, huvudsakligen 
föräldrar. Man är i stort sett tillfredsställd med det våren 1966 fram
lagda lagförslaget Omsorger om psykiskt utvecklingshämmade (SOU 
1966: 9), som i väsentliga delar tagit upp FUB:s eget program. 

Särskilt pekar man på att förslaget ställer krav på ett rikare register 
av omsorger och syftar till en mera omfattande täckning av behoven än 
som hittills förekommit. Av 80 000 å 100 000 utvecklingsstörda (drygt 
1 procent av folkmängden) åtnjuter föga mer än en fjärdedel omsorger 
av annat slag än förtidspension som, på grund av psykisk utvecklings
störning, utgår till drygt en halv procent av folkmängden i åldern 16— 
66 år. Även om många vuxna utvecklingsstörda kanske klarar sig hygg
ligt själva, eventuellt med hjälp av förtidspension, skulle dock aktive
rande insatser, t ex möjligheter till placering på skyddade verkstäder 
och på inackorderingshem för utvecklingsstörda, behöva förekomma i 
avsevärt ökad utsträckning. Särskoleundervisningen som nu bara når 
0,4 procent av befolkningen i den obligatoriska skolåldern skulle sanno
likt efterhand behöva öka sin kapacitet till det dubbla och dessutom 
kompletteras med förskoleundervisning, yrkesundervisning och arbets-
träning som nu endast förekommer i ringa utsträckning. Fritidsverksam
heten är helt underdimensionerad, anser man. Dessutom krävs en vä
sentligt utbyggd samverkan mellan samhälleliga organ och de familjer 
som själva medverkar i omsorgerna om utvecklingsstörda barn och som 
nu ofta lämnas i stark bundenhet och isolering och utan tillräckligt stöd 
i form av t ex konsultations- och avlösningsservice. 

För vissa särskilt svåra fall, däribland dubbel- och flerdubbelhandi-
kappade, överförs ansvaret med början av 1967 från staten till lands
tingen. Trots förbättringar under senare år, är omsorgerna om denna 
hårt drabbade grupp ofta helt otillräckliga, i vissa fall även kvalitativt, 
och i det avseendet anser sig FUB ha skäl att begära en mycket väsent
lig fortsatt utveckling. 

Men, säger FUB, skall den avgörande förbättring för de utvecklings
störda som lagförslaget syftar till verkligen efterhand kunna praktiskt 
genomföras, krävs i första hand en mera realistisk personalplanering än 
som hittills förekommit, ty annars kommer som hittills bristen på kvali
ficerad personal av alla kategorier att utgöra ett hinder. Dessutom 
måste det uppspårande arbetet intensifieras, så att man verkligen når 
alla som är i behov av omsorger. 
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Friska och handikappade barn leker^bra tillsammans. (Foto Björn Myrman/OPUS) 



100 års arbete bland döva 

Sveriges Dövas Riksförbund är en organisation för kulturellt arbete 
bland de svårt hörsel- och talhandikappade. Den har bedrivit sin verk
samhet i snart 100 år (sedan 1868) och har över 4 000 medlemmar. 
Totalt finns i landet över 10 000 döva människor. Förbundet har 54 
lokalföreningar spridda över hela landet. 

Huvudkontoret ligger i Borlänge. Förbundet har begärt anslag till 
denna centralbyrås verksamhet. Byråns arbete säges vara av oerhörd be
tydelse för de döva. Den är i dag den enda instans, dit de kan vända 
sig för att få råd och hjälp i personliga och sociala och även kulturella 
frågor. 

Förbundet påpekar, att vårt moderna och allt mer socialt och tek
niskt utvecklade samhälle är byggt för dem som kan höra. De döva 
och svårt hörselskadade blir därför allt mer isolerade, och då denna 
samhällsgrupp, på grund av sitt språkhandikapp, som är en följd av 
dövheten, är beroende av teckenspråket för kommunikation inbördes 
och genom tolkar med omvärlden, är en utökning av förbundets service
möjligheter absolut nödvändig. De döva kan inte som andra använda 
telefon när de behöver kontakt med omvärlden, de kan inte få samma 
service som de hörande via radio, TV och press. Språket och dövheten 
lägger hinder i vägen. 

Verksamheten finansieras helt genom medlemsavgifter och egna in
samlingar. Förbundet tycker dock att det är helt oförenligt med svensk 
social rättvisa att SDR skall vara hänvisat till insamlingar och lot
teriet, vilket är liktydigt med tiggeri, för att kunna upprätthålla en 
absolut nödvändig social och kulturell service åt landets döva. Andra 
handikapporganisationer får årliga statsanslag. Genom vissa språk- och 
kontaktsvårigheter kan de döva inte heller konkurrera om lottförsälj-
ning och insamlingar. 

Förbundet har i 76 år gett ut en tidning, SDR-kontakt, som utkom
mer med 12 nummer per år för information. Det är angeläget, att man 
får medel till fortsatt utgivning. Dessutom utges ett särskilt medlems
blad, SDR-Aktuellt, för interna meddelanden. Förutom lokalföreningar
na stöder förbundet 3 ungdomsklubbar, 15 idrottsföreningar, 11 motor
föreningar, 6 schackklubbar och 7 bridgeklubbar. 

Förbundet är huvuddelägare i Stiftelsen Carlborgsons gård i Leksand, 
som sedan 1961 utgjort ett kulturellt centrum för de döva. 

Bland önskemål förbundet har märkes i övrigt: 
Tryckning och utgivning av en svensk teckenspråksbok. 
Anställning av kuratorer för döva i varje landsting. 
Utbildning av och ersättning till tolkar för döva. 
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Medel att utveckla teckenspråket. 
Stipendier till döva, som önskar deltaga i fortbildningskurser så att 

de kan ta ledigt från förvärvsarbete under kurstiden. 
Lösning av frågan om de dövas åldringsvård. Placerade på ålderdoms

hem för hörande utan att kunna få kontakt vare sig med personal eller 
med patienter är de döva åldringarna ohyggligt isolerade. 

Lösning av de dövblindas problem. 
Statlig invaliditetsersättning som kompensation för de stora merkost

nader dövheten medför. (De döva är utestängda från det mesta de 
betalar skatt och avgifter för, påpekar deras organisation. De kan inte 
utnyttja samhällets förmåner.) 

Program i TV om döva och deras problem samt program för döva 
med text och på teckenspråk. 

Man hoppas att gården i Leksand skall kunna utbyggas så att man där 
kan driva en folkhögskola. Förbundet vill även anställa en riksinstruktör 
för de dövas interna studieverksamhet. 

Förbundet har en mångskiftande verksamhet: föreningsverksamhet 
för att bryta de dövas isolering, ungdomsverksamhet, bildningsverksam
het bland ungdom och vuxna, verksamhet bland döva pensionärer för 
bättre åldringsvård, kurser i teckenspråk, utveckling av de dövas språk
förståelse, utdelning av premier till elever vid dövskolorna, motor-
och idrottstävlingar, schack- och bridgetävlingar. 

Information om hörselskadorna 

Hörselfrämjandets Riksförbund är en intresseorganisation för de hör-
selhandikappade. Hörselfrämjandet bildades 1921 och består av såväl 
hörselhandikappade som hörande. Det arbetar för hörselskadade barn, 
föräldrar till hörselskadade barn, ungdomar samt vuxna hörselskadade. 
Verksamheten bedrivs dels från ett centralt kansli och dels från läns-
ooh lokalföreningar. Medlemsantalet uppgår till 14 000. Statsbidrag har i 
över 30 år utgått till vissa delar av verksamheten. 

HF bedriver bl a rehabiliterings- och studieverksamhet. Ett fler
tal verksamheter har startats av HF som sedermera överförts på det all
männa. Som exempel härpå kan nämnas förskoleverksamhet, hörap-
paraturutprovning, intensivrehabilitering. Sin uppgift vill HF fylla ge
nom att sprida information om hörselskadornas problematik och lämna 
vederhäftig upplysning om de hjälpmedel som står till buds för be
kämpande av hörselskadornas verkningar. Förbundet anordnar special
undervisning för hörselskadade, ger sakkunnig vägledning till hörselvår-
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dande institutioner, ger råd i sociala och ljudtekniska frågor och söker 
att genom ett berikande föreningsliv, bildningsverksamhet osv motverka 
de hörselskadades isolering. 

HF lämnar bland annat i kursform information till föräldrar till 
hörselskadade barn och bedriver ungdomsverksamhet genom folkhögsko-
lekurcer och ungdomsklubbar. Förbundet utger medlemsbladet Auris. 

Brister i dövskoleväsendet 

Den utveckling av dövskoleväsendet som skett under senaste åren häl
sas med stor tillfredsställelse av målsmännen till dessa barn, framhål
ler Riksförbundet Döva Barns Målsmän. Emellertid kvarstår en del 
brister som är oroande. Den i utredningen »Grundskola för Blinda och 
Döva», december 1964, bebådade nya yrkesskolan för döva ungdomar 
motses av målsmännen med allra största förväntan. De anser att den 
nuvarande utbildningen vid s k fortsättningsskolor ej berättigar till 
benämningen yrkesskola. Med hänsyn till näringslivets krav på god 
yrkesutbildning samt den stora betydelsen för individen på sikt, som 
en god yrkesutbildning har, borde extraordinära åtgärder och resurser 
omedelbart tillgripas för att åstadkomma en bättre yrkesutbildning för 
både pojkar och flickor, intill dess att den nya yrkesskolan är färdig. 
Att finna glädje i sitt arbete, att kunna hävda yrkesskicklighet, att 
ha en tryggad utkomst, framstår, inte minst för de handikappade, som 
något av det väsentligaste här i livet. 

Grundskolan, som nu är under utveckling, har ej den tillgång på 
lärare som önskvärt vore. Detta medför att klasserna vid en del skolor 
är för stora (10—12 elever). Vidare blir uppkomna lärarvakanser 
svåra att ersätta. Undermålig lärarkraft kan ej uteslutas vilket allt gör 
att optimal utbildning ej kan uppnås. Läroböcker och åskådningsma-
teriel framställda efter moderna pedagogiskt-psykologiskt prövade samt 
väl meriterade metoder bör tillföras skolorna i betydligt ökad omfatt
ning. Särskilt gäller detta låg- och mellanstadiet. Den tekniska utrust
ningen och upprustningen bör vara föremål för kontinuerlig uppfölj
ning och förstärkning. 

Fritidssysselsättningen för barnen synes nu vara på väg att lösas på 
ett tillfredsställande sätt genom att anslagsgivande myndigheter numera, 
efter framställning från DBM, har bättre förståelse för detta behov än 
tidigare. 
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Att göra något av en fjäder . . . 

Minns ni Röda fjädern? 
Det var i början av april 1965 som svenska folket gick omkring med 

en röd fjäder på rock- eller kappslaget. 
Lennart Hyland hade hämtat idén från Japan. Under olympiaden 

där hade han sett japanerna gå omkring med sådana röda fjädrar. Det 
var en välgörenhetsaktion. Hyland tog med sig fjädrar hem och satte 
i gång. Sveriges Radio och Sveriges Lions-klubbar engagerades för en 
av de största insamlingskampanjer som varit. Aktionens lotteri på 
4 miljoner lotter var det största som någonsin anordnats. Det blev en 
väldig efterfrågan på fjädrar, många kom inte över några och bjöd 
nästan vad som helst för att få en. I Hylands Hörna blev det stort 
uppbåd och lokala jippon ordnades på en mängd platser i landet. Det 
lilla Jämtland hävdade sig bäst i en tävling mellan länen. När aktionen 
var genomförd, stod man där med nära 12 miljoner i behållning. 

Vad har sedan skett? 
De insamlade medlen förvaltas av stiftelsen Fokus, till vilken dr 

Sven-Olof Brattgård i Göteborg tog initiativet. Den bildades i slutet av 
år 1964 och avser att ordna bostäder, service, terapi och arbete åt de 
svårast rörelsehindrade. Dessas antal har beräknats till 1 000. Här syf
tas således på personer, som har svårt att klara sig själva även i en 
invalidlägenhet. 

Man har tänkt på olika bostadsformer. Hotell betecknar en form av 
bostad, där lägenheterna är samlade i större grupper med gemensam
ma serviceorgan (motsvarande studenthotell eller kollektivhus). Bland 
hyresgästerna skall ske en viss fördelning mellan handikappade och 
icke handikappade. Hem av tre olika typer avser bostäder, insprängda 
i det övriga bostadsbeståndet och som har tillgång till skyddad verk
samhet. 

Stiftelsens första hus för handikappade uppfördes i Hovas utanför 
Göteborg. Detta hus var planerat för andra ändamål, men köptes av 
stiftelsen och ändrades under byggtiden för att passa de hyresgäster, 
som skall bo där. Varje bostadsenhet omfattar rum och toalett. Man 
har gemensamt kök, sällskapsrum, behandlingsrum och arbetslokaler. 

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. Ordförande i styrelsen är dr Bratt
gård. Huvudmän är en rad organisationer. Verksamheten bedrives även 
regionalt. 

Tre arbetsgrupper finns: en arkitektgrupp, en arbetsmarknadsgrupp 
och en servicegrupp. Den sistnämnda skall utreda kraven på service 
för hyresgästerna i Fokus-husen. 
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Och så en liten presentation av vad stiftelsen hittills gjort och av 
vad som planeras. 

I Lund planeras ett bostadshus om ca 30 lägenheter för gravt handi
kappade jämte serviceutrymmen (kök, matsal, sällskapsrum, behand
lingsrum och sysselsättningsutrymmen). Huset skall inrymma lika många 
(ca 30 st) lägenheter för friska människor. 

Med Kalmar har träffats avtal om att mot ett lån från stiftelsen om 
1 milj kr för uppförande av en skyddad verkstadsbyggnad, där Fokus 
för sitt klientel får disponera ett avgränsat utrymme, skall stiftelsen 
Kalmarhem under år 1967 inom stadsdelen Berga bygga ett bostads
hus, i vilket Fokus får hyra 12—15 invalidvänliga lägenheter med 
gemensamma serviceutrymmen. 

överläggningar med Växjö ägde rum våren 1966. Man enades om 
att ca 8 000 kvm2 ställes till förfogande för ett bostadsbygge om ca 30 
lägenheter i enplansbyggnader och med gemensamma serviceutrymmen. 
Fastigheten skall uppföras i kommunal regi och därest bostadskvot kan 
ordnas räknar man med att kunna börja bygget omkring årsskiftet 
1966—1967. Av de 30 lägenheterna är 15 avsedda för gravt handi
kappade och 15 för friska. 

I Varberg alt Falkenberg planeras ett bygge om lika många lägen
heter som i Växjö. Samma i Skövde. I Örebro har en centralt belägen 
tomt ställts i utsikt. Här skulle det bli 30 + 30 lägenheter. 

I Norrköping invigdes våren 1966 Hageby Centrum, en mönsteran
läggning för handikappade. Alldeles i närheten av denna och med en 
kulvertförbindelse planeras ett bostadshus, där man räknar med ett 
antal handikappvänliga lägenheter. 

I Linköping finns ett trängande behov av bostäder för handikappade 
och förhandlingar har förts om ett hus inom det s k Ryd-området. 

Västerås har planer på att i det s k Vallby-området bygga ett handi
kappcentrum och i närheten därav ett 20-tal invalidvänliga lägenheter. 

Med Mölndals stad och med Göteborgs och Bohus läns landsting 
pågår förhandlingar om uppförande av bostäder för gravt handikappa
de i närheten av planerat nybygge för skyddad verkstad. Det gäller 
här ett 15-tal lägenheter för handikappade och lika många för friska 
personer. 

I Uppsala planerar stiftelsen uppförande av en »regionanläggning», 
dvs bostäder för 30 handikappade med all erforderlig service samt 30 
lägenheter för friska personer. 

Det första Fokus-bygget i Norrland planeras i Sundsvall. 
I studentstaden Krokslätt i Göteborg, där man planerar att bygga 
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bostäder för ca 1 600 studenter, har stiftelsen beretts tillfälle att med
verka i planlösningen av 16 bostäder för handikappad ungdom. Stif
telsens arkitekter har här samarbetat med studentkårernas arkitekt. 

Vid bostadsbyggandet utgår statliga lån. För invalidlägenheterna 
också det särskilda invalidbostadsbidraget. För byggnadskostnader och 
inredningskostnader, som icke täckes på annat sätt, svarar stiftelsen. 

