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Nytt år,

ny redaktion, samma gamla solidaritet

B

iS driver sedan 2010 ett stort projekt tillsammans med Monica Zak i syfte att sprida böcker till barnen
i de västsahariska flyktinglägren. 150.000 kr har BiS samlat in för att kunna trycka upp Monica Zaks bok
Pojken som levde med strutsar på arabiska samt en lärarhandledning. 5000 ex av strutsboken har nu tryckts
och skickats ut till flyktinglägren. En bibliotekarie har också anställts med hjälp av bidrag från enskilda
personer genom BiS. I tidskriften bis kommer regelbunda rapporter från bibliotekarien att publiceras. Det
här numret innehåller en samlad rapportering från projektets två första år.
Från och med det här numret tar en ny redaktion över arbetet med tidskriften bis, på något skakiga ben,
måste väl erkännas, men med många tankar och idéer om vad vi vill. bis tidigare redaktör Lennart Wettmark kommer dock att finnas kvar i bakgrunden som stödjande resurs. Vi vill nu passa på att rikta ett djupt
och varmt tack till Lennart för hans enorma insatser under alla åren.
Under många år hade redaktionsgrupper i olika delar av landet hand om produktionen av tidskriften bis.
Men sedan tretton år har Lennart som redaktör, med styrelsen som rådgivande redaktionsgrupp, haft huvudansvaret för såväl innehåll som produktion. Lennart har betytt oerhört mycket för bis, bl.a. genom sitt
engagemang och sitt stora internationella kontaktnät, vilket har speglats i tidskriften. Det har BiS också
haft stor nytta av i föreningens biståndsprojekt. Han har även dragit ett tungt lass när det gäller den praktiska produktionen av bis. Det känns skönt att Lennart är med på ett hörn ett tag till! Vi vill också tacka
Ingrid Atlestam, som under många år har bidragit med artiklar, aktuella notiser och skarpsynta kommentarer i olika ämnen, inom och utanför biblioteksvärlden.
I och med att redaktionen byts ut passar vi på att göra några förändringar i både form och innehåll. Vi
hoppas att det kommer att uppskattas. Vad vill ni se och läsa i tidskriften bis? Ni vet väl att texter och
uppslag alltid tacksamt tas emot av redaktionen? Och, framför allt, är du eller ditt bibliotek inte medlem/
prenumerant än – bli det, och medverka i vårt konkreta arbete för en solidarisk bibliotekspolitik.

Johanna Dalmalm
redaktör
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Godbitar
- från webben
Tysta klassrum och
ambitiös skola
En bra start på skolbiblioteksåret!
Jag läste Behrang Behdjous reportage från Rinkeby skola i Stockholm
i Dagens Nyheter. Samtidigt som
polishelikoptrar cirkulerar över den
invandrartäta stadsdelen, så sitter
eleverna knäpptysta i klassrummet,
och extra läxhjälp på sommaren
är en självklarhet. 2010 gick alla
elever från skolan vidare till gymnasiet.
Rektorn, en hård finne med arbetarbakgrund, Börje Ehrstrand, tänker
på när han själv kom till Sverige
1968. Det första han gjorde i skolan
var att rusta upp och utvidga det
förfallna skolbiblioteket. Språket är
nyckeln till allt. Till skillnad från i
många andra skolor har han agerat
aktivt för detta. Satt handling bakom de goda tankarna och fagra orden. Börje Ehrstrand är matematiklärare i botten – inte bibliotekarie.
Nu läser skolans elever mest i landet – i snitt 20 böcker per elev och
läsår.

En gammelgädda
i landsfykt
Jag sitter på ett viktigt möte, ett sånt där man är tvungen att gå på ibland som kommunal tjänsteman. På det viktiga
mötet diskuteras på ett ytligt plan bemötande och på ett djupare plan vår, bibliotekariernas, profession. Vi jobbar med att
ge service, kan man till och med säga att vi jobbar inom ett serviceyrke? Olika röster hörs, vissa menar att ”service” är allt medan andra menar att vi inte ens borde använda ordet. Detta då vi är
högt utbildade tjänstemän och det är svårt att lyfta yrkets status, och
inte minst våra relativt låga löner, genom att betona ”serviceyrke”.
Själv kommer jag och tänka på Martina Montelius pjäs Jag är en gammelgädda i landsflykt som jag läste på inrådan av en arbetskamrat. Huvudpersonen i pjäsen är en bitter kommunalarbetande bibliotekarie som
har ett något självutplånande förhållande till sin arbetsplats. Arbetet
med att ge service är inte längre en fråga om strategi eller kommunala mål utan är plötsligt avgörande på ett rent mänskligt plan.
Montelius skriver väl egentligen inte om bibliotekarier i första hand utan om ”tjänandet”. Men det är en stor fråga
i ett framväxande tjänstesamhälle. Tjänster för vem
och av vilka? Kanske vi borde anordna folkbildande
studiecirklar om det på våra lokala folkbibliotek.

Tobias Willstedt

Mats Myrstener

Bjud in grannarna

I boken Så bra svenska du talar -en
antologi om finlandssvenskars möte
med Sverige (Söderströms 2011) ges
många tänkvärda synpunkter, upplevelser och tankar från ett intressant
perspektiv, detta att vara invandrare
i ett land där ens modersmål är majoritetsspråk och inte ett minoritetsspråk som i Finland. Bland författarna finns Lars Sund, Mark Levengood,
Bengt Packalén, Yrsa Stenius, Jan
Mosander och Johanna Koljonen,
alla väletablerade i kultur och media i Sverige. Deras reflexioner om
Sverige och det svenska, jämförelse
med Finland och det finska är riktigt
spännande läsning och ger insikten,
att det handlar om så mycket mer
än språket. Även om man bara flyt4

tat en dagsresa och kan åka ”hem”
när som helst så innebär det en stor
förändring.
Alla har upplevt detta som titeln
syftar på, svenskars okunnighet om
den finlandssvenska minoriteten och
bristen på kunskap om Finland över
huvud taget. Enligt en av författarna
har var fjortonde svensk rötter i Finland, varför är kunskapen då så dålig?
Yrsa Stenius jämförelse mellan Sannfinländarna och Sverigedemokraterna
och deras partiledare sätter fingret
på väsentliga skillnader att grubbla
på.
Idag är Finland mitt uppe i ett presidentval, sorgligt förbisett av svenska
media, som helt focuserar på alla
mer eller mindre vettlösa repub-
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likaner som gör upp om vem som ska
utmana Obama.
Givetvis är det då läge för biblioteken
att komplettera bilden av världen
genom att just nu lyfta fram Finland
dess, kultur, språk, litteratur och
politik och att alltid vara medvetna
om det finskas relevans när det gäller
inköp av media på såväl svenska som
finska och även engelska och kanske
även ytterligare språk.
Givetvis gäller detta i princip de andra nordiska länderna också. Vi går
inte bara över ån efter vatten utan vi
tar oss över hela Atlanten, i tron att
gräset är grönare där.

Ingrid Atlestam

Arbetarskrivare
Hur många gånger har ni hört eller läst ordet ”arbetslinje” de senaste
åren? Hur mycket statistik över antalet sysselsatta eller andelen arbetslösa har producerats sen 2008 års finansiella krasch? Moderaterna är det nya
arbetarpartiet och våra riksdagspartier försöker lösa den gordiska knuten med en
alltmer uppsvullen ungdomsarbetslöshet. Med allt detta prat om arbete är det lätt att
tycka att intresset för arbetarförfattare borde vara skyhögt. Tyvärr är det inte riktigt
så – för arbetets villkor och vardagen på arbetsplatsen är något som effektivt osynliggörs
när politikerna hamrar på om arbetslinjen. Likaså situationen för dem som blir lämnade
utanför – de som aldrig haft och aldrig kommer ha en arbetsplats att gå till. För er som
vill läsa om detta kan jag bara tipsa om författare som Jenny Wrangborg, Johan Jönson, Hassan Loo Sattarvandi och många andra som alla borde uppmärksammas mer.
Föreningen arbetarskrivare som funnits sen 1990 riktar sig mot författare som
har arbetet som utgångspunkt. Vi kan rekommendera ett besök på deras
blogg som bevakar samtidens svenska arbetarlitteratur http://arbetarskrivare.blogspot.com

Tobias Willstedt

BiS

-salong:

Biblioteken och antirasismen

Tisdag 6 mars kl 18.00
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm.

Varmt välkomna!
Socialistiskt forum 2011
Lördag 19 november hölls för tionde året i rad Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm. Under en dag
är hela huset fullt med föreläsningar, workshops, filmvisningar, teater, bokbord och musik som allt ämnar till
att föra vår progressiva politik framåt. BiS var givetvis där
och min magkänsla var att det var mer folk i huset än det
någonsin varit innan. Trots hård blåst från höger finns det
fortfarande ett stort intresse för socialistisk idédebatt.
Själv så hann jag med att gå på ett par seminarier under dagen. Ett av dem var ett Idésamtal om demokrati
med socialdemokraterna Bengt Göransson och Lena Sommestad, Mattias Svensson från nyliberala magasinet Neo
och Jesper Nilsson från vänsterradikala tankesmedjan
Konflikt. Många ämnen kom upp men givetvis var frågan
om valfrihet i välfärden brännande i efterdyningarna av
skandalerna hos vårdkapitalisterna Carema. Panelen var
alla ense om problematiken i vår nuvarande ordning även
om Mattias Svensson ändå försökte frammana en bild av
den gode entreprenören, närmast en hjälte, som utvecklar välfärden och bara kan existera om vi öppnar det
offentliga för privat drift. Valfriheten är inom vård och

skola är ju en förutsättning för att denne hjälte skall få
finnas – Bengt Göransson kontrade dock med att det inte
går att reducera stora kollektiva frågor till den enskildes
val. Vad gäller skola och vård är det så pass viktiga frågor
att alla måste få vara med att välja och påverka utvecklingen – nu frånsäger vi oss den möjligheten genom att
släppa in välfärdskapitalister och reducera allt till val på
individnivå. Skolan är inte enbart till för den enskilde –
den har en samhällsuppgift.
Det som var uppfriskande med panelsamtalet om
demokrati var att samtliga verkade tro på politikens möjligheter – det går att välja och prioritera och tillsammans
skapa ett bra samhälle.
En hinner ju inte gå på alla seminarier på en dag och
framförallt har ju inte alla intresserade möjligheten att
komma till ABF-huset. Men nu är det ju så bra ordnat att
ABF har ABF-live där ett urval av de största seminarierna
är filmade och upplagda. Man kan alltså se seminarierna i
efterhand på www.abflive.se

Tobias Willstedt
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”Strutsböckerna”

nu hos de västsahariska flyktingbarnen!
Många har engagerat sig i BiS ”strutsboksprojekt” och vi har fått många frågor om hur det har
gått. Här är en rapport från projektets två första år.

Foto: Monica Zak
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Bakgrund

Författaren Monica Zak gav 2001 ut
boken Pojken som levde med strutsar
på Opals förlag. Berättelsen är baserad på en sann historia om en tvåårig
pojke, Hadara, som kom bort från sin
familj i en sandstorm i Sahara och
växte upp i en strutsfamilj. När han
var tolv år gammal fångades han in
och återförenades med sin familj.
Hadara är död men hans son västsahariern Ahmed Hadara lever och är
en av de 165.000 västsahariska flyktingar, som bor
i fyra stora flyktingläger i
öknen i Algeriet. Det var
där Monica Zak träffade
sonen, som berättade den
märkliga historien om sin
fars liv bland strutsarna.
Boken är spännande och
mycket uppskattad av
barn och ungdomar i Sverige och har kommit ut i
flera upplagor. Föreningen
BiS har tidigare arbetat
med lyckade biståndsprojekt i Sydafrika och Palestina och Monica Zak tog
kontakt med föreningen
för att diskutera ett samarbete och vi enades om
att starta ett projekt som
skulle genomföras enligt
följande projektbeskrivning:

Syfte

Syftet med projektet har varit att
bidra till att stärka självkänslan och
språket hos västsahariska barn i flyktingläger i Algeriet genom att ge
dem berättelser, som utspelar sig
i deras egen miljö. Syftet är också
att ge dem litterära upplevelser
och därigenom uppmuntra läsande,
skrivande och muntligt berättande
hos dessa barn.

