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Den som tar del av detta temanummer om
läs- och biblioteksprojekt i Uganda,
Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Sydafrika,
Ghana och Västsahara riskerar att drabbas av: optimism, frustration - eller kanske ett ökat personligt engagemang.
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Onsdagkväll i februari 2010. Ett köksbord i Karlstad. Runt det sitter tre
lärare från gymnasieskolan Matthew Goniwe School i Lingelihle, en ”svart”
förstad till Cradock på landsbygden i Östra Kapprovinsen, Sydafrika. Goniwe
var en i Cradock Four som mördades av sydafrikansk polis 1985. Nu är
tiderna annorlunda. En av lärarna är ekonomilärare på skolan och gift med
en vit farmare. Hon är också vit och kollega med de två andra lärarna runt
bordet: Sambokwe och Thando.
Att de är här har inget direkt att göra med BiS engagemang i
Masizameprojekt i Lingelihle. Det började 1992 och våra kontakter klingade
sakta ut under de följande tio åren. Men, får vi denna februarikväll höra,
Masizamebiblioteket finns kvar och används bl a av skolans elever.
Att Alma, Sambokwe och Thando sitter runt köksbordet är en kvalificerad
tillfällighet. BiS-kontakterna med Masizame ledde till att andra i Karlstad
upptäckte detta välorganiserade samhälle: universitetets lärarutbildning,
Vuxenskolan och nu en klass på Hammarö Utbildningscenter. BiS har sedan
länge lämnat arenan. Hundratals personer har genom åren möts och utbytt
erfarenheter enbart i Lingelihle och Karlstad.
Det här numret vill spegla en kontinent, men lyckas förstås bara
ge fragment. Men ytterst finns här människor, kontakter, möten och
gemensamma ansträngningar att ändra på något orättvist här i världen.
Somligt lyckas, annat lyckas kanske mindre väl. Det kan vara svårt att
mäta effekter av dessa möten och projekt. Inget avskaffar på kort sikt
fattigdom och orättvisor, men överallt där det finns människor som vill
arbeta för förändringar händer något. Sprida ringar på vattnet. På Bok- och
Biblioteksmässan i höst föreläser t ex Geraldine Whiskey Monama från
Soweto, en gång en av de uttagna att delta i det skolbiblioteksprojektet LPYL
med bl a BiS som aktiv part.
Missförstå inte numrets intentioner. Afrikanska bibliotek kommer i allt
väsentligt att utvecklas av afrikaner - inte genom svenska biståndsinsatser...
Lennart Wettmark

Kommande nummer av bis:
bis nr 3. Manusstopp: 1 okt

Medverka i bis! Välkommen att skicka material till Lennart Wettmark, Rosenbadsgatan 9,
652 26 Karlstad 054-101813. e-post: lennart.wettmark@gmail.com Räkna inte med något arvode...
Artiklar i bis publiceras efterhand som pdf-filer på BiS hemsida och i Globalarkivet enligt Creative
Common Erkännande-Dela Lika - om inget annat avtalats

Vad vill föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor. Enligt BiS är det
bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckla demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik
• utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och
närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om
den växande informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.
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Att studera Afrika

I höst kommer en delvis uppdaterad utgåva av Att studera
Afrika: vägar till källorna (3. uppl., 2004) ut. Utgåvan
kommer att läggas ut fritt tillgänglig som pdf-fil på
Nordiska Afrikainstitutets webbplats. Bokens första del
samt introduktioner till ämnesområdena historia, politik
och ekonomi uppdateras lagom till årets bokmässa.
Bokens första del är en vägledning till hur man söker
fakta och litteratur med hjälp av bibliografier, databaser,
handböcker, Internet, tidskrifter, statistik och offentligt
tryck.

NAI lanserar forum för policydebatt online

Nordiska Afrikainstitutet har öppnat ett nordiskt forum
för policydebatt om utveckling i Afrika. Nätbaserade
diskussionsfora ökar snabbt i betydelse för policydebatten,
såväl i Norden som i övriga världen. NAI Forum är ett
sätt att dra fördel av nätets möjligheter att stimulera
till en livlig debatt i realtid. Språket på NAI Forum är
engelska. Alla med intresse av politik för utveckling och
fattigdomsbekämpning i Afrika är välkomna att delta med
artiklar och kommentarer på NAI Forum.
http://www.nai.uu.se/forum/

Böcker på
afrikanska språk i
Nationalbibliografin!
Nationalbibliografin
förtecknar material utgivna
i Sverige inklusive material
på invandrarspråk. Bland
de afrikanska språk som
finns representerade i
Nationalbibliografin är
amhariska, tigrinja, afrikaans,
shona, mandinka, somali,
swahili, kimbundu, för att
nämna några.
Karin Almbladh.
Kungl. Biblioteket/
Nationalbibliografin

Yohannes Gebregeorgis
& Ethiopia Reads har
skapat 43 bibliotek och
betjänar 100.000 barn!
Yohannes kommer
till Bok- och
Biblioteksmässan. Den
som vill bekanta sig
med hans projekt kan se
närmare på projektets
hemsida.
http://tinyurl.com/
2v964df
Tips: Ann Markström

NAI publicerar Open Access

Nordiska Afrikainstitutet har tagit ett principbeslut om
fri tillgänglighet (open access) för alla vetenskapliga
publikationer som ges ut av institutet.
Skriftserierna Policy Dialogue, Policy Note, Current
African Issues och Discussion Paper, som publiceras direkt
av institutet kan antingen köpas som print-on-demand för
ett pris som täcker tryckkostnaden, eller laddas ner gratis
från DiVA-arkivet.
Målsättningen är att större monografier och antologier
som publiceras i samarbete med externa förläggare även
ska bli tillgängliga i DiVA någon tid efter publiceringen.
http://www.nai.uu.se/publications/
Ps Om länken ovan kallad DiVA-arkivet inte fungerar så är
det http://nai.diva-portal.org/smash/search.jsf

Afrikadag för bibliotekarier

9 november i år håller Nordiska Afrikainstitutet en
Afrikadag för bibliotekarier med tonvikt på digitala källor.
Bl andra kommer Peter J. Lor, tidigare IFLA president och
fd nationalbibliotekarie i Sydafrika ta upp etiska perspektiv
på informationsflöden mellan syd-nord-syd. Programmet
kommer också innehålla vägledningar till källor på nätet
http://www.nai.uu.se/events/

Åsa Lund Moberg
Bibliotekschef på Nordiska Afrikainstitutets bibliotek
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Afrikanska författare i en skola eller ett
bibliotek nära dig?
Internationella biblioteket tar nu för sjunde året i rad
initiativ till Internationella barnboksveckan. Syftet med
barnboksveckan är att stimulera barn och ungdomar
med annat modersmål än svenska till ökad läsning
och eget skrivande och att öka kunskapen bland
svenska bibliotekarier och författare om barn- och
ungdomslitteratur på de valda språken. I år infaller
Internationella barnboksveckan 20-29 september. Jobbar
du på bibliotek eller som modersmålslärare och är
intresserad av ett besök? Hör då av dig till
Internationella biblioteket , boka en författare senast 24
juni!
Ingrid Atlestam
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ABCboken
- den
enda
viktiga
boken
Henning Mankell

En lågstadieskola i North West Province i Sydafrika.
Foto: Bodil Hildeman

►Den grundläggande utmaningen i världen idag är

fattigdomen. Jag vet inget problem av större betydelse
som inte är sammankopplat med denna fattigdom, detta
växande gap mellan dom som har och dom som söker
sin föda på världens soptippar.
Detta förhållande gäller också för AIDS. Förvisso är
fattigdomen inte ett verksamt virus. Men fattigdomens
konsekvenser är ett av huvudskälen till att AIDS idag
är ett stort och ständigt växande problem i de fattigaste
länderna.
Det värsta med fattigdomen och nöden är att så
många av de stora problemen är helt onödiga. Det finns
så mycket vi kunde ha förhindrat och förändrat redan
igår - om viljan hade funnits där. Vi har resurserna, vi
har logistiken. Men fortfarande lever vi i de onödiga
problemens tidsepok.
Låt mig nu tala om analfabetismen. Det vilar en skam
över hela vår tillvaro, att vi år 2010 ännu inte har utrotat
analfabetismen i världen. Fortfarande tvingas miljontals
barn gå ut i livet utan tillgång till de mest elementära
redskapen som heter kunskap att läsa och skriva. Detta
faktum, att vi tar dessa livsnödvändiga redskap ifrån
barnen, innebär också att de blir försvarslösa på många
områden när det gäller AIDS. Hur ska en ung människa
som inte kan tillgodogöra sig skriven information, som
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inte kan läsa sig till sammanhang, kunna värja sig mot
riskerna att smittas? Naturligtvis finns det radio, eller
teatergrupper som reser runt, eller människor som talar.
Men det är ändå fortfarandeså att vi lever i en värld där
det mesta av den grundläggande kunskapen kommer till
en människa genom läsning.
Det är nödvändigt att inse detta sammanhang. Ett av de
viktigaste redskapen för att kontrollera AIDS i framtiden
måste vara att se till att varje uppväxande barn ges
tillgång till den elementära kunskapen, att skriva och att
läsa.
Som författare vet jag att det idag egentligen bara finns
en symbolisk bok som är riktigt viktig: ABC-boken.
Vare sig den nu kommer som en bok med pärmar eller en
skrift på en dataskärm.
Naturligtvis handlar kampen mot fattigdomen om ett
flerfrontskrig. Mycket måste ske samtidigt. Men eftersom
prioriteringar alltid är nödvändiga är jag övertygad om
att tillgången till ABC-boken är avgörande.
Fattigdom-AIDS-Analfabetism. Det hänger samman.
Åtminstone analfabetismen kunde vi ha utrotat redan
igår.
Det gjorde vi inte.
Låt oss då göra det i morgon.
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Döv
flyktingflicka
inspirerade
till bok

Monica Zak

Monica Zak har träffat den spanske författaren Gonzalo
Moure, som med en liten bokbuss och stort engagemang kör
runt i västsahariska flyktingläger. Han kommer till årets
Bok- och Biblioteksmässa för att tala om sin nyöversatta bok
Karmellens ord

► - När bokförlaget Opal gav mig en

hon som frågade om kamelerna talade när

att få in pengar till olika solidaritetsprojekt.

barnbok på spanska för att skriva en kort

de idisslade och det är min långa vänskap

För mig som författare är det vikigaste att

resumé av innehållet gjorde jag något jag

med henne som inspirerat mig att skriva en

nå barn och ungdomar. Det är inte svårt.

aldrig gjort förut, säger översättaren Eva M

barnbok om kamelen Karamellen och en

Eftersom jag inte hinner resa till alla ställen

Ålander. Jag blev så förtjust i boken att jag

döv flyktingpojke. Under den där första resa

man vill ha mig har jag alldeles nyligen börja

översatte hela boken på en gång utan att ha ett

föddes också kärleken till västsaharierna och

ha videomöten där jag kan ha kontakt med de

kontrakt, sen skickade jag in översättningen

jag har sedan dess återvänt till lägren varje år

elever och lärare jag inte hinner besöka.

till Opal.

för att träffa mina vänner och för att arbeta

Som tur var blev förlagschefen lika förtjust
i texten och boken ” Karamellens ord ” av
Gonzalo Moure kom ut nu i vår.
” Karamellens ord ” är en oförglömlig
och poetisk barnbok som utspelar sig i
det västsahariska flyktinglägret Smara.
Huvudpersonen är en liten döv pojke.
Alltsammans började med att den spanske
författaren Gonzalo Moure reste till Algeriet
och besökte flyktingarna från det ockuperade
Västsahara som lever i jättelika flyktingläger
mitt ute i öknen. Det var för 15 år seadn
och planen var att skriva en ungdomsroman
där den ena huvudpersonen var en ung
spanjorska, den andra en ung flicka i lägren.
” El beso del Sáhara ”, ” Saharas kyss ”
kom boken att heta, den är inte översatt till
svenska. .
- Under min allra första resan till lägren
bodde jag i lägret Smara , där jag blev bekant
med en dövstum 9-årig flicka, Fatimetsu,
berättar Gonzalo Moure via mejl. Det var
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med kultur bland dem.

Liten bokbuss
Sedan några år tillbaka arbetar Gonzalo
Moure med en liten bokbuss som kör runt

Gonzalo Moure ska komma till Bokmässan
i Göteborg i höst för att berätta mer om sin
bok och sina möten med västsahariska barn i
lägren och kanske också om solidariska barn
och ungdomar i Spanien.

i lägren med spanska volontärer, många av

Kora är döv

dem bibliotekarier, de försöker stimulera till

” Karamellens ord ” handlar om 8-

skapande, läsande och andra former av kultur.

