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Nördsyndromet
”Boken jag önskar hade funnits när jag behövde den.”

Min äldste son har Aspergers syndrom. När han började tala sa

han inte: ”Mamma, titta solen.” Han sa: ”Se mor, gryningen är på

väg.”

Min son, tänkte jag stolt. Vilken språkbegåvning.

Och det är han ju, språkbegåvad. Mycket språkbegåvad till och

med. När hans klasskamrater gick på fester i högstadiet satt han hem-

ma och pluggade latin, bara för skojs skull. Sedan blev det japan-

ska, fornnordiska språk, isländska … Fast han var bekymrad när han

skulle börja läsa japanska på universitetet. Han kunde ju bara två

av de tre skriftspråken. Och det tredje, som han alltså inte behärs-

kade, var svårast.

Han lärde sig det också förstås, och spetsade kurserna de tre ter-

miner han tillbringade på japanska institutionen. Men när det var

dags för den fjärde terminen hoppade han av, för den var förlagd

till Japan. Och hur mycket han än ville, kunde han inte förmå sig

att åka dit.

Intelligent är han också. Och kreativ. Så där kreativ som bara män-

niskor som tänker annorlunda kan vara.

Men medaljen har en baksida. Lika lätt som han har för att lära

sig språk, skriva science fiction, skapa musik eller dataspel, lika

svårt har han för socialt samspel och vardagliga trivialiteter. Saker
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som vi andra tar in utan att vara medvetna om det, måste männi-

skor med Aspergers syndrom lära sig. Självklarheter är inte själv-

klara. Även de simplaste sociala koderna kräver aktiv inlärning,

som att man säger hej när man kommer och hej då när man går.

Eller att man skriver adressen på ett kuvert nere till höger, inte i över-

kant. Den typen av kunskap är inte gratis för en människa med As-

pergers syndrom.

Den här boken önskar jag hade funnits när min son fick diagno-

sen. Rättare sagt, jag önskar den hade funnits långt tidigare. Då

hade jag vetat varför han var annorlunda. Jag hade kunnat hjälpa

och stödja honom på ett bättre sätt. Jag hade haft lagen på min sida

när jag stred för att han skulle möta förståelse i skolan.

Men han är född 1982. Han började i ettan 1989. Då var diagno-

sen inte ens etablerad i Sverige. Nu är den det. Det finns psykiatriker

som kan utreda och diagnostisera. Det finns en lag, lagen om stöd

och service åt funktionshindrade, LSS, som reglerar samhällets åta-

ganden gentemot människor med Aspergers syndrom.

Däremot saknas fortfarande kunskap, både hos folk i allmänhet

och folk som borde veta. Aspergers syndrom dyker upp i de mest

horribla sammanhang. Ett exempel är Strix Televisions och TV3:s

programserie ”Ondska” som sändes hösten 2006. Syftet var, enligt

Strix redaktion, att förklara bakgrunden till ett antal spektakulära

mord. Detta valde man att göra genom att fokusera på fem psyki-

atriska diagnoser, borderline personlighetsstörning, psykopati, schi-

zofreni, sexuell sadism och Aspergers syndrom.

Till tonerna av dramatiska trummor inledde programledaren

Hasse Aro med orden: Det finns brott som inte ens gärningsmännen
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själva kan förklara, obegripliga i sin hänsynslöshet och helt utan me-

ning. Förklaringen kan ligga i en inre psykologisk störning, en makt

bortom behärskning. I den här serien berättar vi om bestialiska brott

begångna av människor styrda av en kraft de inte själva kan kontrol-

lera. I den här serien berättar vi om ondska.

Vi var många som gick i taket när den sensationslystna soppan

sändes.

Om syftet verkligen var att förklara något, så misslyckades redak-

tionen bakom programserien å det grövsta. Förbiflimrande närbil-

der på blodiga knivar och skräckfilmsdimma bidrar sällan till ökad

kunskap.

Föga förvånande blev effekten den motsatta. ”Ondska” spädde

på fördomar och spred skräck för de grupper som pekades ut. Män-

niskor med Aspergers syndrom framstod som oberäkneliga gal-

ningar, lynniga, lättretade och hämndlystna. Den som inte visste bätt-

re fick intrycket att en aspergare när som helst kan gå till attack.Vilket

naturligtvis är fullständigt fel.

Med denna bok vill jag dra mitt strå till kunskapsstacken. Om du

som läser är anhörig till någon med Aspergers syndrom hoppas jag

du ska känna dig stark och full av kamplust när du läst den. Du ska

veta att du inte är ensam.Vi är många som brottas med samma käns-

lor som du. Vi är många som stångar våra huvuden blodiga mot en

oförstående omgivning. Vi är många som undrar hur vi ska orka.

Livet med en aspergare har definitivt sina poänger, men det stäl-

ler stora krav på uthållighet. Det är inte ett sprinterlopp, det är New

York maraton.
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Aspergare och neurotyper
”Kan du öppna fönstret?”

