Rapport från IFLA, Kuala Lumpur Malaysia
Alireza Afshari
Stockholms stadsbibliotek
2018-12-20
Detta var min 8e IFLA-konferens och jag hade besökt landet Kuala Lumpur och dess
folkbibliotek när jag deltog i IFLA Singapore 2013. Denna gång besökte jag bara
biblioteket TTDI som tydligen var nyöppnat. Ett modern och mycket digitalt bibliotek
men tyvärr inte så många besökare. Jag misstänker att jag besöket även detta bibliotek
2013!
Vale av just Malaysia som värdland för kongressen var under all kritik. De nordiska
biblioteksföreningarna skrev tillsammans ett protestbrev till IFLA. Det var en mycket
bra markering, tycker jag. Gerald Leitner, IFLA:s generalsekreterare, försvarade valet
och menade att vi ska även närvara i de länder som inte lever upp till våra värderingar
och människosyn. Jag instämmer med honom. Själv har jag besökt ett antal sådana
länder och har haft föreläsningar och presentationer av olika slags inom ramen för
biblioteksväsendet, demokrati och yttrandefrihet. Jag förstår samtidigt att många
människor valde att inte åka till IFLA i Malaysia. Malaysia har mycket problem med
bland annat yttrandefrihet och förföljelse av HBTQ-personer.
I år deltog ca 3500 personer från 112 länder. Inte så konstigt att majoriteten var
kollegor och biblioteksvänner från Sydostasien. Jag fick veta att en tredje del av
deltagarna var från Malaysia. Inte så konstigt kanske!!
Jag har haft äran att arbeta sedan 2013 som Standing Committee (SC) medlem i
sektionen 32: Library services to Multicultural Populations.
Ett problem som vår och förmodligen de flesta sektioner inom IFLA har är att bara få SC
medlemmar som är verkligen aktiva under året. De flesta deltar inte på mötena eller är
passiva helt enkelt när deras hjälp behövs. Jag har full förståelse att det ekonomiska
stödet från arbetsgivare eller andra organisationer inom nationsgränserna eller från
IFLA ibland har stor betydelse för engagemanget men jag ändå vill betona hur tung
arbetsbördan blir för de som är superaktiva under mandatperioderna. Jag ägnar mycket
av min privata tid och ibland min arbetstid för att arbeta med mitt IFLA uppdrag. För de
som arbetar aktivt inom någon sektion brukar det inte sluta arbetet på kongressen utan
vi fortsätter efteråt utifrån vad vi har fått för uppdrag att arbeta med vidare för
kommande kongress eller eventuellt satellit möte .
Att delta i WLIC är alltid spännande trots att konferenserna ser nästan likadana ut
oberoende av vilken världsdel man befinner sig i. Man vet vad som förväntas av en om
man har varit på konferensen några gånger tidigare. Jag tycker att de flesta av oss är
ense om att IFLA är en gigantisk byråkratisk organisation utan lokal förankring. Det är
vad generalsekreteraren, Gerald Leitner, har pratat om vid olika tillfällen. Jag tycker
personligen att kongressen har blivit roligare och mera professionellt med Leitner som
generalsekreterare och Gloria Perez Salmeron som president.
För mig som inte hade möjlighet att åka till Barcelona i år för att delta i global visions
arbete var bra tajming att göra det medan jag var i KL med Gerald som konferencier och

work shops handledare. Han ledde workshopen på ett roligt sätt och hans slagord var
mycket inspirerande. Vi jobbade med de 10 områdena i Global Vision och vad vi ska göra
operativt för att nå målen. https://www.ifla.org/globalvision
Jag hade stora förväntningar på denna IFLA med tanke på temat som jag själv som ny
utvecklingsledare på Internationella biblioteket brinner för: ”Transform Libraries,
Transform societies”. Vi får väl se hur mycket jag tillsammans med mina nya duktiga
kollegor och SSB:s ledning kan ”transformera” IB framåt!
Jag missade tyvärr vårt första business meeting på grund av flygförseningen. Det andra
mötet som vår sektion hade två dagar efter var mycket välbesökt. Över 35 personer
deltog i mötet. Det var andra gången sedan jag deltog i IFLA i Columbus, Ohio som jag
såg att vårt businness meeting var så attraktivt och engagerande för mötesdeltagarna.
Detta visar att folk från hela världen engagerar sig mer och mer om hur biblioteken
arbetar för nyanlända, asylsökande och immigranter. På mötet planerade vi vårt 2019
business-meeting som äger rum i Colorado Springs, USA 14-16 mars. Fyra
representanter från Indigenous section (ursprungsfolkets sektion) deltog i vårt möte
vilket ledde till gemensam planering av vårt satellit möte 2019 i Georgian. Då bestämdes
att jag och Elisabet Rundqvist från KB som sitter som Standing Committee medlem i
denna sektion ska vara med i arbetsutskott för planering av programmet. Vår sektion
brukar ha satellit möte vartannat år och det var roligt att vi bestämde planera vårt
kommande möte tillsammans med just denna sektion som vi har många gemensamma
frågor och dilemman.
Som vanligt var “Cultural evening” med god mat från olika delar av Asien, dans och
musik mycket roligt och underhållande.
Efter 2012 som jag jobbade som volontär på IFLA Göteborg är jag alltid intresserad att
titta närmare på volontärernas arbete. Volontärerna i KL var fantastiska, hjälpsamma,
språkkunniga och serviceinriktade, ett 5a utan tvekan!
Jag tycker att posterutställningen som jag besökte många gånger i år var en av de bästa
utställningarna som jag har varit med. Det var så roligt att se iranska duktiga kvinnliga
bibliotekarier som gav handtillverkade litterära örhängen till besökarna som presenter.
Det är så roligt och givande att stanna en liten stund vid varje poster som man är
intresserad av och prata med folk. De har tagit posterna från när och fjärran och de blir
extra glada när man pratar med dem om deras projekt, idéer mm! Missa inte det nästa
gång!