Då den handikappade själv hyr sin bostad av stiftelsen är utgångs
punkten den, att han själv genom egen arbetsinsats eller förtidspen
sion med pensionstillägg skall svara för boendekostnaden (bostad, mat, 
städning). För en del handikappade — särskilt de som inte kommer i 
åtnjutande av full ATP — torde deras egna ekonomiska resurser inte 
räcka till för denna kostnad. I princip bör den täckas av allmänna 
medel. Detta förhållande bör regleras genom särskilda avtal eller ge
nom beslut av riksdagen (vårdlagen). Under en övergångsperiod får 
Stiftelsen Fokus vara beredd att täcka en del av boendekostnaderna. Sam
hällets stöd åt de handikappade bör enligt stiftelsens uppfattning följa 
den av Socialpolitiska kommittén och Barnanstaltutredningen förorda
de »kontantprincipen». 
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Anpassning till Liv och Arbete 
Av rektor NILS HÅKANSSON 

I vårt land är det relativt väl sörjt i fråga om utbildning och under
visning av vissa utvecklingshämmade. Många olika faktorer har aktivt 
bidragit till att våra utvecklingshämmade i dag har anpassat sig bättre 
i och till sin egen situation. Vår svenska särskola framvisar idag klart 
bättre siffror beträffande de särskoleelever som helt eller med någon 
hjälp klarar arbete, bostad och fritid. Även de utvecklingshämmade 
som vårdas på vård- eller arbetshem framvisar allt bättre resultat 
beträffande utveckling, mognad och anpassning. I detta sammanhang 
får ej glömmas bort landstingens insatser beträffande bl a standard
höjningen på institutioner av olika slag, bättre tillgång till specialister 
som t ex läkare, psykologer, sjukgymnaster och talpedagoger, utökning 
av antalet befattningshavare vid institutionerna samt icke minst in
rättandet av externa skol- och vårdenheter. 

Under senare år har införandet av s k ADL-träning (Activities of 
Daily Living) och inrättandet av skyddade verkstäder ytterligare bi
dragit till att bredda och vidga den s k »vårdsidan» för utvecklings
hämmade. Tyvärr går en god del av de resultat som uppnås härvidlag 
till spillo därför att möjligheterna för den utvecklingshämmade att, 
efter avslutad skolgång eller arbetsträning, erhålla någon form av ar
bete är så utomordentligt begränsade. Endast i viss utsträckning och 
efter särskild träning kan den utvecklingshämmade arbetaren konkur
rera med s k normal arbetskraft på den allmänna arbetsmarknaden. 
Som regel krävs därför att bl a skyddade verkstäder inrättas. Erfaren
heterna från flera europeiska länder, främst från Holland, visar att 
utvecklingshämmade i hitintills icke känd omfattning kan beredas ar
bete i skyddad verksamhet och därmed också inpassas i ett normalt 
samhällsliv. Denna sociala anpassning är en fråga av yttersta vikt, som 
nära sammanhänger med tillgången på lämpligt arbete. En förutsätt
ning för framgångarna t ex i Holland har varit ett metodiskt planerings
arbete när det gäller den skyddade verksamhetens utformning, arbets
ledning, inriktning etc. 

I vårt land finns det något mer än 26 000 människor i produktiva 
åldrar som uppbär invalidpension på grund av psykisk utvecklings
hämning. Med ledning av ytterligare erfarenheter bör det finnas ca 
10 000 som efter speciell träning kan inpassas i skyddade verkstäder. 
I Sverige finnes f n endast plats för ca 500 utvecklingshämmade. 

Rätten till arbete är inskriven som en av de fundamentala mänsk
liga rättigheterna i FN:s rättighetsdeklaration. Den betydelse vetskapen 
har för individen att han eller hon delvis kan försörja sig själv och inte 
behöver ligga samhället till last, kan inte överdrivas. För personlighetens 
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utveckling är medvetandet härom av fundamental vikt. Saken har också 
en samhällsekonomisk sida som inte är oväsentlig. Inrättandet av skyd
dade verkstäder för utvecklingshämmade bör bespara vårt samhälle 
stora vårdkostnader på längre sikt. 

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn tog våren 1964 initia
tivet till en stiftelse för främjande av skyddade verkstäder för utveck
lingsstörda ungdomar, i vilken Svenska Röda Korset och Svenska Scout
förbundet aktivt medverkar och stöder. Stiftelsen har sedermera an
tagit namnet FUB:s Stiftelse ALA — Anpassning till Liv och Arbete. 
De statliga tillsyningsmyndigheterna (Arbetsmarknadsstyrelsen, Medi
cinalstyrelsen och Skolöverstyrelsen) visade redan vid stiftelsens bildan
de stort intresse för dess planerade verksamhet och har givit och ger 
stiftelsen sitt stöd. 

Stiftelsens uppgift är att i Uppsala etablera en skyddad verkstad, 
ordna inackorderingshem och vuxenundervisning, genomföra fritidspro
gram, ge personalutbildning, sprida information och till dessa kompo
nenter knyta en kvalificerad tvärvetenskaplig forskning, som täcker 
de angivna områdena. 

Skyddad verkstad 

Stiftelsen har hyrt ändamålsenliga verkstadslokaler inom f d Nymanbo
lagen i Uppsala. Cirka 50—60 psykiskt utvecklingshämmade av båda 
könen beräknas kunna beredas arbete i den skyddade verkstaden. Verk
staden disponerar tre plan förutom ett källarplan för omklädningsrum 
och lagerutrymmen. I och med att hiss finnes mellan de olika vånings
planen och att det finnes rullstolstoaletter inom varje våningsplan 
inklusive omklädningsrum kan stiftelsen även bereda arbete för fysiskt 
handikappade utvecklingshämmade. Verkstadslokalerna ligger i nära 
anslutning till statliga omskolnings- och utbildningscentra för andra 
handikappade. Gemensam matsal är inrymd inom anläggningen. 

Det är stiftelsens förhoppning att i den skyddade verkstaden ge den 
utvecklingshämmade möjlighet att lära sig att handskas med maskiner 
och verktyg, uppöva arbetsrytm m m. Arbetet kommer att ske i en 
miljö som är utan konkurrens från normal arbetskraft och arbetet ska 
vara anpassat efter den utvecklingshämmades egen prestationsförmåga, 
tempo m m. Målet med arbetet i verkstaden skall vara att ge den 
utvecklingshämmade ett arbete som är likt andra i en realistisk miljö 
samt i vissa fall genom arbetet förbereda honom eller henne till en 
placering i öppen industri eller till yrkesutbildning inom vuxenunder-
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visningens ram. För sitt arbete skall den utvecklingshämmade erhålla 
lön, vilket är en ytterst stimulerande faktor för att öka prestationsför
mågan, aktiviteten och självtilliten. 

Inackorderingshem 

Efter förhandlingar med bostadsstiftelsen Uppsalahem har denna bo
stadsstiftelse uppfört två stycken inackorderingshem inom kvarteret 
Diset (beläget i det s k Gränbyområdet i Uppsala). Inackorderings
hemmets enheter är förlagda i vanlig bostadsbebyggelse för att verk
samheten ska bli så utåtriktad som möjligt. Under helt moderna för
hållanden kan de utvecklingshämmade här erhålla träning till bästa 
möjliga sociala funktionsduglighet. Varje enhet fungerar som en familje
enhet. Bostäderna är belägna i en av de nyaste stadsdelarna i Uppsala 
med goda allmänna kommunikationer till arbetsplats och till stadens 
centrum. Inackorderingshemmen är inrymda i vanliga hyreshus. De 
två hemmen omfattar tre lägenheter vardera. Dessa inrymmer var och 
en två dubbelrum, tre enkelrum, ett vardagsrum, ett familjekök med 
matvrå. Sammanlagt 42 personer av båda könen kan bebo de båda 
hemmen. Till varje inackorderingshem finnes källarplan som inrym
mer vartdera ett hobbyrum, tvättstuga med helautomatisk tvättmaskin 
och strykmangel, bastu, förråd m m. I och med lägenheternas utform
ning ges många verklighetstrogna tillfällen till social funktionsträning 
(ADL-träning), t ex att laga sin mat, tvätta sina kläder, tvätta och 
mangla sitt sänglinne, städning m m. Målet med verksamheten på in
ackorderingshemmen skall vara att lära den utvecklingshämmade att 
bo och verka i en vanlig boendeform samt i vissa fall förbereda honom 
till att själv kunna bebo en bostad ute i den öppna hyresmarknaden. 
Inackorderingshemmen överlämnades till stiftelsen den 1/7 1966. 

Med utgångspunkt från erfarenheter som gjorts i skyddade verkstä
der i Sverige och i övriga europeiska länder har man konstaterat att 
den utvecklingshämmade lyfts upp mer eller mindre ur sitt passiva 
tillstånd. Den nya aktiviteten kan ta sig uttryck i bl a bättre presta
tionsförmåga, ansvarskänsla och uthållighet samt att den utvecklings
hämmade själv börjar ställa krav på sin omgivning bl a med tanke 
på sin fritid. Till skillnad från normalbegåvade kan den utvecklings
hämmade till en början ej själv planera sin fritid utan behöver hjälp 
med detta. En allmänbildande systematiskt upplagd vuxenundervis
ning, en metodisk individuell träning i social fostran och ett väl utar
betat fritidsprogram skall därför bedrivas parallellt med arbetet i verk-
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staden. Verksamhetens art, både i fråga om vuxenundervisning och fri
tidsprogram skall upporganiseras så utåtriktat som möjligt varvid stor 
hänsyn skall tagas till varje utvecklingshämmads egna behov och önsk
ningar. Den praktiska målsättningen med fritidsverksamheten bör där
för bli att försöka integrera de utvecklingshämmade i samhällelig fri
tidsservice samt till aktivitet inom olika föreningar. 

Det är synnerligen angeläget att en central insats beträffande forsk
ning kring utvecklingshämmades anpassning till liv och arbete kom
mer till stånd. Stiftelsen har därför för avsikt att till projektets olika 
praktiska delar bedriva en omfattande tvärvetenskaplig forskningsverk
samhet. Till stiftelsen finnes anknuten en forskningsrådgivargrupp, vars 
ledamöter f n representerar följande olika vetenskapsgrenar: social
medicin, psykiatri, neurologi, sociologi, fysiologi, psykologi, pedagogik 
och rehabilitering. Stiftelsens planerade forskningsverksamhet kommer 
att ledas och delvis även utföras av ett eget forskningsteam bestående av 
en forskningsläkare (psykiatriker), en psykolog och en kurator. För ut
förande av viss forskning har till stiftelsen knutits en del undersöknings
ledare, vilka är verksamma inom Uppsala universitet. 

Programmet för den samlade forskningsinsatsen är bl a 
att studera och utarbeta metoder för prövning och bedömning av psy

kiskt utvecklingshämmades möjligheter till sysselsättning i industri
ellt arbete respektive skyddad verkstad, 

att utarbeta strukturerade metoder för utbildning, inlärning och trä
ning av de psykiskt utvecklingshämmade, 

att utveckla sådana tekniska hjälpmedel och pröva nya industriella 
serier eller maskiner som kan vara ägnade att underlätta psykiskt 
utvecklingshämmades arbetsvillkor eller öka området för deras er
farenheter, 

att studera attityder och attitydförändringar hos de psykiskt utveck
lingshämmade — liksom attityderna hos omgivningen gentemot des
sa — före, under och efter en utbildnings- och arbetsperiod, syf
tande till största möjliga anpassning till arbetsliv och samhälle, 

att sammanfatta de vunna erfarenheterna till ett program som mera 
generellt kan användas för den framtida samhällsanpassningen av 
denna omfattande handikappgrupp. 

De delprojekt som hitintills planlagts och som f n påbörjats inom 
forskningsverksamheten omfattar bl a följande: 

En allmän medicinsk bedömning samt psykiatrisk beskrivning av de 
psykiskt utvecklingshämmade som kommer att beredas plats vid stif-
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telsens skyddade verkstad och inackorderingshem, kliniskt-fysiologiska 
undersökningar, funktionsdiagnostiska och psykometriska undersökning
ar, omfattande bl a kontinuerligt studium av elevernas beteendeut
veckling, personlighetsdrag, kunskaper och social kompetens, studium 
av sambandet mellan motoriska färdigheter och arbetskapacitet hos 
de psykiskt utvecklingshämmade, studium av de psykiskt utvecklings-
hämmades verbala förmåga med hänsyn till de krav som en arbets
situation ställer i verbalt hänseende, utarbetande av prov i samhälls
kunskap och samhällsorientering, inlämingspsykologiska och utbildnings
metodiska undersökningar, omfattande bl a analys av utbildningspro
gram, instruktionsmetodik och social funktionsträning, teknisk-psykolo
giska undersökningar, attitydstudier av omgivnings- och föräldrareak
tioner. Samtliga dessa delprojekt utgör integrerade beståndsdelar av hu
vudprogrammet och förväntas kunna ge väsentliga bidrag till strävan 
att finna de lämpligaste formerna för psykiskt utvecklingshämmade 
ungdomars yrkes- och samhällsanpassning. 

Det är stiftelsens förhoppning att med utgångspunkt från projektets 
olika praktiska delar och den planerade forskningen bedriva informa
tionsverksamhet. Denna information kommer att tillställas olika stat
liga och kommunala myndigheter för att på så sätt bl a stimulera in
rättandet av skyddade verkstäder för utvecklingshämmade och in
ackorderingshem. Parallellt med denna information hoppas stiftelsen 
kunna bedriva viss upplysningsverksamhet för att bl a rikta arbets
marknadens uppmärksamhet till att placera arbetsobjekt i skyddade 
verkstäder och verka för ökad förståelse för utvecklingshämmade, enär 
fördomar och vanetänkande fortfarande i hög grad bestämmer den mo
derna samhällsmedborgarens attityder gentemot de utvecklingshäm
made. 

Folkhögskolekurs för f d särskoleelever 

Undervisning för vuxna som inte är handikappade anses i vårt land 
vara en angelägenhet som samhället bör stödja. Detta sker i form av 
statliga och kommunala bidrag, framför allt vid studiecirkelverksam
het av olika slag, men även till ren skolverksamhet som t ex vid folk
högskolor och slutligen i form av bidrag till förenings- och klubbverk
samhet. Flertalet av de psykiskt utvecklingshämmade kan inte delta 
i eller utnyttja denna undervisning. Denna brist har blivit allt mer 
kännbar eftersom många utvecklingshämmade under senare år fått mer 
kontakt med omvärlden än tidigare. Detta gäller förutom från sär-
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Från ett inackorderingshem i Uppsala: Kök med matplats och ett dagrum. 

skolan utskrivna även utvecklingshämmade som vårdats på olika insti
tutioner och som efter viss rehabilitering fått möjlighet att få komma 
ut i samhället eller som arbetar i skyddade verkstäder m fl grupper. 
För många av de vuxna utvecklingshämmade inträder en sen eftermog
nad som det gäller att tillvarata på olika sätt. Vidare har många utveck
lingshämmade blivit mer och mer medvetna om sin särställning i sam
hället och därigenom fått ökat behov av kunskap om sin omgivning. 
Den kontinuerliga utveckling som f n sker i vårt samhälle medför be
hov av nya kunskaper och färdigheter som de inte kunnat inhämta 
under åren i särskolan. Slutligen bör även omnämnas behovet att ge 
de utvecklingshämmade fortsatt undervisning för att de vuxna skall 
kunna vidmakthålla de kunskaper och färdigheter som de tidigare kan 
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ha tillägnat sig under skoltiden. Alla dessa olika faktorer pekar på att 
nya aktiverings- och reaktiveringsåtgärder bör insättas för de vuxna 
utvecklingshämmade. 

Under tiden 15 maj—9 juli 1966 anordnade Kjesäters folkhögskola 
och ledarutbildningsinstitut i Vingåker en folkhögskolekurs för f d sär
skoleelever. FUB:s Stiftelse ALA har därefter fortsatt med denna för
söksverksamhet med vuxenundervisning som förlagts till stiftelsens in
ackorderingshem i Uppsala. Stiftelsen har dels anordnat en kurs un
der tiden 28/8—22/10 samt en kurs under tiden 30/10—17/12 1966. 

Vilket mål och program har tillämpats under dessa kurser? 
Manuell och teoretisk undervisning har kombinerats till en menings

full enhet, där elevens erfarenhetsvärld ständigt underhålles och för
nyas och där kunskapsinhämtande, uppträning av manuella färdigheter, 
etisk fostran, fysisk träning, social träning och — ej att förglömma — 
fritt skapande, noga avväges efter varje elevs individuella behov och 
prestationsförmåga. Vid all verksamhet inom kurserna har eftersträvats 
att elevernas självförtroende ständigt starkes och att elevernas utveck
ling beträffande intellektuell, social och emotionell mognad blir lugn 
och harmonisk. 

