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Robert Mugabe. Still going wrong.  ARKIV: AP 2007
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Posten som ny ordförande i FN:s kommission 
för hållbar utveckling gick till Zimbabwe.

Zimbabwe.
Det land där den 83-årige envåldshärskaren 

Robert Mugabe, som styrt sedan självständig-
heten vanns 1980, med brutala medel fortsätter 
att slå ned oppositionen och arrestera advoka-

ter och journalister.
”Ingen går omkring utomhus efter sju på kvällen om 

man inte vill bli misshandlad”, säger en Hararebo i en rap-
port från Human Rights Watch.

Det är samma land som Mugabe har förvandlat från 
en bördig afrikansk kornbod till ett fattighus där brist 
råder på mat, mediciner och drivmedel, där hushållens 
el stängs av under 20 av dygnets timmar, där regeringen 
nyligen sexdubblade majspriset, där inflationen uppgår 
till cirka 2 200 procent, där arbetslösheten ligger kring 
80 procent.

Zimbabwe i täten för världens hållbara utveckling?
Den slutna omröstningen i FN-kommissionen på freda-

gen slutade med rösterna 26–21 till förmån för den zimbab-
wiske miljöministern Francis Nheme, en person som inte 
ens kan resa fritt eftersom USA och EU infört resesanktio-
ner mot Mugabes regering.

Valet är ett hån. Det förolämpar alla som tror på FN, alla 
som slåss för mänskliga rättigheter och alla som hoppas att 
det går att göra något åt klimatförändringarna.

Att världsorganisationen varit tungrodd, ineffektiv, 
korrupt och tragiskt nog även passiv vid folkmord finns 
det alltför många exempel på. Bara det faktum att Libyen 
2003 valdes att leda FN:s kommission för mänskliga rättig-
heter …

Det kunde ha blivit så mycket bättre. Den förre gene-
ralsekreteraren, karismatiske Kofi 
Annan, hade höga ambitioner. 
Men inte heller Annan fick myck-
et gjort på reformfronten. Och FN:s 
nya råd för mänskliga rättigheter 
har blivit en besvikelse.

Men i Sverige är stödet för FN helgjutet. Som alltid.
”Sverige kommer att fortsätta att ge arbetet med och 

inom Förenta Nationerna ett starkt stöd”, sade utrikes-
minister Carl Bildt (m) när han i riksdagen den 14 februari 
i år läste upp regeringens utrikesdeklaration.

Är det fel? Borde FN skrotas?
Svaren måste, trots allt, bli nej. Det tål att upprepas: 

skulle FN läggas ned måste det skapas på nytt. FN:s 
humanitära arbete är i sina bästa stunder lysande och värl-
den behöver en hoppingivande global kraft som motvikt till 
supermaktshegemonin.

Bildt fortsatte, som väl var, med orden: ”Vi strävar efter 
en fortsatt förstärkning och reformering av världsorgani-
sationen.”

FN:s 192 medlemsländer måste se till att reformera kraft-
fullt.

Zimbabwe skapar inte någon hållbar utveckling. 
Varken för världen eller FN.

Skrattet som 
fastnar i halsen
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Folkpartiets  kvinnoförbund Li-
berala kvinnor valde på lördagen 
enhälligt riksdagsledamoten Birgit-
ta Ohlsson till ny ordförande.

Ett spännande val. Ohlsson, som 
1999–2002 var ordförande i par-

tiets ungdomsförbund, kan betecknas som en radikal 
liberal.

”Feminismen hör hemma i liberalismen och måste 
försvaras tydligare av folkpartiet”, säger hon.

Valberedningens Helena Bargholtz beskrev i ett 
pressmeddelande igår den nya ordföranden som ”kun-
nig och hungrig, en mätt feminist är en dålig feminist”.

Hungrig, säkert. Och eftersom Birgitta Ohlsson är 
vegetarian – om än inte vegan som förr i tiden – är väl 
de enda grisar hon kan tänka sig att sluka mansgrisar.