Så här har det gått

Projektet har pågått under 20102011 och totalt har ca 150.000 kr
samlats in. Projektet har fått större
bidrag från författaren och illustratören Sven Nordqvist, från Helge
Ax:son Johnsons stiftelse
och från Svensk Biblioteksförening. De större bidragen
uppgår till drygt hälften av
de insamlade medlen. Resterande projektmedel består
av bidrag från enskilda via
inbetalningar till BiS postgirokonto och insamlingar
vid konferenser och möten,
under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och i liknande
sammanhang. Bibliotek har
samlat in pengar bland personalen och solidaritetsföreningar som Torsbys FNförening har informerat om
situationen för västsaharierna och samlat in pengar. Vi
har också haft kontakt med
VästsharaAktionen.

Metodhandboken

Projektet

Pojken som levde med Foto: Monica Zak
strutsar borde naturligtvis
också kunna läsas av
barnen som känner till berättelsen
och som lever i den miljö där den utspelas. Boken är översatt till arabiska
och utgiven på förlaget Casbah i Alger men var för dyr och kunde inte
köpas av skolorna i flyktinglägren, än
mindre av barnen. 200 ex. hade delats ut i de västsahariska flyktinglägren med bidrag från Miljöpartiet och
blivit mycket väl mottagen, men det
var en droppe i havet. I lägren bor ca
25.000 skolbarn, som skulle ha stor
glädje av boken! Det är dessutom så
att skolgången för dessa barn är fortsatt gratis om de klarar en examen i
årskurs 5, och i den examen är barnens kunskaper i arabiska av avgörande
betydelse. För barnens och västsahariernas framtid är det förstås mycket
viktigt att barnen fortsätter i skolan
och så småningom får en utbildning.

med lärare under ledning av Monica
Zak i samarbete med svenska ambassaden i Alger. Även berättarfestivaler planerades.
Så långt projektbeskrivningen.

Mål

Målet var att sprida Pojken som levde
med strutsar i 3000 ex. till barnen
och skolorna i de västsahariska flyktinglägren och att genomföra workshops med lärare för att visa hur de
kan arbeta pedagogiskt med denna
och andra berättelser.

Genomförande

• Boken skulle tryckas i ca 3000
exemplar till en kostnad av ca 36 kr/
ex.
• Böckerna skulle distribueras till
flyktinglägren.
• En enkel metodhandbok skulle
produceras och tryckas i ca 800
exemplar som hjälp för lärare och
föräldrar i det pedagogiska arbetet
med boken.
• Workshops skulle genomföras
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Med hjälp av bidraget från
Helge Ax:son Johnsons stiftelse sammanställdes en metodhandbok av Monica Zak
under hösten 2010, som den
första delen av projektet.
Handboken visar hur svenska lärare
och elever har arbetat med strutsboken och vill inspirera till liknande
arbete i de västsahariska skolorna.
Den översattes till arabiska och trycktes i 1000 ex (mot planerade 800
ex) i Sverige. Den har skickats ner
till de västsahariska flyktinglägren
med hjälp av föreningen Emmaus
containertransporter av kläder och
annat bistånd utan kostnad för BiS.
Metodhandboken kan också användas
i Sverige av arabisktalande lärare och
barn som läser strutsboken.

Bibliotekarie

För att metodhandboken skulle
kunna användas på ett bra sätt insåg vi att det behövdes insatser av
en bibliotekarie. Under hösten 2010
gick BiS ut med ett upprop efter tio
7

bidragsgivare som skulle binda sig
för att betala in 1200 kr var för att
möjliggöra anställning av en bibliotekarie under ett år. Uppropet fick
god respons och en bibliotekarie har
anställts i samarbete med den spanska bokbussen Bubisher. Bibliotekarien Bachir Mohamed
Lahsen har börjat arbeta på halvtid och pengarna kommer alltså
att räcka i två år.

tidskrift Biblioteksbladet. BiS medverkade med ett materialbord på
Internationella torget på Bok & Biblioteksmässan 2010 och Monica Zak
informerade om projektet på Internationella torgets scen. Monica Zak
och BiS projektansvariga Lena Lund-

Sammanfattning

gren presenterade också projektet på
Svensk Biblioteksförenings programscen på mässan 2011. Ett informationsblad har delats ut vid möten och
konferenser. Monica Zak har skrivit en
artikel om sin resa i nr 2011:4 av tidskriften Västsahara. I början av 2012
kommer ett reportage om projektet
i IBBY-bladet, IBBY Sveriges tidskrift
(IBBY är en internationell organisation som stödjer spridning av god
barn- och ungdomslitteratur.)

Fortsatt
arbete

Pojken som
levde med
strutsar

Planerna var från början att boken skulle
vara tryckt och klar under våren 2011 och att
Monica Zak då skulle
resa ner för att medverka vid distributionen
och hålla workshops. På
grund av den politiska
situationen blev resan
uppskjuten till hösten.
Det innebar att insamlingsperioden förlängdes. BiS fick in
på det sättet in mer pengar och under sommaren trycktes 5000 ex av
boken (mot planerade 3000 ex) i Alger. Monica Zak reste ner i början av
oktober. Det visade sig då att böckerna låg kvar på tryckeriet och Monica
fick börja med att se till att böckerna
kom ut till flyktinglägren och detta
ordnades med hjälp av Polisarios
ambassad i Alger. På grund av denna
försening fick hon bara möjlighet
att medverka vid en workshop, men
böckerna distribueras därefter bl.a.
med hjälp av utbildningsministeriet
i lägren och den spanska bokbussen
Bubisher. Samarbetet med dessa är
gott och böckerna kommer att efterhand nå alla skolorna i flyktinglägren.
Projektet uppmärksammades i Algeriet och på hemvägen fick Monica Zak
berätta i algerisk TV om hur böckerna mottagits i lägren av lärare och
flyktingbarn. Hon har också fått en
inbjudan att berätta om boken, BiS
projekt och handboken och ha workshops i muntligt berättande under
bokmässan i Algeriet i augusti 2012.

Information

Information om projektet har
fortlöpande lämnats i tidskriften
bis och på föreningens hemsida liksom i Svensk Biblioteksförenings
8

Ekonomin

Vi hade räknat med att få bidrag från
Forum Syd men reglerna ändrades
och detta blev inte möjligt. Däremot
har BiS egen insamling gått bra och
vi kunde, som nämnts, trycka boken i
5 000 ex mot planerade 3 000 ex. De
större bidragen har gett insamlingen en skjuts, vilket var mycket betydelsefullt, särskilt i början av projektet. Även metodhandboken kunde
vi trycka i en större upplaga än planerat, 1 000 ex mot planerade 800. Ett
mindre överskott går in i den fortsatta insamlingen. Emmaus bistånd
med transporterna är utan kostnad
för oss. Monica Zak har arbetat helt
ideellt med projektet och hennes resor har bekostats av henne själv.
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Projektet har genomförts helt enligt
planerna. Vi har dessutom lyckats
samla in pengar till en bibliotekarie på halvtid under två år. Projektet blev däremot något försenat på
grund av den politiska
situationen och Monica Zaks resa därför blev uppskjuten.
Tidskriften bis rapporterar
utförligt
om projektet i detta
nummer. På Svensk
Biblioteksförenings
biblioteksdagar
i
Norrköping den 7-9
maj håller BiS ett
seminarium med rubriken angår flyktingbarnens läsning den
svenska biblioteksvärlden? Monica Zak
berättar om sin resa
och vi diskuterar
internationellt solidaritetsarbete inom
Foto: Monica Zak
biblioteksområdet.

Skolorna i de västsahariska flyktinglägren ska alla ha skolbibliotek men
biblioteken har mycket få böcker,
speciellt på arabiska som är barnens
språk. Eftersom projektet har kunnat genomföras på ett så lyckosamt
sätt och behoven i skolbiblioteken
är mycket stora har vi beslutat att
fortsätta insamlingen under 2012 och
köpa in fler böcker på arabiska för de
insamlade medlen. BiS har inlett ett
samarbete med Mona Henning och
hennes förlag Dar Al Muna om inköp av
dels ytterligare 1000 ex av strutsboken, dels också bilderböcker på arabiska, även det en bristvara i skolorna i de västsahariska flyktinglägren.

Lena Lundgren
projektansvarig

Tack!

Vi är mycket tacksamma för alla stora och små bidrag från er som har engagerat
er i insamlingen! Det gläder oss att solidariteten med barnen i de västsahariska flyktinglägren är så självklar och viljan att bidra till deras möjligheter att skapa sig en bättre framtid är
så stor. Vi hoppas att denna rapport ger er en bild av resultatet av projektet och av hur vi har använt
pengarna. Vi kan försäkra er att varenda krona av de insamlade medlen har gått direkt till projektet!
Nu fortsätter vi insamlingen för att kunna skicka iväg ännu fler böcker och tar gärna emot era
bidrag! Sätt in ditt bidrag på Bibliotek i Samhälles pg-konto 33 53 16-6 och märk inbetalningen Västsahara. Om ni har frågor, svarar vi självklart gärna på dem.
Skriv till lena.a.lundgren@gmail.com

Västsahara

Bilder: Wikipedia
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Resa med 5000 böcker
På planet till Algeriet var jag nervös. 5000 exemplar av Pojken som levde med strutsar borde vara tryckta
av bokförlaget Casbah i Alger. Hade de verkligen blivit tryckta? Och hur skulle jag kunna frakta 5000 böcker
200 mil genom öknen? Utan kostnad dessutom.

Foto: Monica Zak
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Bakgrunden var att det algeriska för-

laget givit ut boken på arabiska 2007.
Då hade jag rest till de västsahariska
flyktinglägren i Algeriet med 200 ex
av boken. Historien om strutspojken
tillhör den muntliga traditionen i lägren, han hade funnits på riktigt och
det var en av flyktingarna, hans son
Ahmed Hadara, som berättat historien för mig. På hans och andra flyktingars berättelser hade jag byggt
boken. Att överlämna boken till sonen och sen dela ut resten till skolor
blev oförglömlig, en sån glädje.
Den allra största entusiasten var
Khalil Sidmahamad, minister i den
västsahariska skuggregeringen som
finns i lägren.
— Det här är den första boken om oss,
sade han bl.a. Vi vill ha fler exemplar…. Vi behöver 20.000 exemplar
på arabiska. De ska delas ut till alla
skolor och bli läst av kvinnorna, ungdomar, ja alla…
På lägrens utbildningsministerium
tyckte man det var oerhört intressant att en bok som utspelar sig hos
dem i öknen blir läst och älskad i
Sverige. De önskade sig en handbok
om hur svenska lärare har arbetat.

Vem vill trycka?

Tillbaka i Sverige försökte jag hitta organisationer som kunde bekosta tryckning av fler böcker och en
handbok. Ansökningar skrevs, men
inga pengar beviljades, till och med
Svenska Institutet sade nej till handboken. Först 2009 blev projektet
antaget av BiS och medlemmar började samla in pengar på bibliotek,
på bokmässor, via flygblad, tidningen
Västsahara och VästsaharaAktionens
webbplats. Under 2010 skrev jag en
handbok med tips från lärare i Sverige
och med bidrag från svenska elever.
Den översattes till arabiska i Sverige
och trycktes i Småland. Fyra lådor
med 1000 handböcker kördes ut till
i Praktisk Solidaritets lokaler för att
skickas med i nästa container med
kläder som skulle till flyktinglägren i
Algeriet. Samtidigt kunde BiS också
beställa tryckning av 5000 exemplar
av boken från bokförlaget Casbah i
Algeriet.

