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Jag vill inleda med att tacka Biblioteksföreningen för att jag fick möjlighet att åka på IFLA.
En vecka som gjort stort intryck på mig och som kommer att fortsätta påverka mig långt
framöver.
Temat för årets IFLA World Library and Informations Congress i Malaysias huvudstad Kuala
Lumpur var “Transform Libraries, Transform Societies- Reaching out to the hard to reach”.
På konferensen var det 3500 deltagare ifrån 112 länder.
Jag anlände till Kuala Lumpur på fredagen och slogs av hur otroligt grönt det var överallt
efter den exceptionellt torra sommaren i Sverige. Taxichauffören gav mig en en timmes lång
introduktion till Malaysia och Kuala Lumpur. Han berättade om allt ifrån sin favoritmat, vad
jag inte fick missa att besöka, till att förklara hur landet styrs. Veckan efter skulle Malaysia
fira sin nationaldag och hela staden var pyntad med landets flagga.

Jag bodde på samma hotell som flera andra svenskar och konferenscentret låg nära Petronas
Towers, stadens landmärke, tvärs över gatan ifrån mitt hotell.

Förstagångsbesökare
Jag anlände på fredag kväll och hann precis att checka in på mitt hotell innan the Nordic
Caucus började. Det var den danska biblioteksföreningen som höll i mötet och det kom upp
ett förslag om att bilda en nordisk sektion. Det kändes bra med en mjukstart kvällen innan
konferensen drog igång och uppleva hur inbjudande deltagarna var och hur lätt det var att
nätverka.
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Som förstagångsbesökare så var det mycket att ta in och förstå. Det fanns hur många sessions
som helst att gå på så jag försökte ha en plan. Jag arbetar med läs- och skrivstöd och är även
likabehandlingsrepresentant på mitt bibliotek så jag valde att fokusera på sessions som
handlade om detta. Jag hade blivit tipsad om att gå på new comer session för att få en
överblick över konferensen och bra tips på hur man får ut mesta möjliga av den eftersom
veckan är så intensiv. Det som fick mig att överleva var appen med programmet, kartor och
massa annan nyttig information.
Jag var med som observatör när sektionen Library Services to People with Special Needs
hade ett business meeting för att se hur arbetet som pågår under resten av året när det inte är
IFLA-konferens. Gruppen bestod av engagerade medlemmar som delvis arbetar med det jag
gör men de arbetade också med att tillgängliggöra information för interner, hemlösa och andra
utsatta grupper. En stor del av mötet handlade om att de vill fokusera på att tillgängliggöra
information för flyktingar.

Möten
Det som var extra givande och som är styrkan med att åka på konferens är alla människor som
man träffar. Jag tycker att stämningen på IFLA var inbjudande och det var lätt att prata med
andra och detta resulterade i att jag ena kvällen kunde äta middag med en bibliotekarie från
Australien och Tyskland för att nästa dag luncha med en konferensbesökare från USA och
Japan och prata om hur det är att byta bibliotekssystem. En tredjedel av konferensens
besökare kom ifrån olika delar från Malaysia och de var nyfikna och måna om att vi skulle få
en bra upplevelse av deras land. Volontärerna på konferensen var outstanding!

Politik och IFLA
Med tanke på att homosexualitet är förbjudet i Malaysia och att två lesbiska kvinnor blev
piskade som straff samtidigt som konferensen pågick kändes det särskilt viktigt att det fanns
flera punkter i programmet som hade HBTQ-fokus. Det är lätt att tänka att vi i Sverige har
kommit långt och att det finns en öppenhet och respekt men under tiden som konferensen
pågick så kunde vi läsa nyheter om prideflaggor som fick plockas ner från Mölndals bibliotek
eftersom de ansågs vara politisk propaganda.
Under the Nordic Caucus tog en ”Calwegian” bibliotekarie (norsk bibliotekarie ifrån
Kalifornien som vägrade kalla sig för amerikan) upp hur homogen gruppen var som var med
på mötet och hon tyckte att vi borde tänka vad detta innebär. En av de sessions jag gick på
handlade om forskning kring rektytering. Recruiting Diverse Librarians: Residency Programs
as an Entry Point to the Academic Librarian Profession in the United States- Katherine S.
Donaldson. Hon berättade att det finns forskning som visar att användare som funderar på att
bli bibliotekarier inte ansöker till utbildningen för att de inte sett bibliotekarier som
representerar dem. Hon berättade även att besökare är mindre benägna at gå fram till en
bibliotekarie som inte ser ut som dem. I USA identifierar sig 88 % av alla bibliotekarier som
vita och på universitet är det över 90 % som identifierar sig som vita.