åriga pojken Kora som är döv och bor i

I Spanien har barnboken ”Karamellens ord ”

flyktinglägret Smara. Hans värld består av

blivit en stor framgång. Den har sålts i nästan

sten och sand, hus byggda av lera, ett skolhus

100 000 exemplar och när författaren inte

och utanför lägret inhägnaderna för getter

vistas i flyktinglägren i Sahara reser han runt

och kameler.

på skolor, bibliotek och läseklubbar i Spanien

Pojken ser att alla människor rör läpparna,

och pratar Västsahara och diskutera de stora

men han hör inget och förstår inte mycket.

livsfrågorna med barn och ungdomar.

När ett kamelföl föds blir han fullkomligt

- Bland de yngsta, bland barn och ungdomar

förälskad och han är övertygad om att

i Spanien, finns det ett starkt stöd för kampen

den lilla kamelen talar med honom när

för ett fritt och självständigt Västsahara.

den idisslar. Kora kallar kamelfölet för

Hundratals ungdomar reser till lägren varje

Karamellen och snart tycker han att han

år och i Spanien är det aktiva på många sätt,

förstår allt vad kamelen säger. I skolan får han

de deltar i protestaktioner och en del arbetar i

gå i en speciell skola tillsammans med barn

trädgårdar eller bakar bröd eller gör godis för

som inte ser eller bara sitter och inte säger
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Bilder: Monica Zak

Stöd BiS insamling för att
trycka Monica Zaks bok Pojken som levde med strutsar
till de västsahariska flyktinglägren!
BiS pg 335316-6
”Västsahara”

något. Han lär sig knyta skorna och får rita
hela dagarna. Men Kora mer eller mindre
tvingar läraren att lära honom skriva. Det
går. Den första meningen har skriver säger
han att det är något som Karamellen har
sagt.
Kamelen ägs av hans farbror. När det blir
ont om mat i lägren måste den slaktas. Kora
gråter och det gör hans farbror också som
sett pojkens stora kärlek till kamelen. Men
djuret måste ändå slaktas. Då flyr Kora med
Karamellen på natten. De vandrar söderut
genom öknen, men de hittar varken vatten
eller bete. Farbrodern hinner ifatt dem och
först dem tillbaka till lägret. Snart kommer
den oundvikliga dagen då Karamellen
ska slaktas. Pojken är med då. Han tittar
oavbrutet på kamelens läppar och skriver
ner hans sista ord i sin anteckningsbok.

Det blir en dikt.
I slutet av boken har Kora fått en
hörapparat och har fortsatt att skriva dikter.
Han har blivit en till i raden av berömda
västsahariska poeter. Men hans första riktigt
berömda dikt heter Karamellen ord, precis
som boken som jag hoppas får många
läsare också i Sverige.
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Bok- och Bibliotek 2010:
BiS kommer att
dela bord med
VästsaharaAktionen, Afrikagrupperna, Föreningen
Västsahara i Göteborg.
”De törstar efter
böcker” Författaren Gonzaloo
Moure om besök
hos västsahariska
flyktingbarn i
samtal med författaren Monica Zak
Internationella
torgets stora scen
torsdag 23 sept.
kl. 13.20-13.40

“av fler
BIS pengar kommer att till en början gå till inköp
exemplar av ” Pojken som levde med strutsar.”

Historien om strutspojken hade flyktingarna berättat
för Monica Zak. Strutspojken Hadara, som fanns i
verkligheten, är död, men hans son Ahmed var en av
dem som berättade den märkliga historien för henne om
pojken som kom bort i en sandstorm och växte upp i en
strutsflock.
Ministern vill ha fler böcker
- De där böckerna väckte uppståndelse för det var
den första bok som handlade om oss, säger Jalil
Sidmahamad, minister i SADR. Nu behöver vi bara fler
exemplar.
Speciellt våra skolelever behöver fler böcker för att de
ska kunna lära sig arabiska ordentligt. Om våra barn
klarar en algerisk examen efter femman får de gratis
utbildning av Algeriska staten utanför lägren. Men
många av våra elever misslyckas. Varför? Jo deras
arabiska är inte tillräckligt bra. De behöver lästa mer
än läroboken i arabiska. Den här boken vill alla läsa.
Strutspojken Hadara var ju västsaharier, vi har alla har
hört historien om honom, och hans son och barnbarn är
också flyktingar och bor i lägren.
Källa: Västsaharaaktionen. http://www.vastsaharaaktion
en.se/bocker-pa-arabiska-flyktingarna
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Sedan 1975 ockuperar
Marocko Västsahara och
brytermot FN-resolutioner
och mot folkrätten. Trots
det ger EU Marocko en
fördelaktig status

Marockos
ockupation av
Västsahara
fortsätter
Lena Thunberg

►Trots att Marocko sedan 1975 ockuperar Västsahara, fängslar

35 år i flyktingläger

människorättsaktivister och bryter mot FN-resolutioner, knyter EU

Hösten 1975 gick Marocko in med militär i Västsahara. Förutom

Marocko allt närmare sig. Råvaror och Frankrike som bundsförvant är

vapen var de utrustade med spanska listor på alla aktiva unga

en förklaring.

västsahariska studenter, som utgjorde kärnan i den västsahariska

Västsahara är ett icke-självstyrande område som ska avkoloniseras.
Det fastställdes av FN redan 1966. Då var Västsahara en spansk

befrielserörelsen Polisario som hade bildats 1973.
– De marockanska soldaterna sköt ned två av mina söner på gatan

koloni. Men Spanien lät inte genomföra någon folkomröstning om

i huvudstaden El Aaiún. Vi, som så många andra familjer, flydde

självständighet. Fosfaten, fisket och troliga oljefyndigheter var för

i skräck ut i öknen, berättar 70-åriga Decala om den marockanska
invasionen.
Jag träffar henne i det
västsahariska flyktinglägret i
Algeriet. Här, mitt ute i Saharas
öken, bor hon sedan 1975. Det var
hit som de 160 000 flyktingarna
tog sig efter att ha blivit bombade
med napalm och klusterbomber av
marockanskt flyg längs flyktvägen.
Där bor flyktingarna fortfarande,
35 år senare, i väntan på att få
återvända till ett fritt Västsahara.
De bor i tältläger och överlever
med hjälp av katastrofstöd från FNorganet World Food Programme.
Alla lyckades inte fly
– I tolv år var vi ”försvunna”,
berättar Mohammed, som jag
träffar vid ett annat besök i
hemlighet i den ockuperade delen
av Västsahara.

Manana och Salha bor i ett av de västsahariska flyktinglägren.
lockande. I stället undertecknade Spanien ett illegalt, hemligt avtal
1975 med Marocko och Mauretanien. Spanjorerna skulle lämna
området men behålla del i vinsten från fosfatfyndigheten samt
fiskerättigheter.
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Foto: Lena Thunberg

Som 18-åring försökte han
1979 tillsammans med 11 andra
ungdomar fly från det ockuperade

Västsahara till flyktinglägren i Algeriet. Alla greps av marockansk
militär nära gränsen och fördes till det då hemliga fängelset för
västsaharier Kalaat M’Gouna i Atlasbergen.
– Vi fick ett klädesplagg en gång om året, mat som hundarna hade
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ätit på, inga möjligheter till hygien, ingen vård och ingen kontakt med
yttervärlden, säger Mohammed.
Efter internationella påtryckningar släpptes plötsligt alla fångarna.
Det vill säga de 83 som hade överlevt. 47 var döda.
Mohamed lider fortfarande av sviterna efter fängelsevistelsen. Han
har dessutom förnekats id-kort, pass, möjlighet till jobb, försörjning
och adekvat vård. Han vet fortfarande inte varför de fördes bort.
Dödsstraff för en flygresa?
Och övergreppen fortsätter. Det är förbjudet att ifrågasätta Marockos
rätt till Västsahara. Västsaharier som viftar med den västsahariska
flaggan och ropar slagord för ett självständigt Västsahara riskerar
att förlora sina jobb, att gripas, torteras och dömas till långa
fängelsestraff.
Hösten 2009 tilldelades människorättsaktivisten Brahim Dahane
Per Anger-priset av den svenska regeringen. Men han kunde inte
komma till den högtidliga ceremonin i Stockholm. En månad tidigare
hade han och sex andra västsaharier gripits av marockansk polis, när
de återvände från ett besök i flyktinglägren Algeriet. De anklagas för
förräderi, ska ställas inför militärdomstol och hotas av dödsstraff.
I mars 2010 inledde de en hungerstrejk i fängelset utanför Rabat.

Faktaruta:
Västsahara är ett ökenland ungefär hälften så stort som Sverige.
Befolkningen, kanske en halv miljon, var ursprungligen
nomader, som hade kameler och getter.
Västsahara är rikt på bland annat fisk och fosfat. Troligen
finns även olja.
Västsahara var en spansk koloni. 1966 fastställde FN att den
västsahariska befolkningen har rätt till självbestämmande och
självständighet. Någon avkolonisering genom folkomröstning
genomförde aldrig Spanien. I stället ”överlämnade” Spanien
området 1975 till Marocko, som invaderade landet. Spanien
behöll fiskerättigheter och delar av vinsten från fosfatindustrin.
Den västsahariska befrielserörelsen Polisario upprättade
flyktingläger i Algeriet.
1992 skulle en FN-ledd folkomröstning om Västsaharas
självständighet, accepterad av både Polisario och Marocko,
ha genomförts. Marocko har dock tills idag förhindrat denna
folkomröstning eftersom man vägrar acceptera ett självständigt
Västsahara.

Den avbröts efter 41 dagar och i skrivande stund har situationen inte
förändrats för de sju människorättsaktivisterna.
Råvarustölden
Marockanska frysbilar med fisk går i skytteltrafik från Västsaharas
huvudstad El Aaiún till Agadir i Marocko. EU:s fiskeavtal med
Marocko utesluter inte de västsahariska vattnen trots svenska protester.
Fosfat bryts och skeppas ut till Australien. Stölden av Västsaharas
naturresurser fortsätter.
Enligt FN:s fredsplan från 1990, som undertecknats av både
Polisario och Marocko, skulle en folkomröstning om Västsaharas
självständighet ha ägt rum 1992. Så har inte skett trots att FN-styrkan
finns på plats. Marocko har lyckats förhindra folkomröstningen.
Alltmedan FN tiger. ”United Nothing” kallar uppgivna västsaharier
FN. 2004 lät Marocko helt sonika meddela att man aldrig kommer att
tillåta ett självständigt Västsahara.
EU:s bästa vän
Fyra år senare, 2008, premieras Marocko med ”avancerad status”
av EU. Marocko har sedan länge en särställning bland EU:s
grannskapsländer. Inget av Medelhavsunionens länder får så stora
EU-bidrag, 654 miljoner euro under år 2007-2010, trots att tillväxten i
Marocko är svag och korruptionen stor.
Att Marocko sedan 1975 ockuperar grannlandet Västsahara,
konsekvent bryter mot FN-resolutioner och folkrätten genom
att förhindra västsaharierna deras rätt till avkolonisering,
självbestämmande och självständighet samt dagligen trakasserar och
förföljer västsahariska människorättsaktivister, tycks alltså inte ha
någon betydelse för EU.
Lena Thunberg är redaktör för tidskriften Västsahara och har skrivit
boken Västsahara - Afrikas sista koloni
www.vastsahara.net
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Afrikagrupperna stöder Edward Ndlovu
Memorial Trust i Zimbabwe
Johanna Arkåsen

►I Gwanda, en zimbabwisk småstad i
provinsen Matabeleland South, finns det ett
bibliotek som är öppet för alla. Det drivs
och sköts av organisationen Edward Ndlovu
Memorial Trust (ENMT). Allmänna bibliotek
på landsbygden i Zimbabwe är ovanliga,
de som är intresserade av böcker och att
fördjupa och utveckla sina kunskaper, får
hålla till godo med de små och undanskymda
skolbiblioteken som finns på de flesta skolor.
Matabeleland South där ENMT har sin
verksamhet, är hårt drabbad av torka. När det
inte finns mat är det svårt att hitta läsglädjen
och känna sig motiverad att studera.
Provinsen är även hårt drabbad av hiv och
aids, nivån på utbildning är låg och det är en
av de fattigaste delarna i landet. Trots att det
är över ett år sedan den amerikanska dollarn
och sydafrikanska rand infördes som valuta
så är det svårt för lokalbefolkningen att få
tag i kontanter. Det finns inte mycket pengar
i området och många har inte råd att betala
skolavgiften1. Många människor i produktiv
ålder har tagit sig över gränsen till Sydafrika
för att hitta ett arbete med inkomst.
ENMT har biblioteketet som bas för sin
verksamhet. Ett 15-tal personer är anställda
på organisationen, varav en är utbildad
bibliotekarie och tre är biblioteksassisstenter.
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På skolgården i Nsimbi Primary School

Bibliotekets mål är att vara det ledande

medvetna om att när till exempel deras man

informationscentret i provinsen. Biblioteket

dör kan frun fortsätta att bo kvar i huset och

har cirka 8000 böcker. Det finns 120

mannens släktingar kan inte heller lägga

sittplatser och drygt 1000 personer är

beslag på den get eller ko som kvinnan

medlemmar. Medlem blir man genom

har köpt för egna pengar, berättar Jackson

att betala en liten avgift, och genom sitt

Ndlovu, chef för bibliotket.

medlemskap får man låna hem böcker.
Böcker är en bristvara i landet och i de få
bokhandlar som finns i de större städerna
gapar bokhyllorna tomma.
I biblioteket finns det en hylla med böcker
om hiv-pandemin som är uppskattad av
låntagarna. Det finns även en liten sektion
böcker som tar upp genusrelaterade frågor
vilket de studiecirklar som ENMT har
stöttat, visat sin uppskattning för. De nya
lärdomar som cirkeldeltagarna fått genom
att läsa och diskutera dessa böcker har gett
många kvinnor självförtroende, och de vet
nu att deras åsikter är lika mycket värd som
deras makes.

