
Ett helt livsverk för mänskliga rättigheter 
 

Åke Sintring, mångårig medlem av Amnestygruppen i Laholm känner Bo Lindblom väl och ger 

här en liten bild av Årets Laholmare, hyllad på Valborgsmässoafton av Lions club Laholm. 

 

Bos kunskaper inom vitt skilda fält är DJUPA. Hans specialområde är givetvis mänskliga rättigheter. 

Men ett annat specialområde är världens språk, alltifrån esperanto till indianspråk. På gamla dar, i 40-

årsåldern, började han lära sig spanska. Han behövde det eftersom han specialiserade sig på 
Latinamerika under generalernas tid där. Rekordsnabbt tillägnade han sig det språket, fick ta över 

tolkningen när en anlitad tolk inte klarade det vid politikerbesök i Halmstad.  Han benar med lätthet ut 

den historiska språkutvecklingen i världen, sanskrits och  de indoeuropeiska språkens utbredning och 

utveckling etc. Jag har ännu inte lyckats ställa honom i någon av otaliga frågor om svenska ords 

härledning. Han skulle utan vidare ha nått mycket högt i en akademisk karriär på det här området.  

 

Gillar Tour de France 

När man kommer hem till Bo sitter han ofta och tittar på sport i TV. Han följer Tour de France från 

start till mål. Han kan dissekera ishockeymatcher, noterar taktiska finesser. Trots hans stora 

produktivitet inom alla möjliga områden är han aldrig stressad. 

Som snart 90-åring imponerar han med obruten arbetskapacitet. Han bombarderar oss i 

amnestygruppen med information om de allra senaste händelserna i Nord-Korea, om rohingya-folket i 

Burma, om den nye makthavaren “MBS” i Saudiarabien, om konflikten i Gaza. På senare år har han 

utgivit fem-sex böcker. Inalles har han skrivit ett 20-tal böcker (lätt att kolla just bokutgivningen). Han 

är den svenska sektionen av Amnestys flitigaste motionär, än i dag. 

 

Kreativitet, inte minst i gräsrotsarbetet. 

Än i denna höga åldern utmärker han sig med sin kreativitet. Han gör affischer till våra 

bokförsäljningar i MAXI, han fixar till vykort med vädjandetext till våra aktioner i olika länder. 

Hans idé är att på det viset inte bara att nå makthavare, den är också att vykorten med basfakta om ett 

lands brott mot mänskliga rättigheter skall läsas av postanställda, människor som annars inte skulle få 
veta vad deras egna ledare ställer till med. Och dessa människor sprider förhoppningsvis 

informationen vidare. 

 

Aktivitet på allra högsta nivå 

Samtidigt med detta basarbete agerar han på allra högsta nivå i Amnesty. Grupp 168, Laholm har på 
detta sätt påverkat utvecklingen för Amnesty på global nivå. I fler år, i flera frågor. Vår grupp har 

drivit fram arbetet gällande Guatemala (värst i Latinamerika på generalernas tid), Nord-Korea och 

Burma, för att ta några exempel. Han bevakar med örnblick utvecklingen i organisationen, där han 

menar att basarbetet, gruppernas arbete, ständigt riskerar att försvagas till förmån för de anställdas på 
sekretariatet i Stockholm inflytande. Samma sak globalt. Men han avskyr termen “gräsrot”. Det är så 
passivt. Amnesty ska med mina ord, trots hans motstånd för ordvalet, vara en gräsrotsorganisation. 

 

En av de äldsta grupperna 

I maj gör Bo sitt femtionde årsmöte för den svenska sektionen. Amnesty Sverige grundades 1964. 

Tack vare Bo är vår grupp, 168 Laholm, en av de allra äldsta ännu aktiva grupperna i Sverige. Bara 

Ljungskile och Boden (?) lär vara äldre. 

Bo skulle ledigt kunnat nå topp-positioner i media, politiken och i den akademiska världen - alla dagar 

i veckan! Men han har haft arbetet som mellanstadielärare som huvudsak. I Vallberga! 

“Det har gett mig tillräcklig stimulans”. Men efter dagens slut i skolan har han alltså hunnit med 

otroligt mycket! Se ovan! Han kollar sig själv med att varje vecka lösa Aftonbladets korsord på tid. 

Han vill se om han sackar av. Än har han inte gjort det. 

 

Åke Sintring 