Uppläggningen av kurserna i Vingåker respektive Uppsala skiljer sig 
på så sätt att kursen i Vingåker bedrivits vid en vanlig folkhögskola 
med heltidsanställda lärare (särskollärare och folkhögskolelärare) till 
skillnad från Uppsala där undervisningen till största delen skett i stu
diecirkelform. Som ovan omnämnts har båda kurserna förlagts till stif
telsens inackorderingshem, vilka erbjuder rika möjligheter till en ade
kvat och systematiskt upplagd social funktionsträning. Under dessa 
kurser har därför framför allt praktisk vardagskunskap delgivits ele
verna dels i praktisk social funktionsträning och dels i teoretiska ämnen. 
Undervisningen i Uppsala har dels ombesörjts av särskollärare i kun
skapsämne, dels av särskollärare i hemkunskap och dels av olika fack
pedagoger. 

Som exempel på studiecirklar som bedrivits i denna försöksverksam
het i Uppsala bör nämnas: svenska och matematik (handhas av sär
skollärare), skapande dramatik, konsthantverk, plastik och rytmik, nu
tidsorientering och samhällskunskap, religionskunskap, personlig stil, 
olycksfallsvård, hälsa och kondition, »lär känna Uppsala», sång, musik
avlyssning m m. Undervisningen har kompletterats med studiebesök 
och med besök av olika experter som kommit in som fackkunskap inom 
olika studiecirklar. Ett synnerligen viktigt ämne under kurserna har 
varit hemkunskap, där eleverna bibringats kunskaper och färdigheter 
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i att t ex laga sin egen mat, tvätta sina egna kläder, tvättkunskap, 
varukännedom, inköp av rätt vara till rätt pris m m. 

Det mest positiva under kurserna har varit elevernas strålande ar
betsmotivation och deras växande självtillit. Eleverna har på en för
vånansvärt kort tid lärt sig att klara en modern boendemiljö där krav 
har ställts att klara sig själv. Vidare kan konstateras att eleverna succes
sivt började ta egna initiativ, t ex att själva planera sin fritid under 
kvällar och veckoslut. Påtagligt goda resultat kan även framvisas i de 
kunskapsinhämtande ämnena som t ex svenska och matematik, sam
hällskunskap m fl ämnen. Slutligen bör omnämnas att elevernas psy
kiska och fysiska kondition väsentligt förbättrades under kurstiden. 

Utan tvekan är denna försöksverksamhet med vuxenundervisning 
för utvecklingshämmade synnerligen angelägen och värdefull. Det åter
står att värdera resultaten från dessa kurser innan några rekommen
dationer bör framläggas hur vuxenundervisning för utvecklingshäm
made bör organiseras och genomföras. Låt oss betrakta dessa kurser så
som en försöksverksamhet, vars resultat så småningom skall ge en väg
ledning och eventuellt ge svar på de frågeställningar som finnes kring 
ett modernt rehabiliterings- och habiliteringsprogram för utvecklings-
hämmade. Självklart bör vuxenundervisning ingå i ett sådant program 
som enligt min och andras mening bör göras så variationsrikt och all
mänt vidgat som möjligt för att så många utvecklingshämmade som 
möjligt i lugn och harmonisk takt skall kunna utvecklas till nyttiga och 
lyckliga samhällsmedborgare. 

101 



Bryt isoleringen! 
Av redaktör KERSTIN LUNDBERG 

Att vara handikappad betyder ofta att vara isolerad från kontakt och 
gemenskap. Under mottot »Bryt isoleringen» firade Svenska röda kor
set sitt 100-årsjubileum 1965. Att bryta isoleringen för gamla, sjuka 
och handikappade är, i det sociala arbetet, en av Röda korsets viktigaste 
uppgifter. Handikappverksamheten får en allt större betydelse om man 
inser att bristen på kontakt kan vara ett lika svårt handikapp som nå
got annat. 

Redan i början av 1900-talet inledde Röda korset sitt sociala arbete, 
bl a genom skoltandvården och hemvårdarinneverksamheten. Det har 
sedan utvecklats undan för undan, trots att samhällets socialvårdande 
åtgärder utvidgats och socialförsäkringarna införts. Det finns alltid män
niskor som faller utanför paragraferna och det är inte alltid som eko
nomisk och materiell trygghet också ger emotionell trygghet. 

Den första renodlade handikappverksamheten startade Röda korset år 
1942, då hemmet för barn med gomdefekter upprättades på Lidingö. 
Lidingöhemmet, som det numera kallas, är avsett att ge talundervisning 
åt barn som på grund av läpp- eller gomdefekter inte har ett normalt 
tal. Arton barn från hela landet tar hemmet emot. De får stanna där så 
länge de behöver undervisning — i genomsnitt 3—6 månader. Ett lik
nande hem öppnades i Uppsala 1960 och drivs av RK:s Uppsaladistrikt 
och Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Röda korsets handikapparbete kan delas upp i två grenar, dels verk
samhet på institutioner, dels öppen verksamhet. 

Till institutionsverksamhet kan man kanske hänföra CP-förskolorna. 
Ända fram till 50-talet bidrog okunnighet och vidskepelse till att barn 
med cerebral pares (CP) fick ringa vård och hölls undangömda. CP-
barn med normal begåvning vistades ibland på sinnessjukhus. Men ge
nom upplysning ändrades synen på dessa och myndigheterna började 
inrikta sig på träning och vård. Arvikakretsen av Röda korset var den 
första rödakorsorganisationen som 1954 ordnade en CP-koloni där 
barnen kunde få sjukgymnastik och försöket i Arvika fick snart efter
följare i andra distrikt. Idag har Röda korset sju CP-förskolor där bar
nen förutom sjukgymnastiken får lekterapi och talträning. Och i Arvika 
finns en CP-central dit barnen får komma för att få en adekvat be
handling. 

Kontaktläger 

Vanan att umgås naturligt med handikappade kommer av träning. Så
dan får ungdomsrödakorsarna (URK) på de s k kontaktläger som som-
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Lilla Anna har med sammanbiten energi lärt sig samordna sina rörelser och kan efter 
träning på CP-förskolan krypa eller gå med gåbockar. (Foto Allan Schulman) 
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martid ordnas över hela landet. Denna viktiga verksamhet började 1960 
då Stockholmsdistriktet ordnade ett URK-läger för handikappade. På 
sex år har det hänt mycket med den verksamheten. 1964 hade man sex 
läger i landet, 1965 elva och sommaren 66 ordnade 24 rödakorsdistrikt 
nitton kontaktläger, som givit psykiskt och fysiskt handikappade ungdo
mar tillfällen till avkoppling och samhörighetskänsla och URK:arna 
chansen att tänka socialt, att visa medmänsklighet. 

I Kjellviken i Bohuslän prövades 1966 nya former för kontaktlägret 
med 27 URK:are och 23 psykiskt utvecklingshämmade ungdomar. Me
dan en del av URK:arna genomgick en ledarkurs fick gästerna sin egen 
utbildning. På förmiddagarna gymnastik, idrott och simning. Resten av 
dagen lektioner i hygien och praktiska uppgifter, såsom att lära sig 
använda pengar, träna siffror, handla, betala utan att kunna räkna, 
lära sig hur man uppträder i trafiken och mycket annat. Några flickor 
fick i uppdrag att växla pengar på banken, en svår uppgift som krävde 
självövervinnelse. Två av flickorna stod utanför banklokalen i tio minu
ter innan de vågade gå in. Idén med det annorlunda lägret var att ge 
de utvecklingshämmade ungdomarna självkänsla, något som man enligt 
lägerledningen lyckades ganska bra med. 

Det finaste med kontaktlägren är nog att kontakten mellan URK:are 
och handikappad ungdom oftast fortsätter efter lägrens slut. Många 
handikappade ungdomar har blivit aktiva medlemmar i URK. På 
särskolan Bingeby för utvecklingshämmade ungdomar på Gotland har 
man t ex bildat URK-föreningen Marsgaisten (ett gotländskt ord som 
betyder kall vind och framåtanda). 

I detta sammanhang bör också nämnas den vän- och telefontjänst 
som såväl vuxna rödakorsare som URK:are bedriver. Många distrikt 
och kretsar har aktiva medlemmar som kontinuerligt besöker handikap
pade på institutioner och i hem och som etablerar telefonkontakt med 
isolerade medmänniskor. Man uträttar ärenden som att handla, gå till 
biblioteket och byta böcker, läsa högt m m. 

Blind pensionär 

Ett fint exempel på hur enkelt det kan vara att bryta isoleringen om 
man bara har litet fantasi och företagsförmåga har några URK:are i 
Jämtland givit. De fick höra talas om en blind pensionerad man som 
p g a hjärnblödning också blivit rörelsehämmad och därför mycket säl
lan kunde komma ut bland andra. Tre URK-pojkar ville göra något 
för mannen och fann en lösning som är lika bra som unik. De hälsar 
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regelbundet på honom och tar honom med ut på — tandemcykel! En 

pojke cyklar med mannen, de andra skjuter på i uppförsbackarna. Och 

sedan går de hem till pensionären, hjälper honom att hugga ved och 

spelar ett parti schack med honom. Nästan alltid vinner mannen partiet. 

Utbytet av kontakten är ömsesidigt! 

Bland de handikappade finns missgynnade minoriteter, några så gott 

som bortglömda. De dövblinda, t ex, är en liten grupp svårt handikap

pade människor, som ofta lever i en värld av ensamhet, tystnad och mör

ker. Omkring 400 finns inregistrerade i Sverige, men man förmodar att 

antalet är större. 

Någon egen rikskonsulent har de dövblinda inte haft tidigare. Men 

ganska nyligen, på initiativ av De blindas förening, har Röda korset 

tillsammans med De blindas förening anställt en dövblindkonsulent, som 

ska medverka till att rikta strålkastarna mot de dövblindas problem och 

ge dem möjlighet att få kontakt med andra och en människovärdigare 

tillvaro. Hur mycket en konsulent behövs kunde flera av de dövblinda 

kursdeltagarna på Almåsa (de blindas kurs- och rekreationsgård i Väster

haninge) sommaren 66 ge besked om. Bristen på kontakt, ensamheten, 

upplevde de som det svåraste i den ofta monotona och trista vardagen. 

På en fråga vad han gjorde hela dagarna svarade Oskar Nilsson, 63 å r : 

Jag sitter. 

Verksamheten bland fysiskt och psykiskt handikappade är mångfaset-

terad. En viktig gren är transporttjänsten. Är man bunden vid rullstol 

kommer man sällan ut, och när man gör det finns det många svårig

heter att överbrygga, många trösklar i vägen. Detta har Röda korset 

tagit fasta på och därför startat transporttjänst för att hjälpa gamla och 

handikappade till läkare, kurs- och föreningsverksamhet, till butiken för 

att handla, till utflykter och nöjen. Såväl myndigheter som allmänhet 

har insett det stora behovet av transporter av rörelsehindrade. U R K -

föreningen Framtidskamraterna i Norrköping har genom lotteriintäkter 

själv köpt en transportbuss som ungdomarna byggt om och restaurerat. 

Sysselsättningsdaghem 

Andra betydelsefulla handikappaktiviteter är sjukgymnastisk behandling 

för MS-patienter, transporttjänst för neurosedynskadade barn, poliobad 

och sysselsättningsdaghem för utvecklingsstörda ungdomar. Ett sådant 

finns bl a i Luleå och det drivs av Röda korset och Riksförbundet för 

utvecklingsstörda barn. Där får cirka 18 ungdomar dagligen arbetsträ-
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Svårt CP-skadade Kerstin njuter av kamratskapet på kontaktlägret. En fin samhörig
het har vuxit fram mellan henne och vännerna. 
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ning och sysselsättning, som i lyckliga fall kan leda till jobb på den all
männa arbetsmarknaden. Man knyter ryor, flätar korgar, skriver på ma
skin, sjunger, gymnastiserar och idkar i viss mån språkstudier. 

En av Luleås industrier använder sig av verksamheten genom att låta 
ungdomarna sy upp och tjäna pengar på pulkakapell. Hur mycket sys
selsättningsdaghemmet betyder för de psykiskt utvecklingshämmade för
står man när man hört en av dem säga: 

»För första gången i mitt liv känner jag mig nyttig!» 
En ny och värdefull verksamhet har startats i Göteborg. Där fullföl

jer man konsekvent det arbete som inletts genom Måndagsklubben. Mån
dagsklubben ordnar trivsel träff ar för f d mentalsjuka nyutskrivna patien
ter från Lillhagens sjukhus för att hjälpa patienterna att återanpassas 
i vardagstillvaron igen. Erfarenheterna har visat hur stort värdet av 
rehabiliteringsverksamheten är. Därför går RK-distriktet vidare på sam
ma linje genom att vidtalade rödakorsfamiljer öppnar sina hem för pa
tienter på Lillhagens sjukhus till kaffestunder, trivsamma samtal och 
umgänge. Ett led i att hjälpa patienterna att vänja sig vid vardagssam
varon innan de slutgiltigt skrivs ut från sjukhuset. 

Lekoteket 

Lekoteket i Västerås förtjänar också att nämnas. Dit får föräldrar kom
ma med sina utvecklingshämmade barn för att få handledning när det 
gäller att välja leksaker som är lämpliga för barnet och kan träna upp 
dess muskler och koordinationsförmåga. Man får låna hem leksakerna 
under en viss tid och sysselsättningssamariten ger föräldrarna viktiga in
struktioner. Mottot för verksamheten, som Scoutförbundets lekotek i 
Stockholm stått modell för, är: »Fordra inte mer av barnet än det med 
rimlig ansträngning kan utföra.» 

Många andra insatser gör rödakorsare i landet när det gäller handi
kappverksamhet. Det är stora insatser och små, där individen betyder 
lika mycket, om inte mer, som kollektivet. Kärnan i verksamheten är 
omtanke, solidaritet. Ofta samarbetar Röda korset med landsting, kom
munala myndigheter och olika handikapporganisationer. För trots att 
den sociala, ekonomiska och tekniska utvecklingen går framåt i landet 
behövs frivilligorganisationernas försök och pionjärgärningar för att un
derlätta samhällsorganens svåra ställningstaganden i en rad frågor. Det 
finns också avgränsade områden där den stora samhällsapparaten av 
praktiska skäl har svårt att ge hela hjälpen och gärna samarbetar med 
frivilliga organisationer. 
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Röda korset har t ex möjlighet att ge individuell hjälp, där samhället 
inte förmår hjälpa. Så kan t ex en norrlandsfamilj med små inkomster 
tack vare ekonomiskt stöd från Röda korset ringa till sin blinda dotter 
på Tomteboda i Stockholm en gång i veckan för att upprätthålla den 
för dem nödvändiga kontakten. Ytterligare ett exempel på hur isole
ringen bryts. 

Utan kontaktmaskinen är det omöjligt att få kontakt med Oskar Nilsson om man inte 
behärskar punktskrift eller handalfabet. Han är en av landets isolerade dövblinda. 
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»Bättre medicin finns inte!» 

— Det är riktigt att förståelsen för de handikappade ökar, att man 

allt mer och mer kommer till insikt om att de har rätt at t leva sitt 

liv som andra medborgare i samhället. Men när det gäller rehabili

tering, är det sällan som lek och idrott namnes. Och ändå är lek och 

idrott bland de finaste medlen för denna, säger konsulent Alf Nygren 

i Svensk Handikappidrott. 

Vid en internationell medicinsk handikappidrottskonferens i Diissel-

dorf i juni 1966 var alla rörande eniga om dess enorma betydelse. 

Och under de senaste åren har förståelsen och intresset ökat på svenskt 

medicinskt håll, bland läkare och sjukgymnaster. Ett par läkare har 

anmält sig självmant till våra idrottskurser. 

Och det är inte bara den fysiska utan också den psykiska rehabili

teringen det gäller. Men här som ifråga om annan idrott måste det 

tränas förståndigt och i tveksamma fall är läkarkontroll nödvändig. 

Gymnastiken är — liksom då det gäller idrott i allmänhet — intimt 

lierad med handikappidrotten. Principen vid de handikappades trä

ning är densamma — en lätt inledning med gymnastik, gärna rytmiska 

rörelser efter musik, kompletteras med bollekar och bollspel m m samt 

följs av sådan träning som bygger upp styrka och uthållighet. 

Det är inte fråga om att nå några stjärnresultat utan att i första 

hand ta vara på det som är medicinskt uppbyggande men också på 

lekmomentet — att göra leken, gymnastiken eller idrotten till efter

längtade stunder. 

Eller som handikappade Olle Johansson skriver i sin 3-betygsupp-

sats »Handikappidrott inom IFAB — rehabilitering och rekreation»: 

» efter en idrottskväll är man som en ny människa även om 

man inte kan delta i så många delar och hur trött och nere man än är 

innan. Bättre medicin finns inte!» 

Många handikappade uppnår dock så goda resultat inom olika idrot

ter att de med framgång kan tävla med inte handikappade. 