Sessions
Jag försökte att gå på så många sessions som möjligt och jag fick höra många intressanta
föreläsare. Jag kunde tycka att det var kort tid att de flesta av föreläsningarna var på 15
minuter och i bästa fall kunde jag försöka haffa föreläsaren efteråt för att få ställa mer frågor.
De flesta sessions som jag gick på handlade om det jag arbetar med men jag lyssnade också
på andra föreläsningar som inte har med mitt arbete att göra som var minnesvärda.
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Exempelvis Libraries for empowerment. Muy Cheng Peich från libraries without borders
berättade om små mobila bibliotek som sattes upp där människor är som varit med om en
katastof. För att kunna nå fram till utsatta områden har de skapat en så kallad IdeasBox som är
ett mobilt bibliotek som består av några lådor som får plats på två lastpallar. Lådorna kan
sedan byggas ut till ett bibliotek på 100m2 med lånedisk, informationsdisk, bord och stolar.
Det tar sammanlagt 20 minuter att bygga upp biblioteket. Biblioteket är tänkt att användas för
att få tillgång till information om hur man kan bygga upp sitt samhälle i ett krisdrabbat
område. Muy Cheng Peich berättade också om ett projekt i Detroit, USA där de bygger
bibliotek i tvättomater eftersom det är där det övervägande är den fattiga befolkningen som
tvättar. Många av besökarna var inledningsvis rädda för att prata med bibliotekarierna om
deras funderingar kring lagar och rättigheter eftersom de var oroliga att bibliotekarierna skulle
rapportera detta vidare till någon myndighet. Efter ett tag hade de öppnat upp sig om sina
funderingar och bibliotekarierna hade kunnat hjälpa med att hitta lagar som kunde ge dem
stöd i att kräva sina rättigheter.
En annan föreläsning som gjorde starkt intryck på mig var Collection Development on
Women's Earthquake Disaster Experiences and Support Activities in Japan. Reiko Aoki från
National Women’s Education center i Japan beskrev hur de börjat samla på kvinnors
berättelser och upplevelser från naturkatastrofer och hur de drabbar dem. För en del kvinnor
följs naturkatastrof av att de hamnar i utsatta situationer i exempelvis skyddsrum där de blir
antastade eftersom de skiljts ifrån sin familj och vänner. Reiko Aoki visade en bild på en
telefonkiosk som man kan gå till för att ringa upp de döda. Telefonkiosken finns där för de
som mist någon som inte hittats efter en jordbävning.

Studiebesök
Sista dagen gjorde jag två studiebesök på University Kebangsaan, National university of
Malaysia och the Islamaic Arts centers library. Min lilla grupp som åkte på studiebesök fick
poliseskort och det fick oss att känns oss som kungligheter. Jag fick höra av andra som åkt på
studiebesök att de också varit med om att få poliseskort.
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Vi fick ett jättefint välkomnande på universitetsbiblioteket med en liten orkester som spelade
för oss när vi anlände. Det var så givande att prata med bibliotekarier som också arbetar på ett
forskningsbibliotek eftersom vi delar så många erfarenheter. De berättade att de liksom oss
hade svårt att motivera studenter att läsa e-böcker istället för tryck litteratur. Biblioteket var
slitet och de hade en ansträngd budget så de uppmanade studenter och forskare att donera sina
använda kursböcker. För att komma in på biblioteket behövde man vara forskare eller student
annars fick man betala en årsavgift plus avgift för varje bok man lånade. På entréplan fanns en
stor samling med litteratur om islam och på övervåningen hade de en samling med offentliga
tryck. De berättade att det var de själva som fick ansvara för att få tag på de offentliga trycken
och om en kontaktperson slutade på en myndighet eller om det började en ny minister så fick
de börja om att etablera kontakt med någon som kunde skicka material till dem. Det offentliga
trycket förvarades bakom disk och det var belagt med en avgift att låna även om man var
student eller forskare. Jag frågade om det fanns fritt tillgängligt på internet men det sa att så
var inte alltid fallet.
Efteråt åkte vi till the Islamic Arts centers bibliotek. Biblioteket låg på övervången i det
nybyggda museet för Islamisk konst och var mycket pampigt. Vi fick en rundtur och fick se
delar av deras rarasamling. Efter visningen av biblioteket gick vi en guidad tur av museet och
såg de färgglada och vackra konstverken. Museet var väldigt ljust och luftigt och med i min
grupp fanns en bibliotekarie som arbetade på Museum of Islamic Art i Oman som berättade
om hur deras bibliotek fungerade och det var intressant att få ta del av skillnaderna.

Vad tar jag med mig tillbaks till Sverige?
En av resans höjdpunkter(bokstavligen) var att besöka Batu Caves och gå upp för de 272
färgglada trappstegen som leder upp till grottan. Det var fascinerande att se tempelaporna som
försökte rycka väskor och mat ifrån besökarna och belöningen efter att ha kämpat sig upp för
trappstegen i värmen var en färgglatt smyckad enorm grotta med ett hinduiskt tempel inuti.
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För mig på ett personligt plan handlade det om att möta bibliotekarier från hela världen som
alla arbetar för att tillgängliggöra information och att få perspektiv på hur priviligierat det är
att vara bibliotekarie i Sverige. Jag fick en kick av att få resa iväg så långt bort och ha en så
spännande arbetsvecka. Jag kom hem med många nya kontakter som jag känner att jag kan
rådfråga och även bidra med mina kunskaper till. Trots att det gått över en månad sedan jag
kom hem så poppar det dagligen upp intryck och tankar ifrån konferensen. Det är också
mäktigt att få ha upplevt att det finns en fin gemenskap bibliotekarier emellan i hela världen.
Jag hoppas att jag kan få besöka IFLA fler gånger och inser hur viktigt det är med ett
internationellt samarbete.
Återigen, tack till svensk biblioteksförening som gjorde det möjligt för mig att få resa iväg på
detta äventyr.