ENMT:s största verksamhet är att distribuera
boklådor till sina samarbetsskolor när varje
termin startar. Ett skolår har tre terminer. Vid
terminsslut samlas lådorna in och arrangeras
om. Få av de 27 skolor för elever i årskurs 17 som ENMT stödjer har egna skolbibliotek.
I boklådorna finns det även böcker som
gynnar samhällsutvecklingen runt skolorna.
Studiecirklar startas kring någon av böckerna
och de mynnar ofta ut i inkomstgenererande
projekt. Deltagarna i studiecirkelgruppen,
och övriga vuxna som har möjlighet att läsa
böckerna uppskattar böcker om getskötsel,
jordbruksodling och liknande områden. Varje
boklåda innehåller runt 250 böcker. Två

Många av dessa böcker är skrivna

fängelser i distriktet är också med i projektet

av kvinnor för kvinnor och har haft

och får boklådor.

betydelse för kvinnor som har deltagit

Utmaningen för ENMT är att hitta böcker som

i våra grupper. Vi försöker få böcker

passar alla i boklådorna: elever, lärare och andra

som tar upp ämnen som är relevanta

vuxna som bor i området. Trots att ENMT:s

och viktiga för kvinnor i deras situation

boklådor ska vara ett komplement till de vanliga

i byarna. Vi vet att kvinnor nu är

skolböckerna, kommer det önskningar om att
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boklådorna ska innehålla mer textböcker och

för gravida kvinnor och nyblivna mammor.

levt tillsammans under en lång tid och

läroböcker som lärarna kan använda i sin

Målet med detta är att få dessa målgrupper

det är unikt och ska bli intressant att

undervisning. Skolorna skriker även efter

att sedan börja gå till biblioteket när de är

dokumentera.

övningsböcker och annat skolmaterial.

utskrivna från sjukhuset.

Vuxna får låna hem

Sedan år 2000 har solidaritetsorganisationen
en Afrikagrupperna stött ENMT, och följt

I Nsimbi Primary School, en liten skola med

Tre datorer

173 elever 30 km söder om Gwanda, lånades

Biblioteket har tre datorer som ska fungera

Under en period hade Afrikagrupperna en

det ut böcker till elever under helgerna, men

som en inkomstkälla för organisationen, men i

biståndsarbetare som arbetade med utveckling

ofta fattades det sidor i böckerna när de

dagsläget fungerar inte internetuppkopplingen

av biblioteket och utbildade personal.

lämnades tillbaka.

speciellt bra. Däremot erbjuder biblioteket

Afrikagruppernas stöd går till att utveckla

datalektioner i de vanligaste programmen,

en läsarkultur, och bidra till ekonomisk och

och arrangerar regelbundna sagostunder som

social utveckling. Rent konkret betyder det

är populära och brukar locka hela skolklasser.

även att pengar går till bensin för att kunna

Vi kunde även hitta glömda böcker
kring fruktträden som finns nära skolan,
Numera är det endast vuxna som får
låna hem böcker, eleverna får bara läsa
böckerna i skolan. berättar huvudläraren
Mrs Mutamusakwa
En skola 38 km från Gwanda, Granyemba
Primary School har 479 elever.

Det finns planer på att starta ett

finansierar Afrikagrupperna workshops för att

samla ihop, arkivera och bevara kulturen och

vidareutveckla verksamheten.

historien i regionen. Just nu letar Jackson
Ndlovu och hans kollegor efter någon som
vill finansiera projektet. ENMT vill lyfta vad
som hände i provinsen under kampen för ett
fritt Zimbabwe. Det är viktigt att detta inte

hade vi inga textböcker för klasserna

glöms bort och att det blir tillgängligt för

1-4 under några år, men i boklådan så

allmänheten.

en bok som delas på 35 elever, berättar
rektor Mrs Mutemeary på Granyemba
Primary School.
I denna skola är boklådan från ENMT den
enda källan till ny information, förutom
lärarnas kunskaper.
ENMT försöker påverka föräldrar att läsa
böcker. Många av dem vill läsa böcker på

leverera och hämta boklådorna. Ibland

arkiveringsprojekt på biblioteket med att

Innan vi började samarbeta med ENMT

finns det en lärobok per klass. Nu har vi

med i deras aktiviteter och utveckling.

Stöd ENMT! Genom att sitta in pengar på
Afrikagruppernas plusgironr 90 03 37 - 7
eller bankgironr 900-3377. Skriv ditt namn
och märk talongen ”ENMT”.

Fotnot:

Våra gamla människor dör och ingen

1

kommer ihåg vad som hände här för

1-7) på landsbygden är oftast statliga

länge sedan,

och gratis. Men skolorna kan kräva en

säger Jackson Ndlovu och han fortsätter:
Den lokala historien är viktig och det
här blir vårt bidrag till den nationella
debatten. I vårt område är det en mix

Zimbabwiska primary schools (årskurs

liten avgift för varje elev för att täcka
adminstrationskostnader. Elever måste
även ha skoluniform och i de flesta fall
måste eleverna ta med sina egna pennor och
övningsböcker.

av sju olika etniska grupper som har

det lokala språket, Ndebele, vilket är svårt att
få tag på. Det efterfrågas även böcker som
utspelar sig i den zimbabwiska kontexten.
Böcker från lokala författare står också
högt på önskelistan. Det är väldigt dyrt att
trycka böcker i Zimbabwe. Människor på
landsbygden har ofta svårt att få tiden att
räcka till för att läsa böcker. Kvinnorna
spenderar hela dagar på fältet och kanske
finns det inte el i huset. Även den politiska
situationen i landet har gjort att det har varit
svårt för många att avslappnat kunna läsa en
bok. Det är faktorer som gör det inte finns
någon stor läsarkultur i Matebeland South.
ENMT arbetar för att ändra attityden till
läsning och få människor intresserade av
böcker.
På ett sjukhus i närheten av biblioteket
arrangerar ENMT sagostunder för de barn
som är inlagda, och de har även högläsning
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Boklåda i Nsimbi Primary School.
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Lubuto – litteratur
och ljus i Lusaka
Maria Ronnås

”På flera sätt
fungerar Lubuto
som en informell
skola där böcker är
en väg till kunskap
och lärande.”

”Det är en riktigt bra idé, det är en bra plats att vara på”, säger Mumba

dem med hjälp av berättelser,” säger Dr. Lawrence Mukuka en av

en av Lubutobibliotekets trogna besökare. ”Jag gillar böckerna och att

historieberättarna.

lyssna till berättelser. Det är bra att många kommer hit”.
Lubutobiblioteket i Lusaka, Zambias huvudstad, är en uppskattad

På flera sätt fungerar Lubuto som en informell skola där böcker är
en väg till kunskap och lärande. Teater och samtal är ett annat sätt

mötesplats för barn och unga. Hit kommer

att lära sig, liksom föreläsningar,

barn som lever på gatan eller bor på det

bildskapande och musik.

närliggande barnhemmet, ”Fountain of

Många av Lubutos besökare har aldrig

Hope”. Besökare hittar även hit från den

fått möjlighet att gå i skola eller så har

omgivande stadsdelen Kamwala för att träffas

de varit tvungna av olika anledningar

och inspireras av böcker och andra aktiviteter.

att sluta och Lubuto spelar därför en

Ganska ofta dyker det upp barn från andra

viktig roll som en informell skola.

områden. Nästan fyratusen böcker väntar på

På Lubuto kan barn - och unga

att bli utforskade och använda.

känna sig trygga, här finns vänner och

”De slåss alltid om sagoböckerna, Askungen

vuxna som bryr sig om.

är populär. Sedan kan de sitta i timmar

Lubuto biblioteket består av

med boken och läsa tillsammans” säger

tre zambiska traditionella hyddor

bibliotekarien Vasco Severino, som själv har

med förebild från en vanlig by på

bott på gatan under sin uppväxt.

landsbygden. En byggnad är bok-

Många av böckerna är på engelska och de

rummet, den andra är rum för konst

flesta av besökarna behärskar inte engelska

och bildskapande och den tredje är

så bra att de klarar av att läsa böckerna och

själva ingången, ett rum utan väggar

många kan inte läsa alls. Ett tjugotal volymer

där man tvättar sina händer eller

finns på inhemska språk som ci Nyanja eller

bara träffas och pratar. Bildskaparna

ciBemba.

på Lubuto har tillsammans med

Trots språkhindret lockar böckerna på

sin lärare, konstnären Mwamba

bibliotekets hyllor och barnen vill bli lästa

Mulangala, ställt ut sina alster i en

för, ber om hjälp med läsningen eller sitter

av Lusakas konsthallar. Mulangala

i grupper, tragglar sig igenom texterna eller

arbetar ideellt i projektet.

läser bilderna som många av böckerna

Nu är förstås Lubuto inte bara en

innehåller. Besökarna kan också lyssna

idyll. Barn – och ungdomar som mist

till sago och berättarstunder och delta i teaterverksamhet, dans och

sina föräldrar, eller har andra svårigheter att brottas med lämnar inte

bildskapande. Historier som berättas är ofta på inhemska språk som

allt detta utanför när de kommer till biblioteket. Bråk uppstår men här

de flesta besökarna behärskar och de handlar om traditionella myter,

finns hjälp att hantera konflikter och vad man kan göra av sin ilska. I

fabler eller gamla sagor.

biblioteket arbetar vuxna som själva har varit gatubarn och vet vad det

Berättarstunderna syftar till att ge barnen hopp, framtidstro och
livskunskap i sina egna liv samt ge tillbaka delar av deras historia och

handlar om.
Behovet av bibliotek som Lubuto är enormt i Zambia och många fler

kulturella arv, vilket kan vara svårt för föräldralösa barn att annars få.

behöver byggas. Två till är planerade men målet för Lubuto Library

”Jag berättar historier och sagor för dem. En del tar jag från

Project är minst hundra. Nästa Lubutobibliotek öppnas i området

böcker och en del hittar jag på. De här barnen från gatan saknar

”Garden” i maj 2010.

självförtroende, disciplin och moral så jag försöker bygga det hos
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Nästa steg i Lubutos veksamhet blir att med hjälp av små datorer
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seminarietips
Årets Bok- och Biblioteksmässa!

Tordag 23 sept
17.00–18.00

Hur farligt lever boken i Afrika?

Den inhemska bokindustrin på den afrikanska kontinenten
brottas med stora problem. Vem köper böcker?
Hur distribueras böcker inom och mellan afrikanska
länder och hur når de ut till övriga världen? Kan den
digitala utvecklingen vara en lösning? Vilken betydelse
får den för författare, tidskrifter, nätverk, bokutgivning
och läsare? Det är några av många frågor som
ska diskuteras av Akoss Ofori-Mensah på Sub-Saharan
Publishers i Ghana, Mary Jay på ABC, African
Books Collective, som distribuerar böcker publicerade
i Afrika, Hilda Twongyeirwe på Femrite i Uganda,
Elieshi Lema, förläggare och författare av både barnoch
vuxenböcker, Yohannes Gebregeorgis på läsrörelsen
Ethiopia Reads, Billy Kahora på tidskriften
Kwani? i Kenya och Tolu Ogunlesi, författare från
Nigeria.
Samtalsledare: Svante Weyler, förläggare
Språk: engelska

underlätta läsinlärning och läsning
på modersmålet.
Projektet med Lubuto bibliotek
började med att grundaren Jane
Kinney Meyers från USA började
läsa sagor för gatubarn på Fontain
of Hope i centrala Lusaka, i slutet
av 90-talet. Ett bibliotek blev till
och förvarades i en container av

Arr Afrika 2010, Karavan, Bokspindeln och Tidskriften 10TAL, Svenska institutet
och Bokförlaget Tranan

plåt. Idén om Lubuto växte och
med hjälp av donationer från
privatpersoner och organisationer
blev det möjligt att inviga
det första Lubutobiblioteket i
Kamwala i centrala Lusaka 2006.
Verksamheten bedrivs i samarbete
med lokala organisationer som
t ex Fountain of Hope, som är en
zambisk organisation som hjälper

Fredag 24 sept.
09.30–09.50
Geraldine Whiskey Monama

Den sagoberättande bibliotekarien

Geraldine Whiskey Monama från Sydafrika har medverkat i flera berättarfestivaler i
Sverige. Monama berättar sagor och talar om sitt projekt för
att utrota analfabetismen i Sydafrika.
Språk: engelska

Fredag 24 sept.
11.00–11.45 Fr
Göran Greider, Annina Rabe

Arr Vombat förlag

gatubarn. Projektet bedrivs också i
samförstånd med zambiska utbildni

The Daring Library

ngsdepartementet.
Lubuto betyder ljus, upplysning
och kunskap på det zambiska
språket ciBemba. Det är det Lubuto
handlar om; glädje, värme och ljus i
kontakten med historier, kultur och
litteratur och i gemenskapen med
andra.
Lubuto har de senaste två åren
nominerats för ALMA priset.
Maria Ronnås år skolbibliotekarie
på Gröndalsskolan i Nynäshamn.
Bodde i Zambia 2006-2009. Hon
skrev min magisteruppsats för
BHS om tre läsfrämjande projekt i
Zambia, varav Lubuto var ett, samt
arbetade en del ideellt med Lubuto.
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Varför är det så tyst på biblioteken?