Men var är böckerna?
I början av oktober kliver jag av

planet i Alger, fortfarande nervös.
Kontakterna med förlaget hade
skötts av svenska ambassaden. Den
nya kultursekreteraren Randi Adou-

me har försäkrat i mejl att böckerna
var tryckta, men hon hade inte sett
dem. Vi åker till förlaget tillsammans, vi ser inga böcker. Monsieur
Achou, en vänlig liten man bakom ett
mycket belamrat skrivbord, säger att
5000 böcker är tryckta och ligger inplastade på fem pallar på ett lager.
Han låter övertygande. Om böckerna
verkligen är tryckta är transporten
av dem två hundra mil genom öknen
mitt andra stora problem. Insamlingen i Sverige hade inte gällt
kostnader för frakten till lägren. För
att lösa det problemet hade jag hört
mig för hos olika biståndsorganisationer med kontor i Alger. Ingen var
intresserad att hjälpa till. Men eftersom själva idén att trycka upp många
exemplar av strutsboken hade kommit från minister Khalil Sidmahamad
hade jag mejlat och ringt honom från
Sverige. Hans svar hade varit: Var inte
orolig. Transporten tar vi hand om.
Jag hade mejlat Polisarios ambassad i Alger om det, men inte fått
något svar. Nu ringer jag dit från
förlaget och det dröjer inte länge
förrän, Abba, en skrattande och dynamisk västsaharier dyker upp. Han
arbetar på Polisarios ambassad, men
hade inte läst mina mejl så noga, han
trodde att det handlade om frakt av
250 kg böcker till lägren. Han bleknar
inte ens när jag säger att det handlar om 2,5 ton böcker. I stället gapskrattar han och säger han också: Var
inte orolig. Transporten tar vi hand
om. Inte utan bävan flyger jag vidare
till Tindouf och lägren.
Jag hade skjutit upp min resa till Algeriet och lägren av olika anledningar. En var att skolorna i lägren hade
lov under de heta sommarmånaderna,
jag ville ju vara med när böckerna delades ut. I augusti var det ramadan
och förlaget kunde inte trycka förrän
efter fastemånaden. Nu var skolorna
igång. Men skulle jag få se böckerna
och se dem delas ut under mina två
veckor i lägren? För säkerhets skull
hade jag lagt ner några av handböckerna i resväskan i Sverige. Resväskan
kommer bort på vägen från Alger till
Tindouf. Men efter tre dagar dyker
väskan upp och jag kan visa handboken för förtjusta lärare och inte minst
bibliotekarierna knutna till det allra
första folkbiblioteket, det i Smara.
Men varken böckerna från Alger eller
containerna från Sverige där de fyra
lådorna med handböcker har kommit
fram.
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Handbok till Hadaras son

Under tiden reste jag med min tolk
Ahmed Fadel in i den befriade delen
av Västsahara. Den är en ökenremsa
öster om den mur som Marocko byggt
i det ockuperade Västsahara. Det är
där Hadaras son bor med sin familj,
han ingår i den styrka som bevakar
gränsen. Vi kör i 8 timmar genom
öknen i en skraltig jeep innan vi hittar honom och familjens tre tält och
nio getter. Vi stannar några dagar.
Jag har planer på att skriva en fortsättning på boken om hans pappa så
varje dag av väntan på böckerna kan
jag utnyttja till viktiga samtal och
intervjuer. Hadaras son talar, liksom
de flesta andra flyktingarna, bara sitt
eget språk, den arabiska dialekten
hassania, men Ahmed Fadel översätter vad han och andra säger till spanska.
Det är tre år sedan jag var här sist
och Hadaras son fick de första böckerna om fadern. Den här gången får
han ett exemplar av handboken. Han
är mycket förtjust i att det finns ett
foto av honom och mig i handboken,
men allra viktigast tycker han det är
att vi lagt in det enda foto som existerar av hans pappa.
— Och tänk att boken kommer att
finnas på alla skolorna i alla fem flyktinglägren, säger han. Här i närheten
har dom just startat en nomadskola.
Hoppas den kommer dit också. Och
handboken också förstås.
Jag har inte hjärta att säga att
böckerna är på drift. Och att containern med handböcker inte heller
kommit fram.

Hjärtklappning

Tillbaka i lägren igen kommer det
jag väntat på i nästan fjorton dagar: ett efterlängtat mobilsamtal.
Någon säger: Böckerna har kommit!
Innanför ett högt staket står en stor
lastbil. När bakdörrarna slås upp får
jag hjärtklappning. Där innanför ser
jag fem pallar med böcker – 5000
strutsböcker.
Böckerna ska skolministeriet ha.
Men 50 böcker har jag reserverat
till bokbussen Bubisher och folkbiblioteket i Smara som snart ska invigas och 30 till min tolk Rubio som vill
arbeta med boken i lägret han bor i.
Vi lastar av åttio böcker, en av dem
som hjälper till att bära är sonen
till en person som förekommer i boken: Ökendetektiven. Detektiven och
spårfinnaren är död men hans son
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är mycket stolt över att hans pappa
förekommer i boken. Vi kör böckerna
i hans hostande och avgasosande taxi
bort till lägret Smara och bär in böckerna på folkbiblioteket som snart ska
invigas.
Hyllor håller på att tillverkas. Nästa vecka är de klara och vi kan ställa
upp alla Hadara-böckerna, lovar bibliotekarien.
Dagen därpå kan jag göra en tur
med bokbussen Bubisher och eleverna får se de första exemplaren av boken om Hadara på arabiska. Samtliga
eleverna vill låna boken.

Grundplåt till
skolbiblioteken

Sista dagen i lägren har jag ett
möte
på
Utbildningsministeriet
med direktören Hamadi Belaiol.

Det visar sig att böckerna hade
sänts på lastbil från Alger till hamnstaden Oran. Dit reste han själv.
— Jag ville vara säkert på att den
dyrbara lasten inte kom bort, säger
han. Det tog lite tid för vi ville invänta ett fartyg som kom med skolbänkar för att samordna frakten med
lastbil hit. När det gäller containern
från Sverige där handböckerna finns
med vet jag att de är här om två dagar. Bara handböckerna har kommit
ska vi skicka ut böckerna och handböckerna till alla skolorna i alla lägren. Alla lägren 32.000 skolelever
ska kunna läsa boken om Hadara och
alla lärarna ska kunna bli inspirerade
av handboken.
— Vi har många solidaritetsorganisationer som hjälper oss, vi har fått
många böcker hit under årens lopp.

Men de har varit på fel språk, språk
som nästan ingen kan, tyska, engelska, franska. Spanska ska barnen lära
sig i skolan och en del av de äldre flyktingarna kunde spanska innan de tvingades fly hit för drygt 30 år sedan.
Men arabiska är språket våra barn
ska lära sig läsa och skriva på. De
har bara haft läroböcker. Vi har inte
haft någon skönlitteratur på arabiska
förut. De här böckerna har allt, de är
på arabiska och de handlar om oss,
de förstärker vår identitet. Böckerna
från Sverige ska bli grundplåten till
skolbiblioteken som man har bestämt
ska finnas på varje skola.

Monica Zak
författare

Foto: Monica Zak
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Mamma Mu väcker frågor

När vi burit in de 50 ex:en av ”strutsboken” på arabiska i biblioteket i Smara kan jag också överlämna den första bilderboken på
arabiska, Mamma Mu åker rutschkana med text av Juja Wieslander och bilder av Sven Nordqvist.
Första läsaren är Rabab, 11 år. Hon är, får jag veta, en mycket speciell läsare. Hon var nämligen det allra första barn som klev in
i bokbussen när den var ny för drygt tre år sedan.
— Det glömmer jag aldrig, säger hon, sen tystnar hon tvärt, hon har försjunkit i boken och varken hör eller ser tills boken är
färdigläst.
Efter det börjar hon fråga ut mig:
— Känner du Mamma Mu? Bor ni grannar? Hon är ganska tjock, är hon med barn?
Gång på gång tittar Rabab på omslaget där kon åker rutschkana ner i vattnet så att det stänker åt alla håll. Rabab vill veta vad
kossan har för sig och om Mamma Mu verkligen skrattar och tycker det är roligt.
Jag försöker förklara vad en rutschkana är och säger att jag är övertygad om att Mamma Mu skrattar. Efter en stund funderande
säger Rabab:
— Det är väl som att rutscha nerför en sanddyn. Det är ju roligt!
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När de första strutsböckerna
kom till ett skolbibliotek.
— Va, den är ju på arabiska, utropade femtonåriga Mohammed och ryckte boken Pojken som levde med
strutsar ur handen på bibliotekarien Kabara Selma Ali som just klivit in i den nybyggda skolbiblioteket.

Foto: Monica Zak

Hon hade kommit med bokbussen

Bubisher som stannat utanför skolan
och hon hade de första strutsböckerna och lärarhandledningarna i famnen.
Mohammed som lagt beslag på den
första boken stirrade på omslaget,
öppnade boken, bläddrade och började läsa. Han läste, koncentrerad,
med halvöppen mun. Sen tittade han
upp, tryckte boken mot brösten och
log brett och sade en gång till med
förvåning i rösten:
— Den är ju på arabiska!
Dessutom handlade boken om Hadara, om den västsahariska pojken
som växte upp bland djuren ute i
öknen. Den hade han och alla andra
barnen på biblioteket hört berättas
av sina föräldrar och farföräldrar.
Mohammed och hans högstadieklass
hade veckans schemalagda timme i
skolbiblioteket. Det är meningen att
varje skola i de fem flyktinglägren
ska ha en bibliotekstimme i veckan.
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Alla skolorna har skolbibliotek eller
håller på att bygga skolbibliotek. På
varje skola finns det en lärare som
ska vara skolbibliotekarie på heltid.
Men än så länge har de flesta skolor
ett skolbibliotek som är tomt. Det
finns inga böcker.
Ett undantag är det här skolbiblioteket, det är förmodligen det finaste
av alla som finns i lägren. Det ligger
i högstadieskolan Simon Bolivar, ett
internat, som ligger en bit ut i öknen
utanför lägret Smara. Hela skolan
och skolbiblioteket är finansierat av
Venezuela. Biblioteket har böcker,
ganska många böcker till och med,
men varenda bok är på spanska.
Eftersom eleverna har arabiskan som
modersmål och läser spanska som
främmande språk är det bara bilderböcker för småbarn och serietidningen de kan klara av att läsa.
När de nu ser att bibliotekarien
Kabara från bokbussen kommer in
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med strutsboken på arabiska vill alla
läsa den. Lika stort intresse väcker
lärarhandledningen till boken som
hon har med sig, det är en handledning på 20 sidor som visar hur svenska elever arbetat med strutsboken,
ritat, skrivit dikter och brev till Hadara och Hadaras son. Ett uppslag är
fakta om strutsar.
Eftersom det blir dragkamp om handledningen delar skolans egen bibliotekarie Ahmed in eleverna i grupper
så att de kan läsa tillsammans, De tittar mest på fotona, ett visar Hadaras
son, ett annan är det enda foto som
finns på Hadara, strutspojken själv.
Men allra mest tittar de på fotot på
tre blonda flickor som sitter uppflugna på en snödriva i Sverige och
läser i var sitt ex av Pojken som levde
med strutsar.
— Kan inte de här flickorna komma
hit och hälsa på oss, säger flickorna
och fnissar. Men då vill vi att de tar
med sig lite snö också.

