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I somras fick jag ett stipendium från Svensk biblioteksförening för att åka till IFLA:s kongress som 
ägde rum i Dublin. Jag är en del av styrelsen i specialgrupp LGBTQ Users och har varit ansvarig för 
sammanställning av Call for Papers samt värd för programmet. Gruppen fick sin första officiella 
styrelse år 2021 bestående av nio ledamöter.  

Styrelsen valde temat Equity, Diversity, Inclusion: Intersectional Issues in Libraries vilket stämde med 
kongressens tema Inspire, Engage, Enable, Connect. Slutligen valde vi två vetenskapliga texter som 
skulle presenteras på kongressen. Onsdagen den 27:e juli presenterades de två valda texterna på 
sessionen som var mycket välbesökt.  

Bharat Mehra (School of Library and Information Studies, University of Alabama, United States) fick 
presentera sin forskning “Don’t Say Gay” in Alabama: A Taxonomic Framework of LGBTQ+ 
Information Support Services in Public Libraries, An Exploratory Website Content Analysis of Critical 
Resistance.  

Kylie Carlson (Yarra Libraries, Australia) med sin presentation Be Seen See Me - Diversity Begins with 
Us berättade om hur deras bibliotek inkluderar HBTQ+-personer genom att anställa transpersoner 
och främja samhället. Det är värt att nämna att Yarra Libraries fick 2022 IFLA PressReader 
International Marketing Award.  

LGBTQ Users SIG organiserade också Bussiness meeting som alla var välkomna att åskåda om de så 
önskade. Mötet var välbesökt med sammanlagt 24 deltagare varav fyra ledamöter. Vi fick många 
intressanta frågor och feedback på vårt arbete. Något som vi kommer ta i beaktning i vårt framtida 
arbete.  

Jag träffade ett intressant gäng av unga queer blivande bibliotekarier och tillsammans hade vi 
oerhört intressanta och djupa diskussioner. Vi kom fram till att IFLA som institution tyvärr ej är 
särskilt HBTQ+ välkomnande och att det finns en outtalad homofobi inom IFLA:s organisation. Vi 
skrev tillsammans till IFLA och påpekade om det förutnämnda men fick aldrig någon återkoppling. 
Det är viktigt att alla känner sig sedda samt välkomna! Det räcker inte att bara säga att alla är 
välkomna i teorin utan det måste också implementeras i praktiken.  

Vi som sitter i LGBTQ Users SIG kommer fortsätta arbeta för att synliggöra HBTQ+ personer inom IFLA 
samt att arbeta för HBTQ+ biblioteksbesökare på bästa sätt.  
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