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Denna kongress var den 85e upplagan av IFLA med temat:”Libraries: dialogue 
for change” ägde rum i Aten, Grekland 24 till 30 augusti.   
 
Jag känner mig verkligen som en IFLA veteran med tanke på att Aten var min 
9e IFLA konferens. Det glädjer mig att jag åtog mig den coachande rollen före 
och under konferensen för två kollegor som var förstagångsbesökare och hade 
fått stipendium från biblioteksföreningen. Denna coachande och rådgivande roll 
är oerhört viktig och jag hoppas verkligen att kollegorna som har varit på IFLA 
några gånger adopterar någon kollega som behöver stödet.  
 
Jag startade mitt nya biblioteksäventyr efter en ännu spännande cykelresa i 
bibliotekets namn, ”cycling for libraries” som på franska kallas ”cyclo-biblio” 
från Normandie till Paris, www.cyclingforlibraries.org.  Spännande att jag sedan 
ett antal år sedan internationellt har engagerat mig i en byråkratisk och gigantisk 
organisation som IFLA och en gränsrotsorganisation ”Cycling for Libraries” 
som jag själv var med på från starten 2011. Tänk att cyc4lib egentligen 
grundades av två finska kollegor på IFLA Göteborg 2010, då arbetade jag som 
volontär.   
 
Denna gång besökte jag inget nytt bibliotek utom det antika Hadrian som 
byggdes under romarriket. Att jag hoppade av studiebesöken berodde på två 
saker 1) jag hade besökt några folkbibliotek under en tidigare resa 2) jag är mest 
intresserad av folkbibliotek och Grekland liksom de andra östeuropeiska 
länderna ligger långt efter med utveckling av folkbiblioteken.  
Det behövs förstås djupare forskning och för att fullt validera detta påstående. 
 
Jag själv som är uppvuxen i Iran hade goda erfarenheter av forsknings- och 
universitetsbiblioteken innan jag landade på svensk mark men dåliga från 
folkbiblioteken.  
 
I år deltog 3600 personer från 140 länder i konferensen. Jämfört med förra året i 
Kula Lumpur, Malaysia, var antalet nästan samma men flera länder var 
närvarande i år. Jag har alltid varit intresserad av deltagande länder och antal. 
Det är inte direkt överraskande att de rika länderna från Västeuropa och 
Nordamerika är dominerande vilket förorsakar en del problem med 
framtagandet av dokumenten mm. Jag fokuserade på två länder, Iran och 
Etiopien. Iran med 83 miljoner invånare och Etiopien med 103 miljoner hade 



 

 

bara en deltagare var och Sverige med 10 miljoner ca 70 deltagare enligt 
deltagarlistan.   
 
Jag arbetar sedan 2013 som Standing Committee (SC) medlem i sektion 32: 
Library services to multicultural populations. Jag har alltid haft det 
mångspråkiga biblioteksarbetet vid sidan av mitt arbete och oftast genom 
biblioteksföreningens nätverk men med tanke på mitt nya jobb som 
utvecklingsledare på Internationella biblioteket har sektionens arbete haft en 
direkt och helt annan roll än tidigare. Dessutom har jag haft flera möjligheter att 
berätta om sektionen och dess publikationer för mina nätverk och när jag 
besöker landets regioner och kommuner för IB:s presentation. Glädjande nog 
har sektionen en ny svensk medlem för mandatperioden 2019-2022, Sebastian 
Tarazona från Malmös stadsbibliotek. Sebastian kunde tyvärr inte komma till 
Aten men han deltog i mötena via Zoom.   
 
Posterutställningen var extra rolig för mig i år. Den ena var våra kollegors, 
Annette Mjöberg och Lo Claessons poster med temat ”svenska folkbibliotek och 
klimatmedvetenhet” som kom på tredje plats bland de bästa och postern från 
kollegorna i Kroatien med temat ”cycling for libraries 2020” som ska äga rum i 
Kroatien med start Zagreb och mål kulturhuvudstaden Rijeka. Jag blev 
inspirerad att delta i cyklingen nästa år om ingenting oväntat uppstår då.  
 

 
 
 
Våra sektions business meetings som var som vanligt välbesökta ägde rum 24 
och 28 augusti. Detta år hade vi mycket fokus på val av ny ordförande, 
sekreterare och kommunikationsansvarige. Lyckligtvis gick röstningen mycket 
bra och vi blev klara på första mötet. Den nya gruppen som ska ha de ledande 



 

 

positionera är glädjande nog tre unga och entusiastiska kollegor från olika delar 
av världen. Extra roligt också för sektionen att vår avgående ordförande blev 
ordförande för Division III och per automatik medlem i ”governing board”.  
 
På business meeting anmälde sig två medlemmar att tillsammans med 
kollegorna från Public Library sektionen och sektionen ”Library Services to 
People with Special Needs” arbeta fram riktlinje för arbete med immigranter och 
nyanlända. Ett viktigt dokument som diskuterades under våra möten var vår 
handlingsplan för 2019-2020. Detta dokument skickades till SSB:s ledning som 
inspiration i samband med flytten av IB.  
 
