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Förbundsstyrelsen:

Nytt år, nya aktiviteter
Det har väl inte undgått någon att det är årsmötestider. Lokalföreningarna har,
eller har haft, sina årsmöten och planerar för nya aktiviteter. Även
Stamningsförbundet planerar för förbundsmötet och nya aktiviteter.

Förbundsmötet är som vanligt första helgen i
april i Stockholm och vi ser fram emot att få träffa
er där, för att tillsammans planera framåt. Men
även
barnläger,
familjeläger
och
ungdomsveckan
är
våra
omtyckta,
återkommande aktiviteter, som alla fortfarande har några platser kvar.
Vi är mitt upp i en del spännande intressepolitiska aktiviteter och planerar för
fullt för Nordiska stamningsseminariet (se separat artikel).
Det är nu lättare att anmäla sig som medlem direkt via vår hemsida. Att bli
medlem har många fördelar, både för dig personligen, och även för hela
förbundet och alla därutöver. Du får t ex delta i både förbundets och i
lokalföreningens (och ofta även i andra lokalföreningars) aktiviteter. Du kan
påverka förbundets och din lokalföreningens verksamhet. Du kan söka bidrag
från Stamningsfonden. Du är försäkrad när du deltar i aktiviteter anordnade av
Stamningsförbundet. Men kanske ännu viktigare: du hjälper oss att höja vår
röst i samhället, så att vi kan fortsätta påverka och bilda opinion, framställa och
distribuera material kring stamning, så att även nästa generation får en trygg
skola. Du kan även ge bort medlemskap till en familjemedlem, granne,
logoped, eller varför inte skolan. (Och om du värvar en medlem, kan du bli
miljonär! Se sist i Nyhetsbladet.)

Vi hoppas att få träffa dig, i person, via mail eller via våra sociala medier!

Förbundsstyrelsen:

Stamning och skenande tal
Många som stammar har även skenande tal. Många logopeder som arbetar
med stamning, arbetar även med skenande tal. 2018 anordnades den första
gemensamma världskongressen för stamning och skenande tal. Det norska
stamningsförbundet har inkluderat skenande tal i sin verksamhet. Även
Stamningsförbundet får ibland frågor från personer med skenande tal och
förbundet har haft en ordförande med skenande tal.
Är det dags för Stamningsförbundet att vidga sin verksamhet och även
arbeta för personer med skenande tal? Skulle det leda till att få ett
medlemsantal som kommer upp i 1000 medlemmar, något som Socialstyrelsen
har nämnt som eventuellt kommande krav för att få statsbidrag, eller tappar vi
då för mycket fokus på stamning?
Denna fråga har diskuterats inom förbundsstyrelsen och det
finns lika mycket som talar för ett ja, som för ett nej, så vi vill
gärna veta vad du tycker. Vi har skapat en omröstning som vi
hoppas du vill delta i. Vill du kommentera frågan ytterligare, hör
av dig till oss med din åsikt.

Förbundsmöte:

Vill du göra skillnad?
Inför
2020
års
förbundsmöte
önskar
valberedningen få in förslag på kandidater till de
olika förtroendevalda posterna. Är det du som
har kompetens, tid och engagemang? Eller
känner du någon som du tror passar in? Läs
mer.

Intressepolitiskt:

Skrivelse till Utbildningsdepartamentet:
Krav på "flytande tal" hindrar elever med
stamning att nå höga betyg