Det var inom Sveriges Riksidrottsförbund och Svenska Korporations

idrottsförbundet, som man på hösten 1954 började diskutera ett förslag 

om ökad aktivitet för att sprida kunskap om och bereda möjligheter 

till idrott åt handikappade. En utredningskommitté tillsattes. Efter en 

hel del diskussion om organisationsfrågan överlämnades huvudmanna

skapet till De Handikappades Riksförbund. Utredningskommittén be

stod av representanter för Sveriges Riksidrottsförbund, Folksam, Stock

holms stad och Svenska korporationsidrottsförbundet. Sverige torde 

vara det första land, där friskidrotten startat en idrottsverksamhet för 

handikappade. 
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Inom idrottskretsar ökar intresset för handikappidrotten och idrotten 
ger många tillfällen att föra handikappade och andra tillsammans, 
låta dem känna ett kamratskap som kan vara till nytta och glädje för 
båda parter. 

Konsulent Nygren har gjort en alldeles utmärkt färgfilm om »An
norlunda idrott», som visar all slags idrott, utövad av handikappade. 
Ofta är hjälpmedlen mycket enkla — det gäller »bara» att finna på 
dem. Uppfinningsrikedomen tycks dock vara stor. 

Gymnastik kan utföras sittande och det finns många idrotter och 
spel som kan utövas sittande. Ja, viss träning kan även ske i liggande 
ställning. 

Med racketen i mun . . . 

Bordtennis kan utövas av personer med de mest skiftande slag av handi
kapp. I en stencilerad skrift om handikappidrotten erinrar konsulent 
Nygren om en norrman, som sittande i rullstol och med båda armarna 
totalförlamade har racket i mun och spelar bordtennis. Och om jugo^ 
slaven, som håller racketen mellan de vid armbågarna amputerade 
armarna men ändå spelar med utomordentlig skicklighet. Det förvånar 
inte om en totalt blind redan vid första kontakten med bordtennis 
lär sig att fungera som domare och kan sköta uppdraget felfritt så 
långt ljudet från bollens studs orienterar honom i uppgiften. 

Bordtennis är en idrottsgren, där svenska handikappade haft inter
nationella framgångar. Det går också att spela bordtennis med Stiga
roboten. Man fyller maskinen med bollar, som sedan spelas i önskad 
hastighet till bestämd plats på bordet. Svårighetsgraden regleras genom 
att bollen skruvas mer eller mindre. Resultatet blir att den trä
nande under en längre stund upprepar en och samma rörelse i för
söken att spela bordtennis. En av sjukgymnast rekommenderad rörelse 
kan på så sätt utföras som bordtennis med den hand eller arm, som 
behöver tränas. 

Man får i hr Nygrens film även se hur handikappade tränar genom 
att liggande ta sig fram på rullvagnar. Här kan även blinda vara med. 
Det är en sport, som stärker armmusklerna. Det går också att spela 
med ishockeypuck, sittande på kälkar. 

De handikappade behöver ökad blodcirkulation m m. Och enda 
sättet att få detta är att rörelse- och muskelträna. 

Boccia är ett omtyckt spel, som »är betydligt mer spännande än det 
ser ut». Förbundsmästerskapen i detta rönte stort deltagande. Det är 
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ett spel, som bör finnas i alla sammanhang, där det gäller att syssel

sätta människor med handikapp — inte minst på centrallasaretten bör 

man ha tillgång till spelet. 

Bland idrottsgrenar, där totalt blinda uppnått goda resultat — lik

värdiga med dem inom friskidrotten •— är hopp utan ansats. Det går 

även för den totalt blinde att delta i hopp med ansats. 

Konsulent Nygren har i sin film många vackra vinterbilder. Man 

får se en skidtävling, där även en dövblind deltar. En klapp på axeln 

ersätter startskottet. Benamputerade åker ofta skidor bättre än de går — 

en bra gåskola. Och när man inte är ute i naturen och spänstar, 

är det dans — precis som bland andra. 

Fiske är en uppskattad sportgren. Inte minst pimpelfiske om vintern, 

där också tävlingar hållits. Det är befriande att få komma ut i friska 

luften — även om man sitter i rullstol och pimplar. 

Fiske med kastspö ger god armträning samt koncentration och koor

dination. 

O m intresse från de handikappades sida har konsulent Nygren mycket 

att berätta — bland annat om en blind som cyklade från Östersund 

till Sigtuna för att delta i en kurs i handikappidrott. Han hade sin 

fästmö med som vägvisare. 

När de blinda löptränar kan ledaren ha förbindelse med dem genom 

en walkie-talkie eller också får de löpa mot en ljudkälla av något slag. 

De kan också löpa samman med en seende — men det händer att den 

blinde har bättre kondition än sitt sällskap. Vid bollspel användes 

bollar med klocka. 

Bad och simning är av stor betydelse. Det är lättare att röra sig i 

vatten än annars. Genom övning i lagom tempererat vatten sker upp

mjukning. Flytvästar och uppblåsbara halskragar gör det också möjligt 

för inte simkunniga att ta sig fram i vattnet. H r Nygren nämner, att 

alla nya simbad byggs handikappvänliga. 

Varpaidrotten anses vara en av världens bästa motionsidrotter. Den 

passar också den handikappade. Den som har stöd av käpp, sitter i 

rullstol eller är totalt blind kan träna och tävla i varpa. Den senare 

kastar mot ett orienterande ljud. 

Det blir allt vanligare att rörelsehindrade ansluter sig till bågskytte

idrottens föreningar och deltager både nationellt och internationellt 

i stora sammanhang. 1963 års segrare i Norrländska bågskyttemäster

skapen för handikappade blev 1965 bäste svensk vid V M i bågskytte i 

Västerås (lagbronsmedaljör) och rullstolssittande har bl a deltagit 

i VM-tävlingar. 
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5 000 handikappade idrottar... 

Att nämna alla spel och idrotter skulle kanske föra för långt. Det 
finns ett 50-tal idrottsgrenar. På ett 100-tal platser i landet utövar om
kring 5 000 kvinnor och män idrott. I förbundsmästerskapen tävlade 
500 deltagare i sju olika grenar. 

Handikappidrotten är stadd i hastig utveckling. Det saknas emeller
tid ofta lämpliga lokaler, bland annat på vårdhemmen. Hr Nygren 
påpekar dock, att många idrotter kan utövas i helt vanliga lokaler, 
i korridorer och på andra platser. 

Han nämner behovet av idrott för de utvecklingsstörda. Det är 
många som drar på sig uppmärksamheten genom sitt sätt att gå. Om de 
redan som barn fått vara med i lekar och idrott, hade de kommit att 
röra sig på ett naturligare sätt. 

Även den, som blir tillfälligt handikappad, mår väl av att delta i 
handikappträning av olika slag för att fortare återvinna rörelseför
mågan. Simningen är särskilt bra för personer med ben- och armbrott. 

Den tid en skadad tillbringar på rehabiliteringsinstitutionen eller 
lasarettet är kort i förhållande till normal livstid efter utskrivningen. 
Ett bra träningsresultat kan snart vara delvis förlorat om vederbörande 
inte regelbundet underhåller och utvecklar förutsättningarna från be
handlingstiden. 

Det finns många handikappade som vunnit internationell ryktbarhet. 
Professor Ernst Jokl anförde tre exempel i ett föredrag vid den förut 
nämnda konferensen i Diisseldorf. 

Bland världseliten 

Harald Connolly, som 1956 vann olympisk guldmedalj och i många 
år hade världsrekordet i släggkastning, har en paralytisk födelseskada 
i vänster arm. Armen blev i sin allmänutveckling avsevärt underdi-
mensionerad. 

Josef Takasc är en av världens bästa pistolskyttar. Som ung student 
deltog han i OS i Berlin 1936. Han sköt då med bästa hand, dvs 
höger hand, som han förlorade 1938. Han fortsatte emellertid att delta 
i pistolskyttetävlingar — nu med vänster hand — och vann olympiskt 
guld i London 1948 och Helsingfors 1952. 

Lis Hartel från Köpenhamn visade sig vara den bästa kvinnliga 
dressyrryttaren i OS i Helsingfors 1952 och i ryttarolympiaden i Stock
holm 1956. Redan 1945, 23 år gammal, drabbades hon av polio med 
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permanenta paralyser och pareser av alla fyra extremiteterna som följd. 
Rörligheten och kraften i hennes arm- och benmuskler nedsattes till 
mindre än hälften av normalvärdet för friska. 

Dessa tre exempel visade — framhöll professor Jokl — att man ge
nom konsekvent genomförd träning med uppbyggnad av annorlunda 
rörelseformer nådde prestationseffekter som inte endast var likvärdiga 
utan t o m överlägsna normala motoriska funktionsförlopp. 

Energi och livsvilja behövs — men också stöd från oss andra, som 
borde ha lättare att nå samma resultat som de handikappade men ofta 
inte gör det. 

Minst 100 000 människor i vårt land med olika slag av handikapp 
har anledning att utöva något slag av lek och idrott. 
Reporter: Sven Strömblad 
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Basketboll blir inte mindre spännande för att det spelas från rullstol. (Foto Tommy 
Tommie/OPUS) 
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Det går att spela boll även i sittande ställning. (Foto Tommy Tommie/OPUS) 
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Från invalidfordon till specialvagn 

— Är det verkligen någon som vågar åka med er? 
Så frågade en läkare en gång konsulent Klas Bergstedt, ordförande i 

De Handikappades Riksförbunds motorfordonskommitté. Hr Berg-
stedts dotter som var med hos läkaren skyndade sig att förklara, att hon 
hellre åkte med pappa än någon annan. 

Hr Bergstedt har utan anmärkning kört bil sedan 1948. Han är handi
kappad genom ledgångsreumatism och sitter i rullstol. Sedan nämnda 
år har han också varit ordförande i DHR :s motorfordonskommitté. 

Är det verkligen någon som vågar åka med en invalid? 
Den inställningen låg också bakom det beslut som riksdagen fattade, 

då den i början på 30-talet beviljade skattefrihet för hastighetsbegrän-
sade (30 km i timmen) invalidmotorcyklar — det enda motordrivna 
invalidfordon som då fanns. Den invalidiserade fick nämligen inte ta 
någon med sig i eller på fordonet. 

— Fast folk var ju faktiskt gifta redan på den tiden, skämtar hr Berg
stedt. 

Den där framstöten om skattefrihet gjordes av DHR år 1933 genom 
att man intresserade en riksdagsman att motionera i frågan. Under 30-
talet hände just ingenting mer på invalidfordonsområdet. Så kom andra 
världskriget. Efter detta ökade den allmänna motorismen och det inspi
rerade givetvis också organisationen till att intressera sig för att invalider 
skulle kunna använda sig av bil, främst till och från sitt arbete men 
även i övrigt. Och 1948 bildades den förut nämnda kommittén, i vilken 
bland andra ingick representanter för pensionsstyrelsen och arbets
marknadsstyrelsen . 

Man inriktade sig nu på att komma ifrån invalidmotorcykeln för att 
i stället använda sig av vanliga bilar. Motorcykeln var ju ett olämp
ligt transportmedel, där den invalidiserade var utsatt för väder och vind. 
Då uppstod två problem, ekonomiska och tekniska. 

Pensionsstyrelsen, som hade hand om näringshjälpsfrågor, kunde även 
lämna bidrag till anskaffande av motorfordon. Motorcykeln var dock 
i detta sammanhang förhärskande under hela 40-talet fram till 1953. 

1947 är ett märkesår. Då gav pensionsstyrelsen det första bidraget — 
1 500 kr — till anskaffande av en bil. Det belyser den ekonomiska si
dan. Den tekniska frågan utgjorde länge ett hinder. Det måste skapas 
förutsättningar för de handikappade att hantera en bil på ett trafik-
tekniskt och ur säkerhetssynpunkt betryggande sätt. 
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Alltför pessimistiskt 

Förbundet ordnade en konferens i frågan. En representant för myndig
heterna sade då — det var 1951 — att det skulle komma att dröja 
årtionden innan frågan var tekniskt löst! 

Man dröjde länge kvar i invalidmotorcykeltänkandet. I stället för att 
komma fram med förslag om en vanlig personbil med särskilda man
överaggregat tänkte man sig att bygga ett speciellt karosseri på ett van
ligt chassi. Men fortfarande skulle endast den invalidiserade själv få 
åka — inte hans anhöriga eller någon kamrat. 

Självklart opponerade sig förbundet mot en sådan begränsning. Utom 
rent tekniskt var det här också en psykologisk fråga. De invalidiserade 
ville inte åka omkring i något som de kallade »folkinvalidbilar». De 
ville ha personbilar av mindre typ, som smälte in i den vanliga trafiken. 
De krävde att få bidrag till bilar för att kunna få arbete. Rehabilite
ringstänkandet var inte så utvecklat som det är i dag, säger hr Bergstedt. 
Men förbundet arbetade för att få fram en annan värdering av den 
handikappade. 

Den vanliga personbilen var det fordon, som tillgodosåg uppgiften 
att låta en handikappad leva sitt liv som andra människor, färdas till 
och från sitt arbete. 

1953 löstes den tekniska frågan, när det gällde att få fram ett trafik-
säkert handreglage för kopplings-, bromsnings- och gasfunktionerna. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen godkände detta. Bilbolagen intresse
rades för att bygga invalidaggregat för sina märken. Volvo tog upp till
verkningen, ävenså ANA i Nyköping. Östermans, som då förde Austin, 
lade även ned mycket arbete för att få fram aggregat. Härutöver fanns 
väsentliga behov av speciella aggregat för gravt rörelseskadade, som sak
nar en eller två armar eller som inte har någon funktion i en arm eller 
ett ben. 

Hr Bergstedt berättar om en person som miste båda armarna vid en 
olycka. Han har styrplatta på golvet och styr med fötterna, bromsar med 
pedal och växlar med vänster fot. Gasreglaget har han vid axeln. Det 
visar, att en helt och hållet armlös kan köra bil. 

Allt gravare handikappade inbegripes i arbetsplaneringen —• då gäl
ler det också att de ska kunna transportera sig själva. 

Det finns tre viktiga punkter för en handikappad: bostad, transport 
och arbetsplacering. Dessa problem hänger samman, kan inte lösas iso
lerat. De handikappade kan inte sättas in i arbetsprocessen om de inte 
kan förflytta sig. 
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— Vi hävdar, att bilen skall betraktas som ett tekniskt hjälpmedel 
jämfört med krycka och rullstol, säger konsulent Bergstedt. Behovet av 
bil bör således enbart grundas på medicinska skäl. 

För att få statsbidrag till bil fordras att sökanden är höggradigt invali
diserad och på grund härav har behov av bil för utbildning eller arbete. 

12 miljoner till bilar 

1947 fanns en enda bil. Pensionsstyrelsen hade då 75 000 kr i anslag för 
näringshjälpsbehov. Anslaget gick främst till bidrag för anskaffande av 
verktyg och annan utrustning för ett hantverk. Det har ju funnits vissa 
yrken som ansetts traditionella, för blinda t ex borstbinderi och korg-
makeri, för andra handikappade skomakeri och skrädderi. 

För budgetåret 1966—1967 har anslagits inte mindre än 12 miljoner 
enbart för anskaffande av motorfordon. Det säger något om utveck
lingen. Det finns 6 000 skattebefriade motorfordon, i huvudsak bilar. 
Vi talar inte gärna längre om invalidbil, vi säger personbil. 

Trafikskadorna blir tyvärr allt vanligare. Och de trafikskadade söker 
sig i stor utsträckning till DHR. Förbundet hade räknat med 25 000 
medlemmar 1966. Men vi är redan nu på väg mot 30 000. 

De samhälleliga insatserna görs inte enbart därför att samhället vill 
vara generöst mot de handikappade. Åtgärderna tjänar det dubbla syf
tet, nämligen att öka förflyttningsmöjligheterna och att i största möjliga 
utsträckning få in de handikappade i produktionen. Denna strävan lig
ger helt och hållet i nivå med förbundets intentioner. Det vill att de han
dikappade skall ha möjlighet att bli införlivade i det normala samhället. 
Dess målsättning är att alla handikappade skall få chans att arbeta. 
Detta även de gravt handikappade. 

Förbundet har skaffat flera övningsbilar för utbildning för körkort, 
bland annat en Valiant, som är utrustad med servostyrning, en anord
ning som övertar ca 80 procent av den erforderliga styrkraften. Den har 
helautomatisk växel. Manövreringen kompletteras med handreglage för 
fotbromsen, gasreglage, ljusomkoppling etc. Finessen är att man har en 
utrustning, som kan varieras efter graden av handikapp. Den kan använ
das av en armsvag person eller person som enbart kan arbeta med en 
hand, d v s utrustningen kan inom relativt vida gränser anpassas till styr
kan och rörligheten i de extremiteter som de handikappade kan använ
d a . . . 

Samhället ställer för närvarande inga sådana övningsbilar till förfo
gande för körkortsutbildning. Det är därför viktigt att DHR driver en 
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sådan verksamhet. Länsarbetsnämnden kan dock lämna utbildnings
bidrag till körkort. 