— Den här handboken kommer att inspirera både mig och lärarna på skolan att arbeta med boken om Hadara,
sade skolans bibliotekarie Ahmed sedan han hade snabbläst handboken.
Det är fascinerande att barn långt
bort i ett annat land läser och tycker
om en bok som utspelar sig här hos
oss i öknen.
Efter en timme måste Kabara från
bokbussen be att få tillbaka böckerna
på arabiska.
— Nej, säger eleverna.
Den som protesterar mest högljutt är
femtonåriga Mohammed.
— Böckerna är helt nya, förklarar
Kabara, jag måste ta dem tillbaka till
folkbiblioteket i Smara och stämpla
dem och få in dem i systemet. Jag
lovar att jag har böckerna om Hadara med mig när jag kommer nästa
gång.
Utanför i sanden står den stora bok-

bussen Bubisher och väntar på oss.
Den är fylld med böcker och gör
schemalagda turer till skolorna i och
utanför lägret Smara. Från bokbussen
lånar man ut böcker till skolorna.
— När vi fick bussen trodde vi att
skolbarnen skulle kunna gå in i bussen och låna. Det går kanske i Spanien eller Sverige. Men inte här. Det
blev alldeles för trångt och hett inne
i bussen. Därför tar vi med oss böcker
in i klassrummen i stället och pratar
om böckerna och lånar ut.
— Vi är alltid välkomna och våra besök är schemalagda.
Folk här trodde inte att det skulle gå
att låna ut böcker till barn. De trodde
att barnen skulle stjäla böckerna.
Men det är märkligt, vi har nästan
inte förlorat några böcker. Barnen lånar och tar hem. Och vi får tillbaka
böckerna.
När skolbiblioteket är stängt och Ka-

mara gör sig beredd att gå till bokbussen och åka tillbaka till folkbiblioteket dyker två pojkar upp. Rykten
om Hadarboken har nått dem. De vill
låna.
— Inte än, säger Kamara. När jag
kommer tillbaka nästa gång lovar jag
att ni ska få låna.
— Snälla.
— Nej, det går inte. Ni får bara ha
lite tålamod.
Besvikna lommar de två iväg.
När vi kommer fram till bussen pekar
hon på de härliga målningarna på
bussens sidor. En målning föreställer
en kamel som läser. Kamara håller
upp en av strutsböckerna framför
kamelen och säger:
— Alla vill läsa den här boken nu. Till
och med kamelerna.

Monica Zak
författare

Solidaritet
som litterärt projekt
Monica Zak skriver för att berätta om världen och kanske också – litet grann - förändra den.
Västsaharasamarbetet med BiS är ett i raden av Monicas solidaritetsprojekt.
På väggen i Monica Zaks skrivarlya på Söder hänger
en stor inramad affisch med texten, La Hija Del
Puma. Det är namnet på den spanskspråkiga versionen av filmen Pumans dotter, 1995 nominerad
till en Guldbagge för bästa film (men fick istället
för bästa regi). Den bygger på en av Monica Zaks
mest uppmärksammade böcker.
Mellanamerika är en viktig utgångspunkt när man
skriver om Monica Zak. Det var där allting började
– med en sex år lång seglats som skulle föra henne
i kontakt med många hjälpsamma, fattiga människor. Som skulle leda fram till en debutbok 1971
och så småningom till det karaktäristiska författarskapet med start i boken Äventyret och indianerna (1976), som bygger på hennes kontakt med
kunaindianerna i Panama. Svenska skolbarn ville
snart veta mer än Monica kunde svara på och ville
fråga indianbarnen direkt. Monica såg en massa
svårigheter som inte barnen såg, men snart utväxlades brev över haven, på spanska, eftersom eleverna hittat en busschaufför som kunde hjälpa dem
att översätta. Med stolthet berättar Monica att det
blev en bok av brevväxlingen och att det är den
enda av hennes böcker som anmälts i Times Literary Supplement! Snart översattes den till spanska
och kunaindianernas språk och började användas

Foto: Opal förlag
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i deras skolor. Monica hade hittat
den modell som hädanefter skulle bli
hennes metod.
Journalisten Monica Zak blev barnboksförfattare. Men kvar finns en
journalistisk strävan att söka upp
och spegla människor och deras liv.
En nyfikenhet som fört henne till en
rad länder och placerat ett femtiotal
böcker på hennes publikationslista.
Hon söker enkelhet, klarhet när hon
skriver och tror inte att hon egentligen utvecklats litterärt när det gäller
sättet hon skriver på. Det är inte heller hennes ambition. Hon uppsöker
djärvt nya – och farliga – miljöer.
Nyfikenheten driver henne. Någon
har kallat Monica Zak en ”litterär
stålkvinna”. Hon värjer sig litet för
beteckningen men medger att hon är
orädd – och då händer ju ingenting
farligt…
Den lugna skrivarlyan finns som en
bas. I en del av rummet finns skrivplatsen. En januaridag sitter vi i soffan vid det lilla soffbordet och fikar,
medan Monica berättar. Det är här
hon läser in sig på sina områden och
samlar material i pärmar. Men hennes
historier föds ute i världen, efter och
under hennes besök. Därför är hon
litet orolig inför sitt nästa projekt:
att skriva en afghansk flyktingpojkes
historia – utan att hon kunnat få en
egen, direkt bild av landet, landskapet, människorna. En unik situation
för henne.
Hon letar efter berättelserna, ger
dem en litterär form, men slutar inte
när boken publicerats. Det är snarare
då det börjar; återbesöken, engagemanget för dem som gett henne sina
historier. När Pumans dotter tryckts
i Guatemala – i 15.000 ex! – så stannade intäkterna där och går till skolmaterial och ett skolbibliotek. Boken
inspirerade svenska skolor att samla
in pengar till indianerna som boken
handlar om. Föreningen som bildades, CNL, har fått över 2 miljoner
insamlade av svenska elever. Hennes
böcker och föredrag har också kommit till användning vid Operation
Dagsverken för El Salvador och Guatemala. Resultat: många nybyggda
skolor och engagemang mot orättvisor och förtryck. Andra läsare har
börjat rädda regnskogar eller fått
ut politiska fångar ur fängelser, en
del av dem har så småningom blivit
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biståndsarbetare eller politiker på
vänsterkanten.
— Varje bok hoppas jag skall leda till
ett solidaritetsprojekt och insikter
om omvärlden, säger Monica.

Västsahara

På en dörr hos Monicas sitter tre
strutsteckningar
uppsatta.
Från
barn, men inte från Sverige och inte
från Västsahara - utan från Mexico.
Pojken som levde bland strutsar
har översatts till spanska och funnit
läsare i Centralamerika och nu senast i Mexico. I mars kommer boken
ut i Spanien. Sex av Monicas böcker
har publicerats i Guatemala, bl.a.
serien om Alex Dogboy. Den har nu
dessutom tryckts i 30.000 exemplar
som delades ut i januari i år till alla
högstadier i hela Mexiko. Beställare:
Mexikos utbildningsministerium.
Men det är förstås i flyktinglägren i
Algeriet och i Västsahara som detta
samprojekt mellan Monica och BiS
startat. Journalisten Monica återuppstod mera aktivt under de år
hon reste och skrev för tidskriften
Globen – en tidning om världen för
mellanstadiet. Det var då hon lärde
känna västsahariernas situation. Hon
och fotografen Kim Naylor åkte runt
i Algeriet och sökte material utifrån
två tema: gästfrihet och flyktingar.
Muntliga berättelser är ett annat
specialintresse som Monica har och
därför blev hon extra glad när de och
tolken blev inbjudna till alla beduinfamiljer de stötte på i den lilla fria
delen av Västsahara.
— Man bjuder på te och sen är det alltid nån – oftast den äldste i familjen som berättar en historia. Tolken sade
litet avvärjande att det är bara gamla
historier. Och det var litet tusen och
en natt-historier med prinsessor och
emirer, men två gånger översatte han
en historia som inte liknande någon
annan, om någon som kom bort i en
sandstorm. Och båda gångerna slutade han med ’han hette Hadara och
det är en sann historia’.
Monica skrev den kort i tidningen
Globen. En dag blev hon bjuden på
lunch till Polisarios kontor i Stockholm och fick höra att det verkligen
var en sann historia. Hadara själv var
död, men han hade en son.
Några år senare var Monica på ett
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berättarcafé inbjuden av Ulf Ärnström och återgav historien och
hon märkte att den gjorde intryck.
— Ulf Ärnström har såna där runda
glasögon och medan jag berättade
såg jag att de blev alldeles immiga.
Och då förstod jag att jag måste gräva i det här.
Monica reste till Algeriet. I ett av de
västsahariska flyktinglägren hittade
hon sonen.
Hur startade då hela projektet? Svenska ambassadören i Alger läste berättelsen och tyckte att boken borde
översättas till arabiska. Nästa gång
Monica kom ner till Algeriet hade
redan en kvinna på ambassaden gjort
en råöversättning till franska av första kapitlet och lämnat till deras
största bokförlag, Casbah som ville
ge ut den.
Till slut var Monica på plats i en skola
i ett flyktingläger med 200 ex av den
tryckta boken:
— Jag har varit på många författarbesök, men det här är faktiskt enda
gången jag fallit i gråt. Lektionen
var arabiska och dagens tema var
Hadara. Lärarinnan läste högt och
när hon ställde en fråga så stod alla
barnen upp och skrek. Alla ville svara.
Det var sån entusiasm och sån glädje.
Och jag kände hur tårarna började
rinna. Har jag varit med inblandad i
det här på något sätt?!
En minister blev också entusiastisk
över boken och bestämde på stående
fot att den här boken måste alla läsa.
”Den rör hela vår identitet. Vi behöver 20.000 ex!” Som följdes av en
önskan om en lärarhandledning till
boken - till slut också en sak för BiS.
Och i vår ska Monica besöka Torsby
och berätta om Västsahara och bakgrunden till boken Pojken som levde
bland strutsar. Kanske kommer högstadieskolor där att starta Operation
Dagsverke för Västsahara? Säkert i så
fall understödda av det engagemang
som finns sen flera år i Torsby bland
många vuxna som haft studiecirklar
om Västsahara.
Och BiS insamlingsarbete går vidare.

Lennart Wettmark

Viktiga aktörer

i kampen för ett fritt Västsahara
Emmaus Stockholm

VästsaharaAktionen

”Emmaus Stockholm är en ideell solidaritetsorganisation med ca 25 anställda. Föreningen bedriver biståndsverksamhet i form av klädstöd och
ekonomiskt stöd, främst till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet och för landsbygdsutveckling
i Angola. Vi driver även ett omfattande opinionsbildande arbete, framför allt i Västsaharafrågan.
Emmaus har två butiker vid Slussen. En större butik med kläder, prylar och böcker och en mindre
Vintagebutik. På lagret i Västberga arbetar ca 18
personer, varav ca sex personer i sorteringen.”

”Hos VästsaharaAktionen hittar Du information om kampen
för självständighet för Västsahara, Afrikas sista koloni.

www.emmausstockholm.se

Föreningen Västsahara

är en solidaritetsorganisation som bedriver informations- och opinionsarbete kring Västsaharafrågan. Västsahara, som till stora delar är ockuperat
av Marocko sedan 1975, ska enligt FN avkoloniseras. Föreningen Västsahara är partipolitiskt och
religiöst obunden. Tidskriften Västsahara ges ut av
föreningen. Föreningen Västsahara har medlemmar
över hela Sverige men har sin verksamhet främst i
Stockholm.
Medlemsavgift: 75:- (privatperson)
300:- (organisation)
pg 204003-8
Kontaktperson: Jan Strömdahl
Tel: 070-4388841
E-post: jan.stromdahl@politik.sll.se

Det är en kamp som förs i FN, som enligt sina grundsatser ska
övervaka avkoloniseringsprocessen, den förs mot förtrycket i
de delar av landet som ockuperas illegalt av Marocko, och den
förs för ett människovärdigt liv för de mer än 160 000 flyktingar som lever i läger i väntan på att få återvända till ett fritt
Västsahara.
VästsaharaAktionen är en gemensam aktion för att stödja det
västsahariska folket i deras kamp, genom opinionsbildning och
solidaritetsaktioner i Sverige, praktiskt och humanitärt stöd
till flyktingarna samt som del i det växande internationella
solidaritetsarbetet för Västsaharas frihet.
Aktionen baseras på en Plattform för VästsaharaAktionen,
som förklarar varför vi måste agera nu, och som formulerar
ett antal konkreta krav. I Aktionen ingår ett växande antal
svenska medlemsorganisationer.”
www.vastsaharaaktionen.se

Tidskriften Västsahara

kommer ut med fyra nummer om året och är Nordens enda
tidskrift om Västsahara.
Prenumeration: 125:- (privatperson) 150:- (organisation)
pg 20 40 03-8
www.vastsahara.net

Foto: Wikipedia
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BiS bibliotekarie Bachir Lahsen:
Brinner för arabiskan och den egna kulturen

Vi träffas vid en kulturkväll under Saharas gnistande stjärnhimmel, jag och BiS blivande bibliotekarie i
öknen, Bachir Lahsen. Vi sitter utomhus strax utanför det folkbibliotek som finansierats från Spanien och
nästan är färdigbyggt.