 M
ärkligt 
nog kan 
Fredrik 
Reinfeldt 
vara nå-
got av det 
bästa som 
hänt Gö-
ran Pers-
son, den 
nyblivne 

PR-konsulten.
 Så här skrev Olof Ruin på DN-debatt ett 

halvår efter den borgerliga valsegern och 
maktskiftet i höstas:

 ”Göran Persson mötte i den valrörelse 
som blev hans sista en motkandidat till 
statsministerposten som föreföll ha en 
politisk stil i mycket motsatt hans egen. 
Fredrik Reinfeldt tonade fram som mind-
re stöddig och mera resonerande. Det är 
möjligt att detta mindre aggressiva sätt 
gynnade honom och moderaterna.” 

 Men nu faller jämförelsen annorlunda 
ut, menar Ruin. Perssons dominanta le-
darstil ter sig ”något mindre klandervärd 
när den kontrasteras mot den osynlighet 
och tystnad som i mycket präglar dagens 
statsminister”.

Olof Ruin vet vad han talar och skri-
ver om. Få statsvetare har så nära och 

under så lång tid studerat svenska rege-
ringar. Ruin, professor i statsvetenskap 
vid Stockholms universitet 1976–1993, är 
författare till bland annat I välfärdsstatens 
tjänst, en ofta åberopad bok om Tage Er-
lander. Nu är den outtröttlige Ruin – han 
fyller 80 i november – aktuell med ännu en 
volym som också den har förutsättningar 
att bli ett standardverk. I Statsministern 
skildrar han hur den svenska statsminis-
terrollen har förändrats och utvecklats un-
der sex regeringschefer: 

 Erlander (1946–1969), Olof Palme 
(1969–1976, 1982–1986), Thorbjörn Fälldin 
(1976–1978, 1979–1982), Ingvar Carlsson 
(1986–1991, 1994–1996), Carl Bildt (1991–
1994) och Göran Persson (1996–2006). 

 Ola Ullsten (1978–1979) var inte stats-
minister tillräckligt länge för att kvala in.

Ruins bok, som skrevs färdig just när 
den borgerliga alliansen vunnit valet, 

utgår från de senaste årens diskussion om 
”presidentialisering”:

 Ett tilltagande tryck från medierna, allt 
fler internationella kontakter och en all-
mänt växande arbetsbörda koncentrerar 
mer och mer makt och resurser till stats-
ministern – ofta på riksdagens bekost-
nad.

 När Tage Erlander blev statsminister 
fanns det inga svenska TV-kanaler. Det 
dröjde fyra år innan Erlander ”vågade” 
– ordet var hans eget – ge sig iväg på en 
resa utanför Norden. Från början bestod 
Erlanders stab bara av en handfull per-
soner, understödda av en skrivmaskin 
av märket Remington. Mot detta ställer 
Ruin dagens verklighet: ihållande medie-
bevakning, EU-toppmöten och ett hårt be-
lastat kansli, statsrådsberedningen, som 
under Persson växte till nästan nittio an-
ställda. 

 Statsministern har hamnat i centrum 
på ett sätt som leder tankarna till en pre-
sident, något som ingen kunde föreställa 
sig på Erlanders tid.

 Ruin är emellertid noga med att betona 
att denna ”presidentialisering” ingalunda 
är unik för Sverige: 

 ”Regeringschefernas ställning har över-
lag förstärkts i politiska system av vår typ, 
d v s i parlamentariskt styrda länder.” 

 Men på en punkt är de svenska förhål-
landena speciella, framhåller han:

 ”Det gäller vår drygt trettio år gamla 
grundlag och den reglering i den som görs 
av ställningen som statsminister.” 

Ämbetet som statsminister inrättades 
1876. Innehavarna fick successivt 

större handlingsutrymme i takt med att 
kungens inflytande minskade. Processen 
kan sägas ha kulminerat i Regeringsfor-
men från 1974, där monarken förlorade 
alla politiska befogenheter. 