Först några rader om benämningar. Man är inte Aspergers syn-

drom, man har det. Det är en viktig skillnad. En människa är så myck-

et mer än sin diagnos.

Trots det kommer jag att skriva aspergare eller aspie när jag har

lust. För det är vad många med Aspergers syndrom kallar sig själ-

va. Och Aspergers syndrom kallas AS i dagligt tal. Man har AS, man

är en aspie.

Att tala om sig själv i termer av diagnosen kan verka egendom-

ligt. En del aspergare har inte värre problem än att de klarar att ska-

pa sig ett självständigt liv, göra karriär och bilda familj. Andra kän-

ner det som om de kommer från en främmande planet.

Om syndromet dominerar ens liv är det ju inte konstigt att man

identifierar sig med det. Det är upp till var och en vad han eller hon

vill kalla sig. Och som mamma tar jag mig vissa friheter. Att ha AS

är inget att skämmas för. Dessutom är det så mycket lättare att säga

”aspie” än ”en person som har Aspergers syndrom”.

Oss andra kallar de för NT, neurotypiska. Hur kul låter det? Slät-

struket, rätlinjigt, grått och trist låter det. Neurotypisk leder inte di-

rekt tankarna till fantasins flykt och kreativa lösningar på världs-

problemen.

Enligt Gunilla Gerland, författare, föreläsare och aspie, är neu-
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rotypiska starkt upptagna av sociala bekymmer, de är ofta intole-

ranta mot avvikelser, samt besatta av likriktning och gruppidenti-

tet.

Det är väl så de ser på oss, de där utomjordingarna. Det är roli-

gare att umgås med andra aspergare, tycker i alla fall min son.

Jag förstår honom. Så klart det är roligare att umgås med någon

som är kreativ, som tänker fritt och går sin egen väg utan att sneg-

la på omgivningens reaktioner, framför en fantasilös person som föl-

jer den stora massan.

När folk frågar vad Aspergers syndrom är försöker jag svara med

någon slags allmän sammanfattning. Det är inte lätt, för AS är lika

märkligt som det är fascinerande. Hur beskriver man ett syndrom

som innebär att man visserligen är väldigt intelligent, men ändå helt

värdelös på vissa saker? Hur får man någon rätsida på alla de där

detaljerna som sammantaget blir ett funktionshinder? Och hur

undviker man att trassla in sig i snåriga utläggningar när man läg-

ger till att det man just sagt naturligtvis bara gäller en del. Andra är

precis tvärtom.

Ta det där med hygien till exempel. Många aspergare vägrar inse

att det är lämpligt att duscha, tvätta håret och klippa naglarna. And-

ra är överdrivet noga med sitt utseende. Skälet till skillnaderna i

attityd till just den detaljen är naturligtvis att människor med AS

har vissa gemensamma drag, men i övrigt är de lika olika som alla

andra. Det är individer vi talar om, egensinniga individer dessutom.

Det här kapitlet går ut på att belysa vad som karaktäriserar män-

niskor som har Aspergers syndrom. Om jag ska få någon rätsida på
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texten måste jag tillåta mig att generalisera. Grovt. Jag gör det, med

ovan nämnda reservation.

Alltså:

En aspergare känns igen på den obekväma gången och de bekvä-

ma kläderna. Motorisk klumpighet är ett diagnoskriterium och

klädkoden föreskriver samma kläder som igår, vilket får till följd att

kläderna med tiden blir både smutsiga och slitna.

Ett annat typiskt drag är orubblighet. Det vet varje förälder som

försökt förmå sitt aspergerbarn att byta kläder. Principfasthet är nog

ett bättre ord, förresten. Absurd principfasthet.

I den positiva vågskålen finns en hel del, till exempel det faktum

att personer med AS är trofasta, lojala och pålitliga. Blir du vän med

en aspergare så har du en vän för livet. Svek finns inte. Inte lögner

heller. De vet helt enkelt inte hur man gör när man ljuger. Det de

säger betyder exakt det de säger, det finns inga dolda budskap un-

der ytan.

Fler fördelar: De har civilkurage, faller inte för grupptryck utan

står för sina åsikter hur obekväma de än är. De har inga förutfatta-

de meningar om andra människor utan uppfattar dem som de är.

Deras noggrannhet, uthållighet och förkärlek för detaljer är en stor

tillgång i rätt sammanhang. Deras originella sätt att tänka löser ofta

problem som neurotypiska går bet på. De har en unik förmåga att

fokusera. De har bra, alternativt oerhört bra, minne. De är extremt

kunniga i de ämnen som intresserar dem och när de bestämt sig för

något så genomför de det.

I en aspergares hjärna bor nämligen bara en person. Där sitter

ingen liten djävul och viskar argument som kullkastar de goda fö-
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resatserna. Har de till exempel bestämt dig för att sluta röka så gäl-

ler det, oemotsagt.