Foto: Monica Zak
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—
i behöver böcker för att orka
med det här livet i exil i öknen, säger
Bachir och pekar på biblioteket som
skymtar en bit bort i mörkret. Om
några dagar är hyllorna uppe och vi
kan ställa upp böckerna vi har. Men
tråkigt nog är de bara på spanska,
hittills. Min uppgift är att skaffa
böcker på arabiska och att arbeta
med dem.
Det är Noche de Bubisher, Bubisherkväll i öknen. Det har man
utomhus varje måndag i lägret Smara.
— Då träffas vuxna och läser poesi,
pratar, berättar historier, talar om
böcker vi läst, säger Bashir. För barnoch ungdomar har vi Läseklubbar, de
träffas på eftermiddagarna, efter
skoltid.
Men den här kulturkvällen blir inget
som vanligt. Det beror på att jag har
med mig lärarhandboken till Pojken
som levde med strutsar. Alla vill se,
alla vill bläddra, alla vill läsa de
svenska barnens dikter och brev till
Hadara och Hadaras son. Och alla vill
höra om de 50 ex av boken Pojken
som levde med strutsar på arabiska
som endera dagen kommer att levereras till biblioteket och bokbussen.
— Mycket användbar, säger Bachir
om lärarhandledningen. Den kan bli
en bro mellan oss och Sverige. Snart
är folkbiblioteket klart och där finns
utrymmen där volontärer kan bo som
kommer från andra länder och vill
hjälpa till. Kanske några från Sverige? Men för att vara till någon nytta
måste en volontär prata spanska eller ännu hellre arabiska.
Den första januari 2012 börjar
Bachir Lahsen arbeta som bibliotekarie i det nybyggda folkbiblioteket i lägret Smara. Han ska arbeta
halvtid och får en lön som betalas
av BiS som har garanterat hans lön
under de två kommande åren.
— Biblioteket ska bli alla flyktingarnas kompis, säger han när han kan
slita sig från handboken. Min första
uppgift blir att försöka få hit fler
böcker på arabiska. Snart kommer
boken om Hadara, men vi behöver
fler, både för barn ochvuxna. Det är
med böcker på arabiska jag ska arbeta, jag ska låna ut, ha boksamtal,
samla barn och vuxna och berätta
traditionella historier, ha skrivar-

verkstäder, kanske ge ut böcker.

Utbildad journalist

Sedan 1975 bor över hundra tusen
västsahariska flyktingar i fem stora
läger i den algeriska öknen. Bachir är
född som flykting och gick i skolan i
lägret Smara. Eftersom han var duktig och klarade arabiskan och alla de
andra ämnen bra kunde han fortsätta
studera utanför lägren. Alla flyktingelever som klarar studierna får gratis
utbildning av algeriska staten. Efter
studentexamen läste Bachir journalistik på universitetet.
— Jag var aldrig frestad att stanna
kvar i Alger efter min examen, säger
han. Jag har hela tiden varit inriktad
på att arbeta med och för mitt eget
folk. Mitt stora intresse är arabiska
språket och den rika arabiska kulturen. Och jag brinner för vår traditionella kultur. Jag arbetar halvtid på
radion, det kommer jag att fortsätta
med. Men jag håller det skrivna ordet
och böckerna högst.
Bachir började arbeta gratis som
volontär på bokbussen Bubisher och
åkte runt med böcker till skolorna i
flyktinglägret Smara. Men från och
med januari 2012 är han anställd bibliotekarie med ansvar för de arabiska
böckerna i det nybyggda folkbiblioteket.
— Vi kommer förhoppningsvis att ha
många böcker på arabiska med tiden.
Vi ska samlas kring dem, låna ut, läsa
högt, skriva poesi, och berätta. Vi har
en stor och rik muntlig tradition som
inte får glömmas bort. Och jag vill
förmedla de gamla värderingarna som
fanns i beduinkulturen till de unga i
lägren; ärligheten, gästfriheten, det
muntliga berättandet, poesin. Jag
brinner för vår egen kultur. Jag vill få
barnen att börja berätta igen.

Följetong av boken

Bachir Lahsen gör program i Radio
Nacional Saharaui.
— Vi sänder på fm och täcker alla
lägren i Algeriet, men vi har också
lyssnare i Västsahara. Mauretanien,
Spanien och Mali. Vi sänder på vårt
eget språk, hassania, det är ungefär 80 % arabiska, resten är berberspråk.

spelar in traditionella historier och
ordspråk. Han har lyckats samla in
1000 västsahariska ordspråk.
— Jag läser upp ett ordspråk varje
dag i radion och diskuterar innehållet. På biblioteket ska vi också inspirera till skrivande bland kvinnor,
barn, män, ja alla och jag hoppas att
vi med tiden kan publicera en del av
det som skrivs. Jag hoppas också att
mina 1000 västsahariska ordspråk ska
komma ur en dag med förklaringar,
både på hassania och arabiska. Det
första Bachir tänker göra nu när han
börjat sin tjänst som bibliotekarie
är att översätta boken Pojken som
levde med strutsar till västsahariernas språk hassania. Den ska sändas
som radioföljetong.

Men vad är bubisher?

Under kulturkvällen kommer förklaringen. Det är en ganska liten ökenfågel, en fågel som anses ge tur och
komma med goda nyheter. På grund
av det fick den ge namn åt bokbussen
men har också fått ge namn åt hela
det spanska projektet som försöker
förse flyktingbarnen med böcker och
folkbibliotek.
— Det konstiga var att när vi började
bygga biblioteket och gjorde muren
här bakom så kom det en bubisherfågel och började bygga bo i muren,
berättar Salim, byggledaren. Det var
då vi bestämde oss för att döpa biblioteket till El Nido, Fågelboet.
En av de turbanklädda männen som
kommit till Noche de Bubisher, kulturkvällen under öknens gnistrande
stjärnhimmel, far upp och sticker in
en hand i ett av hålen i muren och
drar fram ett litet vitt ägg. Bibliotekets egen buisher-fågel lade ägg
här och fick ungar som gav sig av, men
ett ägg blev kvar. Innan deltagarna i
kulturkvällen ger sig av åt olika håll i
mörkret säger de, att de är övertygade om att var ett gott tecken - folkbiblioteket i Smara kommer att bli en
stor framgång.
I januari beslutade Föreningen Västsahara och VästsaharaAktionen att
bidra med 15.000 kronor för inköp av
böcker på arabiska till biblioteket.

Monica Zak
författare

Han går runt med bandspelare och
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Västsahara

– ett annat Palestina
Lena Thunberg, redaktör för tidskriften Västsahara, skriver om ett folk som befunnit sig i katastroftillstånd
i 36 år.

Foto: Lena Thunberg

Det finns inga sanddyner i flykting-

lägret Smara i den algeriska sydvästra
Saharaöknen nära gränsen till Västsahara. Här är det grusöken i stället.
Det är småkallt och blåsigt i december. Blåsigt. De små sandkornen yr
in överallt, i ögonen och i näsan. På
sommaren blir här över 50 grader
varmt och på vintern kan det bli minusgrader på natten.
Här har de bott sedan 1975, de
165.000 västsahariska flyktingarna.
De bor i tält men familjerna har också en liten byggnad av soltorkad lera.
Flyktingarna är helt beroende av internationell hjälp. Här finns ingen
försörjning.
20

FN:s matbiståndsorgan World Food
Programme
distribuerar
linser,
bönor, mjöl, ris och matolja till varje
familj. Det är en hjälp som är tänkt
för katastroftillstånd under några
månader. För västsaharierna har nu
detta katastroftillstånd pågått i 36
år! Det råder ingen svält i flyktinglägren men många barn är undernärda
och många kvinnor har anemi. Den
basmat som WFP skickar är ju inte
tillräcklig. Från olika länder kommer
kompletterande matstöd men detta
är otillräckligt och inte konstant.
Det finns en trädgård i alla fyra flyktinglägren men det extrema klimatet
gör det svårt att få något att växa.
Ändå finns här morötter, kålrötter
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och lök. Men för odlandet är man helt
beroende av att stödorganisationer
skickar frön samt hjälper till med bevattningssystemet.
Kustlandet Västsahara, som ligger
bara 14 mil från Kanarieöarna, var
en spansk koloni. 1966 fick Spanien
i uppdrag av FN att avkolonisera, att
låta befolkningen avgöra i en folkomröstning om man ville bli självständiga. Men spanjorerna hade upptäckt
enorma fyndigheter av fosfat och
olika mineraler förutom all den fisk
som man drog upp ur de västsahariska vattnen. Därför drog man ut på
avkoloniseringen. 1975, då i princip
hela Afrika var avkoloniserat ”sålde”
Spanien kolonin till Marocko och Mau-

retanien som marscherade in i landet.
Västsaharier flydde i tusental västerut,
bombades med napalm av marockanska attackplan, men fick till slut upprätta flyktingläger på algerisk mark.
Folkrättsligt
är
Västsaharafrågan glasklar. Västsaharierna har
rätt till självbestämmande och
självständighet enligt FN:s avkolo-

niseringsutskott. Marocko har ingen
rätt till Västsahara enligt Internationella Domstolen i Haag.
1978 slöt Mauretanien fred med
den västsahariska befrielserörelsen
Polisario. Marocko kontrollerar nu
två tredjedelar av Västsahara men
skulle enligt en FN-plan som både
Polisario och Marocko accepterat, ha

tillåtit en FN-ledd folkomröstning om
självständighet ske 1992.
Någon sådan folkomröstning har ännu
inte skett. Marocko vägrar numera
dessutom helt öppet att gå med på
en sådan. Och FN tiger. I FN:s säkerhetsråd sitter Frankrike med vetorätt
och är en av Marockos största supportrar. Och inom EU har Marocko en exceptionell särställning, trots oändliga
rapporter från Amnesty International
om övergrepp, våld, tortyr och fängslande av fredliga människorättsaktivister i den Marocko-ockuperade delen
av Västsahara.
EU har dessutom ett fiskeavtal med
Marocko som strider mot folkrätten,
eftersom det innefattar de ockuperade västsahariska vattnen. Det
fiskeavtalet har Sverige röstat emot.
I en omröstning i EU-parlamentet i
december 2011 röstades rådets beslut att förlänga avtalet ett år ned.
Det var en stor seger framför allt för
västsaharierna, som fördömt stölden
av deras råvaror.
Att Marockos ockupation av stora
delar av Västsahara kan fortgå, att
FN tiger trots att man har fredsbevarande styrkor på plats och att EU
under flera år haft folkrättsvidriga
fiskeavtal med Marocko samt givit
Marocko enorma bistånd och en
framskjuten position är enligt många
experter en skam för Europa.

Lena Thunberg
redaktör för tidskriften Västsahara

Foto: Lena Thunberg
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Bubisher, en stege mot friheten
För sju år sedan bestämde sig en grupp spanska författare att betala tillbaka en skuld som vårt land har
till det som en gång var Spaniens 53:e provins: Västsahara. Landet övergavs av Spanien och erövrades av
Marocko, men vi visste att västsaharierna aldrig övergivit sin kärlek till det spanska språket och kulturen,
som också varit deras under mer än 100 år.