Hr Bergstedt övergår så till att tala om den grupp, som ändå blir 
kvar, den som är så gravt handikappad, att den inte kan köra bil. Det 
finns ett stort behov av kommunal transportservice. Dessbättre blir kom
munerna också mer och mer intresserade härför. Hr Bergstedt nämner 
Malmö, Växjö, Örebro och Uppsala med flera orter. I Stockholm har 
det varit svårt att ordna den saken men det finns ju ett mycket stort 
behov av sådan transport i en storstad. Och enligt ett förslag, som hösten 
1966 överlämnats till stadsfullmäktige skall en transportorganisation iord
ningställas här. 

Det är angeläget, att bussarna får en sådan utformning att de 
blir maximalt lämpliga för sin uppgift. En viktig detalj för trafiksäker
heten är att det finns anordningar, som kan regla fast rullstolarna vid 
golvet, så att de inte kommer i rullning vid en häftig inbromsning. På 
vissa platser torde Taxi även vara en lämplig transportorganisation. I 
Örebro är det t ex Taxi, som driver verksamheten. 

Inga lättnader för körkort 

Det finns ett starkt behov av att visa vad den handikappade duger till 
som bilförare. 

En handikappad prövas lika noga som varje annan körkortsaspirant. 
Det finns inga lättnader i körkortsprovet. Och detta är riktigt, menar 
hr Bergstedt, eftersom vi måste kunna köra i den vanliga trafiken. 

Den tveksamhet som man då och då finner hos allmänheten i denna 
fråga —• och som kom till synes hos den läkare, vi citerade i inledningen 
till den här artikeln — söker förbundet få bort genom saklig informa
tion. 

Förbundet anordnar tävlingar, i vilka ingår en massa prov. DHR:s 
riksrally 1966 med ett 70-tal deltagare och slutmål i Örebro blev mycket 
uppmärksammat i press, radio och TV. I det ingick en rad manöver
prov och trafiksäkerhetsprov. Det var också en krävande orientering på 
tid. Tävlingen var givetvis helt amatörbetonad. Vandringspriset — en 
gyllene ratt — som skall erövras tre gånger togs första gången av en 
bilförare, som genom polio har båda benen ur funktion. Tävlingen ord
nades i samarbete med MHF och ANA, som ställde sin tävlingsorgani
sation till förfogande. Och MHF hade endast goda lovord för det sätt 
på vilket de tävlande fyllde sin uppgift. Det främsta syftet var inte att 

119 



ge de handikappade tillfälle till tävling utan att visa att handikappade 
kan köra bil lika bra som icke handikappade. 

Det har gjorts en utredning av läkarna Birger Herner och Lars Ysan-
der, som visar, att handikappade med rörelseskador inte innebär någon 
ökad risk i trafiken. Trafikförsäkringsbolagen har samma uppfattning 
och medger därför handikappade bilägare att börja i bonusklass 5, vil
ket innebär 50 procents reducering av premierna. Också detta är bely
sande för det förtroende man har för handikappade som bilförare. 

Vägen har varit lång från invalidmotorcykel till vanlig personbil. Nu 
märks den handikappade inte i trafiken — han smälter in i densamma. 
Och det är liksom symboliskt för hur vi vill det ska ske även i samhället 
i övrigt. 

Reporter: Sven Strömblad. 
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Det går att styra med fötterna för den som inga armar har! Denna bilförare har styr
platta på golvet, bromsar med pedal och växlar med vänster fot. Gasreglaget har han 
vid axeln. 
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Alltid redo att hjälpa . . . 

Det finns en liten rar historia om en gammal tant och en scout. 
Scouten — alltid redo — envisades med att hjälpa den gamla tanten 

över gatan, trots hennes ivriga protester. Hon skulle nämligen inte alls 
över. 

Medicine hedersdoktor Bengt Junker erinrar om den historien, då 
vi ber honom berätta litet om scouternas verksamhet bland och för de 
handikappade. Dr Junker har i ett 15-tal år stått i ledningen för Svens
ka scoutförbundet. 

— Det gällde att få realistisk utformning av strävandena att fostra 
till hjälpsamhet, säger han. 

En mera allmän synpunkt var denna: De handikappades situation 
bestäms i hög grad av människornas attityder till och kunskap om dem. 

Det finns alltjämt en massa fördomar. Och för att få bort dem måste 
man börja med ungdomen. 

Arbetet inriktades först på de döva och hörselskadade. Det var för 
cirka 15 år sedan och det började hända en del på det området. 

Docent Erik Wedenberg hade utarbetat en metod för hörselträning 
av sådana döva småbarn, som hade någorlunda hörselrester. 

Man har märkt hur döva barn ligger och jollrar, men de kan bara ta 
emot ett begränsat antal ljudintryck. Därför slutar de snart att jollra. 

De måste tas om hand tidigt för att läras tala spontant. 
Man får tala nära örat för att ljuden ska gå fram och använda 

sig av sådana ord, som ligger inom barnens begränsade hörselområde. 
Genom en insamlingsaktion fick scouterna in i första hand omkring 

600 000 kr, som sedan växte till ett par miljoner. 
Med hjälp av dessa pengar startades förskolor för döva småbarn. 

Det blev ett 10-tal sådana skolor i hela landet och till dem kom barn 
ända nedifrån 2—3-årsåldern. 

Program utarbetades för föräldrar att arbeta hemma med barnen. 
Lärare utbildades för dessa förskolor. Skolorna har sedan övertagits 
av kommuner och landsting och införlivats med hörselvårdsorganisa-
tionen. 

För 10 år sedan fanns bara 8-årig dövskola med praktisk fortsätt
ningsskola. 

Under medverkan av undervisningsrådet Hildur Nygren och rektor 
Nils Malm på Manilla skapades en teoretisk fortsättningsskola. Ett idyl
liskt hus vid Blockhusudden på Djurgården hyrdes och en skolpaviljong 
uppfördes intill. Där har nu tre årskullar döva och hörselskadade barn 
avlagt realexamen. Våren 1966 tog en nästan totalt döv pojke studen
ten. En ganska fantastisk studieprestation. Staten har tidigare övertagit 
högstadiet och nu även gymnasiedelen. 
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— Hildur Nygren sa en gång, berättar dr Junker, att barn, som 

hörde dåligt, alltid ansågs för dumma i skolan. De fick sitta längst 

fram för att höra bättre men fick på detta sätt endast halv undervis

ning. De hörde vad läraren frågade men inte vad de andra barnen 

svarade. 

Intelligensen fördelar sig hos döva precis som hos alla andra, en del 

är mer intelligenta, andra mindre. 

Många nya yrken öppnar sig nu för döva. Kartritarens är ett bra 

sådant — flera av eleverna vid Blockhusudden har utbildat sig för 

detta yrke. 

När scouterna 1964 invigde folkhögskolan Kjesäter vid Vingåker ut

rustades skolan med förstärkarapparatur och magnetslingor för att kun

na ta emot hörselskadade elever. Och det har gått ganska bra för dem 

att följa undervisningen. Även konfirmationsundervisning för hörsel

skadade har ordnats på Kjesäter. 

Arbetet för döva och hörselskadade barn har vetenskapligt letts av 

professor Lennart Holmgren samt docenterna Erik Wedenberg och 

Bengt Barr. 

U r Svenska scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade 

barn har lämnats betydande anslag till vetenskaplig forskning och ut

bildning av lärare och annan personal i hörselvårdens tjänst. 

Efter några år gjordes en liknande insats för de blinda. Denna aktion 

kallades Ljuspunkten. Av då insamlade medel skänktes grundplåten 

till simhallen vid blindinstitutet på Tomteboda. Vidare har skett en 

rätt omfattande inspelning av talböcker på band för blinda småbarn 

i samarbete med De blindas förening. Ett stort antal bandspelare har 

lånats ut. 

Under ett år avlönades de konsulenter, som far omkring och besöker 

blinda barn i deras hem, ger råd åt föräldrarna och så vidare. Staten 

har numera övertagit konsulentverksamheten. Även när det gäller blin

da har getts rätt stora anslag till vetenskaplig forskning. 

I början på 1960-talet startades i Skärfsta utanför Sollefteå ett hem 

för utvecklingsstörda blinda barn. Hemmet har plats för 12 sådana. 

Det var medicinalstyrelsen, som larmat om det svåra läge som dessa 

barn befann sig i. 

Röda korset, scouterna, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn 

och De blindas förening bildade en organisation, som startade hemmet 

i Skärfsta men också ö jaby utanför Växjö. Scouterna drev det först

nämnda hemmet och Röda korset det sistnämnda. Skärfsta har vid 

årsskiftet 1966—67 övertagits av Västernorrlands läns landsting. 
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Tillsammans med Röda korset gjordes så en insats för CP-barnen. 
Det var för övrigt då som namnet CP-barn inarbetades. Tidigare hade 
man haft olika benämningar. 5 miljoner kr inflöt och för de pengarna 
byggdes Folke Bernadotte-hemmet i Uppsala, som blivit centralpunkten 
för CP-vården i Uppsala-regionen och Norrland. Ett motsvarande hem 
fanns tidigare i Bräcke östergård i Göteborg. 

Det är en kombination av skola, utredningsinstitution och terapi
institution. Skolan är både internat och externat. 

Barn kommer dit, utredes och slussas sedan vidare eller får stanna 
längre. 

Hemmet i Uppsala har överlämnats som gåva till Akademiska sjuk
huset. 

Stora pengar har satsats på forskning och utbildning. Varje år kom
mer en framstående utländsk forskare hit och håller Bernadotte-före
läsningar på flera platser. Individuell hjälp till CP-barn lämnas även 
ur fonden. 

En av de senaste aktionerna från scouterna är Hästskoaktionen till 
förmån för de utvecklingsstörda barnen. Den gav en miljon. Det mesta 
av pengarna har gått till Stiftelsen ALA i Uppsala. (Dennas verksam
het skildras i en annan artikel.) Folkhögskolekurser för utvecklings
störda barn har hållits även på Kjesäter. 1967 blir det två nya sådana 
kurser. 

Som det kanske allra viktigaste i verksamheten vill dr Junker be
teckna de blandade läger som hållits i snart tio år. Där har handi
kappade barn blandats med andra barn. Dylika läger har hållits på 
flera platser. Dr Junker nämner främst Lysestrand längst in i Gull-
marsfjorden, Marsbäcken i närheten av Västervik och Åsensholm i 
Västergötland. Där har man även haft stor hjälp av Lions. 

Ett stort värde för ungdomarna är att de här får vara fria från 
anstalts- och institutionsmiljö, vara så »vanliga» som möjligt. De får 
pröva gränsen av sin förmåga — som ofta ligger högre än någon tror. 
Handikappade barn blir lätt föremål för »överbeskydd». 

Detta med att få vara som andra är vinsten för de handikappade 
barnen och de icke handikappade barnen får verkligen lära känna dem 
och kommer att se på de handikappade på ett naturligare sätt. 

— Jag vet att denna verksamhet har kritiserats, man har talat om 
förlegad välgörenhet, men ingenting kan vara felaktigare än det, menar 
dr Junker. 

Saken har även en praktisk sida. Föräldrarna får vila sig från en ofta 
mycket ansträngande vård, kan själva resa bort och ta semester. 
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Scouterna söker få med de handikappade barnen i sin vanliga verk
samhet. 

I Hästskoaktionen ingick att man skulle lära sig vad utvecklings
störning är för något. I grund och botten är vi alla handikappade på 
något sätt. 

Vi fick ut människor att delta i övningar och underhållning av olika 
slag. Sådant är säkert nyttigt. Folk är vanligen så valhänta, när det 
gäller att befatta sig med handikappade. Det gäller även att få bukt 
med fördomar. 

Scouterna har vidare deltagit i en rad andra aktioner, Röda fjä
dern t ex. 

Treklöverhemmet — vackert beläget i Lyckorna på västkusten — 
kom till genom insatser av flickscouterna. Det är avsett för rekreation 
och rehabilitering av rörelsehandikappade ungdomar. Handikappade 
ungdomar får här vara tillsammans med jämnåriga. 

Svenska scoutförbundet omfattar nu omkring 80 000 flickor och 
pojkar. Intresset för arbetet bland de handikappade barnen och ung
domarna är mycket stort. Förbundet ger ut riktlinjer, men många lo
kala initiativ tas och kommer till nytta även på andra håll. Det sker 
en växelverkan mellan riksledning och lokalorganisationer. 

Så ser i stora drag den verksamhet ut som scouterna bedriver •—• för 
fostran till hjälpsamhet och för en bättre förståelse av de handikappade 
och deras problem. 
Reporter: SVEN STRÖMBLAD 
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Tveksamheten brukar fort gå över när handikappade kamrater tas med i scoutar
betet. Här är det en psykiskt utvecklingsstörd, som inbjudits till en seniorscoutkurs på 
Öland. (Foto Johan Calltorp) 
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På Marsbäcken utanför Västervik anordnar Svenska Scoutförbundet varje sommar 
scoutläger där handikappade kamrater ingår i patrullerna. Här har man lämnat 
lägerområdet för att ta sig ned till badstranden. (Foto Johan Calltorp) 
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Det rör sig på kulturområdet 

De handikappades kulturella isolering måste brytas. 
Den kulturella verksamheten bland dem befinner sig dock än så 

länge bara i ett uppbyggnadsskede. Men man noterar med tillfreds
ställelse skolöverstyrelsens stigande intresse. 

För budgetåret 1966/67 var anslaget 1 143 000 kr. I petitan för bud
getåret 1967/68 föreslås det uppskrivet med 2 500 000 kr till 3 640 000 
kr. Hur mycket av detta som sedan kom med i »nådiga luntan» var 
inte känt, då denna artikel vidarebefordrades till tryck. 

Skolöverstyrelsen har framlagt sina förslag »mot bakgrunden av den 
uppfattningen att den standardhöjning på det kulturella området, som 
under de senaste decennierna ägt rum i vårt land, icke kommit handi
kappgrupperna till del i samma omfattning som andra medborgargrup-
per, ehuru de handikappade kunde ha särskilt starkt behov av den sti
mulans som deltagande i kulturaktiviteter och fritidsverksamhet kunde 
ge». 

Målsättningen för samhällets åtgärder måste vara — säger styrelsen 
vidare -— att bryta de handikappades isolering och föra in dem i det 
normala kulturlivet, med utnyttjande av de organisationer och institu
tioner som skapats för detta. Åtgärderna bör så långt som möjligt följa 
den s k normaliseringsprincipen. 

Konsulent Gunnar Andersson på folkbildningsbyrån, som en tid syss
lat med dessa frågor, understryker att detta bör ske inte bara för de 
handikappades skull utan även för vår egen, vi som inte är handi
kappade. Vi har nytta och glädje av att vara tillsammans med dem i 
kulturell verksamhet. Några studieförbund, främst ABF, bedriver re
dan nu studiecirkelverksamhet i samarbete med handikapporganisa
tioner. 

Men det är klart att svårigheter möter. Detta gäller främst lokaler. 
Och transporter. Här måste samhället gripa in. 

I petitan framhålles att det för rörelsehindrade ofta är svårt att 
komma till och från kurslokalen. Många rörelsehindrade har egen in
validbil, vilket kräver parkeringsplats i närheten av kurslokalen. För 
rörelsehindrade, som inte kan utnyttja vanliga kommunikationsmedel 
eller egen bil, måste kollektiva transporter ordnas. Det behövs också 
att dörrarna till studielokalen är utan trösklar och tillräckligt breda för 
rullstolar, att lokalerna är belägna på nedre botten eller att hiss finns, 
att toaletter kan användas av rullstolsburna etc. 

De blinda är ofta beroende av transportverksamhet och lämpliga 
lokaler. Deras främsta studieproblem är dock att studiematerialet måste 
framställas i blindskrift eller i form av talböcker. 
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För undervisning av hörselskadade är det nödvändigt att studielo
kalerna utrustas med hörsel tekniska hjälpmedel (hörselslinga, grupp
förstärkare, ljudisolerande takbeklädnad etc). Läraren måste ha kun
skap om hörselundervisningens teknik och metodik. Pedagogiska hjälp
medel som flanellograf och overhead-projektor är här en god hjälp. 

För svårt hörselskadade vuxna, som ej har användbara hörselrester, 
är det dock synnerligen svårt att förstå tal. I en studielokal är ej 
heller läppavläsning möjlig annat än i omedelbar närhet av talaren. 
Diskussionen måste därför i vissa fall ske med åtbördsspråket. Ofta 
behövs därför tolkar i studieverksamhet för gravt hörselskadade och 
döva. 