En UR podcast om stamning och betyg har väckt starka känslor och en
skrivelse har idag skickats ut till Utbildningsdepartementet, Skolverket, SPSM
och UR.
Poddavsnittet, ”PYS och stamning”, handlar om
hur undantagsbestämmelsen, PYS, kan användas
vid betygsättning av en elev som stammar. En
högstadielärare ringer in och pratar med en
lärarcoach och en betygsexpert i form av en
tidigare anställd på Skolverket. Läraren beskriver
att en elev i hennes klass hindras av sin stamning
och inte når målen för högre betyg i de muntliga
presentationerna i svenska-ämnet.
Eleven har E-betyg och man diskuterar om det är möjligt att använda
undantagsbestämmelsen och ”pysa” för C-betyg? Kunskapsmålet för högre
betyg är ”inspirerande och flytande tal” vid muntlig presentation vilket för eleven
i fråga bedöms som omöjligt att uppnå på grund av sin stamning. Samtalet
kommer att handla om hur betygskriterierna ska tolkas och om man kan bortse
från kunskapsmålet i delar eller i sin helhet. Stamningsförbundet ifrågasätter
starkt hur man förhåller sig till betygskriterierna och beskrivet kunskapsmål, och
hur ”flytande tal” tolkas.
Podden sätter fingret på behovet av att Specialpedagogiska myndigheten,
SPSM behöver inkludera stamning i sitt uppdrag men också uppdatera sina
kunskaper om stamning för att på riktigt kunna vara ett stöd för pedagoger och
därmed elever som stammar. Elever som stammar behöver ges pedagogiska
förutsättningar för att utvecklas i muntlig presentation, att göra sin röst hörd,
med eller utan stamning. Skolan måste ges rätt information om stamningens
orsak och verkan för att inte medverka till att tysta elever som stammar genom
sina krav på flytande tal. Istället bör skolan anpassa sig efter barnens
förutsättningar och behov. En skola som bidrar till att vidmakthålla stamningen
som ett problem är ett stort problem för de skolelever som stammar.
Läs hela skrivelsen här och dela gärna länken, pdf-filen, samt våra inslag på
Facebook, Instagram och Twitter (länkar till våra sociala medier längst ner i
Nyhetsbladet).

Forskning:

Deltagare till en studie om stamning och röst
sökes

Två studenter som studerar sista terminen på logopedprogrammet vid Lunds
universitet söker deltagare som kan ställa upp med att få sin röst och stamning
undersökt till en magisteruppsats.
Att delta i forskningsstudier hjälper att komma närmare svaret
kring stamning och stamningsbehandling, så vi hoppas så
många som möjligt vill delta.
Läs mer

Föreningsnytt:

Vi minns Ingemar Hermansson
"Dåvarande Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR) arrangerade
tidigt 1993 en träff i ett snöigt och kallt Nynäshamn. Det var det första SSRarrangemang som jag besökte, en uppskattad träff där såväl Per Alm som
Talakademin medverkade.
I Nynäshamn så träffade jag för första gången både Ingemar Hermansson och
dåvarande ordföranden Johnny Karlsson från min egen hemförening som då
hette Göteborgs och Bohusläns Stamningsförening.
Ingemar gav ett lågmält intryck och verkade inte
vilja slösa orden på struntprat. Föga visste mitt
då 24-åriga jag att detta skulle bli starten på en
lång vänskap. Mötet med Ingemar och Johnny
gjorde att jag blev aktiv i min hemförening.
Nynäshamnsträffen gav mersmak och redan
under våren 1993 så hade stamningsföreningen
en egen studiecirkel om det amerikanska "Stutter
Free Speech" som Åke Byström och
Talakademin tagit till Sverige. Ingemar var med på kursen och var till en början
aningen kritisk till vad som lärdes ut.
Vi hade fått låna lokal av ABF på Frölunda Torg, studerade och gjorde våra
talövningar, fikade och övade än mer. Varenda vecka så var det en ren
prövning att aktivera larmet. En gång så gick larmet när vi skulle lämna lokalen,
då stormade det in en otrevlig väktare som skällde ut stackars Ingemar. Han
var oskyldig, men råkade vara den förste av oss som väktaren träffade på.
Denna orättvisa behandling ledde till en ännu bättre
sammanhållning i studiecirkeln.