Är det kärlek som biblioteken behöver eller är det
mod? Om biblioteken älskas av alla och älskar alla,
reduceras de då inte till harmlösa distributörer? Kan
biblioteken spela en mer aktiv roll i samhället, som
försvarare av yttrandefriheten och kanal för de oppositionellas
åsikter och de tystas röst? Författaren
Göran Greider och journalisten Annina Rabe tänker
högt med hjälp av Lena Lundgren, en av grundarna
till BiS.

16.00–16.45 Fr
Sindiwe Magona, Gunilla Lundgren

Arr BiS – Bibliotek i Samhälle

Dear friends – i Langa och Rinkeby

Vad har barnen i sydafrikanska Langa och Stockholmsförorten Rinkeby gemensamt? I 15
år har ett läsfrämjandeprojekt mellan skolor och barngrupper i de båda orterna ställt frågor
och kommit med många överraskande svar. Nu finns upplevelserna samlade i boken Dear
Friends som utkommer samtidigt på New African Books och Tranans förlag.
Författarna och läsfrämjarna Sindiwe Magona, Sydafrika, och Gunilla Lundgren, Sverige,
berättar om ett ovanligt lyckat samarbetsprojekt. Moderator: Birgitta Fransson, kulturjournalist.
Språk: engelska
Arr Barn Afrika 2010, Nätverket Den Hemliga Trädgården, Bokförlaget Tranan,
Natur & Kultur och Barnboksakademin
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Dear
friends
Ett femtonårigt
samarbete mellan
barn i Sydafrika
och barn i
Rinkeby
Gunilla Lundgren och
Kerstin Gidfors

Teckningar gjorda av barn på en
farm school utanför Grahamstown.

►År 1989 inledde Sveriges Författarförbund

göra en bok tillsammans med barn och

Det blev en vacker och användbar bok. Tack

ett samarbete med det sydafrikanska

lärare. Vi hoppades att det gemensamma

vare att Sveriges Författarförbund fick stöd

författarförbundet Congress Of South African

arbetet skulle fungera som en konkret

av SIDA kunde den tryckas i tre upplagor,

Writers (COSAW). Samarbetet började med

utbildning av oss alla inblandade. Under

den första kom 1995 och tredje 1998. Boken

resor, uppläsningar och möten i våra två

en månad arbetade vi i sju olika skolor på

har använts med stor framgång i över hundra

länder. År1993 var vi beredda att göra en bok

landsbygden och resultatet blev boken In

skolor i Sydafrika och i flera skolor i Sverige,

tillsammans. COSAW ville då göra en bok för

Our World. Det är en 50-sidig arbetsbok,

bland annat i Rinkeby.

barn, där barns egna tankar och liv kom till

till hälften skriven och tecknad av barn,

uttryck.

till hälften menad att göras färdig av andra

inte bara arbetsboken, här ingick också

barn. I förordet skriver vi:

brevväxling, utbyte av erfarenheter och lärare

Till att börja med arbetade vi med gatubarn
i Johannesburg. Men våra sydafrikanska
samarbetspartners ansåg att vi skulle göra
större nytta på landsbygden eftersom det är
där de flesta barn bor. I Grahamstown hittade
vi då en gräsrotsorganisation, Sakhisizwe
School Project ( Sakhisizwe = Vi bygger
landet på isixhosa). Sakhisizwe hade en stark
lokal förankring i Östra kapprovinsen och
arbetade främst med att vidareutbilda lärare i
isolerade och fattiga skolor på landsbygden.

IN OUR WORLD

” Hello, sawubona, molo, xewani,
goeie dag, dumela, lotjhani
bantwana, rira vusa! This is your
own special book. It is written and
drawn by farm school children in
the Eastern Cape. But the book is
not finished. It will be a book about
YOU.
On the empty pages you will
write about yourself and your life.
You can use your home language,

Skolorna på landsbygden led av brist på

English or both. You can write

allt, ofta fattades såväl lärare som böcker.

about things you like or dislike.….

Men vi såg inte som vår huvuduppgift att

When you have finished your

hålla workshops om hur man undervisar

part, this will be a beautiful book

eller skriver skolböcker, istället ville vi

about you and the world. ”
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Samarbetet kring In Our World gällde

från Sverige och Sydafrika som besökte
varandra.
Vårt samarbete med Sydafrika har varit
en process i ständig förändring, vi har hela
tiden fått hitta nya samarbetsformer och nya
samarbetspartners. De här förändringarna har
ibland varit påfrestande, men ibland har de
gynnat arbetet. Många fler människor än vad
vi hade planerat från början har ju dragits in i
samarbetet och därigenom har ännu fler barn
och lärare blivit involverade. Efter några år
lämnade vi COSAW och övergick helt till
Sakhisizwe och Sveriges författarförbunds
roll togs över av Södra Afrika Kommittén i
Halmstad. Sida stod dock fortfarande som
finansiär.
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NELSON MANDELA,
HERDEPOJKEN SOM BLEV
PRESIDENT

Den boken innehåller ordspråk, sånger,

att dokumentera sin vardag. Utifrån sina

gåtor och levnadsbeskrivningar på 22 språk,

egna foton har barnen sedan skrivit texter.

med en sammanhållande text på engelska.

Barnens foton och texter har skickats mellan

År 2000 utkom vår andra ”Sydafrika- bok”,

Vi hoppades hitta ett bokförlag som skulle

våra länder och kontinuerligt satts upp på

Nelson Mandela, herdepojken som blev

ge ut den som en ”bredvidläsningsbok”

väggar i skolor och bibliotek. Här finns nu

president. Vi arbetade med boken i fem

i engelska, men den var alltför originell

över 1 000 foton. Från dessa uttrycksfulla,

skolor i Östra Kapprovinsen, bland annat

och passade inte in under någon

intressanta, roliga, gripande brev, foton,

i byn Qunu där Nelson Mandela växte

utgivningsrubrik, så vi tryckte den själva

dikter och levnadsbeskrivningar sätter vi nu

upp. Den här gången skrev vi bokens text

på Författares Bokmaskin i Stockholm i en

samman boken Dear friends. Planen är att

och lät de sydafrikanska barnen illustrera

upplaga av 2 000 ex, varav hälften sändes

den ska tryckas i sommar och presenteras på

berättelsen. Boken trycktes i både en svensk

till Sydafrika.

bokmässan i Göteborg.

DEAR FRIENDS

barnen i Langa har träffats på lördagarna

och en engelsk upplaga (Nelson Mandela,
The Shepherd Boy who Became President
LL-förlaget ) och den vann pris i Sverige
som årets bästa faktabok för barn och
ungdom år 2000.

WHO CAN CATCH THE
OSTRICH?

Barnen i Rinkeby går i Kvarnbyskolan,

Samarbetet fortsätter. I år, 2010, kommer
vår fjärde bok och nu har vi lyckan att ingå
i Bokförlaget Tranans Sydafrikasatsning.
I ett flerårigt samarbetsprojekt mellan
Bokförlaget Tranan i Sverige och New
Africa Books i Sydafrika ska flera böcker

Boken om Nelson Mandela har hård pärm

ges ut, böcker som vänder sig till både

och stort format. Nästa bok blev, på grund

barn och vuxna. Vårt bidrag blir en

av penningbrist, mycket anspråkslösare. År

fotobok som kommer att heta Dear friends.

2002 utkom Who Can Catch the Ostrich?

Den bygger på ett samarbete mellan

en bok med texter och bilder, åter igen, av

tolv- till fjortonåriga barn i Langa, en av

barn från Östra Kapprovinsen och Rinkeby.

Kapstadens kåkstäder, och barn i Rinkeby.
Sjuttio barn har fått engångskameror för

i Vulindlela Reading Club. (Vulindlela =
Att öppna vägen på isixhosa) Ansvarig
för fotoarbetet har varit Hannah Mentz
i Kapstaden och Per Englund i Rinkeby,
ansvarig författare i Sydafrika är Sindiwe
Magona, i Sverige är det vi två. Återigen
hoppas vi att en så här vacker och annorlunda
bok ska kunna användas i skolorna i våra två
länder, både i engelskundervisningen och som
inspiration till eget ord- och bildskapande.
Mest av allt hoppas vi att den ska skänka
glädje och skapa stolthet hos alla de barn,
föräldrar och lärare som medverkat.

Vi bor på varsin sida av
ekvatorn
på samma jord
med samma sol och samma
himmel.
När vi har vinter har ni
sommar
när det snöar här simmar ni
i Atlanten
när vi har höst har ni vår
när ni svettas i solen fryser
vi i blåsten.
Pojke som deltar i workshop i Johannesburg, ett samarbete med
organisationen Streetwise som arbetar med gatubarn.

Den jord vi har tillsammans
älskar vi.
Den jord vi har tillsammans
Till barnen i Sydafrika från Kadira, Melika
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Ett Skolbibliote
Lisbeth Berglin

Under åren 95-97 arbetade jag som volontär på en gymnasieskola i nordvästra Tanzania. Vid sidan av
mitt arbete som lärare i geografi, skapade jag ett skolbibliotek. Detta med hjälp av böcker som elever
på en svensk skola hade samlat in pengar till. Med stöd av verksamhetspengar, hyrde jag en snickare
som gjorde hyllor, samt en bibliotekarie som på helgerna hjälpte till att katalogisera alla böcker. Med
enkla medel blev det praktiskt och lätt att hitta de böcker jag sökte. Ett mycket fint bibliotek som
blev ett lyft för både elever, lärare och skolan.
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ek i Tanzania
Jag arbetade som lärare på en gymnasieskola i Hedemora, Martin
Kochgymnasiet, där jag undervisade i samhällskunskap och geografi.
Skolan hade en systerskola i Tanzania sedan många år. Själv hade
jag under många år haft ett stort intresse för internationella frågor.
När jag en dag, genom en svensk biståndsorganisation, Forum Syd,
fick en möjligt att åka ner till Tanzania, för att arbeta som volontär på
Tweyambe, som skolan hette, tackade jag snabbt ja.
Eleverna på MK-gymnasiet hade under många år arbetat och samlat
in pengar till olika ändamål, bland annat läroböcker. När jag började
mitt arbete som volontär, visste jag därför att det fanns läroböcker
på skolan. Jag hade fått ett exemplar av de böcker som jag skulle
använda i undervisningen, innan de skickades till Tanzania.
Under de första veckorna i Tanzania letade jag efter de här böckerna.
Så småningom fick jag besked att de fanns i ett förråd på skolan.
När jag fick se böckerna bad jag förstås att få tillgång till dem i min
geografiundervisning. Då blev det diskussioner i skolledningen.
Det här var ju dyrbara gåvor från skolan i Sverige. De försökte
övertyga mig om att eleverna på skolan aldrig hade använt böcker i
undervisningen och böckerna skulle säkert, av både väder och omild
hantering bli förstörda. Jag stod på mig och lovade till slut att jag
skulle ersätta skolan för böckerna om det blev så illa.
Därefter gick jag inför varje lektion, tillsammans med mina elever

utrymme på skolan. Jag hyrde även en snickare som gjorde hyllor och
fick tag på en bibliotekarie som kom på sin lediga söndag och hjälpte
till att katalogisera alla böcker. Vi gjorde små trälådor och fyllde med
små handskrivna lappar som kartotek.
När biblioteket var klart efter några månader, började jag att arbeta
där efter lektionerna och eleverna fick komma och sitta i ett klassrum
intill och låna och läsa. Nästa steg var att de skulle få låna hem böcker.
Det mötte nog störst motstånd. Främst för att de skulle bli stulna, men
även förstörda, speciellt under regnperioder. Så småningom var jag vid
målet för min dröm. Böckerna användes på lektioner, lästes i på skolan
och lånades hem. Det gav också mig möjlighet att införa en annan
pedagogik. De kunde själva börja söka svar på frågor och det gjorde
också att de själva började ställa fler frågor och ifrågasätta.
Det var inte bara eleverna som hade glädje och nytta av biblioteket
även lärarna fick nu tillgång till både läroböcker och uppslagsverk.
Tidigare hade de flesta lärarna bara egna anteckningar som de
undervisade utifrån. Tillgången till böcker visade sig så småningom
i resultaten för eleverna och skolans status höjdes. Andra skolor i
området kom bland annat med förfrågningar om att få låna litteratur.
Biblioteket drivs fortfarande och används numera som en naturlig del i
undervisningen på skolan.

och hämtade böckerna och lämnade tillbaka dem efter varje lektion.
Böckerna bar eleverna på det sätt de gör där, på huvudet. Att få se och
uppleva glädjen hos eleverna, av vilka en del säkert aldrig hade hållit
i en bok, var en fantastisk upplevelse. Att de själva kunde läsa om och
se bilder på det jag hade gått igenom, var något helt nytt för dem. De
fick se och läsa om saker, fenomen och platser de bara hade hört talas
om tidigare! För minnet hade de före det bara tillgång till det läraren
skrev och ritade på svarta tavlan.
Den här upplevelsen gav mig en dröm: att få starta ett skolbibliotek.
Det fanns tex klassuppsättningar i de flesta ämnen; matte, kemi, fysik,
biologi. Dessutom fanns det uppslagsverk och annan referenslitteratur,
som var utrensade böcker från den svenska skolan.
Jag sökte verksamhetspengar som jag beviljades och fick ett litet
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Från Martin Kochgymnasiets hemsida
http://www.mkgymnasiet.se/tanzania/historik__117
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Bistand og bibliotek i Afrika.