Stängda dörrar 

Oförmågan att höra betyder stängda dörrar till stora estetiska och 
kulturella värden i livet, skriver överstyrelsen. Det ligger nära till hands 
att främst tänka på sådana delar av kulturlivet, som mera direkt för
utsätter intakt hörsel, t ex musik, radio, teater, TV etc. Handikappets 
dominerande inslag ligger emellertid i följdverkningarna på det språk
liga planet, i svårigheterna att förstå vårt språk och att göra sig för
stådd med dess hjälp. Utestängdheten från den naturliga språkliga 
gemenskapen ger upphov till en isolering, som präglar dövheten som 
handikapp. 

För de från födelsen eller mycket tidig ålder hörselskadade är huvud
problemet att tillägna sig den grundläggande språkkunskapen. Att över
vinna de språkliga hindren är emellertid utomordentligt svårt, och 
språklig normalisering uppnås endast i undantagsfall. För det övervä
gande flertalet av gruppen medfött döva eller tidigt dövblinda gäller 
att deras möjligheter att delta i talspråklig kommunikation är begrän
sade, och att de på grund av bristande språkförståelse ofta inte heller 
med behållning kan tillgodogöra sig vanlig litteratur. 

Genom åtgärder under förskoleåldern och grundskolidéns genom
förande i det statliga specialskolväsendet har visserligen undervisningen 
tillförts väsentligt ökade resurser, som på sikt bör resultera i en bättre 
språkförståelse. Det torde dock även för framtiden vara nödvändigt 
att särskilda åtgärder vidtas för att ge de döva, som avslutat sin skol
utbildning, del i samhällets kulturella verksamhet på de punkter där 
så är möjligt. För många döva ger åtbördsspråket den enda möjligheten 
till kommunikation. I många sammanhang är det därför nödvändigt 
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att tolkar i åtbördsspråket ställs till de dövas förfogande. En kurs för 
utbildning av tolkar föreslås. 

Studiekonsulenter som betjänar svårt hörselskadade bör behärska åt
bördsspråket för att kunna kommunicera med dessa. Många svårt hör
selskadade har en bristfällig språkförståelse, vilket ställer krav på stu
diematerialets utformning och lärarens utbildning. Då hörselskadade 
ofta är mycket isolerade, är en uppsökande verksamhet här av särskild 
betydelse. 

Inom studieförbunden förekommer för närvarande ingen verksam
het för psykiskt utvecklingshämmade. Här erfordras en speciell peda
gogisk metodik. Verksamheten bör syfta till en praktisk samhällsorien-
tering för att bemästra de svårigheter som psykiskt utvecklingshäm
made ofta känner inför vuxenlivet och det moderna samhällets krav. 
Studiecirklarna bör koncentrera sig på enkla konkreta frågor. Speciell 
utbildning av lärarna och speciell utformning av studiematerialet är 
ofta nödvändig. I den stora gruppen psykiskt utvecklingshämmade finns 
givetvis många som inte kan tillgodogöra sig studieverksamhet. De som 
här närmast är aktuella är de som fullgjort sin skolplikt i särskola. 
Även om de kunnat fullfölja en skolutbildning och kanske därefter 
yrkesträning eller yrkesutbildning, har de vid vuxen ålder behov av 
en breddning och fördjupning av sina kunskaper. Även en del f d hjälp-
klasselever kan beräknas söka sig till här avsedd vuxenutbildning. 

Studiecirklarna bör ordnas efter samma mönster som för icke handi
kappade men självfallet anpassade efter de utvecklingshämmades för
utsättningar, övriga handikappgrupper kan som regel utan särskilda 
anordningar delta i vanlig studieverksamhet. Det är dock att märka, 
att allergisjuka kan ha svårt att vistas i dammiga lokaler och att det 
krävs särskild förståelse av lärare och studiekamrater, när epileptiker 
deltar i studieverksamhet. 

Betydelsefullt kamratskap 

Under senare år har flera ungdomsorganisationer anordnat särskild 
verksamhet för handikappad ungdom. Man har dels försökt få med 
handikappade i den reguljära verksamheten dels ordnat en särskild an
passad verksamhet, t ex fritidsgrupper, läger etc. Verksamheten synes ha 
varit av stor betydelse för de handikappade ungdomarna. Dessa har 
fått möjlighet att komma ut ur sin ibland ganska isolerade tillvaro 
och att delta i aktiviteter som för friska ungdomar är självklara. Verk
samheten har bidragit till att underlätta de handikappade ungdomar-
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nas sociala anpassning och förmåga att umgås med jämnåriga på ett 

någorlunda jämställt sätt. Icke handikappade ungdomar har lärt sig 

at t naturligt och självklart ta hänsyn till kamrater som varit avvikande. 

Några handikapporganisationer bedriver också ungdomsverksamhet. En 

del ungdomar har så svårt handikapp att de kräver speciellt omhänder

tagande och av olika skäl kan det kännas lättare att vara tillsammans 

med andra ungdomar som har samma handikapp. En mera skyddad 

ungdomsverksamhet kan ofta hjälpa ungdomarna ur de svåra problem 

som ett handikapp kan medföra. Kamratskapet och grupptillhörigheten 

tränar efter hand den handikappade att fungera i exempelvis en mera 

allmän ungdomsverksamhet. Men man måste dock komma ihåg att för 

många handikappade ungdomar är det omöjligt att leva s k normalt liv. 

Konsulent Andersson nämner i detta sammanhang de insatser som 

gjorts av bland annat scouterna och Ungdomens Röda kors. Han talar 

också om de lättnader som beviljas, då det gäller kraven på deltagar

antal och studietimmar i studieverksamheten. Där kan man inte ställa 

samma krav som på de gamla »folkrörelsecirklarna». 

Det är på en mängd punkter som bidrag föreslås: till studiecirkelverk

samhet, föreläsningar, ungdomsverksamhet, verksamhet inom handikapp

organisationerna, ledarutbildning, tolkar och tolkutbildning, bokförsörj

ning och korrespondensstudier etc. 

Ökning begärs också av anslagen till folkhögskolorna, så att dessa 

skall få större möjligheter att ta emot handikappade elever. 

Det finns dock många svårt handikappade ungdomar, som ej utan 

säråtgärder kan ta del i vanlig folkhögskoleundervisning. Det gäller 

t ex svårt rörelsehindrade, som behöver hjälp med förflyttning, vid 

måltider, vid toalettbesök etc, och sådana som utöver rörelsehindret 

även har andra handikapp och som är i behov av regelbunden medi

cinsk tillsyn och behandlingar av olika slag. 

Forsa folkhögskola anordnade på försök våren 1966 en åtta veckors 

ämneskurs med elva svårt rörelsehindrade deltagare. Undervisningen 

och inkvarteringen ägde rum på De handikappades riksförbunds rekrea

tionshem Dellenborg, där man provisoriskt kunde lösa elevernas spe

ciella lokalbehov. Denna första kurs gav synnerligen värdefulla er

farenheter. Verksamheten behöver fortsätta och överstyrelsen föreslår 

att en annexbyggnad uppföres i omedelbar anslutning till en folkhög

skola. 
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Bandspelaren något av en revolution . . . 

Om bandspelaren som något av en revolution, då det gäller de blindas 
studiearbete, talar ombudsman Stig Gustafsson i ABF. Praktiskt taget 
allt kursmaterial av bredare intresse talas in på band. Så fort det finns 
på tryck, finns det också på band. 

Arbetarnas Bildningsförbund har lång erfarenhet av studiearbete 
bland handikappade. 1948 anslöt sig den första handikapporganisatio
nen till ABF. Nu är 6 av ABF:s 23 medlemsorganisationer handikapp
sammanslutningar. Men redan tidigare förekom studiearbete bland de 
handikappade. Speciellt välutvecklat var det hos blinda och synskadade. 

— Så långt möjligt söker vi få in de handikappade i de vanliga studie
cirklarna. Det är betydelsefullt både för dem själva och för oss andra, 
framhåller ombudsman Gustafsson. 

Normaliseringsprincipen är vacker och riktig, men det är inte alltid 
den går att genomföra. Under 1966 har man särskilt lagt an på studie
verksamhet bland rörelsehindrade, men då har man stött på problemet 
att få kurslokaler som är vettiga. 

— Jag känner inte till någon kurslokal, som är hundraprocentigt bra, 
säger hr Gustafsson. 

1965 kan betecknas som en milstolpe i ABF:s studieverksamhet för 
handikappade. Det tillsattes nämligen då en arbetsgrupp, som kom att 
tjäna som ett samarbetsorgan mellan ABF och handikapporganisatio
nerna, där man kan diskutera hur verksamheten skall läggas upp. 

Den ursprungliga uppgiften var att få fram studiematerial kring de 
handikappades problem. Det skulle komplettera studier i kommunal
kunskap och samhällskunskap. Men intresset blev så stort, att studiecirk
lar startades enbart för detta material. Under namnet »Med rätt och 
ansvar — ett studiematerial om kommunerna, samhällsplaneringen och 
de handikappade» har det gått ut i 10 000 exemplar. På vintern och 
våren 1966 hölls också regionala konferenser i ämnet med anslutning 
från kommunalt håll, fackföreningsrörelsen och de handikappades or
ganisationer. De samlade över 1 200 deltagare. 

Verksamheten kommer nu att vidgas. ABF har fått anslag genom skol
överstyrelsen till två konsulenter för handikappverksamheten. Den ene 
skall arbeta med de allmänna handikappgrupperna, den andre skall 
speciellt ta hand om döva och hörselskadade. Medan de hörselskadade 
har möjlighet till tekniska hjälpmedel är de totalt döva mycket isole
rade. Det behövs därför en konsulent som behärskar teckenspråket. 

Arbetet ska ske i samverkan med handikapporganisationerna. Kon
sulenterna ska söka få fram nytt studiematerial genom att knyta exper
ter till sig, planera och genomföra kurser och konferenser, åka ut på 
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fältet och ha kontakter med såväl handikapporganisationer som ABF-
avdelningar. Viktigt är ju att samverkan sker även lokalt. De skall 
även svara för informationen utåt. 

En grupp handikappade, som saknar organisationer, är de mental
sjuka. ABF har en hel del studieverksamhet på mentalsjukhusen. Här är 
problemen att få fram lämpligt studiematerial och att utbilda studie
ledare. Man måste komma ihåg, att graden av sjukdom växlar och att 
den sjuke kan vara sig mycket olik från dag till annan. ABF har gott 
samarbete med inte minst terapeuterna. Här är dock inte fråga om 
terapi, att man ska sysselsätta de mentalsjuka med något, som får tiden 
att gå, säger hr Gustafsson. Nej, vi försöker här som i annan studie
verksamhet få fram ett resultat, vidga kunskaperna, vidareutveckla män
niskorna. 

Även bland de utvecklingsstörda barnen skall verksamhet bedrivas. 
Deras organisation har dock först hösten 1966 anslutit sig till ABF. En 
kurs på Brevskolan vänder sig till föräldrar och andra intresserade. Det 
gäller att skapa större förståelse för dessa barn. 

ABF söker få fram ett så brett ämnesval som möjligt. Det är svårt att 
peka ut något visst ämne, som särskilt intresserar de handikappade. 
Annat än kanske att litteraturen varit och är ett stort ämne för de 
synskadade. Språkintresset är stort och de, som arbetar i nya organisa
tioner, vill gärna lära mötesteknik och organisationskunskap. 

Hr Gustafsson återkommer till lokalfrågorna. Vi tänker inte på vilka 
hinder dörrar, trappor och trösklar kan vara för de handikappade. Vi 
måste bygga nya studiehem handikappvänliga och även söka ändra på 
en del studiehem som redan finns. En enkel anordning är hörselslingan, 
som gör det lättare för hörselskadade att höra. Men det kostar pengar 
som allting annat. 

Det anslag på 30 000 kr till vardera av de två konsulenterna, som 
ABF får, täcker givetvis inte på långt när de utgifter som följer med 
verksamheten. Här borde samhället visa större generositet. Men det är 
naturligtvis riktigt att använda sig av folkbildningsorganen, som har en 
färdig apparat. I princip får det inte vara någon annan skillnad i studie
verksamheten för handikappade och icke handikappade — annat än att 
de förstnämnda har behov av vissa hjälpmedel. 

Arbete bland psykiskt handikappade 

Skolöverstyrelsen har från och med 1966 beviljat anslag till godkända 
studieförbund för anställning av studiekonsulenter med inriktning på de 
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handikappade, erinrar studiekonsulent Märta Bergqvist, som anställts av 
Liberala Studieförbundet och Svenska Landsbygdens Studieförbund. 

Dessa konsulenter har till uppgift att planera studieverksamhet bland 
olika handikappgrupper. Det har kommit på Liberala Studieförbundets 
och Svenska Landsbygdens Studieförbunds lott att sörja för de psykiskt 
handikappade. Uppgiften kommer alltså att gälla studieverksamhetens 
utveckling både bland psykiskt utvecklingsstörda och psykiskt sjuka. På 
många håll bedrivs redan genom olika studieförbund en del verksam
het för båda kategorierna. Nu skall den verksamheten tagas till vara, 
utvecklas och göras användbar för så många grupper som möjligt. 

I första hand måste då kartläggning ske av ungefärligt behov av 
verksamhet och undersökas vilka ämnen som bör tas upp i cirkelform. 
Nytt material måste framställas som är anpassat efter handikappgrup
pernas behov av vuxenundervisning. Samtidigt kommer handledare att 
utbildas. 

De båda studieförbundens ansvariga i respektive distrikt och olika be
rörda instanser har informerats för att arbetet skulle få så god start på 
så bred basis som möjligt. En viss försöksverksamhet har bedrivits på 
stiftelsen ALA i Uppsala, där en grupp utvecklingsstörda samlats till 
en åtta veckor lång kurs. 
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»Kartläggning» är nödvändig 

I Göteborg och Växjö samt inom Malmöhus läns landstingsområde har 
gjorts utredningar om förekomsten av olika grupper av handikappade 
och deras sociala problem. För ett par av dessa utredningar redogörs 
på annan plats i detta nummer av Sociala Meddelanden. 

I Stockholm har byrådirektör Margareta Nordström och pastor Johan 
W. Johnsson år 1965 motionerat i stadsfullmäktige om en liknande ut
redning. 

Bland dem som yttrat sig över denna motion är arbetsvårdsdirektören 
Olof Burman. Han anser att av dessa undersökningar synes Göteborgs
undersökningen ge de mest värdefulla resultaten och bör tjäna som 
mönster för en eventuell undersökning i Stockholm. 

Göteborgsprojektet »Hälsa-Yrke-Bostad» bygger på intervjuer med 
personer tillhörande ett antal slumpmässigt utvalda hushåll i staden. 
Kompletterande uppgifter har dessutom insamlats genom registerana
lyser samt från ett särskilt urval av hushåll med någon förtidspensione
rad familjemedlem. Samtliga intervju-personer var mantalsskrivna i Gö
teborg 1964 och under 65 år. Genom ett uppräkningsförfarande har man 
fått en uppfattning om de undersökta egenskapernas fördelning inom 
totalpopulationen. 

Den huvudsakliga målsättningen för undersökningen var att kartlägga 
förekomsten av somatiskt handikappade personer i Göteborg samt att 
därigenom erhålla underlag för fortsatta utredningar inom samhällsom
råden som direkt eller indirekt berör sjuka eller handikappade perso
ners förhållanden. 

Enligt arbetsvårdsbyråns mening bör en undersökning i Stockholm ej 
enbart omfatta somatiskt handikappade personer. Psykiska handikapp, 
social missanpassning och alkoholskador förorsakar ofta långvarig arbets
oförmåga även i de fall, där något kroppsligt handikapp ej kan påvisas. 
Någon av de sistnämnda faktorerna anges som det huvudsakliga arbets-
hindret för närmare 40 procent av de arbetsvårdssökande vid Stock
holms stads arbetsvårdsexpedition. I samband med den s k Berghska 
utredningen rörande arbetsvärden i Stockholm gjordes en undersök
ning av aktmaterial beträffande personer, som varit intagna vid ar-
betsvårdsbyrån i Stockholm under 1957. Därvid befanns att psykisk 
insufficiens varit väsentligt arbetshinder i 71 procent av fallen. Någon 
större förändring i detta hänseende torde ej ha ägt rum under åren där
efter. 

Av speciellt intresse för arbetsvårdsverksamheten vore också att er
hålla underlag för en säkrare bedömning av storleken av arbetsvärdens 
rekryteringsunderlag. Det synes därvid bland annat gälla att söka mäta 

135 



de handikappades motivation för att ta i anspråk de serviceåtgärder ar-
betsvårdsbyrån kan erbjuda. Ett annat önskemål, som hänger samman 
med träningslägenhetens verksamhet, är att erhålla en mera detaljerad 
uppfattning om behovet av tekniska hjälpmedel samt s k dagligt-liv-
träning. Mycket talar för att ett omfattande latent behov föreligger på 
detta område. Frågeställningar och önskemål beträffande invalidlägen-
hetsbeståndet dess omfattning, bostädernas utrustning m m borde även 
kunna penetreras i detta sammanhang. 
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Brev som fick svar 

Alla kommuner har väl några speciella besvärligheter att kämpa med 
inom hemhjälpen åt gamla. I landskommunerna är det oftast de stora 
avstånden och omoderna bostäderna, i tätorterna kampen om arbets
kraften. 