Arvet från studiecirkeln 1993 lever kvar i de Talhelger och Talträffar som
dagens Stamningsförening i Västra Götaland anordnar.
Ingemar Hermansson gjorde en fantastisk "talresa" under de drygt 25 åren som
jag fick förmånen att känna honom. Från att tidvis nästan mumla så
utvecklades Ingemar till en mycket god talare som utstrålade självsäkerhet när
vi hade Speaking Circles-övningar i föreningen.
Genom åren så hade Ingemar och jag många, långa, intressanta och
engagerade diskussioner om allt möjligt. Vi var inte vid alla tillfällen överens om
allt, men det fanns alltid en ömsesidig respekt för den andres ståndpunkt.
Ingemar hade ett starkt rättvisepatos och precis som jag så gillade han katter.
Han var kulturellt intresserad, skrev mycket bra prosa och lyrik och var aktiv i
Göteborgs Skrivarsällskap. Under några år så var Ingemar ordförande i HSOGöteborg, ett paraplyorgan för funktionshinderorganisationer. Han har även
varit politiskt engagerad i Vänsterpartiet under en tid. En liten anekdot är att
Ingemar har diskuterat och ätit lunch med den dåvarande partiledaren Gudrun
Schyman.
Det finns naturligtvis mycket mer att skriva om Ingemar, men kan bara
konstatera att "Ingemar fattas oss".
Tack, Ingemar!"
/Daniel Lindstrand
ordförande i Stamningsföreningen i Västra Götaland
**************************************
"Jag lärde känna Ingemar under tidigt 2000-tal på en av Talakademins kurser.
Under åren som följde träffades vi många gånger; både med Talakademin och i
andra stamningssammanhang. Trots åldersskillnaden hade vi mycket
gemensamt; däribland ett gediget samhällsintresse och en fascination över hur
det svenska språket kunde ta sig uttryck i skriftlig form. Detta var saker vi
kunde diskutera i timtal och jag upplevde en ömsesidig glädje varje gång vi
kom att hamna i samma sammanhang; om det så var en talträningskurs, ett
förbundsmöte eller en medlemskongress. Jag kommer att sakna honom."
/Andrea Daleflod
**************************************
"Jag kommer inte ihåg när jag första gången träffade Ingemar, om det var i
slutet av 80-talet kanske. Jag har i alla fall känt Ingmar i många många år. Han
har liksom alltid funnits där. Vi träffades på Stamningsföreningens kurser,
medlemsmöten och årsmöten på världskongressen i Linköping, på Nordiska

seminariet. Tror t.o.m. att Ingmar och jag satt tillsammans något år i SSRs
styrelse. Ingemar var också med på många av Talakademins kurser och liksom
jag ogillade att höra och se sig på de videoinspelningar som brukade göras.
Ingemar var liksom jag en tyst och försynt person med en stark vilja. Vi hade
alltid långa och djupa samtal om stamning, livet och ibland även politik där vi
dock stod mycket långt ifrån varandra men vad gjorde det. Det har varit en
förmån att ha fått lära känna Ingmar och få ha haft honom som vän. Jag såg
riktigt fram emot årets årsmöte med Stamningsförbundet att åter få utbyta
livserfarenheter med Ingmar. Jag kommer att sakna honom."
/Kaj Persson

Föreningsnytt:

Våren i Skaraborg
Skaraborgs stamningsförening har haft sitt årsmöte där vi började med olika
kortfilmer där personer som stammar har gjort storsuccé inom sitt yrke, med
stamning som sitt varumärke.
Verksamhetsberättelsen visade upp varierande aktiviteter för medlemmarna,
såsom glasfusing, meditation och avslappning, vårutflykt till Kvarnstensgruvan i
Lugnås, ett besök hos Rubens Maskinhistoriska i Götene, Hotstone massage,
en heldag med den stammande retorikern Filip Reineby och psykiatrikern
Håkan Andersson, samt julbord med shuffleboard.
SSF erbjuder även föräldraträffar, familjeaktiviteter och ”stamningsfika”.
Föreningen arbetar även intressepolitiskt, informerar i skolor och har ett
samarbete med Funktionsrätt Skaraborg, ABF Skaraborg, Skaraborgs
logopeder och Stamningsförbundet.
På vårprogrammet står en blomsterkväll,
guidning på F7 och besök på Alpackagården. Till
hösten planeras även ännu en heldag i
stamningens tecken. Mer info på www.ssf.st.
Hoppas vi ses på våren. Alla är välkomna!
Hälsningar,
Skaraborgs stamningsförening

Barn och föräldrar:

Barnfrågor

Hej alla barn. Vad/vem är det jag söker?
1) Högt torn i Paris, som är välbesökt.
2) Man kan ha den när man skall vända
pannkakor.
3) En ö som ligger i Östersjön, där det
finns många får.
4) Ännu ett torn, men det här är ett som lutar.
5) Kallas den för som är duktig på viner på
restaurangen.
6) Hennes kompisar heter Teddy och Freddy.
7) Den här har inte bara en utan två pucklar.
8) Här skall förare och hund klara en hinderbana.
9) Detta bilmärke har en häst på sin motorhuv.
10) I denna sport finns 22 spelare på planen.
11) Detta är Sveriges största djur.
12) Detta håller du i när du styr hästen.
13) Sveriges mest sålda bil.
14) Från detta land kommer Markoolio.
15) Har den i en skål med mjölk kalls den hetvägg.
Svaren finns bland dessa alternativ:
Nyponsoppan, Tjorven, Finland, Agility, Björn, Kamel, Rolls-Royce,
Gotland, Öland, Köksmästare, Danmark, Semlan, Dromedar, Sommelier,
Eiffeltornet, Tyglar, Bandy, Plättlägg, Grimma, Fotboll, Ferrari, Älg, Stekspade,
Madicken, Tornet i Pisa, Ahlgrens, IdHund.
Maila dina svar till mig. De första som har alla rätt får ett litet pris.
Kramisar, Kimsan, barn- och föräldraansvarig

Internationellt:

Nordiska stamningsseminariet
Som vi nämnde i förra Nyhetsbladet, är
Stamningsförbundet värd för det
nordiska stamningsseminariet 4-6
september 2020 på hotell Scandic
Ariadne i Stockholm.
Förutom spännande föreläsningar med
Dr Per Alm, forskare, Ineke Samson,

logoped, och Andrea Stéen (#ProjektPrata), kan man välja mellan roliga
workshops, som att måla din egen dalahäst, bli en bättre talare genom att
prova på Speaking Circles, och att må bra genom skön massage. Dessutom
blir det kulturella aktiviteter och en del överraskningar!
På hemsidan och på Facebook kommer vi att löpande publicera senaste nytt
kring planeringen. På hemsidan finns också all information kring hur du kan
anmäla dig, samt när du behöver anmäla dig för att säkerställa ditt rum och då
lägsta pris.
Nordiska stamningsseminariet är öppet för personer som stammar, anhöriga,
behandlare, lärare, ja, alla som har ett intresse av stamning, eller som helt
enkelt vill träffa likasinnade. Välkommen!
Av: Internationellt ombud

Internationellt:

Världskongressen
Rapport från ISA världskongressen på Island, 23-27 juni 2019, del 2
Rapporten publiceras i olika delar. Första delen fanns i Nyhetsbladet dec 2019.
I detta Nyhetsblad får du del två, med rapporter från huvudföreläsningarna.
Kongressen hade valt ut tre keynote speakers: Anita Blom från Sverige,
Johanna Einarsdottir från Island, och Nina G från USA.

Agera, acceptera, eller båda?
Först ut var Anita Blom, som för andra gången
hade valts ut till att vara huvudtalare på ISA
världskongressen,
med
presentationen
”AC(CEP)T” (acceptera, agera, eller båda).
Såväl bland personer som stammar (PSS), anhöriga och omgivningen, som
bland behandlare pågår en diskussion om man ska acceptera sin stamning och
helt enkelt prata på, eller om man ska behandla den för att bli stamningsfri. Är
man lyckligt gift med sin stamning, eller är stamning ett gift? Vem är det som
bestämmer vad som är rätt eller fel? Varför inte göra båda? Bara för att vi
accepterar vår stamning, betyder det inte att vi kan arbeta med vårt tal. Kanske
är svaret på frågan just kombinationen av dessa.

Vi har alla olika bakgrunder, erfarenheter och sätt att stamma på. Så om
behandlare, omvärlden och även vi som stammar, kunde sluta med att använda
olika fack, och sluta tala om för varandra vad exakt vi ska göra, och istället
erbjuda ett smörgåsbord av saker att prova (som till exempel Mindfulness, NLP,
yoga, massage, konst osv) kanske det vore sandkornen som skapar pärlan.