Det som är mest fascinerande och som jag gillar mest är kontakterna med 
kollegorna från världens nästan alla hörn. Tyvärr har vi inte så många deltagare 
från främst Afrika. Det som är oerhört spännande för mig är att träffa 
cykelkompisrana och träffa mina landsmän från Iran som arbetar under svåra 
förhållanden och under en fruktansvärd censur som råder i landet. Dessa 
fantastiska bibliotekarier kämpar mot alla odds hårt med knappa resurser och 
dåliga löner för att driva biblioteksverksamhet för att hjälpa besökarna så gott 
som de kan och förhoppningsvis banar vägen för ett demokratiskt Iran, även om 
framtiden inte ser så ljus ut. 
 
”Cultural evening” som var på det nya nationalbiblioteket vid SNFCC med god 
mat, dansföreställningar från olika delar av Grekland, dans tillsammans med 
IFLA deltagare och mm var mycket roligt och underhållande. För mig som i 
mina unga år lyssnade och försökte dansa med ”Zorba the Greek” rytmen var 
det nostalgiskt att dansa med live-musiken och med så många människor från så 
många kulturer. En oförglömlig kväll!  
 
Besöket av Akropolis var också nostalgiskt. Första gången jag besökte 
Akropolis var för 40 år sedan. Lika fascinerande men man kunde då röra sig 
friare och sitta på stenarna om man var trött eller ville bli fotograferad och att 
det krävdes inte någon entrébiljett!  
 
I sektionens mid-year-meeting som ägde rum i USA inrättades ett pris för bästa 
projekt/aktivitet bland de utvalda för vår session. Vår session med temat 
”Multiculturalism in Libraries Now, 2018 – 2022” bestod av 4 presentationer 
från Norge (Nordiskt samarbetsprojekt världens bibliotek), Indien, Australien 
och Grekland. Föreläsaren från Indien deltog dock via en länk på grund av 
problemet med visum.  
Priset gick till “Multicultural libraries in a bordered world: the case of ECHO 
for Refugees” ECHO drivs av två eldsjälar Keira Dignan och Rebecka Wolfe. 
Det var ledamöterna som hemligröstade för priset på business-meeting. Priset är 
nytt och vi behöver hitta ett bättre och mera engagerade sätt för röstningen. 



 

 

 
 
Jag tror att vi är många veteraner som anser att IFLA är en gigantisk och 
byråkratisk organisation trots att det har blivit en del förbättringar de senaste två 
åren. Generalsekreteraren Gerald Leitner och avgående presidenten Gloria 
Perezs Salmeron har säkert haft stor betydelse i förbättringen. Jag tycker både 
antal dagar och föreläsningar ska bli färre. Det som är mycket positivt förutom 
IFLA:s app. är antal livesändningar som har ökat de senaste två åren. Det blir 
mycket lättare att välja bort vissa livesändningar för att spara tid och titta på dem 
när man är tillbaka till sitt hemland.                           
 
Att Finland var värd för Nordic Caucus var roligt med intressanta 
programpunkter och god mat. Extra roligt att Helsingfors centrumsbibliotek 
vann priset som bästa folkbibliotek i världen.  
 
På ”closing session” som tog ovanligt lång tid och stundtals var tröttsamt fick vi 
veta att Christine Mackenzie var den nya presidenten för perioden 2019-2021 
och att IFLA 2021 ska äga rum i Rotterdam. Jag tycker att det är olyckligt att 
IFLA äger rum 3 år i rad i Europa. Det som är glädjande och positivt för 
Sveriges räkning är att vi kommer att ha två svenska kollegor i Governing 
Board, Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg och Torbjörn Nilsson, 
stadsbibliotekarie i Malmö.  
 
Som jag påpekade tidigare finns det väldigt många seminarier, konferenser och 
föreläsningar inom olika ämnesområden vid varje WLIC. Här redovisar jag bara 
några stycken som var mest intressanta, förutom min sektions session förstås för 
mig:  
 



 

 

Presidentens föreläsning om vikten av dialog på öppningsceremonin som ni kan 
läsa om i länken www.bit.ly/2L5FFXO 
 
FAIFE (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression) är en 
kommittee inom IFLA som arbetar för de grundläggande mänskliga 
rättigheterna enligt FN:s kända artikel 19 arrangerade en session på temat ” 20 
years of the IFLA Intellectual Freedom Statement: consistancy and change”. 
Intressant att höra experternas olika synpunkter om censur och intellektuellt 
frihet.   
 
På Barn- och ungdomssektionens session med temat: ”Digital Opportunities and 
Challenges for Library Services to Children and the Youth” höll min kollega 
Salomon Hellman vid SSB som dessutom är en ny SC-medlem i sektionen en 
presentation om Bibblix. Han lyfte fram tre punkter: 

1. Möjliggörandet av appen för alla kommuner och inte bara för Stockholm, 
Katrineholm och Malmö 

2. Svårigheten att skaffa Adobe-id för barn under 13 
3. Svårigheten att nå målgruppen 

 
 
 
Session 155”Library services for a multicultural world with special 
consideration to the many languages involved” var anordnad av “Indigenous 
people section”. Denna sektion är egentligen vår syster sektion och vi har en del 
gemensamma utmaningar. Det som var mest intressant och skrämmande för mig 
för var historien och diskrimineringen av Ainu-folket som är japanernas 
ursprungsfolk. Språket som också heter Ainu är döende. Idag finns bara 10 
personer som talar språket. 
 
President session 099, dialogue for change, med Gloria som moderator för tre 
paneldebatter kring inspiration, engagemang, empowerment var strålande! 
 
Till sist tackar jag biblioteksföreningen att jag fick möjlighet att besöka ännu en 
IFLA-konferens.  
 