Saltsjöbadens köping är ovanligt illa lottad. Avstånden är långa, 
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kommunikationerna besvärliga och många gamla i alla inkomstklasser 
bor i tungarbetade, omoderna villor. Resan till Stockholm tar 25 minu
ter, och man kan inte locka hemsamariter med en timpenning, som till 
helt nyligen var 5,90 och nu är 7,40, minus skatt, när städhjälp i Stock
holm och Saltsjöbaden ofta betals med mellan 8 och 10 kr (skattefritt!). 

Vad gjorde då socialvårdschefen och socialassistenten i Saltsjöba
den en dag, när hemhjälpen höll på att braka ihop? Jo, de skickade 
ut ett vädjobrev som gruppkorsband. Inte hade de tid att fundera så 
mycket på hur det skulle se ut och inte kunde de vänta på en fin 
lay-out från en fackman. Att skicka en tråkig skrivelse var dem fjärran. 

De slog upp pärmen med hemhjälpshandlingar. I ett blad från riks
polisstyrelsen, som de fått för distribuering till hemsamariterna, fann 
de ett manande finger. Arbetsmarknadsstyrelsen hade en snygg rubrik 
utanpå en folder, och i socialstyrelsens »Råd och anvisningar» nr 175 
fanns några småskojiga teckningar. En sax, en skrivmaskin, en elektro-
stencil, litet hoppfull håg och fantasi samt 15 minuters tankemöda — 
ett par dagar senare låg 2 000 gruppkorsband i brevlådorna i Saltsjö
baden och efter några veckor hade antalet hemsamariter i Saltsjö
baden femdubblats från 3 till 15. 

Visst skulle en sådan informationsskrivelse kunna göras mycket fi
nare, och man kanske inte alltid får handskas hur som helst med upp
hovsmannarätten, men ofta är ju det viktigare att något händer. Och 
det gjorde det i Saltsjöbaden. Det var brev som fick svar. 
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Borgensteckning åt handikappade 

Av förste socialinspektör J A N NASENIUS, Stockholm 

Socialnämnden kan med stöd av 14 § tredje stycket socialhjälpslagen 

teckna borgen å lån åt socialhjälpsbehövande för rehabiliteringshjälp 

av skilda slag. Det är vanligen på olika sätt handikappade personer, 

som får denna hjälp för att de skall kunna starta exempelvis kiosk

rörelse eller annan mindre verksamhet som egen företagare. 

Denna artikel redovisar borgensteckningen inom Stockholms stads 

socialnämnd huvudsakligen sedan 1962.1 Senaste årets utveckling ges 

endast en kort sammanfattning, då dessa lån ligger för nära i tiden 

för att ge erfarenhetsmaterial. 

Socialnämnden i Stockholm har för närvarande (oktober 1966) stads

fullmäktiges bemyndigande att teckna borgen till ett sammanlagt be

lopp av 800 000 kronor. Nämnden begärde i september 1966 att »taket» 

skall höjas till 1,2 miljoner kronor. 

Borgensinstituet har från initialåret 1957 kommit att utnyttjas i efter 

hand ökad omfattning. Närmast följande tabell belyser denna utveck

ling. 

Av nedanstående tabell framgår att beviljande av borgenslån ökat inte 

bara till antal och belopp utan också kommit att utgöra allt större 

procentuell andel av den samlade rehabiliteringshjälpen (näringshjälp 

etc) med följd att andelen kontanta bidrag inom denna viktiga sektor 

av socialhjälpsverksamheten minskat. Under de första tre åren (1957— 

Tab. 1. Borgenslånens andel av den samlade näringshjälpsverksam-
heten (inklusive viss saneringshjälp) under tiden 1957—31/71965 

1 Beträffande förhållandena före 1962 kan hänvisas till författarens artikel »Borgen 
inom socialhjälpen i Stockholm», i Svenska socialvårdsförbundets tidskrift 1963 : 1. 
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1959) uppgick borgenslånebeloppen till drygt 10 % av näringshjälpens 
totalbelopp. Åren 1960—1963 steg andelen till cirka 50 % för att under 
de första sju månaderna 1965 öka till närmare 90 %. 

Det skall dock observeras att låntagarna ofta erhåller kontanta bi
drag från annat håll, såsom från arbetsnämnden, handikapporganisa
tioner, Folksam etc. Det finns anledning förmoda att dessa bidrag un
der senare år ökat totalt sett beroende på att den statliga näringshjäl
pen genom arbetsnämnden höjt maximalbeloppen. 

Sedan 1962 har lånen i allt högre grad kommit att avse kioskrörelser, 
medan det tidigare rätt stora behovet att anlita socialhjälpens borgen 
för invalidbilar tydligen avtagit. Följande två tabeller utvisar fördel
ningen på olika ändamål. 

Beloppens fördelning på ändamål är i ännu högre grad koncentrerad 
till kioskrörelser, vilket följande tabell visar. 

Lån till kioskrörelser av skilda slag har alltså ökat från närmare 30 % 
till 80 % av totalbeloppet, medan lånebeloppen till invalidbilar mins
kat från närmare 37 % till drygt 5 %. Minskningen fr o m 1964 av 
borgenslån avseende invalidbilar beror troligen i huvudsak på att det 
maximala statliga näringshjälpsbeloppet höjdes fr o m den 1 juli 1963 
från 5 000 till 10 000 kronor. Därmed blev det större möjligheter att 
genom statligt bidrag tillgodose hjälpbehovet för bilinköp. Detta bi
drag, eventuellt i kombination med viss rehabiliteringshjälp från för
säkringsbolag och handikapporganisationer synes numera helt täcka 
hjälpbehovet för bilinköpet i flera fall än före 1964, då borgenslån 
genom socialhjälpen oftare än för närvarande måste anlitas. 

ökningen av borgenslånen ifråga om kioskrörelserna torde bl a bero 
på de nya anvisningarna för kioskhandel med livsmedel (Kungl Medi-

Tab. 2. Antal borgenslån fördelade efter lånens ändamål 
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Tab. 3. Lånebelopp fördelade efter lånens ändamål 

cinalstyrelsens och Kungl Veterinärstyrelsens gemensamma råd och an
visningar rörande kioskhandel med livsmedel den 11 maj 1962 samt 
Kungl Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar angående anordning, beskaf
fenhet och inredning av kiosker för varuförsäljning utfärdade i decem
ber 1961). Anvisningarnas höjda standardkrav gäller inte bara vid ny
byggnad utan även de äldre kioskerna. För dessa gällde emellertid en 
generell dispens intill 1 januari 1965. Efter denna tidpunkt har hälso
vårdsnämnden efter enskilda framställningar beviljat särskild dispens. 

Lånens storlek 

Lånebeloppen har tenderat att öka i de individuella fallen, vilket fram
går av följande tabell. Denna redovisar för varje år de lägsta och 
högsta samt genomsnittliga lånebeloppen. Dessutom har även med-
tagits medianbeloppet (det i storleksordning »mittersta» av respektive 
års individuella lånebelopp; d v s det finns i princip lika många lån 
med lägre som med högre belopp än det angivna beloppet). 

Det är som tidigare nämnts bl a ombyggnads- och etableringskostna-
der i kioskrörelser som orsakar de höga siffrorna för 1965 och detta 
trots de höjda statliga bidragen. Här kan exempelvis nämnas att det 
sammanlagda borgenslånebeloppet för 8 sådana kioskärenden 1965 upp
går till 180 000 kronor. 

Enligt gällande kommunallag för Stockholm (62 § 1 mom) stipu
leras för underställningsfria lån bl a att sådana lån skall återbetalas 
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Tab. 4. Lånebelopp i de enskilda fallen 

inom fem år. Med lån likställes borgen. Då låntagare med socialhjäl
pens borgen inte sällan kan behöva längre avbetalningstid har Stock
holm utverkat Kungl Maj:ts medgivande att amorteringstiden på des
sa borgenslån får utsträckas till högst 10 år. Tabell 5 för åren 1961— 
1965 visar amorteringstidens längd för de beviljade lånen. 

Med de under senare år stigande borgenslånsbeloppen har även amor
teringstiden förlängts. Här som i åtskilliga andra avseenden avviker 
1965 års siffror markant från de tidigare. Åtskilliga 6—10-årsamorte-
ringar visar att den för Stockholm beviljade dispensen från femårs-
maximeringen utnyttjats avsevärt. 

År 1962 utverkade Stockholm Kungl Maj:ts tillstånd att första 
amorteringen av lån med socialnämndens borgen skulle få ske inom en 
tid av högst två år efter det att lånet erhållits, d v s dispens från kom
munallagens bestämmelser om årlig amortering. Möjligheten att ge 
längre tid mellan utbetalningen av lånet och första amorteringen har 
i enskilda fall visat sig vara av betydande praktiskt värde. 

Låntagarnas hälsotillstånd, ålder och familjetyp 

Rygg-, ledgångs- och ortopediska sjukdomar utgör de vanligaste medi
cinska arbetshindren. Tabell 6 upptar den mest framträdande sjuk
domen (invaliditeten) hos huvudpersonen. Ofta finns även andra här 
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Tab. 5. Amorteringstidens längd för borgenslån beviljade 1961—31/7 
1965 

icke redovisade sjukdomar. Dessa synes i vissa fall vara följdtillstånd till 

i tabellen angiven sjukdom. 

Samtliga de som beviljats borgenslån till invalidbilar har varit svårt 

handikappade, vanligen på grund av kvarstående men efter polio, 

amputationer efter olyckshändelser etc. 

De icke dokumenterat sjuka återfinns i första hand bland dem, som 

fått borgenslån till bostadsändamål och skuldsaneringar. Det kan exem

pelvis gälla en stor familj med relativt små inkomster som skuldsatt 

sig för ett eget hem (bostad, möbler etc) så att borgenslån beviljats 

för att klara upp situationen. Det har över huvud taget gällt fall med 

sådana svårigheter att hjälp bedömts nödvändig till förebyggande av 

kanske framtida oförmåga avseende arbete och självförsörjning etc. 

I min tidigare nämnda artikel om borgenslånen före 1962 anges 

genomsnittsåldern för låntagarna till 42 år. Endast två personer var över 

60 år. Det konstaterades att låntagarna därför som regel kunde antas 

ha många yrkesverksamma år framför sig. Denna karakteristik gäller i 

huvudsak även låntagarklientelet efter 1962. Genomsnittsåldern var 

således 43 år. Högst 30 år var ca 8 % av låntagarna. Åldersgruppen 

31—50 år dominerade (ca 65 % ) , medan närmast högre intervall upp 

till 60 år omfattade ca 25 %. En person var äldre än 60 år. 

Låntagarna har i betydligt större utsträckning än det egentliga social

hjälpsklientelet familj (make, m å barn) att försörja. Endast ungefär 
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Tab. 6. Låntagarnas sjukdomar och invaliditet 

var femte låntagare är ensamstående (saknar make, m å barn), medan 
inte mindre än nära två av tre socialhjälpstagare är ensamstående i ovan
nämnda mening (1964: 62, 7 % ) . 

Socialhjälp till amorteringar 

Som framgår av tabell 8 (kol 2) har socialnämnden under den an
givna tiden i 27 borgenslåneärenden nödgats bevilja socialhjälp till 
betalning av amorteringar och räntor på dessa lån. I 13 av de 27 fallen 
har sådan hjälp behövts endast vid ett tillfälle och i resterande 14 
låneärenden vid två eller flera tillfällen. Den sammanlagda kostnaden 
för samtliga 27 fall uppgår till drygt 60 000 kronor (kol 9). De 27 
»betalningsfallen» utgör ca 22 % av samtliga låntagare. 

I förhållande till hela antalet beviljade borgenslån för olika ända
mål (tabell 2) är det särskilt småföretagare med rörelse av annan typ 
än kioskförsäljning samt personer vilka fått lån till sanering av olika 
slags skulder, som synes ha största svårigheterna att klara lånen. Bor
genslån till invalidfordon föranleder däremot sällan att nämnden måste 
gå emellan med betalning. Av de 34 fallen med lån för inköp av inva
lidfordon har i endast ett fall socialhjälp lämnats till en amortering 
(kol 6). 
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Tab. 7. Låntagarna fördelade efter familjetyp 

Hur fördelar sig nämndens kostnad på över 60 000 kronor på de 

olika årens lån? Vår undersökning kan i detta avseende i korthet sam

manfattas så här : 

Närmare 10 % av totalsumman för beviljade borgenslån under åren 

1958—1964 har hittills återbetalats genom socialhjälp (räntekostnader 

inräknade). De lån som beviljades 1958—1960 torde numera i stort 

sett vara återbetalade. Socialnämnden har svarat för ungefär 16 °/o 

respektive 25 % av kostnaderna för 1958 och 1959 års borgenslån. 

Tab. 8. Socialhjälp till amorteringar och räntekostnader 
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Låntagarna har alltså själva stått för 5/6 respektive 3/4 av kostnaderna. 
Av 1960 års lån har socialnämnden betalat inte mindre än 37 %. En
bart två av 1960 års lån har tillsammans medfört socialhjälpsutgifter på 
24 000 kronor av nämndens totala utgift för 1960 års lån på 31000 
kronor, vilket förklarar den höga socialhjälpsandelen för nämnda års 
lån. 

Några relevanta jämförelser för de senare årens lån kan knappast 
göras med hänsyn till att många av lånen inte är slutbetalda. Här kan 
endast konstateras att man måste naturligen räkna med ytterligare 
socialhjälpskostnader för 1960-talets lån. Det för närvarande höga ränte
läget kan komma att medföra ökade svårigheter för en del låntagare 
med risk för att de inte klarar amorteringarna utan socialnämnden får 
gå emellan. 

Socialhjälpsberoende i övrigt 

I 1962 års artikel om borgenslåneärendena behandlades relativt ut
förligt frågan hur näringshjälpen i form av borgenslån kunde antas 
ha påverkat det fortsatta socialhjälpsberoendet. Undersökningar av så
dant slag är visserligen vanskliga men kan åtminstone ge resultatet 
i stort. Redovisningen utvisade att låntagarnas socialhjälpsberoende 
minskade avsevärt efter beviljat borgenslån. 

Denna gång har undersökningen begränsats till en enkel kontroll av 
1962 och 1963 års låneärendens socialhjälpsberoende kalenderåret före 
respektive efter låneåret mätt i antalet hjälpmånader. Redovisningen 
har även fördelats efter rörelsens art. 

Av 1962 års 25 borgensärenden utgick år 1961 socialhjälp i l l fall 
under 1—11 hjälpmånader eller i totalt 55 hjälpmånader. Året efter er
hållet lån, d v s 1963, erhöll 7 av låntagarna socialhjälp i 1—6 hjälp
månader eller totalt 20 hjälpmånader (denna tendens till mindre so
cialhjälpsberoende efter erhållet borgenslån synes även ha fortsatt efter 
1963). Redan året före lånet klarade sig alltså flertalet utan social
hjälp. Detta sammanhänger med att i de 11 borgenslåneärenden som 
avsåg invalidfordon utgick socialhjälp 1961 i endast två fall, och hjälpen 
kunde f ö upphöra efter lånet. Personer som söker hjälp till invalid
fordon är i regel självförsörjande och behöver endast hjälp till de jäm
förelsevis stora kapitalinsatser som bilköpet (-bytet) erfordar. 

Av 1963 års 24 låneärenden utgick socialhjälp 1962 i endast 7 ären
den och 1964 i 3 ärenden. Året före lånet var det sammanlagda antalet 
hjälpmånader 42 (1—12 hjälpmånader i de enskilda fallen), medan 
socialhjälpen 1964 begränsades till 1 hjälpmånad i vartdera av de tre 
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fallen. Tretton av låneärendena avsåg invalidfordon och i dessa ären
den utgick socialhjälp i endast 2 fall året före och i ett fall året efter 
lånet. 

Borgenslån efter juli 1965 

Under de sista fem månaderna (1/8—31/12) år 1965 beviljade so
cialnämnden i Stockholm borgen i 7 ärenden till ett sammanlagt låne
belopp på 117 000 kronor. Lånebeloppen i de enskilda fallen var respek
tive 2 000, 6 000, 10 000, 18 000, 23 000, 28 000 och 30 000 kronor. 
Som framgår av tabell 1 ovan uppgick borgensteckningen under före
gående sju månader 1/1—31/7) av 1965 till runt 244 000 kronor i 21 
ärenden. Borgensteckningen fick således betydligt mindre omfattning 
ifråga om såväl ärenden som belopp mot slutet av året. Jämfört mot 
tidigare år låg emellertid det totala lånebeloppet på 117 000 kronor 
under sista fem månaderna av 1965 högt. Under exempelvis hela år 
1962 uppgick beloppet till ca 101 000 kronor, hela år 1964 ca 168 000 
kronor, osv. Förklaringen ligger i stora borgensteckningar för kiosker. 