Foto: Monica Zak
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Vi

ville arbeta med det spanska
språket i flyktinglägren (där 100 % av
barnen går i skolan och det inte finns
barnarbete) men projektet hade ett
handikapp: det fanns inte böcker för
att förvandla undervisning i spanska
i skolorna till något verkligt användbart.
Idén att skaffa en bokbuss som åkte
runt med bra böcker till lägrens
skolor kom från några barn jag träffade under ett författarbesök i en
skola i Spanien. Vi, en grupp vuxna,
satte igång att förverkliga barnens
idé. Vi fick tag i en buss som vi byggde om till bibliotek. Böckerna, som
vi valde ut, skänktes nya, mycket
generöst, av de bästa spanska förlagen. I oktober 2008 kunde bokbussen
Bubisher invigas i Madrid tillsammans
med författare, poeter, sångare och
förläggare. En månad senare var bussen framme och kunde köra fram
till den första skolan, i lägret som
heter 27 februari, och för första gången kunde bokbussens personal läsa
böcker och berätta sagor för barnen
i skolan. Den gången besökte bussen
alla skolor och i de fem flyktinglägren
med hjälp av 40 spanska volontärer
och en saharisk chaufför.
Ett år senare bestämde vi att bokbussen skulle finnas permanent i det
största lägret, Smara. Den kunde
nu arbeta tillsammans med skolmyndigheterna och göra schemalagda besök i lägrets alla skolor. I dag

har bussen en chaufför och en västsaharisk bibliotekarie som presenterar
böcker och lånar ut. En annan västsaharier leder Läseklubbar, en verksamhet på eftermiddagarna för barn och
ungdomar i deras egna delar av det
stora lägret. Alla tre får betalt för
sitt arbete, men de har också hjälp
av volontärer, inte minst spanska bibliotekarier som kommer och hjälper
till under kortare perioder.
Till en början fick vi stöd från en
spansk kommun som täckte en del
av kostnaderna, men för att kunna
klara allt har vi bildat kommittéer i
Spanien. En försöker få bidrag från
skolor, bibliotek och bokhandlar. En
annan består av bibliotekarier som
väljer ut de böcker man vill ha och
ser till att de kommer iväg till lägren. En tredje kommitté består av
lärare, poeter och författare, de gör
läseguider till varje bok och tänker
ut olika aktiviteter som ska utveckla
de västsahariska barnens kreativitet.
Under 2010 ägnade vi oss åt att bygga ett fast folkbibliotek i Smara, El
Nido, Fågelboet. Där skulle vi ha våra
böcker, låna ut, där skulle Läseklubbarna kunna träffas och det skulle
bli kulturella och kreativa aktiviteter
både för barn och vuxna. Biblioteket
i Smara har finansierats av fyra stora
spanska bokhandelskedjor. Byggandet av biblioteket höll på i drygt ett
år och det kunde invigas i november
2011. 270 kvadratmeter: ett stort
bibliotek, aktivitetsrum, lagerlokal,

samlingsplats utomhus där vi varje
måndag kväll har ”Bubishernatt” för
vuxna, dessutom kontor och bostäder
för volontärerna som vi hoppas ska
komma dit och arbeta. Nu efter invigningen är tillströmningen av besökare imponerande, aktiviteterna
otaliga och antalet utlånade böcker
växer varje dag.
För att sköta biblioteket har vi anställt
två västsahariska bibliotekarier och
en som har hand om böcker på spanska, en på arabiska och tack vare BiS.
Personalen består nu av sju västsaharier, inklusive en busschaufför och en
vakt. Målet är fler Bubisherbussar så
att skolbiblioteken i alla fem lägren
får besök och böcker. Vi har just fått
dit bokbuss nummer två, den började
köra runt i lägret Ausserd i januari.
Bussen har donerats av kommunstyrelsen i Malaga.
En resumé: efter fyra år har Bubisher
nått en del av sina mål, men vi hoppas
att en dag ha ett folkbibliotek i varje
läger. Det ser lovande ut. För varje år
får vi fler volontärer, både västsahariska och spanska. De gör, tack vare
sina aktiviteter, verkligheten mer rik
och lovande. Bubisher är en stege av
böcker som gör den kommande generationen av barn till bildade kvinnor
och män och därför fria.

Gonzalo Moure
författare

Gonzalo Moure har publicerat barnboken Karamellens ord, på
Opal. I höst kommer hans andra barnbok från lägren ut: Månens
jättar också den på Opal.

Biblioteksdagarna
Svenska Biblioteksförenings Biblioteksdagar den 7-9 maj i Norrköping
Under BiS seminarium berättar Monica Zak om vad som har hänt i BiS ”strutsprojekt”, om sin resa till Algeriet
och om det fortsatta arbetet. Tillsammans med Lena Lundgren och Johanna Dalmalm diskuterar Monica också
internationellt solidaritetsarbete inom biblioteksområdet. Vilket stöd gör bäst nytta?
Tid och lokal är ännu inte bestämd men håll utkik på Svensk Biblioteksförenings hemsida!
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mona henning - en verklig eldsjäl!
Sedan 28 år driver Mona Henning förlaget Dar Al Muna, som har en ovanlig affärsidé, nämligen att ge
ut svensk barnlitteratur på arabiska. Här berättar Mona själv om sitt arbete och om sina drivkrafter.

Mona Henning tar emot på sitt för-

lag Dar Al Muna på Brunnsgatan i
Stockholm, två rum som samtidigt är
det jordanska konsulatet, eftersom
Mona är honorärkonsul för Jordanien. Någon ambassad finns inte. Mona
börjar genast berätta om förlagets
utgivning och visar stolt böckerna.
Dar Al Muna har sedan 1984 gett ut
en rad svenska barnböcker på arabiska, nu senast Annika Holms Olles nya
cykel. Böckerna säljs både i Sverige
och i arabisktalande länder.
Det är en ovanlig affärsidé och man
undrar ju hur Mona kom på den? ”Jag
är utbildad apotekare”, berättar
hon men mina intressen låg snarare
åt det humanistiska hållet. Mona är
gift med en svensk och läste svenska barnböcker för sina barn. När en
gång hennes syster besökte henne i
Rom, klagade systern över att det
inte fanns några bra barnböcker på
arabiska. Hon uppmanade Mona att
översätta några svenska barnböcker
och då gjorde hon det. De första
böckerna som kom ut var Aja baja,
Alfons Åberg! och ytterligare två Alfons-böcker, som fick stor framgång.
Utgivningen ökade efterhand och har
som mest omfattat 10-15 böcker per
år.
Så småningom fördjupade Mona sig
i den svenska barnboksskatten och
läste barn- och ungdomslitteratur
för Maria Nikolajeva på Stockholms
universitet. ”Det var den lyckligaste
tiden i mitt liv”, säger Mona. ”Jag
tog igen den barndom, som jag inte
hade fått uppleva. När jag var barn
förväntades jag hjälpa till mycket i
hushållet och det fanns inte tid för
lek och fantasi. Barnböckerna hjälpte
mig också att förstå Sverige bättre,
de fångar den svenska folksjälen på
ett begripligt sätt för den som kommer från en annan kultur. Man kan
faktiskt säga att barnlitteraturen
ändrade hela mitt liv.”
Hur väljer Mona sina böcker? Böckerna måste både vara av hög kvalitet
och omtyckta av barnen. Mona är beroende av kontakter med bokhandlare, lärare, barnbibliotekarier och
24

andra som arbetar med barn och
böcker, för att få veta vad barnen
läser. Det finns dock vissa begränsningar. Böcker om grisar fungerar
inte i arabvärlden, så exempelvis
Benny-böckerna är inte lämpliga.
Relationer mellan pojkar och flickor
är också ett känsligt ämne, därför är
det svårt att hitta ungdomsböcker.
Men Astrid Lindgrens böcker fungerar
nästan alltid och en del klassiker. Dar
Al Muna har också gett ut några engelska barn- och ungdomsböcker på
arabiska, bl.a. Beatrix Potters Pelle
Kanin, böcker av Edith Nesbit, Frances Hodgson Burnetts Den hemliga

Foto: Toukan

trädgården och några vuxenböcker.
Mona vill ha svensk kvalitet även i
utförandet och trycker därför böckerna i Sverige. De arabiska barnböcker som finns är tunna häften, oftast
med dåliga illustrationer och med ett
uppfostrande innehåll. Arabiskan har
ett litterärt språk och ett talat språk,
som skiljer sig mycket från varandra.
Barnen får ingen träning i att läsa det
litterära språket och det finns ingen
tradition att läsa för barnen. Barnen
i familjer med högre utbildning läser
böcker på engelska och i någon mån
på franska. Man börjar faktiskt prata om att arabiskan är i fara, säger
Mona.
Böckerna säljs i huvudsak på bokmässor, det finns egentligen ingen
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privat bokmarknad för barn- och ungdomsböcker på arabiska, och skolor
är den största kundgruppen. Det
finns många stora mässor för arabiska
böcker och Mona besöker så många
hon orkar och hinner. I början möttes
hon av en viss misstänksamhet, men
det visade sig att barnen älskade
böckerna. ”Dar Al Muna är numera ett
varumärke och känt över stora delar
av arabvärlden”, säger hon. Men det
finns problem. Förlagsverksamheten
är laglöst land, det finns ingen copyright och inga av de regelverk som vi
är vana vid fungerar. Verksamheten
bygger helt på Monas kunskaper, kontakter, förtroende och språkkunskaper och är därför sårbar.
Hur framtiden för förlaget ska arta
sig är ovisst. Reglerna för att söka litteraturstöd från Kulturrådet har ändrats och Dar Al Muna räknas fr.o.m.
2011 som ett utländskt förlag, trots
att det är helt och hållet svenskt!
Det har medfört att förlaget inte kan
få litteraturstöd utan bara bidrag till
översättningen. Utgivningen måste
därför skäras ner till kanske högst
fem titlar per år. Enligt Mona vore
det bästa om något större förlag i
framtiden kunde bli samarbetspartner eller delägare, ett förlag som
har större resurser för produktion av
böcker och som skulle kunna använda henne som rådgivare.
Mona är en sann eldsjäl och fick också Barnboksakademins eldsjälspris
2007. Under våren 2012 ger hon ut
Monica Zaks Pojken som levde med
strutsar och trycker då upp en extra
upplaga om 1000 ex, som BiS får köpa
till självkostnadspris, för distribution
i de västsahariska flyktinglägren. Den
får ett nytt omslag och bättre kvalitet
i bindning och papper än den tidigare
upplagan. Om insamlingen ger överskott kommer BiS att köpa ytterligare
böcker från Dar Al Muna, bl.a. bilderböcker, som är en stor bristvara i de
västsahariska skolorna.

Lena Lundgren

boktips
James Baldwin If Beale Street
could talk
They looked at us as though we were
zebras – and, you know, some people
like zebras and some people don’t.
But nobody ever asks the zebra…
James Baldwin är en sådan författare
som du hör nämnas i tid och otid om
du är intresserad av afroamerikansk
1900-talslitteratur, men annars är
svår att komma i kontakt med - då
kunskapen om den delen av litteraturhistorien inte är så utbredd i
Sverige (intresset brukar börja och
stanna med nobelpristagaren Toni
Morrison får man känslan av ibland).

Tur att biblioteken finns så man hittar böckerna ändå!
Jag läser på Wikipedia om Baldwin:
Most of Baldwin’s work deals with
racial and sexual issues in the mid20th century in the United States.
His novels are notable for the personal way in which they explore
questions of identity as well as the
way in which they mine complex social and psychological pressures related to being black and homosexual
well before the social, cultural or
political equality of these groups
was improved.
Det här korta stycket lyfter fram
mycket av det som är så intressant
med James Baldwin som författare,
de frågeställningar som han lyfter
fram i sina böcker är så stora och

fortfarande så relevanta. Baldwin
angriper ändå frågan om identitet på
ett annat sätt än samtida afroamerikanska författare som Ralph Ellison
eller vännen Richard Wright.
Och If Beale Street could talk då?
Romanen kom lite senare I Baldwins
karriär, på 70-talet, och behandlar
ett par dysfunktionella familjer i Harlem som förenas genom ungdomarnas
Tish och Fonnys kärlek. Tyvärr drabbas de av katastrofen när Fonny blir
anklagad för våldtäkt och ställs inför
ett rättsystem som känns allt annat
än rättvist för de svarta medborgare
som ställs inför det. En bitterljuv och
jordnära historia – belönande om än
inte världsomvälvande läsning.