Hva kan et samarbeid med vestlige fagmiljøer bety?
Thore Hem
Det är inte biståndet som avskaffar fattigdomen. Det kan t o m vara en fara genom att skapa ett
västerländskt beroende. Likväl kan biblioteksområdet spela en roll för att bidra till utveckling;
Genom att utbyta erfarenheter kring hur biblioteken vuxit fram i vår kontext kan bibliotek i
afrikanska samhällen som utvecklas i demokratisk riktning spela en roll för att värna det civila
samhället och demokratin. Den informationsteknologiska utveckling kan tyckas bryta de stora
förlagens hegemoni, men vad betyder den stora flod av västerländskt präglad information som
dominerar Internet? Ett nytt beroende?
Liksom när det gäller miljöområdet har vi börjat upptäcka Internets baksidor. Går vi mot
ytlighet och brist på djup och koncentration? Den afrikanska berättartraditionen kan kanske
utveckla historieberättandet som kunskapsform hos oss. Det talar både till en rationell och en
emotionell sida hos oss. I det afrikanska samhället kan biblioteket återvinna och bevara den egna
kulturen i samarbete med de traditionella historieberättarna. Det finns uppenbarligen områden där
vi kan lära av varandra.

► Hovedtrender i bistanden

Det er en økende erkjennelse hos
alle parter i utviklingssamarbeidet
at bistandens betydning tidligere
ofte har vært overdrevet. Det er
få som i dag tror at bistand vil
være den viktigste mekanismen
for avskaffelse av fattigdommen i
verden. Spørsmålene om krig og
fred, om styresett og valg av politikk,
om maktstrukturer og maktfordeling
både internasjonalt og nasjonalt,
spørsmålet om overføringer fra
diasporabefolkningen til deres
opprinnelsesland, spørsmålet om
handelspolitikk og handelens
rammebetingelser og ikke minst
spørsmålet om tilgjenglighet av
moderne produksjonsmidler og
tilgjengelighet av kunnskap om
moderne produksjonsformer vil blir
viktigere enn bistandsoverføringene.
Ja, faktisk er det en risiko for at
bistanden kan virke negativt ved
at den kan bidra til å flytte fokuset
fra disse områdene og over på et
samarbeid med Vesten som kan
bidra til økt avhengighet i stede for
økonomisk, kulturell og politisk
uavhengighet og utvikling.
Det er noen hovedtrender i
internasjonalt utviklingssamarbeid
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som har vært svært tydelige de
siste årtier: Det gjelder for det
første den dramatiske endringen
i prioriteringer fra investeringer
i fysiske prosjekter innen
kommunikasjon, infrastruktur,
energi, helse, utdanning osv
– til en sterkere prioritering
av ”software” av typen
styresett, demokratiutvikling,
bekjempelse av korrupsjon og
institusjonsutvikling. Videre har
vi opplevd en generell overgang,
særlig når det gjelder den
statlige bistanden, fra prosjekter
avgrenset i tid og klart definert
geografisk og fysisk, til storskala
overføringer i form av sektorstøtte
og budsjettstøtte. For det tredje
gjelder at bistandsyterne har blitt
ærligere og tydeligere i å erkjenne
at bistand er ut virkemiddel
i utenrikspolitikken. Slik har
Midt Østen og Afghanistan seilt
fram som noen av viktigste
områdene for internasjonal
bistand – ikke fordi det er de
fattigste områdene eller fordi man
der kan forvente spesielt gode
økonomiske og sosiale resultat
av bistandsinnsatsen, men fordi
disse områdene er de politisk

mest brennbare i utenrikspolitisk
sammenheng.
Samtidig har de fleste fattige land
i verden gjort til dels store fremskritt
de siste tiår med tanke på blant annet
helsesituasjonen og når det gjelder
utdanning. Aldri har så mange
mennesker i verden vært lesekyndige
som nå, og aldri har konkurransen om
lesernes oppmerksomhet vært større.
Bibliotekene i afrikanske samfunn
I andre artikler om bibliotek og
utvikling, pekes som oftest på
bibliotekenes rolle for folkeopplysningsarbeidet. Ved at de
gratis eller svært rimelig, gir alle,
også fattige, tilgang til litteratur og
historier. Det er vanlig å argumentere
for utviklingen av bibliotek ved å
vise til hvor viktig det er at barn
og voksne som har lært seg å lese,
virkelig får tilgang på noe å lese!
Uten det vil lesekunnskapen forbli
meningsløs. Ofte har satsing på å
øke befolkningens lesekunnskap ikke
vært fulgt opp selv med tilgang på
lærebøker. Bibliotekene kan, sammen
med andre formidlingskanaler, være
av stor viktighet når det gjelder å bidra
til å gjøre de brede befolkningslag klar
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over de politiske, økonomiske og
kulturelle rettighetene de har. Jo mer
bøndene vet om markedet, jo bedre
kan de tilpasse seg og forlange den
riktige prisen for sine produkter. De
trenger også å tilegne seg kunnskap
om nye arbeidsmetoder etc. Et
lokalt bibliotek vil kunne hjelpe
bøndene til å kunne skaffe seg
denne type kunnskap. Det handler
om gjennom informasjon å gi folk
bedre forutsetninger for å kreve sine
rettigheter og få større innflytelse
over sine egne liv. Demokrati
utvikles parallelt med innbyggernes
kunnskapsnivå og tilgang til fri og
mangfoldig informasjon er en viktig
faktor i en slik utvikling. Slik kan
bibliotek være en av drivkreftene for
utviklingsprosesser som fremmer
demokrati og likestilling. Et levende
og kompetent bibliotekvesen vil
kunne gi innbyggerne tilgang til
informasjon og steder å møtes.
Bibliotek kan på denne måten bidra
til videreutvikling av de sivile
samfunn - i en retning som styrker
det sivile samfunns muligheter
til å fungere som kritikere og
vakthunder overfor myndighetene
og dets byråkrater, også etter hvert
som lokale samfunn også i Afrika
styres etter modeller og prinsipper
med utgangspunkt i de Vestlige
demokratier. Det kan dreie seg om
makt og mot-makt. Om de styrende
og folk flest. Nye samfunnsstrukturer
krever ny kunnskap.
Hegemonier for fall?
Mens de store internasjonale
forlagene med basis i Europa
og USA tidligere var til dels
enerådende særlig innen
fagbok-området, har moderne
kommunikasjonsteknologi bidratt til
å bryte en Vestlig dominans innen
publisering av bøker. For en bok er
ikke lenger eneste publiseringsmåte
for et skjønnlitterært eller faglitterært
verk. Digital publisering gjennom
Google Books, iTunes, YouTube
og tilsvarende er reelle alternativ.
Grensen mellom hva som er en
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datamaskin, hva som er en iPod,
hva som er en Blackberry, hva
som er en telefon – og hva som
er en ”hand held device” er i ferd
med å viskes ut. Og selv den
tradisjonelle forleggervirksomheten
der sluttproduktet oftest var et opplag
på et gitt antall bøker, er endret på
en måte som gir en ny fleksibilitet
med mindre risiko for utgiver. Her
tenker vi på elektronisk overføring av
bøker og tidsskrifter. Men spørsmålet
blir om man har gått fra vanskelig
til bedre – eller vanskeligere, sett
fra de fattige landenes side? I
bestrebelsene på å utvikle en sterkere
”bokkjede” i Afrika, var de høye
produksjonskostnadene ofte den
viktigste grunnen til at lokale forlag

”Demokrati utvikles parallelt
med innbyggernes kunnskapsnivå
og tilgang til fri og mangfoldig
informasjon”
tapte kampen om kontrakter og
leveranser av lærebøker. Det ble ofte
de store, internasjonale forlagene
som kunne levere billigst. På denne
måten fikk utenlandske forleggere
en innflytelse på bokmarkedet som
hindret utviklingen av lokale forlag
– og dermed også av lokal litteratur.
Strukturen i forlagsbransjen fikk en
sterk betydning for utviklingen av
litteratur på lokale språk – det ble
de gamle kolonimaktenes språk som
ble dominerende. Nå blir imidlertid
spørsmålet: Har den teknologiske
utviklingen bidratt til å svekke det
vestlige hegemoniet? For det er
jo ikke sikkert at de nye mediene
har medført mindre avhengighet til
Vesten.
Hva kan vi tilby?
Hvilke kompetanse og erfaring finnes
i nordeuropeiske land, som vi kan
dele med våre kollegaer i Afrika? I
all kontakt og i alt samarbeid og i all
interaksjon og i alle samtaler ligger
mulighetene for erfaringsutveksling
og kunnskapsdeling. Vårt budskap
blir derfor at et samarbeid og