Stödgrupper, inte bara till stöd för PSS
Anita

pratade

också

om

vikten

av

stamningsorganisationer, inte bara som stöd för
PSS,

utan

också

för

behandlare,

om

skolpersonalens och anhörigas roller, och hur
alla dessa kan samarbeta för att tillsammans
göra ”smörgåsbordet” till en positiv upplevelse
där det finns något för alla.
Presentationen hade ett positivt budskap om att vi alla
kan göra en skillnad, och var helt klart en ögonöppnare,
vilket visades av många som hade frågor och andra
som kom efteråt och diskuterade idéer om terapier,
barn- och ungdomsläger samt inbjudningar. Talet i sin
helhet kan höras i denna pod.

**********
Vad säger forskningen?
Nästa keynote speaker var Johanna Einarsdottir, en högt anstående logoped
och forskare från Island. Johanna har gått igenom alla behandlingsresultat
inom stamningsforskning och berättade att det finns olika procentsatser när vi
ser på barn som stammar (BSS), eftersom olika sätt att mäta, och olika
definitioner, ger olika procentsatser. Dessutom är det svårt att jämföra terapiers
resultat, när man inte vet om barnen skulle fått liknande resultat utan terapi, då
många barn blir stamningsfria även utan behandling.
Johanna visar statistik över forskarnas
siffror
som
svarar
på
återhämtningsgraden, och som är helt
annorlunda från när barnen och
föräldrarna svarar. Johanna berättar att
BSS inte bara baserar sina svar på hur de
känner sig, men även hur de får andra att
känna sig. Johanna berättade också att
en PSS som stammar mindre än 1,5

stavelser inte anses vara stammande. Så hur räknar man om en behandling
gett resultat? Olika studier utgår från olika grundstadier (mild eller grav
stamning) och räknar resultaten på olika sätt.

Kan stamning räknas?
En del forskare definierar fortfarande stamning genom att räkna antalet
stammade ord, vilket tyvärr utesluter PSS som har en dold stamning, och vilket
inte säger mycket om stamningsgraden, då den som stammar mycket inte
nödvändigtvis har större problem än den som stammar lite, eller den som har
långa blockeringar. Det är också svårt att kunna säkerställa de olika siffrorna
där föräldrar utbildas till att ha olika pass som terapeut tillsammans med barnet,
då det är svårt att veta om föräldrarna gör övningarna på rätt sätt, vilka krav
och mål de har, och inte för lite eller för ofta.
Slutligen berättade Johanna om
den så kallade TIME-OUT terapin
(ex denna länk). Föräldrar får 2 x
10 min terapitid om dagen där
man ger barnet tid att prata, men
där man kan säga ”STOPP” eller
TIME-OUT när de stammar (i det
ena passet är det föräldrarna som
säger

”Time-Out”,

när

barnet

stammar, och i det andra passet är det barnet själv.) Den behandlingsformen,
som från början är framtagen för tonåringar och vuxna, används också för barn
och, enligt Johanna, gav positiva resultat i en del fall, men inte i alla.

Time-Out, ska stamning stoppas?
Den presentationen fick många att reagera negativt av olika anledningar. Ordet
TIME-OUT används ofta när man gör något fel som ska brytas. Att föräldrar
påpekar att man stammar under denna (som Johanna kallade för ”quality
speaking time”) tidsram, i hemmets trygga tillvaro där man vill bli accepterad
som man är, kan mycket väl göra stamningen värre, eller till och med orsaka
dold stamning, så att sifforna blir missvisande. För om ett barn stammar mindre
under behandlingstiden, är det ett bevis på att terapin fungerar, eller för att
barnet lär sig att det gör något fel och döljer sin stamning?
På en åhörarens fråga vad barnet tycker om det, gav Johanna svaret att barnet
bestämmer. Men ett barn vill att föräldrarna (och logopeden) är glada (vilket
bevisas av Johannas tidigare påstående att barn baserar sina svar på hur de
får andra att känna sig), så för att få ett ärligt svar, vore det inte bättre att låta
någon utomstående (kanske någon som stammar) fråga hur barnet upplever
behandlingen, både kort- och långsiktigt? Jag önskar att (vuxna) PSS

inkluderas mer i förberedelserna inför, under
och efter forskningsundersökningen, för att
få med brukarperspektivet. Eller som man
säger