 Statsministern tillsätter och avsätter 
övriga statsråd och bestämmer, nästan 
helt på egen hand, regeringens arbetsfor-
mer. Om statsministern avgår måste hela 
regeringen avgå. Dessutom tillämpar Sve-
rige negativ parlamentarism: statsminis-
tern behöver inte åtnjuta riksdagens ut-
tryckliga stöd, det räcker med att en majo-
ritet inte röstar emot honom, eller i fram-
tiden henne. 

 Författningen ger således svenska re-
geringschefer en mycket stark ställning 
– även med internationella mått. I grund-
lagsdebatten i början av 1970-talet väd-
rades vissa farhågor. Men först med Gö-
ran Perssons tillträde 1996 fick Sverige en 
statsminister som verkligen exploaterade 
ämbetets privilegier och befogenheter. 

 Detta framgick tydligt av Erik Fichteli-
us kontroversiella SVT-dokumentär Ord-

förande Persson, nu tillgänglig även på 
DVD. I den tillhörande samtalsboken Ald-
rig ensam, alltid ensam gör Fichtelius ett 
tappert försök att tona ned statsministerns 
makt med hänvisning till ”institutionella 
faktorer” som verkar återhållande. En av 
dessa faktorer är, enligt Fichtelius, LO. 

 Kruxet är att LO:s roll inte definieras i 
grundlagen. Och det är där som det bris-
ter.

Hela denna diskussion om statsminis-
terns makt, eller övermakt, riskerar 

att klinga av under Fredrik Reinfeldt. 
 På tisdag, den 15 maj, besöker Reinfeldt 

USA:s president George W Bush i Vita hu-
set. Det lär generera en hel del uppmärk-
samhet kring statsministern – för ovanlig-
hets skull. Ty efter regeringsskiftet i ok-
tober 2006 har Reinfeldt, precis som Olof 
Ruin påpekar, varit en tillbakadragen och 
osynlig regeringschef. I den mån Reinfeldt 
har agerat offentligt har det påfallande 
ofta varit för att försvara ministrar som 
råkat i blåsväder. Han framstår som mer 
reaktiv än aktiv.

 Inom regeringen verkar Reinfeldt vilja 
koncentrera sig på att fungera som med-
lare och spel- och rollfördelare. Till saken 
hör också att koalitionsregeringar tende-
rar att begränsa statsministerns manöver-
utrymme. Det tydliggörs av Lars Leijon-
borgs förestående avgång som folkpartile-

dare. Om han också skall avgå som utbild-
ningsminister blir det, i teorin, statsminis-
tern som utser hans efterträdare. I prak-
tiken ligger avgörandet hos folkpartiet.

Nästa år skall Grundlagsutredningen 
vara klar. Utredningen, som tillsat-

tes 2004, har i uppdrag att göra en ”samlad 
översyn” av Regeringsformen.

 Från statsvetenskapligt och juridiskt 
håll har det förts fram olika förslag som 
syftar till att balansera statsministerns 
makt, till exempel att låta riksdagen prö-
va statsrådsutnämningarna och att överge 
principen om negativ parlamentarism. 

 Före valet tryckte alliansen särskilt på 
behovet att reformera den utnämnings-
makt, som Göran Persson använde sig 
av för att belöna politiska och personliga 
vänner. Men efter maktskiftet har den nya 
regeringen, med samma slutna förfarande 
som den gamla, placerat sitt eget folk på 
olika topposter. Intresset ljuger aldrig.