utveksling også på biblioteksområdet
vil ha potensial i seg til å berike
alle partene som deltar i det. Fra vår
side kan vi dele med våre partnere
historien om bibliotekenes betydning
i utviklingen av våre egne samfunn.
Vi kan også dele vår erfaring når
det gjelder organisering av bibliotek
- og når det gjelder prioriteringer
og teknologiske endringer og
moderniseringer. Selvsagt må vi være
klar over, og gjøre det eksplisitt,
at dette er vår historie. Formet av
spesielle politiske, økonomiske og
kulturelle betingelser i våre samfunn.
Men likevel vil vår historie kunne
stimulere og skape engasjement
og kreativitet hos partnere f.eks. i
Afrika. Sannsynligvis vil mange
av våre partnere kunne lytte til våre
historier og oppfatte dimensjoner,
informasjon og problemstillinger vi
kanskje ikke selv har sett så tydelig.
Et av de vellykkede kultursam
arbeidsprogrammene vi har hatt i
Norge, har handlet om et samarbeid
mellom musikklærere, musikere og
skoleelever i deler av Zimbabwe
og rundt Fredrikstad i det sørlige
Norge. Samarbeidets kjerne har
vært å komplettere hverandre - og
å gi hver av partnerne arenaer for å
vise sin egen kompetanse. Fra norsk
side har det handlet om å formidle
moderne teknikk og innhold i vestlig,
note-basert musikkundervisning.
Fra zimbabwisk side har det handlet
om å vise potensialet i rytmeog gehørsbasert musikkundervisning. Prosjektet har hatt sin
styrke nettopp i at begge parter har
vært givere. Kunne noe tilsvarende
tenkes på biblioteksområdet? Der
den velkjente afrikanske tradisjonen
med historiefortelling og muntlig
litteratur møter og kompletterer
Vestens stadig mer automatiserte avhumaniserte informasjons- og
kunnskapsformidling? Og der vår
rolle ikke kun blir som formidler av
historier om teknologi, organisasjon
og ”det moderne” - men at vi også
får en rolle ved å peke på det unike
og det viktige man har i afrikanske
kulturer selv.
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Biblioteksområdet er ikke noe stort
satsingsområde for bistanden fra
noen av de nordiske landene. Likevel
har bibliotekene gjennom årtiene
vært viktige partnere, dels som deler
av annet samarbeid innen kultur,
utdanning eller forskning - og dels
innen samarbeidet i regi av frivillige
organisasjoner av typen Norsk
Biblioteksforening.
Utfordringer for fremtiden
Hva er de viktige utfordringene i
samarbeid på biblioteksområdet? Der
som på andre områder gjelder det
å være oppmerksom på viktigheten
av at all utvikling, selv om den
svært ofte er påvirket av ideer og
impulser utenfra, må få finne sted
på sine egne, lokale premisser.
Det handler med andre ord om
viktigheten av at en utenlandsk
partner respekterer forskjeller og
lokale prioriteringer både når det
gjelder innhold og formidlingsmåt
e. Samtidig vil bistandsyteren ofte
føle et press fra sine bidragsytere
- enten det er statlige finansiering
eller midler skaffet fra ikke-statlige
kilder, som handler om å vise at
man anvender midlene på en måte
som finnes fornuftig og i tråd med
målsettingene til de som finansierer
samarbeidet. Det å være deltaker i
utviklingssamarbeidet betyr ofte å
spille formidlerens rolle. Å formidle
og informere de som står bak tiltaket
i giverlandet om tiltakets kontekst
og fremdrift. Men også å informere
mottakerne om bistandens mål og
intensjon slik giverne ser det. Og den
dyktige bistandsarbeider er den som
klarer å skape aksept og forståelse
på begge sider - hos giver og hos
mottaker.
Det ligger en stor utfordring i
utviklingen og anvendelsen av
digitale medier innen informasjonsog kunnskapsdeling i Afrika. På
den ene siden er disse mediene
tilnærmet (men bare tilnærmet)
demokratiske ved at de er åpne for
alle. Alle kan lage sine blogger,
sende sine podkaster, legge ut sine
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foto og sende sine e-poster. På
denne måten skulle man tro at
digitaliseringen og internett åpner
nye og viktige muligheter for
afrikanske studenter, musikere,
journalister, forfattere, forskere
og folk flest - til å dele sine egne
kunnskaper og det de selv har
skapt med et globalt publikum.
På den annen side vil tilgangen på
informasjon plutselig øke enormt
med tilgangen på internett. Og
det er veldig ofte informasjon og
kunnskap som er beregnet på eller
er særlig relevant for mennesker i
vestlige, industrialiserte samfunn.
med andre ord: Når vi snakker om
kunnskap og informasjon er det
viktig at vi alltid spør: Hvem sin
informasjon? Hvem sin kunnskap?
(De samme spørsmålene har
gang på gang blitt stilt når det
gjelder lærebøker skrevet og
produsert i Europa eller USA
- og deres relevans i Afrika) Det
vi forsøker å peke på her, er
at det er viktig at vi diskuterer
denne problematikken med våre
samarbeidspartnere i Afrika. I
en globalisert verden der vestlig
kunnskap av mange oppfattes
som ”den beste” kunnskapen,
der vestlig kultur, språk, religion,
forskning, teknologi - der alt
dette har oppnådd en ganske
dominerende posisjon globalt.

Historiefortelling som metode
Nylig har vi i Norge hatt kimen
til en liten debatt om hva internett
gjør med oss. Har internett en
skyld for at mange i dag opplever
det vanskelig å lese lengre artikler
- for ikke å snakke om bøker?
Har vi vendt våre hjerner til korte,
kjappe søk - og vendt den av med
konsentrasjon og fordypning? Er
det i dag nok å kunne de relevante
og gode spørsmålene - uten selv
å finne det nødvendig å forstå
eller kunne svarene? Trenger
man sin egen intelligens når
kunstig intelligens utvikles?

Og hva kan egentlig formidles på
internett: Informasjon? Kunnskap?
Visdom? På samme måte som
det på miljøvern-området var i
de tidlig industrialiserte samfunn
bevisstheten om industrialismens
og modernitetens miljø-kostnader
først vokste fram, er det ikke
oppsiktsvekkende at det er i de
samfunn der digitaliseringen og
internettavhengigheten er størst
at man også først observerer de
negative aspektene av dette. Disse
tankekorsene knyttet til internett
betyr på ingen måte at man bør avstå
fra teknologiens muligheter. All
teknologi kan brukes på uheldige
måter. Formålet vårt med å ta dette
opp her, er kun å poengtere at et
reflektert og kritisk forhold til
internett er minst like viktig i Afrika
som det er i våre egne land. Og at
vi på dette feltet har erfaringer som
mange fattige land ikke har.
Historiefortelling som metode
for kunnskapsdeling har hatt en
renessanse innen vestlig ledelse
og bedriftsutvikling. Historiene
appellerer både til det rasjonelle og
det emosjonelle i oss – og fortalt
riktig kan historiene gis en rytme
og form som ytterligere styrker dem
som formidlingsmåte. Afrika er
mer enn noe historienes, fablenes
og drømmenes kontinent. Kanskje
er det ikke så opplagt for oss å se
at Vest-Afrikas grioter eller de
mosambikanske curandeiros kan
ha en rolle tilknyttet bibliotekene?
Kanskje er det på dette feltet Afrika
kan gjenvinne mye av sin kultur – og
kanskje er det her bibliotekene vil ha
sin viktigste funksjon.

Thore Hem är debattredaktör för
norska tidsskriften Bistandsaktuelt
som ges ut av Norad - Norges
motsvarighet till Sida..
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”...Och döm om min förvåning när jag kom in: ett filmbibliotek! Jag vet inte hur många, men uppsatta i
ett pyttepytterum med små hyllor på väggarna stod ett antal videokassetter, till utlån kan man tänka...”
Foto: Marie-Louise Eriksson, som såg det här biblioteket i Jambiani, en fiskarby på Zanzibar
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Vad händer med biblioteken
i Sydafrika?

BiS 90-tal präglades av Sydafrika. Föreningen stödde aktivt Masizame, ett resurscenter med bibliotek
i en svart förstad i Östra Kapprovinsen och samarbetade med stöd av Sidapengar i ett nationellt
skolbiblioteksprojekt (LPYL) med vår systerorganisation LIWO (Library and Information Workers
Organisation), Education Policy Unit vid universitet i Durban och Utbildningsdepartementet. Vad
händer med biblioteken i Sydafrika egentligen? bis ställde frågan till ett antal gamla kontakter:

Are you optimistic or pessimistic about the development of libraries and librarianship in
the ”New South Africa”?

The distribution of wealth has not changed in South Africa; it
is still at the top of the list of most unequal countries, and there
is a lot of pent up frustration. Neoliberal economic policies can
grow the economy but cannot bring the majority out of poverty.
There needs to be a second major reorganization of society,
this time based on economic justice. It is hard to see how this
can happen in the near future, especially since the labor unions
through their federation, COSATU, remain allied with the ANC
Government. The socio-economic legacy of apartheid remains,
and a new program for the major redistribution of wealth is
sorely needed. It is that kind of development that would open
up the opportunity to seriously address the social, cultural,
educational, and library needs of the majority of the population.

“If we compare the situation today with what existed at the

end of the apartheid era, the conclusion is that a lot has been
accomplished. There were few township libraries in 1990,
but there are many today. I am familiar with the dramatic
expansion of libraries in Soweto and in the Cape Town
townships. Many public libraries are beginning to offer public
access to the Internet. The existence of LIWO and the various
policy initiatives in the 1990s promoted dramatic change. On
the other hand, the first wave of library development under
the ANC Government has petered out. One can still find
libraries that are dramatically under-resourced, and I visited
one Cape Town township library this year that was down to
one staff member who could not even keep the books on the
shelves. There has been new national funding for public library
development, but it has not yet been dispersed.
The demise of the elitist almost completely white SAILIS
as the main library association is very important. In contrast
the new library association, LIASA, is a fairly successful
mainstream library association, but its membership is low
compared to the number of librarians in the country. The
kind of energy and explicit political orientation that we saw in
LIWO is lacking. There is potential for a progressive caucus
within LIASA and there are a few people who are interested in
promoting this kind of development.
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Al Kagan

African Studies Bibliographer and Professor of Library
Administration, Africana Collections and Services, University
of Illinois Library, Urbana, USA

“I am very passionate about

librarianship in South Africa
especially the School Library
Development which has been
neglected by the National
Department of Education since year
2000. I hope to see the national
school library policy approved and
implemented very soon in South
Africa. The Equal Education 1
school 1 library 1 librarian campaign
was a success and I hope the national
department of education will act
fast in signing the policy that will allow the introduction of a
teacher librarian post in our schools.

Busi Dlamini
Gauteng Dept. Education, Johannesburg
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“I’II think that I am optimistic overall but also disappointed
that we have not achieved more since 1994 for ordinary
citizens at the grass roots level. Much has
been done, much more needs to be done and
the sixteen year old democracy still has a
great deal to deliver.
Two crucial areas remain poorly served:
1) We still need a national policy and an
implementation plan for school libraries which are grossly
under-resourced. We have good provincial school library policy
and an implemenation plan in KwaZuluNatal.
2) There has been a hiatus around the funding for public
libraries since 1994 but there have been promising
developments recently (the KPMG survey, the subsequent use
of the KPMG survey in Gauteng, and the conditional grants
to public libraries) and a new community libraries bill which
should help us deal with the gap.
There are some wonderful people in Library and Information
Service (LIS) in South Africa and several notable initiatives are
underway - for example, to build capacity in LIS workers. The
young leaders group I work with heartily endorses the view
(from my paper from the 2007 IFLA book) that “potentially we
are incredibly powerful”.
Initiatives based in social awareness are so important and I
think fondly of the work bis did here and the inspiring contact
we enjoyed.
A crucial area of need is also that of access to cheaper forms of
internet and mobile phone connectivity.

Christine Stilwell

Professor, Information Studies Programme School of Sociology
and Social Studies. Faculty of Humanities, Development and
Social Sciences Pietermaritzburg

“I am still in the employment of the City of Cape Town ,

however not in libraries but as a full time shop steward. To date
we have been instrumental in reinstating 2
library workers who were sacked. The top
management of City libraries reflects the
Apartheid regime, we back in dark period of
struggles. Libraries in townships are losing
staff and opening hours curtailed. ALUTA
CONTINUA

Johnny Jacobs

“I am very optimistic about the development of libraries

and librarianship in South Africa. I work in an academic
library where we have the full support of university
management and students. I also teach teachers who are
working in primary and secondary schools. These teachers
are studying part time at the Faculty of Education, University
of KwaZulu-Natal, Durban to become school librarians. Most
of these teachers come from previously disadvantaged schools
in South Africa. When they complete their studies they go
back to their schools to promote both reading for pleasure
and reading to learn. The Education Department pays the
university fees of these teachers and also buys books for the
school libraries. The promotion of school libraries and reading
in schools will go a long way in addressing some of the
imbalances of the past in South Africa.

William Dansoh

Subject Librarian, Edminson Library, Edgewood, University
of Kwazulu-Natal

Tidigare kassör i LIWO och bibliotekschef i Bellville i
Kapstaden
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Archie Dick: Fem skäl till att de
biblioteksväsendet inte omvand

I en artikel i sydafrikansk bibliotekstidskriften Innovation 2002 nr 25* beskrev Archie Dick, verksam
Det finns anledning att tro att hans fem skäl i stor utsträckning fortfarande giltiga. Nedanstående text

Sammanfattat av Lennart Wettmark.

2

1
Missuppfattningen om det historiska arvet
Sydafrikas rasistiska historia är välkänd,
medan den klassmässiga bakgrunden är
mindre känd. Det kan t ex handla om den vita
arbetarklassens relation till biblioteken. Med
vilka intentioner byggdes biblioteksservicen
upp för dem? Det handlar om klass och
kön. Allra mest förstås om det systematiska
bygget av ett rasistiskt biblioteksväsende.
Också de svartas läskunnighet, missionens
roll, de sociala rörelsernas insatser behöver
undersökas för att ge en djupare bild av det
förflutna. Studenternas bibliotekshistoriska
insikter handlar om västerländsk
bibliotekshistoria, inte den sydafrikanska eller
afrikanska. Istället för pessimism över att
så litet hänt kan det historiska perspektivet
ge en mera realistisk syn på hur lång tid som
behövs för biblioteksutvecklingen. Archie
Dick föreslår två åtgärder:
-

ge plats för artiklar om den
lokala bibliotekshistorien i
bibliotekstidskrifterna

-

samla människor som är intresserade
av bibliotekshistoria

3

Missuppfattningen om hur social
förändring sker

Missuppfattningen om hur politisk
förändring sker

Det är inte biblioteket som skapar social
förändring - även om en del bibliotekarier
tror det. Många bibliotekarier var aktiva i
motståndet mot apartheid. Manifest skrevs.
Social förändring är en komplex företeelse
som skapas av historiska omständigheter
bortom biblioteken. Historien visar
att biblioteken följt och reagerat på
samhällsförändringar – inte skapat dem.
(Det mest famösa exemplet i Sydafrika är
hur biblioteksorganisationen SAILIS 1962
självmant skapade biblioteksorganisationer
utifrån regimens rastänkande.)
Att tro något annat är enligt Dick romantisk
idealism. Det är en missuppfattning i stil med
att Informationssamhället är en drivande kraft
och inte se det som ett uttryck för politiska
och ekonomiska aktörer i samhället. Dick
föreslår:

Sydafrika förändras inte plötsligt för att
apartheidsystemet faller. De ekonomiska
(makt)förhållandena förändras inte
automatiskt av det. Trots många framsteg
finns strukturella begränsningar kvar.
Globaliseringen gör t ex att makten över
ekonomin inte är nationell utan till del
underkastad storbolag och institutioner
som Världsbanken, WTO och IMF.
Konsekvenserna av deras beslut är både
sociala och kulturella och påverkar utrymmet
för offentliga sektorn – t ex biblioteken. Dick
föreslår:

-

att frågan om politisk ekonomi
och social förändring blir en del av
läroplanen

-

Att man uppmärksammar en kontext
där IKT och affärsintressens synsätt och
strategier ingår

-

Hjälp till att ”tänka mot” privatiseringen
av offentlig service

-

Motarbeta att information görs om till
en handelsvara.