inom

den

internationella

funktionshinderrörelsen: Nothing About Us,
Without Us.
***************

Att använda stamningshumor
till att skapa opinion
Den tredje keynote speakern var Nina G, en ståupp komiker som stammar. Nina har en underbar
känsla för utmanande humor, och har även
skrivit en bok ”Stuttering Interrupted”, som hon
berättar episoder ur. Bokens titel uppkom då vi
ständigt blir avbrutna. Det kan vara människor
som avbryter oss genom att fylla i ord eller ge
råd. Men vi avbryter oss själva också, genom att se lyssnarens ”blick” (där hon
visade olika ansiktsuttryck som vi möter), att låta andra ta över samtalet, att
inse att talet inte flyter och byta ut ord, eller helt enkelt avbryta helt det vi tänkt
säga. Att hon har blivit stå-upp komiker (redan vid 11 års ålder!) och författare
gör henne till en förebild, då hon inte bara stammar, utan även har dyslexi.
Hennes presentation var en blandning av humor och
allvar, när hon berättade om sin barndom på den
katolska skolan som inte ville anpassa sig efter
hennes behov, gav henne låga betyg och
förnedrade henne, men även om hennes sätt att ge
igen, som att t ex hämta vatten till en lärare, ur
toaletten…

Att vända på isberget
Hon har gjort en egen variant av isberget, där de
dolda, negativa känslor kring stamningen, ligger
under ytan. Men där det nu är tvärtom, där våra
negativa känslor ligger vid ytan och vi bara ser det
som är svårt, medan positiva känslor (såsom stolthet,
mod, hopp, samhörighet mm) ligger under ytan, i
väntan på acceptans, så att isberget välter? Hon
ansluter till Anitas presentation med att säga att det
är helt ok att ibland må dåligt och vilja slänga
stamningen i väggen, och nästa dag tycka att det är ok att stamma, då det just

är den balansen som gör att man fortsätter att jobba med (och inte mot) sin
stamning, men samtidigt lever livet. Hon uppmanar också alla att använda sin
röst och göra den hörd, inte bara för oss själva, utan även för de som är tysta.
Genom att vara stå-upp komiker kan hon berätta om de situationer vi hamnar i,
samt tala om hur det inte ska vara (även direkt till publiken som häcklar henne),
med glimten i ögat, men samtidigt med ett tydligt budskap. Nina vill också
utmana alla som skapar filmer, där vi inte är offer, våldsmän, nervösa, eller
”byxlös gris” (Pelle Pigg / Porky Pig).
Hon avslutade med att berätta att hon haft stort stöd hemma, inte minst av sin
hörselskadade far, som lärt henne att bemöta svårigheter, och som står bakom
texten på hennes knapp med texten ”I stutter and you are just going
to have to wait for all my brilliant ideas!” (Jag stammar, så du får allt vänta på
mina lysande idéer!)

Fortsättning följer
I nästa Nyhetsblad följer del 3 av rapporten från världskongressen, med
sammanfattningar av olika workshops.
Av: Internationalt ombud

Debatt:

Presidentkandidaten Joe Biden ger svar på
tal
Den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden har vid flera tillfällen berättat
om sin stamning, inte minst under höstens pågående valkampanj, vilket väckt
viss uppmärksamhet. Vid en TV-sänd debatt i december med de då sex
kvarstående demokratiska presidentkandidaterna stammade Biden under ett
debattinlägg.
Det noterades av President Trumps fd pressekreterare Sara Huckabee
Sanders som kvickt publicerade följande hånfulla tweet: "J-j-jag h-h-har absolut
ingen aning om vad Biden pratar om".
- Jag har arbetat hela livet för att övervinna stamningen. Det är min stora ära
att vara en mentor för barn som har upplevt detsamma. Det kallas empati. Kolla
upp det, säger Joe Biden i ett svarstweet till Sara Huckabee Sanders, som
ovanligt nog bad om ursäkt för att hon inte uttryckt sig respektfullt.
Den människosyn som republikanen Sara Huckabee Sanders ger uttryck för i
sin numera raderade tweet verkar stämma med Donald Trumps. Många minns