 Mest iögonfallande var att den tidi gare 
moderate ministern Per Unckel först 
gjordes till landshövding i Stockholm 
– och sedan till ordförande i Grundlags-
utredningen, som bland annat skall se 
över utnämningarna av landshövdingar. 
Regeringen missade därmed ett gyllene 
tillfälle: att markera de konstitutionella 
frågornas speciella betydelse genom att 
utse en partipolitiskt obunden jurist eller 
statsvetare till ordförande. I en rapport till 
utredningen hävdar dessutom fyra stats-
vetare, med hjälp av ganska kreativa 
tolkningar och metoder, att de ”inte kun-
nat urskilja någon entydig trend i riktning 
mot en presidentialisering av den svenska 
parlamentarismen”. 

Förhoppningsvis kan Olof Ruins bok bi-
dra till att väcka liv i en angelägen dis-

kussion som är på väg att slumra in. 
 Sveriges konstitutionella system är un-

derutvecklat när det gäller delning, gransk-
ning och kontroll av den makt som per-
sonifieras av statsministern. Dessa bris-
ter måste åtgärdas för framtiden. En bra 
grundlag lägger inte bara fast spelreglerna 
för det politiska livet. Den fungerar också 
som en försäkring mot maktmissbruk.

 Tommy Möller, en yngre kollega till 
Olof Ruin, har komprimerat problemet i 
en enda mening:

 ”Den dagen kan ju komma då någon 
riktigt makthungrig person beträder 
statsministerposten.”

 
Detta är den första av två söndags-

krönikor om det svenska statsminister-
ämbetet.
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Den dagen
kan komma

Presidentvalet.  ARKIV: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX 2006

 
Sveriges konstitutionella system är underutveck-
lat när det gäller delning, kontroll och granskning 

av den makt som personifieras av statsministern.”

Mer att läsa: Statsministern. Från Tage Erlander till Göran Persson (Gidlunds Förlag) av Olof Ruin. Aldrig ensam, alltid ensam. Samtalen 
med Göran Persson 1996–2006 (Norstedts) av Erik Fichtelius. Från statsminister till president? Sveriges regeringschef i ett jämförande 
perspektiv (Grundlagsutredningen) av Hanna Bäck, Thomas Persson, Kåre Vernby och Lina Westin. Makt. Om Sveriges demokratiska un-
derskott (Timbro) av Per T Ohlsson, Tommy Möller, Olof Petersson m fl, red. Maria Rankka och Fredrik Segerfeldt.

Per T Ohlsson
per.t.ohlsson@sydsvenskan.se
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I en färsk lägesrapport 
om primärvården kriti-
serar Socialstyrelsen än 

en gång den låga kvalite-
ten på läkemedelsbehand-
ling inom äldrevården: den 
uppfyller inte krav på god, 
kunskapsbaserad och ända-
målsenlig vård och den kan 
inte anses vara vare sig sä-
ker eller effektiv.

Eftersom behandling med 
läkemedel är en spegel av 
de hälsoproblem som hand-
läggs inom hälso- och sjuk-
vården innebär Socialsty-
relsens bedömning att den 
medicinska kvaliteten inom 
äldrevården är orimligt låg. 
En rad rapporter från bland 
andra landstingsrevisorer 
bekräftar Socialstyrelsens 
bedömning.

Man kan fråga sig hur 
denna situation har upp-
stått trots att läkare och 
vårdpersonal vid olika kli-
niker och mottagningar gör 
så gott de kan, ofta med hög am-
bitionsnivå, trots att vi aldrig 
haft fler läkare och sjuksköter-
skor i vår historia och trots att 
vi avsätter mycket stora resur-
ser till äldrevården.

Enligt Socialstyrelsen avsatte 
vi i Sverige år 2005 totalt cirka 
162 miljarder kronor för vård 
och omsorg för personer 65 år 
och äldre, vilket motsvarar 6,1 
procent av BNP. Av dessa är 
bara en mindre del personer 
sjuka och vårdkrävande.

Förklaringen till den mycket 
ojämna kostnadsfördelningen i 
befolkningen är att ålder är den 
i särklass starkaste riskfaktorn 
för att drabbas av olika sjukdo-
mar och skador med åtföljande 
behov av medicinsk behandling 
och vård.