Tobias Willstedt

Allt går sönder – Chinua Achebe
Den nigerianska författaren Chinua Achebe gav ut sin debutroman Allt går sönder (Things fall apart) år 1958. Då,
i mitten på 1900-talet, höll de europeiska kolonialväldena på att falla samman, och världen höll på att förändras
snabbt. Achebe blickade dock bakåt till den tid då européerna först anlände till Afrika – till tiden igbofolket levde i
frihet i nuvarande Nigeria.
Allt går sönders protagonist heter Okonkwo. Han är en mycket stolt och upphöjd medlem av sin klan som vägrar anpassa sig efter européerna - trots att resten av hans samhälle och hans nära familj tar till sig inkräktarnas kultur och
livsstil. Achebes Okonkwo är knappast en hjälte utan fördrivs från sin by för att ha misshandlat sina fruar. Det är vid
återkomsten efter sju års exil från byn som han märker att missionärerna och det europeiska rättssystemet har tagit
över. Då manar Okonkwo sitt folk till motstånd. Men går det att vrida tillbaks klockan?
Det finns goda skäl till att Allt går sönder idag räknas som en klassiker. Achebe har en nykter blick på Igbofolkets
kultur som varken förskönas eller förlöjligas men ges mycket erkännande efter lång tid av kolonisation och förtryck.
Förordet till Allt går sönder berättar att det var ”den första roman på engelska som talade inifrån en afrikansk karaktär snarare än porträtterade afrikanen som exotisk” vilket såklart gör Allt går sönder till ett oerhört viktigt stycke
litteratur. Oavsett romanens litteraturhistoriska betydelse är den även fruktansvärt välskriven och engagerande. Läs
den!

Tobias Willstedt
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PRAESA

– att lära sig läsa med nyfikenhet och glädje
V

i var tre barnbibliotekarier
från Stockholm: Marianne Schärman, Eva Sahlqvist och jag som
besökte Sydafrika och Kapstaden
med stipendium sommaren 2011.
Syftet med resan var att få inspiration och nya perspektiv i vårt
arbete med flerspråkiga barn.
Redan på flyget möter jag en
utbildad lärare som värvats till
att arbeta i Qatar. Trots att hon
vantrivs där orkade hon inte
vara kvar i överfyllda klassrum
med ständigt minskade resurser. Liksom i den svenska skolan
är utvecklingen i Sydafrika oroande. En pinfärsk undersökning
gav låga och sjunkande siffror
för läskunnighet och matematik.
I debattartiklar och samtal talas
om att skolsystemet är inne i en
allvarlig kris som negligeras av
de styrande. Medan ungdomarna
i Soweto gjorde uppror för en
bättre utbildning under apartheidtiden tycks dagens ungdomar
ha tappat intresset. Föregångslandet Zimbabwe visade att det
går att skapa en läsande kultur
men att dåligt ledarskap också
kan rasera det som byggts upp.
Men hopp finns!
Organisationen PRAESA arbetar
med alternativa undervisningsformer utifrån behoven efter
apartheid. När pedagogiska metoder utvecklas följs de upp med
forskning och följs upp genom
Foto: Karin Sohlgren
arbete med policydokument,
läroplaner och lärarutbildning.
Tillsammans med andra organisationer utvecklar man det
material som saknas.
Här möter vi eldsjälar som arbetar både lokalt och nationsövergripande. De har hela tiden haft fokus på språkfrågor i utbildningen – för att ge alla barn i skolan en
chans måste undervisning erkänna barnens första språk
och den regnbåge av olika kulturer som nu är Sydafrikas.
Barn måste förstå för att kunna lära sig och de måste vara
motiverade och känna sig sedda. All undervisning måste
vara inkluderande och ha demokratisering som mål!

Carole Bloch tog emot oss tillsammans med några kollegor i det enkla kontoret fullproppat med material från
olika projekt. Översättningar till de afrikanska språken är
en hörnsten i organisationens verksamhet. Ett alfabete
med ett dubbelsidigt A4 blad för varje bokstav som representerades av ett barn – med en vers, sång eller en
lek på flera språk. Självklart fanns alla elva nationella
språk med – och teckenspråk – och barnen hade olika
etnisk bakgrund, en pojke var albino. Alla medarbetare
var engagerade i olika projekt. Carole forskar i hur barn
utvecklar flerspråkighet.

Vi hade läst om PRAESA i Opsis Barnkultur nr 3/2010 och
på deras webbsida www.praesa.org.za

Xolisa Gusula och Ntombizanele Mahobe bjöd in oss till
Vulindlela Reading Club i Langa som också haft utbyte
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med Kvarnbyskolan i Rinkeby med
författarna Gunilla Lundgren, Kerstin Gidfors och Sindiwe Magona, som
också besökte Rinkeby. I boken Dear
friends (Utgiven av Tranan m fl 2010)
skriver barnen i Rinkeby och Langa till
varandra och berättar om sig själva
och sin vardag i text och fina bilder
tagna med engångskameror. Langa
är en av de fattiga segregerade kåkstäderna i Kapstaden som byggdes för
säsongsarbetare. Personalen på vårt
hotell, taxichaufförer och många
andra vi pratade med bodde i Langa –
kontrasten mellan våra kvarter i Kapstaden och Langa var enorm!
När vi kom dit en regnig lördagmorgon hade en brokig samling volontärer samlats utanför skolan. Det var
vinterlov så de var tveksamma om
några barn skulle orka komma. Men
snart strömmade de till från olika
håll, ivriga att få vara med. Engagemanget och förväntningarna var stora
både från barnen och de vuxna.

Alla deltagare tog plats i en ring
på golvet och Xolisa började med
rörelsesånger och handklappning till
vi kände oss varma och avslappnade.
Hon berättade roligt och med många
gester, nyckelorden fångade hon upp
på tavlan. Efter en liten paus var det
dags för barnen att läsa själva – från
ett urval fina bilderböcker på olika
språk. Framförallt talar barnen här
xhosa men även andra språk, det är
viktigt att barnen själva får välja och
att alla språk är representerade med
attraktiva böcker!
Xolisa och Ntombizanele hade valt
böcker med stor omsorg och några av
dem var också producerade av PRAESA. De visade oss hur böckerna i skolan stod huller om buller, de flesta av
dem på engelska och många helt utan
intresse för barn i denna miljö.

vuxne hjälpa till. Framförallt är de
goda och intresserade lyssnare som
uppmuntrar den unga högläsaren. Vi
befann oss i ett vanligt klassrum men
detta var inte skola eller träning utan
ett sammanhang där barn och vuxna
hade utbyte av varandra och gladdes
tillsammans. Värmen, skratten och
gemenskapen stannade kvar hos oss
långt efter vårt besök, liksom idén
att starta Reading Clubs här hemma
– varför inte?
Resan slutade inte här. I kommande
nummer vill Karin fortsätta berätta
om bland annat Biblionef och ELRU.

Karin Sohlgren
Karin kan nås via
ndio.k.k@gmail.com

Barnen sitter i små grupper med
vuxna och läser högt för dem. När de
stakar sig eller inte förstår kan den

sagt om bis
Jag tycker om bis.
Jag är glad att den en gång startades, jag
är glad i dess syfte och jag är lycklig över att den
trotsigt fortsätter att leva och föra liv. Våra bibliotek
är till för folk, inte för marknad.

Sven-Ove Svensson i bloggen Svenssons släng
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Rudolf Värnlund o

två bortglömda arbetarför

Proletärförfattarna

Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund träffades hösten 1919 i Stockholm. Värnlund hade
växt upp i Stockholm under fattiga förhållanden, och de
möttes genom vännen Ragnar Holmströms försorg i Stockholms norra ungsocialistiska klubb, som hade en anarkistisk anstrykning. Eyvind Johnson var engagerad inom
anarkosyndikalismen i Boden, och det finns protokoll av
honom från den norrländska klubben som
litteraturhistorikern
Örjan Lindberger hittat.
Johnson och Värnlund
kom att leva tätt tillsammans, inte minst
genom en flitig brevväxling. På 1920-talet
vistades de bägge
långa perioder utomlands, främst i Berlin
och Paris (i Värnlunds
fall också Barcelona).
Ett tidigt försök till
samarbete var den
litterära
tidskriften
Vår nutid, som de
tre tillsammans utgav 1920. Två år senare planerades en ny
tidskrift tillsammans
med Johnsons vän Victor Vinde i Paris. Av
detta blev dock ingenting. Värnlund är
idag en av de minst
kända av de många av
de s.k. proletärförfattarna som debuterade
i Sverige på 1920- och
1930-talet.
Värnlund blev hårt
kritiserad av konservativa svenska kritiker, värst av den unge
Sven Stolpe, som kallar Värnlunds romaner Foto: Wikipedia
”kulturfientliga” och
”beklämmande”. Det
var, menar Jimmy Vulovic, som skrivit en avhandling om
Johnson och Värnlund, samhällets upplösningstendenser
i början på 1920-talet, i första världskrigets skugga, som
kritiker som Stolpe eller den mäktige Fredrik Böök fann
oroande i unga författares verk. Kritiken tog mycket
hårt på Värnlund, trots att Johnson försvarade honom i
flera tidningar. Kampen mellan den nya unga arbetarlitteraturen och de etablerade borgerliga kritikerna skulle
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fortsätta på 1930-talet. Johnson ger ett elakt porträtt av
Stolpe i en av sina Krilon-böcker, som den uppblåste Dr
Tollius. Stolpe gick också längst i sin kritik: han föraktade
de ”primitiva miljöer” som arbetarförfattarna skildrade,
och fann dem inte värda att skildra litterärt. Det var en
strid om vad Pierre Bourdieu kallar ”makten att konsekrera (’inviga’) producenterna och deras produkter”. I
grunden en strid om ”litterär smak”.
En liknande smakdebatt utkämpades
på en annan front
i tidningarna på
1930-talet.
Den
handlade om kvinnoskildringar
och
erotik, och berörde
främst Agnes von
Krusenstjernas
böcker. Även i den
debatten stod Johnson upp och försvarade författarinnan.

Olika vägar

Johnson och Värnlund gick olika vägar som författare.
Värnlund försökte,
som Jimmy Vulovic
påpekar i sin avhandling, söka en
förenande
faktor
mellan
individkollektiv,
mellan
ensamhet och gemenskap, en sorts
kollektivets moral.
Det är främst i
de självbiografiska
uppväxtskildringarna Vandrare till
intet, och Hedningarna som icke
hava lagen detta
åskådliggörs. Johnson å andra sidan,
skulle med tiden avvika från det kollektiva spåret, redan Romanen om Olof handlar istället om
hur huvudpersonen finner sin egenart, sin individualitet,
och vägen bort från det kollektiva förtrycket. Johnson
skulle efter andra världskriget exemplifiera det i en rad
skickligt framförda historiska romaner. När Värnlund begravdes 1945 var Eyvind Johnson en av de få deltagarna
vid begravningen.
Johnson är översatt till många språk, och räknas idag
till de stora europeiska prosaisterna, med nobelpriset i
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och Maria Sandel,

rfattare som återupptäckts

litteratur som bekräftelse 1974. Då hade Värnlund varit
död i 29 år, och han får nog betraktas som mer eller mindre bortglömd som författare idag. 1987 uppmärksammade emellertid Eva-Karin Josefsson Värnlunds många
inträngande kvinnoskildringar i en artikel i tidskriften
Arbetarhistoria, 1987:44/45. En avhandling om Värnlund
som dramatiker (han är en av de få arbetarförfattarna
som skrivit ett betydande antal teaterpjäser) skrevs av
Dag Nordmark 1978. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
har en stor del av Värnlunds stora produktion i biblioteket.
Jimmy Vulovic karakteriserar Värnlunds författarskap
som en rörelse från att
gestalta olika individer
(Vandrare till intet), till
”att vilja skildra ett för
alla individer inneboende
behov av gemenskap”
(De frias bojor). (Det för
honom till en kategori
av författare som Martin
Koch eller Josef Kjellgren.) Båda författarna
skildrar tidigt konflikten
mellan kapitalism och
arbetarkollektiv (Johnson i sin första roman Timans och verkligheten,
Värnlund t.ex. i De frias
bojor). Värnlund skildrar
t.ex. hur en konflikt på
en textilfabrik utmynnar i att flera arbetarfamiljer vräks från sina
bostäder. Jimmy Vulovic
pekar också på hur Värnlunds romanpersoner till
slut finner en gemenskap
tillsammans, en gemenskap som helt saknas i
Johnsons romaner.
Den rika brevväxlingen
mellan Eyvind Johnson Foto: Wikipedia
och Rudolf Värnlund uppmärksammades 1984 av Birgit Munkhammar i en essä i
Ord och Bild 1984:2. Johnson återkommer till vänskapen
med ”Rulle” i två självbiografiska böcker från 1950-talet,
Tidens gång och Romantisk berättelse, som bl.a. skildrar
deras samvaro på 1920- och 1930-talet i Berlin och Paris.

