
Pressemeddelelse:
Ny forening kæmper for titusinder af danskere, som stammer

Danmark får nu en ny og ambitiøs forening, der kæmper for at forbedre vilkårene for stammen som talehandicap. Dansk
Stammeforum hedder foreningen, der stiftes formelt på en generalforsamling den 8. maj og arbejder aktivt for
mennesker, som stammer, deres pårørende og fagfolk. Foreningen er etableret af passionerede mennesker, som selv
stammer, i samarbejde med professionelle talepædagoger.
“Stammen som lidelse har været underprioriteret i mange år. Vi vil nu sikre, at stammen kommer på dagsordenen hos
politikere og forvaltning. At vores talehandicap får den opmærksomhed, det fortjener. De menneskelige omkostninger er
for store til ikke at gøre noget. Alle mennesker har ret til en stemme - også vi, som stammer,” siger medstifter Adam
Estrup, kandidat til posten som forperson i Dansk Stammeforum.
Cirka 50.000 voksne over 18 år stammer. Hertil kommer et tilsvarende antal børn og unge, som kæmper med noget af
det mest menneskelige af alt: at tale og kommunikere. For mange kan lidelsen udvikle sig til et livslangt talehandicap
med psykiske og sociale konsekvenser som skam, angst, isolation og selvmordstanker.
“Følelsen af at stå alene med sin stammen og at ens omverden ikke er i stand til at hjælpe, er desværre meget udbredt.
I dag er det svært at vide, hvor man skal gå hen. Det skaber vi nu et ægte og målrettet rum for,” siger Adam Estrup.
Han peger på, at Dansk Stammeforum er stiftet som en direkte konsekvens af et årelangt svigt af lidelsen som
kommunikationshandicap i Danmark.
”Gennem flere år har stammeområdet kæmpet med nedprioriteringer og manglende fokus hos myndigheder og i
offentligheden. Det har betydet stadigt ringere adgang til behandling,” siger Adam Estrup.
Foreningen er fra opstarten baseret på frivillige kræfter, men med det klare mål at der inden for få år etableres et
professionelt sekretariat på linje med andre handicaporganisationer. Dansk Stammeforum har samtidig en målsætning
om etablering af netværk og erfaringsudveksling for logopæder og behandlere med fokus på stammen, fortæller
logopæd Inge Brink Hansen, som er medstifter af den ny forening.
”Det netværk har vi ikke i dag. Dansk Stammeforum skal sikre, at fagfolk kan hente ny viden og udveksle erfaringer. Vi
vil forbedre behandlingsmulighederne for mennesker, som stammer,” siger Inge Brink Hansen.
Den stiftende generalforsamling afholdes d. 8 maj kl. 14 i Kommunikationscenter Odense.
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Fakta: Dansk Stammeforum
● Dansk Stammeforum er stiftet af en gruppe engagerede personer, som selv stammer, samt talepædagoger

med erfaring fra arbejdet med børn, unge og voksne.
● Foreningen er landsdækkende og vil på sigt oprette lokalforeninger.
● Ambitionen er at oprette et professionelt sekretariat med op til fem medarbejdere inden 2025.
● Målet er desuden at have 6000 medlemmer inden 2025.

Fakta: Om stammen
● Stammen begynder oftest i 3-5 års alderen. 4-5 pct. af alle børn begynder at stamme, de fleste holder dog op

med at stamme af sig selv, inden de når puberteten.
● 0,7 til 1 pct. af den voksne befolkning stammer.
● Flere drenge/mænd end piger/kvinder stammer. Forskere rapporterer mellem 2:1 og 6:1 i kønsforskel alt efter

aldersgruppe. Forskellen er mindre hos de yngste børn.
● Stammen kan udvikle sig til et psykisk og socialt handicap, der påvirker hele livssituationen.

Mere information på: vistammer.dk