Vi anser att  orsaken till den låga 
medicinska kvaliteten i äldre-
vården är:

att de medicinska behoven inte 
tillgodoses,

att läkaren blivit konsult,
att sjuksköterskan blivit admi-

nistratör,
att 40 procent av övrig vård-

personal i den kommunala äld-
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revården saknar adekvat utbild-
ning,

att kompetent arbetsledning 
vanligtvis saknas,

att det saknas behandlings-
forskning för äldre personer.

Äldre människor har, precis 
som yngre, rätt till och förvän-
tar sig god hälso- och sjukvård. 
Detta innebär att ansvarig lä-
kare och övrig vårdpersonal 
har överblick över 
de aktuella hälso-
problemen, hur de 
utvecklats över tid 
och effekten av ti-
digare behandling-
ar. De skall ha ett sammanhäng-
ande aktuellt behandlingspro-
gram som innefattar alla aktuel-
la behandlingsmetoder där alla 
delarna hänger ihop och un-
derstöder varandra. Regelbun-
det återkommande återbesök i 
lugnt skede för bedömning av 
förloppet skall ingå.

Vi måste erbjuda de äldre 
patienterna gedigen geriatrisk 
kompetens i handläggningen av 
deras hälsoproblem, samtränad 
personal och hög tillgänglighet 
vid hastiga försämringar av häl-
sotillståndet. Dess utom behö-
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ver äldre personer mer tid 
än yngre, både för samtal 
och diskussion kring sina 
hälsoproblem och olika be-
handlingar samt för åter-
hämtning efter akuta för-
sämringstillfällen.

Till detta skall  läggas att all 
personal som handlägger 
äldre personers hälsopro-
blem måste ha adekvat ut-
bildning och regelbunden 
fortbildning i äldrevård. Ar-
betet med de enskilda pa-
tienterna måste ske i en anda 
präglad av vetenskapligt för-
hållningssätt, etisk medve-
tenhet och serviceanda.

Socialstyrelsens aktuel-
la rapport visar att dagens 
svenska äldrevård tyvärr 
inte uppfyller dessa rimli-
ga krav och förväntningar. 
Det finns därför ett behov av 
genomgripande utveckling 
och förbättring av kvaliteten 
i äldrevården som främst tar 

sikte på att utforma en samman-
hängande vårdorganisation för 
både öppen och sluten vård som 
är anpassad för äldre personer, 
där den enskilde äldre patienten 
verkligen ställs i centrum.

Detta kan sammanfattas i 
följande övergripande vision 
för kvalitet i äldrevården: bäs-
ta möjliga hälso- och sjukvård 
samt omsorg anpassad till den 

enskilda äldre per-
sonens önskemål 
och förhållanden.

En mer ända-
målsenligt orga-
niserad äldrevård 

har stora förutsättningar att lösa 
många av de kvalitetsproblem 
som Socialstyrelsen framhål-
ler och samtidigt fungera som 
kvalitetsnorm för äldrevården. 
Den kan bidra till att skapa ett 
positivt utvecklingsklimat inom 
äldresektorn och därigenom till 
rekrytering av läkare och vård-
personal samt ge möjligheter till 
behandlingsforskning inom den 
vanliga vårdverksamheten.

GUNNAR AKNER
BARBRO BECK-FRIIS

13 maj 2007

”Förbättra äldrevården”
Socialstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot äldrevården. Det 
finns ett behov av genomgripande utveckling och förbättring 
av kvaliteten i vården. Det krävs samtränad personal och hög 
tillgänglighet, skriver Gunnar Akner, docent i geriatrik i Stock-
holm, och Barbro Beck-Friis, professor emeritus i geriatrik.

 
Man kan 
fråga sig 

hur denna situation 
har uppstått.”

ARKIV:LINDA AXELSSON 2004

Äldrevården måste få ta tid.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


