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IFLA som är en stor global intresseorganisation ett nysta av hela världens nationella
biblioteksföreningar med säte i Haag. Kan som ny deltagare vara svår att omfatta. Jag har på olika
sätt försökt närma mig det internationella IFLA arbetet genom att deltata på satellit möte som
deltagare och med inskickat ”paper” deltagit på den stora konferensen i Aten med 3000 deltagare då
både mässan, poster oh seminarier programmet samt coachnings pass kändes överväldigande. Men
det var också där jag hade många fina samtal med aktiva volontärer.
Under pandemin verkade jag digitalt med coachning inom ramen för en sektions insatser och deltog
på de nationella IFLA nätverkets möte som hjälper en att förstå sammanhangen.
Redan inför WLIC 2020 anmälde jag mig som volontär och de gick två år innan det blev verklighet och
kom till Dublin för att delta som volontär på WLIC. Volontärarbetet organiserades av en tyskfirma
som är specialiserad på medicinska kongresser och där är det fem personer som arbetar med WLIC
under året. Det finns teamledare från landet som står värd för kongressen. Den Irländska
biblioteksföreningen gjorde ett fantastiskt arbete vänliga effektiva och inkluderade oss från första
stund.
Det började med en gemensam introduktion/utbildning för alla volontärer med presidenten och
ansvariga för ca 200 personer allt väldigt tydlig, Vi fick ett eget våningsplan på mässan där det
serverades kaffe och lunch och där vi kunde pusta ut mellan passen samt stämma av om någon
ändrades.
Mina uppgifter handlade om att hälsa alla sektionsledare och divisionsledare till det första samlande
mötet, boka upp deltagare på vandringar och studiebesök då var jag glad att jag läst på om Dublin
samt vara med att rigga kulturevenemanget i en närliggande kuststad. Alla arbetsinsatser innebar
samtal både med andra volontärer, deltagare på kongressen och bibliotekarier från Irland.
Eftersom jag arbetar med den idéburna sektorn och folkbildningen i kombination med mitt regionala
biblioteksuppdrag var detta särskilt intressant. Hur riggas och planeras mötesplatser som WLIC och
hur bygger man in delaktighet och engagemang i upplägget något jag tycker funkade väldigt väl i
Dublin. Det är helt klart att volontär arbete kräver en organisation gedigen planering och en bra
inställning för att funka bra vilket det gjorde i Dublin.
De problem som IFLAs kansli och styrelse haft det senaste året fick också möjlighet att diskuteras vid
ett öppet möte även om alla svar inte utreddes där.
Förutom mina erfarenheter från volontärarbetet tycker jag att klimat fokus var starkt och
inspirerande. Jag tog med mig många goda så som May Robinsson tips på boken ”Saving us” om att
samtala om klimatet men att också att hysa hopp om framtiden.