säkert när presidenten härmade en
reporter
med
fysiskt
funktionshinder vid ett av sina
många valmöten. Hånandet har
fortsatt på hög nivå och på bästa
sändningstid. President Trumps
svärdotter Lara Trump missade
inte tillfället att förolämpa personer
som stammar vid ett valmöte i
Iowa i januari. Hon uttryckte sig nedlåtande om Joe Biden och gjorde narr av
stamningen. ”Jag tycker liksom synd om Biden. Jag förutsätts önska att han
misslyckas med allt, men varje gång upplever jag att; Joe kan du få fram det?
Släpp fram orden, Joe.” Efter uppmärksamheten har Lara Trump hävdat att hon
inte kände till Joe Bidens stamning.
Nu stämmer kapten Chesley (Sully) Sullenberger in till försvar för Joe Biden
och berättar att han också stammat.
- Ni skulle bara våga håna mig för det, säger han i en
artikel i New York Times i januari. Kapten Chesley
Sullenberger, pensionerad pilot, är mest känd för att han
2009 räddat alla 155 passagerare vid en mirakulös
nödlandning av US Airways Flight 1549 i Hudsonfloden.
Sully Sullenberger har betecknats som en hjälte för att
sekundsnabbt ha bedömt och hanterat nödläget som
uppstod efter en förmodad fågelkollision. Många har
säkert sett de extraordinära och dramatiska bilderna från
räddningsoperationen, då passagerarna stod på ena flygplansvingen medan
flygplanet guppade i floden. Händelsen blev till en omtalad film, Sully, med Tom
Hanks i huvudrollen som piloten.
I artikeln beskriver han sin barndom i Texas och hur svårt det var för honom att
tala högt inför klassen.
- De känslorna rusade fram igen när jag hörde Lara Trump håna fd vice
presidenten Joe Biden på ett kampanjmöte, med just de ord som plågade mig i
barndomen. Vad ska ett barn som stammar, som jag gjorde, känna när de hör
en vuxen person på scenen försöka få en grupp andra vuxna att skratta genom
att förlöjliga en officiell person som också stammar?, frågade Sully
Sullenberger.
Sullenberger nämner att stamningen dock inte hindrat honom från "att bli en
stridspilot och en offentlig talare”.
Han avslutar med att rikta sig till barn som kämpar med stamning: "Du är bra
som du är, du kan ha vilket arbete som helst som du drömmer om när du växer
upp”.

- Du kan bli en pilot som landar ett flygplan på en flod och räddar liv, eller bli en
president som behandlar människor med respekt, i stället för att håna dem!
Ett talfel är mycket enklare att hantera än ett karaktärsfel, skrev Sullenberger.
"Du blir inte en riktig ledare för hur du talar, utan för vad du har att säga - och
dina svårigheter kan hjälpa andra". Sullenberger prisade också Joe Bidens
beslut att vara öppen med och tala om utmaningarna med stamningen.
Av: Susanne Lund

Talträning:

McGuire kurs Malmö
Den 20:e till den 23:e februari 2020 hölls en talträningskurs enligt McGuireprogrammet på Scandic S:t Jörgen, Malmö. Några deltagare berättar.
McGuire-kursen började torsdag morgon och avslutades på söndagen klockan
14. Vi var ungefär 50 studenter och coacher som kom för att arbeta med sitt tal
och hjälpa till med dom nya studenterna. Totalt blev det nio nya studenter på
kursen. Två svenska och sju danska.
Tillsammans arbetade vi i 50 timmar – en riktig intensivkurs! Fredag och lördag
gick vi ute i stan för att kontakta okända människor. Tillsammans pratade vi
med över 10 000 människor på två dagar. På lördag hade också dom nya
studenterna ett offentligt tal på Malmös huvudgata.
Botar McGuire-programmet stamning? Nej – Det ligger mycket hårt arbete
bakom att få kontroll over sitt tal. Vad är det viktigaste? Att acceptera sig själv
som en person som stammar och arbetar med sitt tal! Vi vill ut i världen och
visa att vi är personer som stammar och vill arbeta med vårt tal för att bli
vältaliga människor!
Det är nu det hårda jobbet börjar för dom nya studenterna. Studenterna har
kommit hem igen och nu ska verktygen vi gett dom praktiseras. Alla nya
studenter får en coach som själv varit genom detsamma och som hjälper till
dom första 18 månaderna. Våra coacher har gått igenom flera kurser själva för
att arbeta på sitt tal, samt vår interna utbildning för coacher.
Hälsningar
Oscar Aaslund Hovin
Course Organizer
The McGuire Programme in Scandinavia