*www.innovation.ukzn.ac.za
/Innovation/InnovationPdfs/
No25Dick.pdf
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et sydafrikanska
dlats

vid University of Pretoria varför så litet verkar ha hänt efter apartheids fall.
t är ett sammandrag av hans tankar där.

4
Missuppfattningen om den yrkesmässiga
förändringen
Många förändringar inom bibliotekssektorn
har varit närmast symboliska och
bibliotekskåren har anpassat sig till politiska
och nyliberala förändringar i Sydafrika.
De två biblioteksorganisationerna (den
afrikanska och den ”vita”) gick snabbt ihop
i LIASA, men med relativt få medlemmar.
Det behövs ett medvetet arbete för att
fånga upp unga svarta som skulle behövas
för att förnya biblioteken, men som nu
lockas av arbete i departementen. I biblio
tekarieutbildningen behövs kvalificerade
krafter. Det behövs förnyelse i kommittéer,
tidskriftsredaktioner… Dick föreslår konkret:
-

Återuppliva koaltionen TranLis
(Transforming our Library
Services) och låt den föreslå mål
för omvandlingen, strategier och
tidsramar.

-

Skapa program för mentorsoch ledarskap inom hela
bibliotekssektorn

5
Missuppfattning om vår intellektuella roll
Bibliotekarien har en intellektuell roll
både inåt mot verksamheten och utåt mot
offentligheten. Många bibliotekarier ställer
inte upp på eller missuppfattar dessa roller.
I bibliotekariens yrkesroll ligger att se hur
redskap som databaser styrs av mäktiga
internationella företag. Bibliotekarien
måste se det som sin intellektuella plikt att
identifiera hinder för fri och rättvis tillgång
till information. Bibliotekarien måste också
se hur påverkan bäst kan ske – och inte
ha för stora förhoppningar på nationella
biblioteksplaner. De många dokumenten inom
skolbiblioteksområdet avskräcker.
Många bibliotekarier vill avvakta en
nationell policy för information, men den
formas utan deltagande av bibliotekarie,
aktivister och representanter från
civilsamhället, däremot i president Mbekis
kommittéer med deltagande av IBM, Hewlett
Packard. Vid horisonten skymtar WTO
och GATS som ett hot mot en nationellt
utformad bibliotekspolitik. Dick föreslår att
bibliotekarierna:

-

skall spela en yrkesmässig
och offentlig roll för att
gentemot kollegor och
allmänhet öka medvetenheten
om hoten mot bibliotek och
informationsförmedling

-

skall engagera sig offentligt i
debatter om upphovsrätt och
motarbeta lagar som ensidigt
favoriserar upphovsrättsinnehavare
och försvara rätten till ”fair use”

Archie Dick har läst och godkänt sammandraget. Han skriver:
”By the way, I have just completed
a chapter on the library services at
SOMAFCO in Tanzania where the
Nordic countries contributed significantly to assist exiles. It will appear
in my forthcoming book on South
Africa’s hidden book and reading
cultures”
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Var hittar man en utombordsmotor när
man inte är läskunnig?
Uganda behöver bibliotek som ger svaret!
Lars Seldén
Bibliotekshögskolan har nyligen avslutat ett Sida-finansierat projekt om kompetensutveckling vid
universitetsbiblioteket vid Makerere-universitetet i Kampala. Det betydde att jag som handledare kom i nära
kontakt med två doktorander därifrån: Ruth Nalumaga och Jane Kawalya. Bägge är nu färdiga med sin
forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, har fått sina avhandlingar publicerade i VALFRIDserien och har återvänt till biblioteket i sitt hemland. Jane Kawalya har skrivit sin doktorsavhandling om
landets nyinrättade nationalbibliotek, medan Ruth Nalumaga behandlade kvinnliga parlamentarikers
informationssituation. Mitt uppdrag innebar att jag fick tillfälle att vistas i Uganda några veckolånga perioder
vid fem tillfällen. Jag har fått lära mig mycket av Jane och Ruth. Det har gett en viss inblick i förhållandena vid
universitetet, som var min huvuduppgift, men även, bland annat genom doktorandernas empiriska material, inom
biblioteksväsendet, men jag får acceptera, att min inblick är begränsad, motsägelsefull och ofullständig.

►Uganda blev ett protektorat, inte en koloni, under

brittiskt välde på 1890-talet, något som innebar en
kolonial administration fram till självständigheten
1962. Kolonialmakten organiserade sig som en East
African High Commission för hela Uganda, Kenya
och Tanganyika år 1948. Efter självständigheten
styrdes landet av regimer med varierande ambitioner
i demokratiskt avseende, och med återkommande
inslag av stats- och militärkupper. En stor del av
tillbakagången i landets utveckling kan hänföras
till Idi Amins styre från 1971-1979. Den nuvarande
presidenten Yoweri Museveni tog makten efter ett
gerillakrig år 1986. En konstitution skrevs 1995 och
val hölls året därpå. Ett enpartisystem härskade länge,
men ett flerpartival hölls 2006. Konstitutionen ändrades
2005 genom ett referendum så att Museveni skulle
kunna bli omvald till president en tredje gång 2006.
Den manövern har urholkat en del av hans tidigare
anseende, som bland annat byggde på en realistisk
hållning till HIV-prevention. Ett utmärkande drag
för Musevenis regim har varit en konstitutionellt
förankrad positiv särbehandling för att åstadkomma en
30-procentig kvinnlig representation på alla politiska
och administrativa nivåer. Många administrativa och
politiska nivåer har till yttermera visso en parallell
enkönad kvinnlig representation. Detta förhållande
och dess problem har varit en viktig bakgrund till Ruth
Nalumagas avhandling.

Kolonial bibliotekshistoria
Ett organiserat utbildningsväsende på flera nivåer kom
igång på 1920-talet. Makerere-universitetet kan leda
sin tillblivelse till en teknisk skola grundad 1922. Viss
biblioteksservice åt de koloniala administratörerna fanns
vid denna tid. Protestantiska, katolska och muslimska
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missionärer arbetade för läskunnighet inom sina
respektive församlingar; hedningarna förblev illiterata.
Fortfarande är brister i läskunnighet ett problem bland
vuxna. Även om ett skolväsen i princip är obligatoriskt
sedan 1990-talet så är ”bristen på en läskultur” det mest
artikulerade orosmomentet för Ugandas parlamentariker
så fort bibliotek diskuteras.
Kolonialmakten var inte passiv i litteratur och
biblioteksfrågor; Huxley gjorde en utredning 1945
och Hockey implementerade; Hockeys text finns
återgiven i en bok från 1971 redigerad av Anna-Britta
Wallenius vid Afrikastitutet i Uppsala. År 1948 bildades
en östafrikansk litteraturbyrå både för att stimulera
bokproduktion och för att starta ett biblioteksväsen med
högkvarter i huvudstäderna.
1963 bildades den östafrikanska biblioteksskolan vid
Makerereuniversitetet. Danskar och svenskar var stora
bidragsgivare på 1960-talet. Knud Larsen är fortfarande
ihågkommen.

Nationalbibliotek
År 1964 (Public Libraries Act) skapades en
folkbiblioteksstyrelse (Public library board - PLB)
med ansvar för landets folkbiblioteksväsen med
ansvar för 11 filialbibliotek. I den andra femårsplanen
1966-1971 planerades 4 regionbibliotek och 16
filialer, dock utan resurser för implementering. PLB
var en direkt föregångare till nationalbiblioteket som
kom till genom en lag från 2003. Lite elakt kan det
beslutet beskrivas som att rädda jobben för de redan
anställda. Mycket viktigare i sammanhanget var ett
parlamentsbeslut från 1997 (Local Government Act).
I linje med då rådande ekonomisk-politisk doktrin och
eventuellt efter internationella påtryckningar, skulle
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ansvaret för offentliga verksamheter i stor utsträckning
decentraliseras. Ansvaret för folkbiblioteken lades på
distrikten, som själva fick komma på hur finansiering
skulle ordnas, mestadels med deprimerande resultat,
såväl ifråga om personal som lokaler och medier. Det
var decentraliseringsbeslutet som ställde PLB till synes
utan arbetsuppgifter. Emellertid verkar samma personal
fortsätta att göra samma uppgifter som förut, men med
mindre makt och myndighet.

dyster påminnelse om landets erfarenheter.)
Den moderna och efterfrågade (kurs)litteraturen
förvarades bakom galler och kunde utkvitteras vid en
hög disk där studenter armbågade sig fram snarare
än köade. Bland de öppna hyllorna fanns anslag att
studenterna inte fick ta ut staplar av litteratur för att på
det sättet ordna sig sittplatser mellan hyllorna.
Biblioteksledningen hade sina kontor nära
entrén, medan personalens arbetsutrymmen fanns i
närheten av studenternas studieplatser; avdelningen
för Africana verkade ha hög status. Jane Kawalya
var en av dem som i kamp med resursbrist försökte
hålla igång en nationalbibliografi på grundval av
leveranser till den avdelningen. Ruth Nalumaga,
som var systembibliotekarie innan hon rekryterades
till forskarutbildningen, biblioteksingenjören Ely
Gamukama och andra ur personalen höll på att installera
bibliotekssystemet VTLS vid tiden för mina första
besök 2003-2004.

Folkbibliotek

Nationalbiblioteket, liksom dess föregångare
folkbiblioteksstyrelsen är inhyst i ett före detta indiskt
tempel. (Bilden ovan på entrén finns på omslaget till
Kawalyas avhandling.) Vid besök föreföll samlingarna
magra och mossiga. Leveransplikten hade tydligen
inte börjat fungera. Tidigare pliktleveranser fanns vid
universitetsbiblioteket vid Makerere. Användarna sades
vara huvudsakligen studenter vilket inte var meningen;
målgruppen vore snarare allmänheten. Planer för ett
nybygge har funnits, men så sent som i februari i år fick
jag besked från Jane Kawalya att planerna gått i stöpet.

Universitetsbibliotek
Av självsyn (kortkatalog och bestånd på hyllorna)
har jag kunnat se att Makerere-universitetets
bibliotek under 1960-talet var välförsett, med en
tydlig västeuropeisk slagsida, bland annat ett fylligt
urval ur den klassiska antika grekiska och latinska
litteraturen. Detta omfattande material stod vid mina
besök i öppna hyllor och användes uppenbarligen
aldrig. Den likaledes omfattande, och lika oanvända,
kortkatalogen, med prominent placering nära entrén,
framkallade nostalgiska känslor och minnen från
Göteborgs universitetsbibliotek på tidigt 1970-tal.
Katalogen hade uppenbarligen på sin tid varit välskött.
Tillbakagången under 1970- och 1980-talen märks
tydligt i kortkatalogen genom de fåtaliga förvärven
under perioden; alternativtolkningen är att personalen
inte längre hade resurser att sköta katalogen. (Likaså
nära universitetsbibliotekets entré finns ett konstverk,
som sträcker sig genom två våningar, i form av en kropp
deformerad av krigets verkningar, en passande men
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Folkbiblioteket i Kampala hade ett inte imponerande
bestånd, men enskildheter har försvunnit ur mitt minne.
Där fanns en läsesal på övervåningen, som var glest
besatt vid mitt besök, men som sades normalt vara
full av studenter. Det bistra beskedet vid besöket var
att barnbiblioteket nyligen flyttat från sina lokaler
eftersom hyran för de tidigare inte hade betalats.
Det innebar att barnavdelningen hade stängts och
det beståndet förevisades nerpackat i lådor. De båda
bibliotekarierna, en man och en kvinna, ville gärna sälja
egenproducerade tunna barnbokshäften på engelska
och på luganda (exempel på engelska i bild). I sin
avhandling har Jane Kawalya en annan förklaring till
stängningen av barnavdelningen och är optimistisk inför
framtida utveckling.
De intryck av folkbibliotek på landsbygden, som
jag har fått via doktorandernas personliga intryck och
självsyn, är inte uppmuntrande. I fråga om distriktens
folkbibliotek (ungefär bibliotek på länsnivå) har de till
och med minskat i antal jämfört med kolonialtiden. Det
står i kontrast till att antalet distrikt har mångfaldigats
sedan kolonialtiden.

