Studieresa till barnens romska bibliotek i Bukarest
Den 22:a april var det dags för resan till Bukarest och firandet av barnens romska bibliotek 3 års

jubileum. Författaren Gunilla Lundgren har tillsammans med förläggaren och översättaren
Arina Stoenescu och Fred Taikon romsk aktivist, varit initiativtagare till skapandet av ett
barnbibliotek i stadsdelen Giulesti där många romer bor. När lingvisten, författaren och
människorättsaktivisten Donald Kenrick gick bort i november 2015 bestämde sig Gunilla Lundgren
för att starta en insamling för att hedra hans minne. Donald Kenrick talade och skrev på 40 språk,
däribland svenska och rumänska, och han behärskade också många romska dialekter. Gunilla startade
en insamling för att starta ett bibliotek för romska barn i Rumänien. I april 2016 var det dags att inviga
biblioteket som kunde starta tack vare pengar från insamling i Sverige och bokförsäljning av boken
Askungen i Rinkeby som Gunilla skrivit tillsammans med romska barn i Askebyskolan i Rinkeby. På
Askebyskolan finns den romska skrivarklubben, Le Glatenge Pen Club, som tillsammans med Gunilla
har fortsatt att träffas och har i år gett ut sin 3:e bok Glad påsk. Bok nummer 2 heter Daniels dag.
Med på resan var bibliotekarier, författare, tecknare, politiker, reportrar från Sveriges radio, Radio
Romano, och dokumentärfilmare från Sverige.
Jag åkte till Rumänien på förmiddagen den 22.4 och redan på Arlanda träffades vi några stycken som
skulle med på resan.

Framme på Bukarest flygplats: Arina Stoenescu, Christina Björk, Lotta Silfverhielm
och Karin Sohlgren.

Christina Björks Nalle var förstås också med!

På kvällen den 22.4 träffades vi alla för första gången och fick det slutgiltiga programmet för dagarna.
Onsdagen den 23.4 började med att vi var bjudna på lunch på svenska ambassaden som ligger i en
vacker del av Bukarest med lummiga kvarter. Ambassadören Anneli Lindahl Kenny, som är engagerad
i det romska biblioteket, hade bjudit in romska aktivister, barnboksförfattare och oss från Sverige.

Efter lunchen gick vi vidare till National Museum of Romanian Literature där vi skulle medverka i en
paneldebatt och presentationer på eftermiddagen tillsammans med rumänska författare. Temat för
diskussionen var Children´s book readers of today will be the citizens of tomorrow: childrens´s
literature, good practices in Sweden and Romania.
Författaren Christina Björk inledde med att berätta om Svenska Barnboksakademin och även om sina
egna böcker och om sin gosebjörn som alltid är med på hennes resor. 17 skäl för barnboken som
Svenska Barnboksakademin tagit fram finns nu också översatt till rumänska och de fanns för
utdelning.

Efter det var det dags för Birgitta Alm att berätta om IBBY och hur det startades av Jella Lepman och
att verksamheten finansieras av idealister och volontärer.
Karin Sohlgren var nästa talare som berättade om tvåspråkiga böcker och sin verksamhet.
Vi var många som deltog i den följande paneldebatten. Fred Taikon, Gunilla Lundgren, Christina
Björk, Birgitta Alm, Karin Sohlgren, Ann-Margrethe Liv (politiker), Vasile Ernu (författare och
programkordinator på museet), Iulia Iordon ( författare och representerade rumänska
författarförbundet) och jag själv. Arina Stoenescu var moderator. Tyvärr var det inte så stor publik
som vi hade hoppats på. Arina som har gjort programmet och hållit i alla kontakter sa att det är svårt
med kommunikation och att få allt på plats. Det var meningen att det skulle ha varit med barn på
museet som skulle ha medverkat i workshops men det hade blivit något missförstånd.

Litteratur museet var en stor imponerande äldre byggnad. Boksamlingarna och utställningarna som
fanns där kunde vi tyvärr inte ta så mycket del av då allt var skrivet på rumänska.

Onsdagen den 24.4 var det då dags att åka till barnens romska bibliotek som ligger i stadsdelen
Giulesti där många romska familjer bor.
Vi var några stycken som tog oss dit via buss. Bara för några år sedan fanns det inte bussförbindelser
ut till stadsdelen då vägen inte var asfalterad. Biblioteket ligger i ett romskt kulturcenter, Muzeul
Culturii Romilor https://www.facebook.com/muzeulculturiiromilor/

I museet finns förutom biblioteket utställningar om romsk kultur och man vill även visa upp hur
många romer har lyckats för andra rumänier. Romska barn vet nästan inget om sin historia och det
här är ett fint exempel på att låta den romska kulturen leva vidare.
På biblioteket fick vi höra om romsk kultur både i Rumänien och Sverige. Fred Taikon berättade om
sitt förlag och sin utgivning av romska böcker i Sverige. Arina Stoenescu beskrev sitt arbete med
böcker och sitt samarbete med Gunilla Lundgren och arbetet med att starta biblioteket. Barnen får
inte ta hem böckerna utan de läses där. Personalen är inte anställd utan jobbar ideellt.
Diskussioner om barnlitteratur i Rumänien och olika projekt för att få barn och föräldrar att läsa
tillsammans.
Olika workshops för barn blev det denna dag. Lotta Silfverhielm visade hur man gjorde papphus av
kartonger. Barnen fick också pröva på att göra trådslöjd.
Vi vuxna som inte höll i workshops fick en guidning av stadsdelen.
Dagen avslutades med tårtkalas och romsk musik för att fira bibliotekets 3 års dag!

Härinne på andra våningen finns biblioteket. Vi blev överraskade av hur fint det var. Ikea har skänkt
inredningen och de flesta böckerna är skänkta från Sverige.

Här är ett foto på en vägg i biblioteket av våra elever som har deltagit i skrivarklubben.

Här är Gunilla Lundgren och vår nyaste bok,
Glad påsk, som överlämnades till bibliotekets 3
års jubileum.

Den rumänska barnboksförfattaren Carmen Tiderle som också läste en av sina böcker för barnen.