**************************************

Rapport från Ismail Mohamoud Boss:
När jag ansökte till McGuire-programmet så tänkte jag
att även om det hjälpte mig lite med min stamning, så
skulle kursen vara värd att genomföra. Men det har
hjälpt mig enormt på endast några få men intensiva
dagar. Det har varit långa dagar där vi fått lära oss
tekniker och vilket tankesätt som är viktigt för att få
kontroll över sitt tal.
Vi nya studenter fick enormt mycket stöd från coacher
och erfarna kursdeltagare om vad vi ska tänka på samt vad vi ska finslipa för
att bli så bra som möjligt på de tekniker vi fått. Stödet och engagemanget från
alla runt om gjorde det verkligen enkelt under de tuffa dagarna. Det ger även
insikt om vad som är möjligt när man tar till vara på helhetsperspektivet och
använder sig av flera olika verktyg för att förändra och utveckla sig själv.
Något som jag lärt mig är viktigt, är att våga stiga ur sin komfortzon och testa
sig fram. Genom att möta rädslan och nervositeten så gör man det man tyckte
var otäckt till något som inte väcker negativa känslor. Genom att testa
teknikerna under pressade situationer så säkerställer man att det blir vattentätt.
Det har varit en väldigt rolig men tuff upplevelse som definitivt utvecklat mig och
gjort att jag fått bättre kontroll över min stamning. Jag känner mig mycket
tryggare i mitt tal och har ett supportnätverk som peppar mig för att bibehålla
det.
Jag är otroligt nöjd över att jag vågade ansöka till och genomföra kursen, jag
kom dit med inte så stora förväntningar men lämnade med en större insikt om
vad som egentligen är möjligt om man jobbar hårt och disciplinerat.
**************************************

Rapport från Robert Matsson:
Jag heter Robert Mattsson och har precis fått uppleva
att vara en ny deltagare på The McGuire Programme.
Innan jag gick denna kurs så hade jag gjort en del
research på Youtube och Google och allt jag kunde
hitta, men jag fick ändå inga särskilda förväntningar,
utan jag tänkte att det ska bli kul att prova något helt
nytt som inte har med logopedi att göra.
Kanske fungerar det inte alls för mig eller så förändrar
det livet. Och oj vad både mitt tal och psyke har stärkts efter detta, men

fortfarande har jag inte botats på något sätt. Jag har dock fått en helt ny
talteknik och ett helt annat tänk när gäller sociala situationer. Det enda jag ska
göra framöver är att dagligen hålla igång och öva det jag lärde mig och fortsätta
gå på kurser för att utvecklas ännu mer.
Att prata blev plötsligt så mycket roligare och lättsammare, och den känslan
kom efter bara en kurs på fyra dagar.

Övrigt:

Uppdatera mera
Har din förening bytt ordförande eller kontaktperson?
Har ni planerat aktiviteter inför våren?
Är dina uppgifter som logoped med specialkompetens inom stamning
fortfarande aktuella?
Kontakta webmastern så uppdaterar vi er information på respektive
föreningssida, logopedlistan, samt i kalendariet, så att alla hittar till er och era
aktiviteter.
Tackar på förhand!

Övrigt:

Vill du bli miljonär?
Du som värvar en medlem innan årsskiftet får en Triss-lott och har chans att bli
miljonär, samtidigt som den nya medlemmen får alla förmåner ett medlemskap
innebär.
Kontakta kansliet och uppge dina och den blivande medlemmens
kontaktuppgifter. Så fort inbetalningen kommit till kansliet skickas Triss-lotten till
dig.
Lycka till!

Stamningsfonden
stödjer verksamhet som gynnar personer som stammar.
Sätt gärna in gåvor och donationer på: Bankgiro 5430-0322.
Märk betalningen Stamningsfonden.
Läs mer
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