Francis Kigobe
På sistone har Francis Kigobe och hans skapelse
Caezaria public library fått så mycket uppmärksamhet
och stöd att det kanske inte längre är just det stället
som är i behov av mest stöd. Det är också intressant
att nätverket av ”community libraries” verkar vara
någorlunda väl organiserat. Det var ingenting som
nämndes i samband med mina besök. I stället verkar
det vara de offentliga folkbiblioteken som befinner sig
i kris. Folkbiblioteket i Mbale har haft ett gott rykte.
Jane Kawalya rapporterar om det biblioteket och om
Teso och Masindi och om deras svårigheter och brist på
förståelse (ni köpte böcker förra året – var gjorde ni av
dem?). När USA-ambassaden donerar så ser man till att
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•

Reportage i New Vision om Francis Kigobe. http://
www.newvision.co.ug/D/9/557/637312 [hämtad 201005-28]

•

Reportage i New Vision om Francis Kigobe. http://
www.newvision.co.ug/D/9/657/632344 [hämtad 201005-28]

•

Wallenius, Anna-Britta, red. (1971) Libraries in East
Africa. Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 1971

En interiör från parlamentsbiblioteket med Ruth
Nalumaga och bibliotekschefen

Interiörer från parlamentsbibliotekets PC-avdelning

Bibliotekschefen i sitt arbetsrum på parlamentet

Ruth Nalumaga intervjuar en parlamentsledamot
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få en amerikansk hörna så att kunskaper
om USA sprids.
SIDA har en princip i sitt bistånd, att man
skall stödja byggandet av institutioner,
såsom till exempel Makerere-universitetet.
Då menar man inte husbyggen, något
som däremot NORAD har sysslat med
en hel del i Kampala. Byggandet av
offentliga folkbiblioteksinstitutioner
runt om i Uganda skulle vara ett ärofullt
projekt för vårt biståndsorgan. Robert
Ikoja-Odingo, enligt min mening
Ugandas främste biblioteksforskare,
har undersökt fiskarbefolkningens
informationsbehov. Hur fixar man att
hålla reda på var försäljningspriset är
mest fördelaktigt och var kan man få tag
i en ersättning för utombordsmotorn när
man inte är läskunnig. Mobiltelefonen
är otroligt viktig, men lokalt tillgängliga
informationsresurser skulle göra skillnad.

Använd litteratur:

•

Caezaria Public Library, Buikwe
http://www.underthereadingtree.
org/projects/uganda/buikwe.html
[hämtad 2010-05-28]

•

Ikoja-Odongo, Robert & Ocholla,
Dennis N. (2003) Information
needs and information-seeking
behavior of artisan fisher folk of
Uganda. Library & Information
Science Research, vol. 25:1, s. 89105.

•

Kawalya, Jane K. (2009) National
Library of Uganda : its inception,
challenges and prospects,
1997-2007. Valfrid. URI: http:
//hdl.handle.net/2320/5869
Avhandlingens omslag: http:
//bada.hb.se/bitstream/2320/5869/
3/Cover.pdf

•

Nalumaga, Ruth Ester L. (2009)
Crossing to the mainstream
information challenges
and possibilities for female
legislators in the Ugandan
parliament. Valfrid. URI: http:
//hdl.handle.net/2320/5356

•

List of Community Libraries
August 2009 http://
www.ugcla.org/pdf/UgCLA%20
Inst%20mems0903.doc [hämtad
2010-05-28]
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Sydafrika:

Fem bibliotek nerbrända i
Mpumalanga
The Library and Information
Association of South Africa (LIASA)
wants to raise grave concern about
libraries being targeted and burned
down in protests against Nondelivery of services. The burning of
the Library in Balfour, Mpumalanga
on Tuesday was shocking. So far
four libraries were burned down in
protests in Mpumalanga Province,
namely Sakhile Library in Standerton,
Thandukukhanya Library in Piet
Retief, Siyathuthuka Library in Belfast
and Mashishing Library in former
Lydenburg in 2009. The fifth one
to go up in flames is Siyathemba in
Balfour.
While LIASA recognises the
right of communities to protest
and demonstrate, we strongly
condemn the senseless targeting and
destruction of libraries . A Library is
the heart of a community, a beacon
of hope, a symbol of upliftment and
empowerment in any community.
As partners in education and social
development, libraries play a
vital role in eradicating illiteracy,
inculcating a mindset of lifelong
learning and instilling a culture
of reading which sparks critical
thinking and debate needed in any
democracy. To burn down libraries
is to blow out the light that could
lead many communities out of the
tunnel of ignorance. It is clear that
the five libraries which went up in
flames took with them opportunities
to develop into a reading or informed
community.

Rachel More
LIASA: President
15 feb 2010
Källa: http://blogs.uct.ac.za/blog/sa-librariesin-the-news/2010/02/15/liasa-condemns-theburning-down-of-libraries-press-statement
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Möte med stadsbibliotekarien i Accra
Märta Myrstener

►Accras stadsbibliotek ser ut som en stor grå
betongkoloss, som de medborgarhus man hittar i före
detta öststater, eller i Sverige för den delen. Det ser
ut att vara byggt på sextiotalet, antagligen av Ghanas
förste omhuldade ledare och panafrikanismens
förkämpe, Kwame Nkrumah. Det ligger nära Accras
gamla stadsdel, närmast hamnen och stranden,
där ungarna spelar fotboll i ruinerna av de gamla
slavmarknaderna. En slavmarknad är oval och ser
ut som en liten arena, Carl Johan De Geer berättar
i ”Jakten på nollpunkten” att hans släkt ägde en i
Ghana på 1600-talet.
Jag går in på biblioteket och frågar om jag kan få
30

prata med en bibliotekarie. Jag blir hänvisad runt
lite innan jag hamnar på en våning för personalen,
utanför bibliotekschefen Adjei Apentens kontor.
Det är min sista dag i landet, jag har med mig min
diktafon och hoppas att man, som ofta här i Sverige,
bara kan gå in och få en pratstund men en lokal
bibliotekarie. Men det fungerar inte riktigt så, vilket
jag borde ha misstänkt. Mr Adjei Apenten sitter
på ett stort kontor bakom dubbeldörrar i glas och
trä och håller audiens kan man säga. Jag får sitta
på en av de stolar som står utanför för väntande
besökare. Bredvid mig sitter en man som presenterar
sig som Stephen Acquaye och som håller på att
grunda ett ”christian library” i närheten ”to enhance
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christianity”. Han vill gärna
bli intervjuad. Jag säger
att det verkar intressant
men jag är intresserad av
folkbibliotek.
Mr Adjei Apenten är
medlem i Ghana library
board, som grundades
1946 och står förebild för
biblioteksorganisationer
runt om i det som kallas
sub-sahariska Afrika.
Som före detta brittisk
koloni, och en av de äldsta
kolonierna i Afrika, har
Ghana en väl rotad tradition
av bibliotek, längre än
de före detta franska,
spanska, belgiska och
portugisiska kolonierna.
Det första biblioteket som,
åtminstone teoretiskt var
öppet för vem som helst,
var biblioteket i Osu castle
i Accra, det grundades på
1800-talet men öppnades
för allmänheten på 20talet. Men den verkliga
aktiviteten började efter
att Ghana, som första
subsahariska koloni
utropades som oberoende
stat 1957.
Under 60-talet blomstrade
biblioteksverksamheten
i Ghana under
socialistorienterade Kwame
Nkrumah som gjorde biblioteksverksamhet till ett
av statens prioriterade områden. Och University
of Ghana, det äldsta universitetet i sub-sahariska
afrika, har haft bibliotekarieutbildning sedan 1962.
Nu skulle biblioteken vara tillgängliga för alla, inte
bara studenter från ghananska medelklassen utan till
analfabeter och de som just lärt sig läsa och skriva.
Men utvecklingen kom av sig under 80- och 90-talet,
efter militärkupper och i sviterna av ekonomiska
problem, bland annat lades de mobila biblioteken
som åkte runt i byar ned.
Efter en stund får jag komma in på Adjei Apentens
kontor, på Central public library i Accra. Jag
förklarar mitt ärende och frågar om jag får göra
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en intervju. Bara tio minuter, det är ju min sista dag
här och enda chansen. Men det går inte för sig, han
hälsar att jag får mejla i så fall. Och jag får inte fota
honom. Jag vet inte om han tycker att jag har betett
mig ohövligt. Jag mejlar frågor när jag har kommit
hem och får några kortfattade svar. Jag ställer några
följdfrågor för att han ska utveckla. De svaren
väntar jag fortfarande på. Men jag vill, till Mr Adjei
Apentens försvar här, påminna om att internet är
väldigt långsamt och opålitligt i Ghana, hela landets
uppkoppling sköts av en satellit som ibland hakar upp
sig, och då kan landet vara utan internet i någon dag.
Förutom långsamt och ibland icke-existerande
internet är ett av bibliotekens största problem
att uppskattningsvis 90 procent av böckerna och
tidskrifterna på måste köpas in från väst, eftersom
det inte ges ut särskilt mycket böcker på den egna
kontinenten, och det blir väldigt dyrt. Här under följer
några av Adjei Apentens korta svar:
Vilken är din ghananska favoritförfattare?
-Historieprofessorn och politikern Adu Boahen som
har skrivit böcker om Afrika och Ghanas politiska
historia.
Om du skulle göra en uppskattning, hur stor del av
befolkningen har tillgång till offentliga bibliotek i
Ghana i dag?
-Det har inte gjorts några studier på det så jag vet inte.
Förutom litteratur på engelska, har ni böcker på
era lokala språk, som twi?
-Vi har några böcker på Ga, Twi och andra dialekter
men det mesta är på engelska.
Men kristne bibliotekarien Stephen Acquaye har redan
hunnit mejla mig när jag kommer hem till Sverige, jag
vet inte hur han fått tag på min mejladress, han kanske
fick den av Adjei Apenten. Han skriver ”Hello friend”
och berättar att hans kristna bibliotek nu har öppnat.
Ghana är ett väldigt religiöst land, speciellt frikyrkorna
och väckelserörelsen värvar ständigt nya grupper.

Källor: Adjei Apenten, International dictionary of
library histories (editor David H. Stam Chicago 2001)
och ”50-åring med utvecklingsproblem”, artikel från
SR:s jubileumsbavakning (http://sverigesradio.se/sida/
artikel.aspx?programid=3304&artikel=1237818).
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Begränsad eftersändning.

B-posttidning

Avsändare:
bis
Rosenbadsgatan 9
652 26 Karlstad

Equal Education - aktiv påtryckare i Sydafrika

10.000 i demonstrationståg för
skolbibliotek!

Equal Education (EE) är en sydafrikansk aktionsgrupp, vars fokus sista året varit skolbiblioteken i Sydafrika. I kampanjkommittén
för skolbibliotek finns en rad kända namn: Nadine Gordimer, Gcina Mhlope, ärkebiskop Thabo Makgoba och en rad professorer inom
biblioteksområdet.

► I ett brev (8 september 2009) till chefen för utbildningsdepartementet i Western Cape berömmer koordinatorn Yoliswa Dwane de uttalade

ambitionerna att 10 % av skolans undervisningsmaterial skall utgöra biblioteksmaterial. Western Capes skolor ligger förmodligen över
genomsnittet när det gäller skolbiblioteksstandard. Enligt mätningen National Education Infrastructure Management System report (NEIMS)
har 7% av Sydafrikas skolor funktionella bibliotek. För Western Cape anges 25%. Fast enligt Equal Educations exempel har t ex Kayelithsas
54 skolor bara bibliotek i fem fall.
Lösningen är enligt EE att staten ökar budgetramarna och att man äntligen – efter fem utkast till nationella skolbiblioteksdokument mellan
1996 och 2005 – äntligen kommer till skott.
I kampanjmaterialet nämner EE fem skäl till att satsa på skolbiblioteken:
•

öka läsförmågan • öka informationskompetensen • skapa en skyddad plats för studier • få tillgång till information

•

leva upp till läroplanens mål, som kräver tillgång till en ordnad samling litteratur och information.

►Kampanjen fortsatte och samlade 10.000 personer i Kapstaden för att
demonstrera: On 21 March 2010, thousands of high school learners gathered in central Cape

Town to petition the government to adopt a national policy on school libraries. The event was hosted
by Equal Education (EE), a movement of learners, parents, teachers and community members that are
striving for quality and equality in education.

►“The money spent on Cape Town’s soccer World Cup stadium would
have paid for 9 000 school libraries, NGO Equal Education (EE) said on Thursday.” (2010-05-27)
Källa: http://www.equaleducation.org.za/
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