Från Sverige hade vi den fina utställningen av ”A Million Stories” med Nizar, Sara och
Nina som hade fått biblioteksföreningens IFLA-stipendium. Iranska kollegor blev
inspirerade att driva ett sådant projekt i Iran för afghanska immigranter. Jag själv
lyckades rekrytera projektledaren Nizar till ”expertnätverket för nyanlända och
mångspråk” som ny kontaktperson!

Det som är mest fascinerade med IFLA konferenser, förutom väldigt många program
som är svårt att överblicka, är kontakt med kollegor från världens alla hörn. Det är extra
roligt varje år för mig att träffa mina före detta landsmän från Iran som arbetar hårt med
knappa resurser för att driva bra biblioteksverksamhet i ett odemokratiskt land!
Denna gång träffade jag och samtalade med ett äkta par från Nationell biblioteket. Både
två är professorer inom B&I. Vi hade intressanta samtal om biblioteksväsendet i Iran.
Inte så konstigt att de var lite försiktiga att uttala sig om vissa saker. Efter kongressen
kontaktades jag av en av dessa kollegor för en video-föreläsning för iranska
biblioteksstuderande om biblioteksväsendet i Norden med fokus på Sverige.

Som jag påpekade tidigare i denna rapport finns det väldigt många seminarier,
konferenser och föreläsningar inom olika ämnesområden vid varje WLIC. Här redovisar
jag bara några stycken som var mest intressanta för mig och förhoppningsvis för er som
läsare.
Ett seminarium som var unikt och välbesökt var ”Librarian fashion”. Olika klädkoder
presenterades från olika delar av världen när vi står i diskarna och när vi rör oss på
biblioteksgolvet. Det visade sig att kläder egentligen manifesterar vem man är och vilka
värderingar man står för. Mycket skratt och applåder. Kläderna från kollegorna i
Indonesien förmedlade någon slags kulturellt litteracitet. Roligt att se hur vi
kommunicerar med världen utanför med våra kläder. Från Sverige hade vi vackra och
färgglada kläder från kollegorna som arbetar i Skåne och Småland!
Detta var så intressant för mig eftersom SSB har försökt i ett antal år med så kallad
uniform och det har ibland varit starkt motstånd från vissa håll. Nu har SSB äntligen
lyckats med det och från och med nästa år kommer personalen på golvet att använda
”uniformer” dvs arbetskläder när de jobbar ute på golvet. Intressant att se hur
besökarna kommer att reagera och hur vår service och bemötande bedöms!
Intressant att lyssna på Muy - Cheng Peich som är direktören för ”Bibliothèques Sans
Frontières” (Libraries without borders). Hon berättade om små mobila bibliotek som
man kan sätta upp i de katastrofdrabbade områdena. Konceptet är inte så komplicerat.
Man kan bygga upp bibliotek på några minuter med så kallad ”Ideas Boxes”. Jag såg för
första gången boxarna 2014 när jag deltog i IFLA Lyon. Konceptet har verkligen
utvecklats sedan dess!

Seminarium om HBTQ frågor var som alltid intressant. Extra intressant att man går på
ett sådant seminarium i just Malaysia som bestraffar HBTQ-personerna, ibland på ett
brutalt sätt. Från Sverige presenterade Christer Edeholt Umeås Regnbågsbiblioteket
som jag själv besökte för ett antal år sedan.
”Biblioteket som en säker plats” var den session som jag valde för att se hur man
definierar säkerheten. Frågan belystes ur väldigt olika synvinklar. Jag själv valde
biblioteket som säker plats i början av 90-talet när lasermannen spred skräck bland
invandrare!
FAIFE (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression ) som är en
kommittee inom IFLA som arbetar för de grundläggande mänskliga rättigheterna enligt
FN:s kända artikel 19 arrangerade en session på temat ”Intellectual Freedom in a
Polarized World”. Yttrandefriheten i Malaysia kritiserades hårt. Det är inte varje dag
som man kan göra det när man står på Malaysisk mark!
Till sist tackar jag biblioteksföreningen och SSB att jag fick möjligheten att besöka ännu
en IFLA-konferens!