Maria Sandel – kvinnlig pionjär

I början på sin avhandling om Stockholm i litteraturen
kring sekelskiftet 1900 kommer Alexandra Borgs intressanta genusfråga in – det är nämligen hart när omöjligt
att hitta en kvinnlig flanörförfattare (den mest inflytelserika genren vid denna tid med Hjalmar Söderberg som
främsta svenska namn), vilket har flera orsaker. Kvinnor

kunde inte röra sig fritt på gatorna som män, och när
de gjorde det var de nästan alltid på väg till eller från
arbetet eller hemmet. Gatorna var ännu ej erövrade.
Kvinnliga journalister var ovanliga, en av de första som
lät tala om sig är Elin Wägner, som skildrat sin tid som
pennskaft i romanen med samma namn 1910. En annan
var Ester Blenda Nordström, med det undersökande reportaget Hur har tjänsteflickorna det? (1914).
Maria Sandel är vår första riktiga kvinnliga arbetarförfattare: hon skildrar främst kvinnliga arbetsplatser och
fabriker i Stockholm, hon var organiserad socialdemokrat
och var med och startade kvinnoförbundets tidning Morgonbris. I hennes romaner och noveller
spelar hemmet och
barnen, som var arbetarkvinnornas speciella ansvar, en stor
roll. Den skötsamme
arbetaren och hans
slitstarka hustru är
hennes ideal, och
det finns en religiös
underton som blir
tydlig i en roman som
Mannen som reste
sig, där en försupen
och förgrämd arbetare räddas till livet
av en självuppoffrande kvinna.
En generationskamrat som Martin Koch
ser den skitiga förstadsslummen som
en helvetets förgård,
hos Sandel försöker
främst arbetarkvinnorna bevara sin värdighet med ett rent
och välskött hem
under de vidrigaste
förhållanden.
Här
finns också en annan
solidaritet, mer feministisk kanske än den franska revolutions deviser: lojaliteten mellan kvinnorna. Hos Maria
Sandel finns alltid en ljusglimt i det grå, nämligen i de
hem det är gott att vara i, där det finns mat, värme, och
en säng att sova tryggt i. Den moderna staden blir annars hos vissa författare som ett ting, ett vilddjur i sig,
antingen en hopplöshetens plats, eller en möjligheternas arena. Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan eller Eyvind
Johnsons Bobinack är sådana exempel där stad och gator
spelar en helt egen roll i romanens handling, det var ett
tecken på att den litterära modernismen nått Sverige på
1930-talet.
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2009 gav Murbruk förlag ut Droppar i folkhavet, en av
Maria Sandels sista romaner. Om den skrev Biblioteksbladet 1927: ”För omdömesgilla läsare (obs uttrycket!)
en rapp och sanningskär skildring med levande vilja och
nerv. Knappast någon folkbok (dvs en lite romantiserad
folklivsskildring), och absolut ej lämplig för ungdom.”
Det var det brutala i skildringarna av smuts, ohyra,
supandet, slagsmålen, prostitutionen och förnedringen,
som BBL ville bespara de ungdomliga läsarna. Men bokens
hjälte, ”den sega och energiska arbeterskan Gerda” uppskattades av recensenten. Idag skulle boken kunna vara
självskriven som läsning på gymnasiet.
På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek finns även andra
romaner och novellsamlingar av Maria Sandel: Mannen
som reste sig, Vid svältgränsen, Hexdansen och Virveln.

BiS

Böckerna går att beställa, t.ex. via Libris. Den 11 december 2011 bildades också det litterära Maria Sandel Sällskapet i Stockholm. Talare vid första mötet i ABF-huset
var socialdemokraten Anne-Marie Lindgren och författaren Lena Kallenberg, en av initiativtagarna.

Mats Myrstener
Främsta källor: Jimmy Vulovic: Ensamhet och gemenskap i förvandling :
vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner
(2009), Alexandra Borg: En vildmark av sten : Stockholm i litteraturen
1897-1916 (2011), Örjan Lindberger: Norrbott- ningen som blev europé
(1986), Birgit Munkhammar: Hemligskrivaren (2000), De skrev för livet :
Moa och de svenska kvinnliga arbetarförfattarna (2009), Vardagsslit och
drömmars språk (1981), Förklädd : reportage (1995).

årsmöte 2012

Årsmötet hålls den 10 mars i Fisksätra bibliotek, Nacka
Årsmötesförhandlingar kl 10-13 (vid behov fortsätter vi kl. 15.30-17).
Kaffe/te och smörgås serveras kl. 13. Efteråt går vi ut och äter.
Öppet möte kl 13.30-15.30

Bibliotek - tid - föränderlighet. Exemplen Fisksätra och Flemingsberg

Lena Lundgren har skrivit om både Fisksätra och Flemingsbergs bibliotek, två bibliotek med stora likheter, men
också stora skillnader. Lena samtalar med bibliotekscheferna Barbro Bolonassos och Karin Andréasson om bibliotekens roll i lokalsamhället.
Även icke medlemmar är välkomna!
För mera information, se BiS hemsida http://foreningenbis.com

BiS jubileumsbok

säljs nu för 20 kr + porto.

Eller passa på att köpa den vid
årsmötet eller Biblioteksdagarna!
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Dagbok: En bibliotekaries vardag
Måndag: Sex på jobbet

En del låntagare känner inga gränser. Vi har en kille som
lånar kopiöst med böcker och verkar se bibliotekspersonalen som sina bästa vänner. Trots att ingen av
oss någonsin berättat något personligt så verkar han se
det som sin plikt att ösa ur
sitt privatliv till oss. Kanske
tror han att hans privatliv är
det enda vi får? Jag blir illa
berörd när han berättar om
olika killar han är kär i och
drar sexskämt.
En annan gång försökte
han bli min vän på facebook.
I går började han berätta
om ett ragg han haft, att
de gjorde det ena men inte
det andra. Jag som slutade i
vården och började jobba på Foto: Wikipedia
bibliotek bland annat för att
komma bort från kontakt med folks genetalier. Jag vill
bara diskutera kåtslag i samtal om DH Lawrence, Charles
Bukowski eller Anai Nin. Därför blir jag generad när låntagare, eller denna enda låntagare, drar sexskämt eller
berättar om sitt senaste raggförsök. Vad kunde ha varit
värre? Om jag hade blivit kåt hade det självklart varit
värre. Eller om jag svarat med egna berättelser.
I samma genre kommer också den gamla damen, en
stammis som varit sjuk och skickat sin son att lämna
böckerna. När damen kom tillbaka frågade hon mig ifall
jag tycker att hennes son är snygg. Öhh, vad svarar man
på något sånt? Jag ville inte riskera att få rykte om att
vara bibliotekarien som pratar snygga killar med sina låntagare men jag ville inte heller förolämpa den här gamla
damen genom att säga ”Nej din son är inte snygg”.
Det fick bli en kunden har alltid rätt- situation. Jag
valde att säga att sonen var snygg. Vem vet kanske har
jag bidragit till att ge folkbiblioteken en ny folkligare image.

Tisdag: Att fortsätta vara rock’n roll

I går kväll när jag åkte bussen hem tillsammans med en
kollega pratade vi om hur chefer förstörde rockkonserter
bara genom sin närvaro. För hur rock’n roll är man som
chef? Vad skulle hända med mig om jag blev chef?
Nu förtiden kan man ju låtsas en hel massa och komma
undan med det. Moderaterna låtsas att de är arbetarpartiet och cheferna tror att de är rock’n roll och enkla bara
för att betalar några tusenlappar för att få sittplats på
rockkonsert. Med sin förnumstiga närvaro lägger de sordin på hela stämningen. De förstör hela festen. Frågan är
varför jag har anmält mig till chefskursen. Eftersom jag
är en finne i röven på de chefer jag har så har jag svårt
att tro att jag blir antagen. Men jag har ändå anmält mig
och det är lite märkligt. Jag förstår mig inte alltid på mig
själv. Kanske för att jag är trött på att supa mig full offentligt.

Jag tycker också att biblioteken har chefer med obefintlig kultursyn och tror att jag skulle klara jobbet bättre
än många av dem som spökar i branschen nu. Det kan väl
inte vara så svårt.
I dag har vår skrivare gått sönder! Så skönt att slippa
höra detta ständiga surr i mitt
höger öra. Våra utskrifter är billigast i stan så till oss kommer
skumma människor från skumma
klubbar och skriver ut hundratals
affischer som de sedan klistrar
upp på elskåp över hela stan.
Resten av utskrifterna är för Ryan
Air biljetter för folk som tycker
att det är viktigare att få åka på
billig semester än att flygplansbesättningen ska ha riktigt betalt.
Själv vill jag handla med företag
som har kollektivavtal och tycker
väl egentligen att alla flyg skulle
vara dyrare eftersom det inte är
något vidare för miljön. Hoppas det dröjer länge tills
skrivaren blir lagad.

Onsdag: Kvinnan som talade med
väggar

I dag hade vi LSG. Under frågan verksamhet fanns något
som hette Kvinnomässa. Vår sektorchef, som inte på
något sätt visat intresse för vår verksamhet hade anordnat en kvinnomässa. Där hade det varit gynekologer och
pratat och företagare i hälsa visat sina produkter. Jag
ifrågasatte att Fritid Kultur stått för något sådant här.
Varför handlade det inte om kultur? Jag frågade ifall det
var politikerna som gett uppdraget. Men sektorchefen sa
att det var något hon haft med sig från sitt förra jobb. Att
politikerna inte hade något med det att göra. Vi har inte
haft något med det att göra. Cheferna har således stulit
pengar ifrån oss för att själva få en fjäder i hatten. De
tyckte det var billigt, 30.000 kronor. Hade jag fått 30.000
till programverksamhet för ett år hade jag varit glad. En
annan facklig representant, tyvärr från mitt eget fack
sa: ”Men är det inte kultur om kvinnor träffas?”
De finns något i den rådande borgerliga maktretoriken
där allt blir lika viktigt eller lika oviktigt. Det är ju som
att de som tar dumma beslut skyddar sig bakom att alla
som säger emot har någon störning. Som att det fanns
ett självklart samband mellan position och intelligens.
Vi är pöbeln som ska hanteras vare sig det gäller att få
klarhet i 30.000 kronor som stulits från vår budget eller
ifall det gäller om adliga utrikesministrar kan anklagas
för folkrättsbrott. Vad allt handlar om verkar vara att de
som bestämmer ska få bestämma i fred. En självklar konsekvens av de växande klassklyftorna.

Lovely Laura
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