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INTERNATIONAL AWARD

delas ut av Sveriges Dövas Riksförbund till personer som
gjort stora internationella insatser inom dövrörelsen.
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Yerker Andersson
Birgitta och Uldis Ozolins
Liisa Kauppinen
Dominic Ouma Majiwa
Bengt Lindqvist
Kerstin Kjellberg

1997
1999
2002
2005
2009
2009

•

International Award nr 5
BENGT LINDQVIST

International Award nr 6
KERSTIN KJELLBERG

Bengt Lindqvist är Sveriges främste ambassadör i frågor om
funktionshindrades villkor.
"Ett samhälle som är bra för människor med funktionsnedsättning är ett bättre samhälle för alla" är ett ständigt återkommande inslag i Bengt Lindqvists många tal.
Bengt Lindqvist var den första ministern i världen med synligt funktionshinder. Han utsågs till FN: s specielle rapportör i
handikappfrågor. Bengt var lyhörd när WFD, Dövas världsförbund, ställde krav om teckenspråkiga dövas behov. Han insåg att dövskoloma behövdes och att utbildningen där skulle
ha samma ambitionsnivå och standard som den allmänna utbildningen.
Bengt Lindqvist har med verktyget "FN:s standardregler
om mänskliga rättigheter" lyft fram dövas självklara rätt och
behov av teckenspråket. Bengt har under åtta år som FN:s rapportör sett till att styrkan i reglerna ökade och resulterade i en
FN-konvention, som ratificerades av den Svenska regeringen
den 13 november 2008.
Tack vare Bengt Lindqvists insatser har dövas rätt till teckenspråk uppmärksammats i världen. Att få använda sitt språk,
teckenspråket, är en mänsklig rättighet. Flera länder har på ett
eller annat sätt gett teckenspråket en ökad status.
SDR vill därför tilldela Bengt Lindqvist International
Award nr 5 för hans stora insatser för att stärka teckenspråkets
ställning i världen.

Kerstin Kjellberg föddes i Skåne 1942. En dag i början på
1980-talet vaknade Kerstin och var totalt döv, all hörsel hade
försvunnit. Genom dåvarande SDR-Kontakt fick Kerstin
Kjellberg information om teckenspråkskurser på Västanviks
Folkhögskola. Det blev början till ett nytt liv för Kerstin.
Kerstin Kjellberg anställdes på SDR och har under sina 23
år utvecklat biståndsverksamheten till vad den är idag. Det
som i Sverige anses självklart är inte lika självklart för döva i
andra länder. SDR har genom sina projekt gjort stora insatser
så att döva i u-länderna fått möjlighet att kämpa för teckenspråket och sina mänskliga rättigheter.
Många andra biståndsgivare har tagit efter den modell SDR
arbetat efter, nämligen att stärka dövorganisationen och teckenspråket parallellt. SDR har också sett till att döva kvinnor
fått extra stöd genom en fungerande kvinnogrupp/vinge i alla
dövorganisationer. SDR var också först i världen med att driva teckenspråkiga rehabiliteringsprogram på bynivå, genom
projekt i N epal.
Händelser att glädjas över är att kvinnovingen i Gambia
öppnat en teckenspråkig förskola för döva barn och att teckenspråket har blivit erkänt i Nicaragua,Thailand, Kenya och
Sydafrika.
Det är med stor glädje SDR tilldelar Kerstin Kjellberg International Award nr 6 för hennes mångåriga arbete med mänskliga rättigheter för döva i utvecklingsländer.

