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Att bli påmind - Att få ny kunskap 

De världsomspännande frågorna om mänskliga rättigheter som IFLA arbetar med, ska genomsyra 
idéer, tankar och planering hela vägen till det egna landet, regionen, kommunen och biblioteket. Blir 
delar av detta förankrat i kommun, i nämnd, verksamhet och personalgrupp, så anser jag att 
deltagande i kongressen varit lyckad. 
 
Själv hade jag 3 mål med årets kongressdeltagande:  
* att följa utvecklingen av den nya HBTQ-gruppen som bildats (IFLA LGBTQ Users SIG 
   http://www.ifla.org/lgbtq)  
* att lyssna av världen - Faife, föreläsningar, möten, samtal, sessioner, utställningar och studiebesök 
* samt att förkovra mig i allt som har med ledarskap att göra. Samma dag Lyon-resan påbörjades  
   blev det klart att jag skulle tillträda som chef för Mariestads Stadsbibliotek.  

 
HBTQ och IFLA SIG – Special Interest Group LGBTQ 
Efter 2013-års kongress i Singapore där stora steg togs för att föra fram hbtq-frågor på agendan i 
IFLA-sammanhang, innebar årets kongress i Lyon ytterligare steg framåt. 2013 presenterades ett 
paper på hbtq, innan det var det i stort sett tyst. 2014 presenteras 8 paper. Det första officiella 
arbetsmötet i den nybildade LGBTQ Users SIG var session 92 - 
http://conference.ifla.org/ifla80/node/309. 

Denna SIG är s.k. sponsrad av Acquisition and development, en sektion som i sin tur hör till divisionen 
Library collections. Arbetet innebär att allt som ett bibliotek har ansvar för i övriga frågor gäller även 
hbtq-frågor, d.v.s. samlingar, service, bemötande och ett av det viktigast - belysa det osynliggjorda. 
Ett tjugotal personer samlades i ett spännande möte där förutsättningar för hur arbetet kan 
struktureras och utvecklas diskuterades. 

http://www.ifla.org/lgbtq
http://conference.ifla.org/ifla80/node/309
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 Ett dokument av vad Hbtq-gruppens uppgift är började snabbt ta form. Gruppens arbete ska 
genomsyras av öppenhet och en strävan att "share the info", eftersom det gagnar alla parter. Några 
av de samtalsämnen som diskuterades var: 

 Hur samverkan med andra delar av IFLA kan utvecklas 

 Användandet av olika forum, IFLA och andra 

 Att skapa en slags verktygslåda för aktörer i olika länder. Tanken är att fritt använda den i 
främjandet av hbtq-frågor ur ett mänskliga rättigheters-perspektiv, hur en kan utveckla sin 
verksamhet och verka mer inkluderande, men även tackla frågor och motstånd lokalt och 
nationellt på olika nivåer.  

 Hur vi kan hitta samarbetspartners inför nästa års kongress i Sydafrika 

Dagen därpå presenterades 8 paper från 5 länder i Conference session 151: Addressing the silence: 
How libraries can serve their LGBTQ users. Ingångarna i ämnet är vitt skilda vilket visar på vikten av 
vidare utforskning och belysning av frågorna.  

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/367.html 
https://www.facebook.com/groups/617623038283547/?fref=ts 

 

           
Presenterande och sammankallande i LGBTQ-SIG.                   Ytterligare ett av 8 paper. Martin Morris, Canada och 

Från Umeå bibliotek gör Christer Edeholt och Maria                    K.R. Roberto, USA.                
Lindgren en mycket fin presentation. 
                                                                                     

Lyssna av världen 
Tal och framföranden i stora sammanhang kan ibland kännas svåråtkomliga. I Lyon var det flera 
talare vars ord gjorde starkt intryck, bland andra IFLAs president Sinikka Sipiläs. Den talade om hur 
ett starkt samhälle är byggt av starka samhällsmedborgare som är utbildade, välinformerade och som 
framförallt är aktiva. Genomgripande innebär det att främja lika rättigheter för alla och det är här 
biblioteken träder in. Sedan följer hela veckans upplevelser och kunskapsinhämtning i stora mått: att 
datanördars läsning av fantasylitteratur kan leda till teknikutveckling för barn på bibliotek, Makers 
space, Journey of change, Familjefokus, Print disabilities, ”Context is da shit”, Social inclusion and 
universal access, Legotheque, Moocs, Library Advocacy Unleashed, Posters, Move with change. 
 
Under kongressens gång presenterades även The Lyon Declaration som tar ställning för att en utökad 
tillgång till information och kunskap stödjer hållbar utveckling och förbättrar människors livsvillkor. 
Den överlämnas nu till FN med förhoppning om att inkorporeras i 2015-års post-agenda i 
utvecklingsfrågor.  http://www.lyondeclaration.org/  
 

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/367.html
https://www.facebook.com/groups/617623038283547/?fref=ts
http://www.lyondeclaration.org/
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Ledarskap 
Som nytillträdd bibliotekschef samtalade jag med en lång rad personer om just uppdraget att leda 
och utveckla ett folkbibliotek i Sverige idag. Aktuell och intressant var sessionen om ledarskap: 
Leadership Session 225  http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/444.html. 

Sessionens upplägg som på ytan kan te sig relativt enkelt öppnade upp för nya och fördjupade 
diskussioner om ledarskap och arbetsgrupputveckling på ett för mig mycket lärorikt vis. Detta, 
tillsammans med flera diskussioner med andra bibliotekschefer, men även personer i vitt skilda 
positioner, gav både nya kunskaper och mod att tackla det betydelsefulla och utmanande uppdraget 
som bibliotekschef. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att IFLA är en världsomspännande organisation som visserligen har en 
komplex och hierarkisk struktur, men den driver ett betydelsefullt och fint arbete. Som alla som 
deltagit i en IFLA-kongress känner till, så bjuds det ett digert program. Därtill får en intryck och 
möjligheter till möten och samverkan på ett unikt sätt. Planeras dagarna noga kan en lämna 
kongressen med oerhört mycket ny kunskap och nya kontakter.  

Tack till Svensk biblioteksförening och tack till alla som delade med sig av erfarenheter och 
kunnande. 

http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/444.html