En aspie som drack för mycket whisky slutade tvärt när hans psy-

kolog påpekade det. Nästa gång de träffades undrade psykologen

hur det gick med whiskyn. Hon ville veta om han lyckats dra ner

på konsumtionen, men fick till svar att han slutat.

”Har du slutat helt?” frågade hon, lätt förvånad.

”Ja, du sa ju det”, svarade han, ännu mer förvånad över frågan.

Det annorlunda sättet att tänka leder till spännande slutsatser, men

är också en belastning. Den negativa vågskålen väger tungt. Där finns

tvångsmässighet, rutinbundenhet och rädsla för förändringar. Där

finns specialintressena, som i och för sig är en tillgång men har en

tendens att sluka all tid och kraft. Där finns svårigheter med att se

sammanhang, svårigheter med att kommunicera, svårigheter med

socialt samspel, oförmåga att förstå och anpassa sig till andra, pro-

blem med motoriken, överkänsliga sinnen, oförmåga att planera sin

tid och organisera sin tillvaro. Bland annat.

Människor med Aspergers syndrom är näst intill omöjliga att sty-

ra. De gör vad de vill och säger vad de tycker, rakt på sak, utan kru-

siduller.

De får ofta kritik för att de är lata. Allt sker i ultrarapid. Att sam-

la ihop sig för att gå ut genom dörren kan ta en kvart och bädda

sängen är helt omöjligt. I själva verket är långsamheten, omständ-

ligheten och oföretagsamheten konsekvenser av AS.

Föräldrar till barn med AS får också utstå mycket kritik, i deras

fall för att de inte lyckas uppfostra sina telningar. Ta det här med
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att tala sanning till exempel. Att vara ärlig är väldigt bra för det mes-

ta, men inte alltid. När ett barn skriker:”Titta vilken tjock bebis. Och

mamman är likadan”, i affären blir föräldrarna generade och den

utpekade mamman ledsen. I det läget försöker föräldrarna förstås

få ungen att hålla tyst, för att sedan förklara varför man inte får säga

så. Med aspiebarn brukar det inte lyckas. Han eller hon sa ju bara

som det var. Hur kan det vara fel?

Å andra sidan är det inte ovanligt att de struntar i att svara när

man tilltalar dem. Har de inga synpunkter på det som sägs så fin-

ner de ingen anledning att kommentera, fråga, humma eller på nå-

got annat sätt visa att de lyssnar.

Den egenheten kan driva resten av familjen till vansinne.

Oviljan att prata kan uppfattas som arrogans, och är det också i

viss mån. När människor med AS blir uttråkade gör de inga försök

att dölja det. Om de inte fått lära sig att detta beteende är olämp-

ligt.

Den intellektuella kapaciteten är det inget fel på. På IQ-tester ham-

nar de flesta aspergare på normal nivå, en del ligger långt över ge-

nomsnittet. Men begåvningsprofilen är ojämn och den emotionel-

la kapaciteten är begränsad. Den överdrivna ärligheten bottnar i en

oförmåga att leva sig in i andras tankar och känslor.

Aspergare är inte obildbara och de flesta lär sig efter hand hur

man ska bete sig i olika situationer, men i allmänhet är de dåliga på

socialt umgänge även som vuxna. De vet inte hur man gör och kän-

ner sig främmande i sällskap vars enda syfte är att umgås, vilket för

neurotypiska personer betyder att man småpratar om ditt och datt.

En aspergare föredrar att prata om sitt specialintresse, vilket even-
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tuellt är intressant att lyssna på ett tag, men inte timme efter tim-

me.

Många barn med AS är hellre tillsammans med vuxna än med

jämnåriga. Språket är ofta lillgammalt och högtravande. De har ett

ordförråd som sträcker sig långt bortom många vuxnas förmåga,

men därmed inte sagt att de till fullo förstår vad de säger.

Tyvärr förstår de inte heller till fullo vad andra säger. De hör bara

orden och tolkar allt bokstavligt. Undertexterna och kroppsspråket

går dem fullständigt förbi. Ett klassiskt exempel är när man ställer

en fråga som egentligen är en uppmaning. ”Kan du öppna fönst-

ret?”besvaras med ”ja”, men vederbörande gör ingen ansats att öpp-

na fönstret.

Man måste alltså vara oerhört konkret och tydlig när man pra-

tar med en aspergare. När min son var tonåring försökte jag lära

honom att laga mat. Jag började med något lätt, pulverpotatismos.

Jag tog fram en kastrull och paketet med pulver, sa åt honom att mäta

upp angivet antal deciliter vatten, koka upp vattnet och sedan häl-

la i pulvret.

Sedan gick jag och gjorde något annat. När jag kom tillbaka stod

han och tittade på kastrullen. Han hade hällt i pulvret, men inte rört

om. För det hade jag glömt att säga.

Den ungen skrev en c-uppsats om japansk poesi på universite-

tet. Hur förklarar man det så att andra människor förstår?

17

Nördsyndrom inlaga  07-06-20  10.45  Sida 17



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