Under hela år 1965 beviljades borgen för sammanlagt 361 623 kronor 
(1/1—31/7 = 244 623, 1/8—31/12 = 117 000), vilket innebär en dryg 
fördubbling mot närmast föregående år (1964). 

Under tiden 1/1—31/8 1966 har borgen tecknats i 18 ärenden till 
ett sammanlagt belopp av 171 016 kronor. I 13 ärenden ligger lånen 
inom beloppsramen 10 000 kronor (lägsta 1 400 kronor, högsta 10 000 
kronor) och i övriga 5 ärenden uppgår lägsta beloppet till 13 000 och 
högsta till 27 000 kronor. 

Man kan för den gångna delen av 1966 notera en något mindre om
fattning av borgensteckningen både i antal ärenden och belopp jäm
fört med motsvarade tid 1965. Men borgensteckningen ligger fort
farande på en hög beloppsnivå. Beloppet för de första 8 månaderna i 
år är sålunda lika högt som beloppet för hela år 1964 (ca 168 000 
resp ca 171 000 kr). 

Hjälp från annat håll 

Vid sidan av lån genom socialnämndens borgensåtagande har kapital-
behövande kioskägare vissa möjligheter att få lån genom förmedling av 
kioskägarnas riksförbund, och varuleverantörer av glass och korv 
ställer sig också, säkert i eget intresse, bakom vissa ny- och ombyggnads
kostnader. 
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Rehabiliteringsbidrag utges liksom tidigare av Folksam i vissa för
säkringsfall till ett belopp av sammanlagt 5 000 kronor. 

Även bidrag från handikapporganisationer förekommer. 
Ifråga om statliga bidrag har dessa förbättrats fr o m den 1 juli 

1966. Den maximala näringshjälpen har höjts från tidigare 10 000 till 
12 000 kronor. Vidare har tillskapats möjligheter för arbetsmarknads
styrelsen att utöver den maximala näringshjälpen på 12 000 kronor 
även bevilja räntebelagt lån till kioskägare med 12 000 kronor. 
Det sammanlagda statliga bidraget till etableringskostnader för en kiosk
ägare kan sålunda uppgå till 24 000 kronor (vartill i vissa fall kan 
komma näringsbidrag till invalidfordon med högst 12 000 kronor). 

Högertrafikomläggningen hösten 1967 kommer säkerligen att på olika 
sätt inverka på många kioskrörelser i form av förflyttningar, ändrad 
lönsamhet osv, vilket kan utöver andra bidrag medföra behov av hjälp 
med borgenslån genom socialnämnden. Det är dock inte möjligt att 
här beräkna storleken av detta ev behov. 

Enligt socialhjälpslagen skall biståndet ges ändamålsenliga former, 
vilket måste beaktas då man har att avgöra om den frivilliga social
hjälpen skall utgå i form av kontant näringshjälp eller borgensteckning. 
Den hjälpbehövande måste naturligen bedömas ha goda utsikter att 
klara amorteringarna av ett borgenslån om hjälpen får denna form. I 
annat fall skall kontant hjälp, ev i kombination med borgenslån till en 
del av kostnaderna, övervägas. För de partiellt arbetsföra småföre
tagarna kan det nuvarande höga ränteläget säkerligen bli betungande. 
För kioskägarnas del måste man även beakta att i vissa fall starkt 
ökade hyror liksom den skärpta konkurrensen från bl a vissa affärs
företags tobaksförsäljning m m kan försvåra utkomstmöjligheterna. Des
sa förhållanden kan för Stockholms del komma att motivera kontant 
näringshjälp till större andel än vad fallet varit under senare tid. 

Sammanfattning 
Borgenslånen har sedan initialåret 1957 kommit att svara för en allt 
större andel av socialnämndens samlade näringshjälpsverksamhet i 
Stockholm, varigenom kontanthjälpen inom denna verksamhet fått 
minskad betydelse. Så långt här kunnat bedömas har borgenslånen, i stort 
sett medfört positiva resultat genom att flertalet låntagare fått möjlig
heter att i fortsättningen klara sig själva. Samtidigt kan konstateras att 
ett mindre antal låntagare haft fortsatta svårigheter, vilket visat sig i att 
socialnämnden fått svara för amorteringar av deras lån. För lånen tagna 
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1958—60 har den andel av amorteringarna socialnämnden svarat för 
kraftigt ökat (ca 1/3 av amorteringskostnaderna för 1960 års lån). 
Hur stor andel nämnden slutligt får svara för under senare år tagna 
lån kan f n inte redovisas, eftersom dessa lån ännu inte är slutamor -
terade. Det är möjligt att 1960 års siffra kommer att visa sig osed
vanligt hög. 

Ett intressant särdrag för Stockholm är den av kmt givna dispensen, 
som innebär att lån genom borgensteckning av stadens socialnämnd får 
avse en amorteringstid på 10 år, och att första amorteringen behöver 
inte göras förrän inom två år efter det lånet lyfts. Motiveringen här
för är klar. Socialhjälpens låntagarklienter startar inte sällan från »noll-
läge» både ekonomiskt och i vissa andra avseenden. De kan därför be
höva någorlunda lång tid på sig att arbeta upp företaget, innan amor
teringarna måste påbörjas. Också de numera ofta höga etableringskost-
naderna (för exempelvis kiosker) gör kommunallagens femårsram för 
slutbetalningen väl trång, och möjligheten att förlänga perioden till 
tio år har visat sig ha betydande praktiskt värde. Därför talar våra 
erfarenheter för att dessa lättnader gjort borgensinstitutet inom social
hjälpen i Stockholm till ett mera ändamålsenligt och användbart in
strument än vad som annars varit möjligt. 
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Summary 

BETTER CONDITIONS FOR THE HANDICAPPED 

Nowadays, the handicapped and the elderly can without doubt lead a far more 
active life than before, says Albert Bergh, chairman of the Swedish Central 
Committee for rehabilitation (SVCR) . Improved social services in different 
spheres have made it possible for them to live an independent, active life and 
to feel that they belong together with other people at work and at leisure in a 
way that previously was unthinkable. 

Increased demands for labour have given the handicapped an opportunity to 
play their part in working life. This applies also to the seriously handicapped •— 
groups and individuals who a decade or so ago were considered unfit for work. 
Technical developments — particularly mechanization — have contributed much 
to making the handicapped active again. 

The improvements achieved in the sphere of mobility, however, immediately 
give rise to demands for other improvements, and it is or it should be a natural 
consequence of the activity of the community that these latter improvements, too, 
be effected. A concrete result in this connexion is the amendment to the building 
by-laws which means that when designing buildings attention must be paid to 
the problems facing those people who, because of age, invalidity or sickness, have 
reduced powers of movement. Buildings of all kinds —• homes, work places, shops, 
schools, assembly premises — should all be designed in such a way as to enable 
even handicapped people to use them conveniently. 

One way of making it easier for the elderly or handicapped to judge the con
venience of public premises with regard to their own particular handicap would 
be to issue guides containing essential information on parking space, entrances, 
staircases, lifts, inductive loops and other aids. 

T H E HANDICAPPED AND COMMUNITY PLANNING 

Community planning is affected by important structural changes, some of which 
are contrary to the interests of the handicapped, writes Richard Sterner, chairman 
of both Statens Handikappråd and Handikapporganisationernas Centralkommitté. 
Motoring has led to the development of invalid cars — but it has also created 
difficulties for the handicapped to cross the street, greater dangers to life and 
limb which the handicapped find it particularly difficult to avoid, and heavier 
stress which may put special strains on them. Municipal authorities will have to 
learn a lot before they are in a position to meet the demands now imposed by 
the law to take into account handicap aspects when planning the community. 
The problems facing the handicapped must be studied more thoroughly. Invalid 
dwellings must be made available as well as meeting places which are designed 
to satisfy the needs of the handicapped. 

The planning being carried out which aims at making our communities more 
livable for the handicapped is still only in its infancy. It is up to all of us to 
think more constructively so that we may cease to be blind to such things as 
thresholds, staircases and kerbs which obstruct the handicapped, so that we might 
not forget that traffic signals at eye-level may cause injury by collision to those 
with poor sight and so that we may remember that the handicapped shall really 
take their place among others in the community. It is especially important that 
they should have access to open-air activities which can fortify their health and 
prevent mental depression. 

CO-OPERATIVE BODIES WORKING FOR THE HANDICAPPED 

Is there really a need for so many organizations for the handicapped? This is 
a question often asked. There are several co-operative bodies working for the 
handicapped, among which is Handikapporganisationernas Centralkommitté 
(HCK) with 10 organizations and a total membership of 80,000 consisting chiefly 
of handicapped persons or their relatives. 

A government advisory council, Statens Handikappråd (SH) , was established 
by the King in Council on 5th March 1965. It comprises 15 organizations and is 
intended as a contact and co-operative body. 
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Even though each group of handicapped persons has its own special problems 
there still exist important common features and large common interests. A national 
organization for the handicapped is therefore needed. The coming into being of 
SH has resulted in better resources for common activities and has led to official 
recognition of the joint efforts being made. In almost all counties there is now 
an HCK organ or an equivalent co-operative body. 

A leitmotif of the various statements issued by the Council is the demand for 
improved personnel planning in the fields of therapy and rehabilitation where 
bottlenecks exist everywhere in the form of a shortage of practically all categories 
of qualified labour: doctors for rehabilitation and mental care, industrial psycho
logists and clinical psychologists, speech trainers, hearing trainers, teachers in 
schools for handicapped children and other specialist teachers, welfare officers, 
physiotherapists, therapeutists, truss-makers, well-trained nurses etc. 

Instruction, education and work training are other basic essentials as regards 
the possibilities for the handicapped to obtain productive work. SH has given its 
support to the efforts to integrate the schooling and instruction of physically 
handicapped persons as far as possible with the normal educational programme, 
but at the same time it has stressed that this normalization principle should not 
be carried to absurd lengths. Special arrangements are necessary for the blind and 
deaf, for certain persons with serious physical handicaps and for the mentally 
retarded. 

T H E BLIND IN AN URBAN ENVIRONMENT 

In order to throw light on the problems of the visually handicapped in our 
present-day urban environment which the growing amount of traffic is making 
increasingly complicated, the Swedish Central Committee for Rehabilitation 
(SVCR) has initiated a survey in co-operation with the City of Stockholm and 
the Association for the Blind entitled "Adapting the urban environment for the 
blind". The blocks around Gotlandsgatan 44 and 46 in Stockholm have been 
selected as test areas. It is here that the Association for the Blind has its offices 
and the Homes for the Blind Foundation has two residential properties housing 
about 100 blind tenants. 

A general requirement is that there should be no poles or posts along the 
pavements, and also that there should be relief maps of large and small areas 
of the city. Temporary obstructions cause most trouble. In this connexion, it is 
mainly parked cars, cycles and perambulators and scaffolding which cause the 
greatest inconvenience. Cycles which have fallen over and barriers erected for 
road works are particularly troublesome. Pedestrian crossings controlled by 
traffic lights are wanted. For those with some of their sight left there is much 
that can be done by way of better street lighting, larger letters on street name 
signs and improved positioning of these signs. 

By means of suitable planning, urban environment can without extra cost be 
adapted to a great degree to suit the blind, claims Editor Eric Bliicher in his 
article. 

T H E HANDICAPPED AND RIGHT-HAND TRAFFIC 

Sweden will change over to right-hand traffic at 5 a.m. on Sunday, 3rd September 
1967. Information on the points which pedestrians and motorists will have to 
observe began to be issued at an early stage. A population group of special inter
est and with special difficulties in this connexion are the handicapped, writes 
Arne Holmström, press officer for the Government Committee on Right-Hand 
Traffic. With regard to the handicapped there are four groups in particular 
which demand special interest, namely the blind, the auditorially handicapped, the 
deaf and the mentally retarded. The greatest difficulty is knowing where to reach 
all these people, because they are not registered centrally and the organizations 
for the handicapped have nowhere near full coverage in this respect. Channels to 
each private individual must be established with the help of social welfare com
mittees and then steps must be taken to inform these people through the medium 
of road safety committees and other bodies. 
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The auditorially handicapped will be faced with great problems as regards 
information. The blind are unable to receive the information provided by the 
press and by the programmes shown on T V . After the change takes place they will 
have to "reverse" their hearing to be able to move about in traffic. According 
to the training specialists, the country's 800 or so guide-dogs on the other händ 
will not have any serious readjustment problems. One way of informing the deaf 
will be to mobilise the country's deaf and dumb priests. Mentally retarded 
children will have to forget all they have learnt hitherto about traffic regulations 
and start learning afresh. 

" T H E R E IS NO BETTER MEDICINE ! " 

It is true that there is growing understanding for the handicapped, that people 
are becoming increasingly aware of the fact that the handicapped have the right 
to live their life as other citizens of the community. But when it comes to 
rehabilitation it is seldom that one hears any mention of games and sports. And 
yet games and sports are among the finest means of rehabilitation, says Alf 
Nygren, consultant in Svensk Handikappidrott. 

It is a question of not only physical but also mental rehabilitation. But here, 
as in other sports, training must be sensibly carried out, and in doubtful cases 
the advice of a doctor must be sought. As in sports and athletics in general, 
gymnastics are closely allied to sports for the handicapped. The principle applied 
in the training of handicapped persons is the same — a gradual start with 
gymnastics, preferably rhythmical movements to music, is supplemented by ball 
games etc. and followed by training designed to build up strength and endurance. 
It is not a question of achieving any records but of primarily taking advantage of 
whatever is medically strengthening and of utilizing the games aspect — in an 
effort to make games, gymnastics and sports things to look forward to. Neverthe
less, many handicapped persons achieve such good results in various branches of 
sport that they can compete successfully with the non-handicapped. In fact, it 
was in the field of athletics for health that the initiative was taken in devising 
sports for the handicapped, and the interest in this special branch is growing in 
sports circles. 

Table-tennis, boccia, archery, skiing, fishing, running, swimming and discus are 
among the 50-odd branches of sport practised by the handicapped. Some 5,000 
men and women practise athletics and sport at 100 or more places in Sweden. In 
the championships of the Athletics Association for the Handicapped 500 partic
ipants competed in 7 branches. At least 100,000 people in Sweden who are 
handicapped in different ways have reason to practise some kind of games and 
sport. 

FROM INVALID CARRIAGES TO SPECIAL VEHICLES 

In the early 1930s tax exemption was granted on speed-restricted — 30 k.p.h. — 
invalid motor-tricycles, the only motor-driven invalid carriages existing at the 
time. Invalids were not permitted to take another person with them in or on 
the vehicle. After World War II there was a growth in public motoring and it 
was then decided to try to abandon these motor-tricycles in favour of ordinary 
cars. In 1947 the Pensions Board made its first grant — Sw.Kr. 1,500 — towards 
the purchase of a car. Invalids did not wish to drive around in what they called 
"invalid people's cars". They demanded grants for cars so as to be able to 
obtain work. 

The technical problem of designing a safe hand control unit for operating 
clutch, brakes and accelerator was solved in 1953. Car manufacturers were 
induced to build invalid control units for their models. In addition, there was 
a great need of special units for the seriously disabled, those who had only one 
or no arms or those who were unable to use one of their legs or arms. One person 
who lost both arms during a car accident has a steering plate on the floor of his 
car and steers with his feet, uses a pedal for braking and changes gear with his 
left foot. The accelerator is by his shoulder. This proves that a person with no 
arms is able to drive a car. 
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In 1947 there was only one invalid car. For the budget year 1966—1967 not 
less than Sw.Kr. 12 million has been allocated for the purchase of motor vehicles. 
There are at present 6,000 tax exempted motor vehicles, the majority of which 
are cars. 

The National Association for the Handicapped has purchased several learner's 
cars for driving-test training including a Valiant which is equipped with power 
steering, a device which takes over about 80 per cent of the steering effort 
required. The car has fully automatic transmission. The controls are supplemented 
by hand controls for the foot brake, accelerator, lights etc. The best feature is 
that the car contains equipment which can be varied to suit the degree of 
severity of the particular handicap. It can be used by a person with weak arms or 
by a person who can work with one hand only; it can in other words be adapted 
within relatively wide limits to suit the strength and mobility of the extremities 
which the handicapped can use. 

A handicapped person is tested just as thoroughly as any other applicant for 
a licence. Competitions comprising a multitude of tests are arranged. The 
Association's national rally in 1966 with its 70-odd participants attracted great 
attention in the press, radio and TV. A challenge prize was won the first time 
by a driver who through polio had lost the use of both legs. 
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