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96 sid.  2011. Pris 150 kr + frakt. Boken kan bestäl-
las från e-post: britta.andersson@comhem.se

Bengt Lindqvist har betytt mycket för funktionshindrades rättigheter i hela världen.

I ngen i världen har betytt mer än Bengt Lindqvist 
för att hävda rättigheterna för personer med 
funktionshinder. Detta trots sin svåra synskada 

som han fick under tiden som han läste engelska och 
tyska vid universitet. 

Ända från början av 1980-talet och i tjugo år framåt 
var han aktiv nationellt och internationellt, först som 
medförfattare till FN:s världsaktionsprogram 1982, 
sedan som socialminister 1985–1991 och slutligen 
under 8–9 år som FN:s särskilde rapportör för upp-
följning av Standardreglerna för delaktighet och jämlikhet 
som kom 1993. Han gjorde upp emot hundra resor 
till alla världsdelar!

Lars Blomgren som varit ansvarig för internatio-
nella kontakter på Socialsdepartementet har i en 
vänbok till Bengt Lindqvist beskrivit detta. Ytterligare 
sexton vänner skriver om sina upplevelser och hur 
de påverkats av Bengt. Enligt Lars är han  en ovanligt 
karismatisk person som med stor lätthet umgås med 
människor av alla slag och på alla samhällsnivåer, det 
må vara maktfullkomliga politiker, stelbenta byråkra-
ter eller fattiga bybor.

Gerhard Larsson, som var ansvarig för den omfat-

tande Handikapputredningen på 1990-talet, gör en 
viktig lägesbeskrivning av Sverige 2011. Han skriver 
att den välvilliga grundsyn om lika värde och delak-
tighet som många hyser idag inte räcker för att säkra 
funktionshindrades likställighet med andra. Det be-
ror på att funktionshindrade personers behov ofta 
inte passar in i mallen för de målstyrda, decentrali-
serade kommunala serviceorganisationerna. Den  
framväxande individualismen i samhället medför 
också en minskad solidaritet i vardagslivet. Tidigare 
kunde man alltid täcka särskilda behov i samhället 
med ökade skatteuttag. Den vägen förefaller nu vara 
stängd. 

Boken består av eleganta, personliga och lättlästa 
artiklar. Synd bara att inte författarna presenterar sig.
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”Ingen har betytt mer än 
Bengt Lindqvist

för funktionshindrades 
rättigheter”


