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PRESSMEDDELANDE
Internationella Stamningsdagen 22 oktober
Stamningsförbundet är en ideell organisation med 14 lokalföreningar med stor
geografisk spridning över landet.
Lördagen den 22 oktober uppmärksammas återigen den årliga internationella stamningsdagen,
ISD. Syftet med dagen är att belysa stamning och utmaningarna den medför.
Den ISD har funnits sedan 1998, instiftad av the International Stuttering Association, ISA och the
International Fluency Association, IFA, och officiellt accepterad och påskrivet av EU-kommissionen
som en internationell bemärkelsedag.
Årets tema är ”Stuttering pride – Respect Dignity Recognition”. Syftet med temat är att känna och
visa stolthet, samt få respekt och känna värdighet och erkännande över att vara den man är, trots,
eller ibland till och med tack vare, stamningen…
Stamningsförbundet uppmärksammar den ISD genom att anordna en medlemskongress 22-23
oktober på Scandic hotell Järva krog, där representanter från lokalföreningarna, från Skåne i söder
till Västernorrland i norr, deltar.
Mycket information finns idag att få via internet, men det personliga mötet kan vara skillnaden
mellan ett liv i ensamhet och en helomvändning, där man hittar styrkan hos sig själv tillsammans
med andra. Därför kommer medlemskongressen att handla om att hur vi tillsammans kan skapa
den mötesplatsen som får personer som stammar att ta det första steget till gemenskapen.
Under söndagen kommer Dr Per Alm att presentera de senaste forskningsrönen kring stamning
och dess orsaker. Andreas Knutsson kommer att berätta om det intressepolitiska arbetet för att
uppmärksamma bristen av stöd i skolorna för stammande elever. Dessutom presenteras det nya
informationsmaterialet om stamning.
Läs mer om stamning och den ISD på
www.stamning.se
För mer information – vänligen kontakta
förbundsordförande Robert Bildsten,
robert.bildsten@stamning.se alternativt
Stamningsförbundets kansli, kansliet@stamning.se.
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