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Världsbiblioteket tipsar om böcker 
www.solidaritetshuset.nu

Waltic i Stockholm
Sommarens och årets stora litterära händelse här i Sverige är 
naturligtvis Waltic, Writers’ and Literary Translators’ International 
Congress den 29 juni till 2 juli i Folkets 
hus Stockholm. 

Den gästas av en rad spännande för-
fattare. Vi nämner bara några: Mia 
Couto (Moçambique), Calixthe Beyala 
(Kamerun), Tsitsi Dangerembga (Zim-
babwe), Assia Djebar (Algeriet), Uzo-
dinma Iweala (Nigeria/USA), Gcina 
Mhlope (Sydafrika), Binyavanga Wai-
naina (Kenya), Karin Barber (forskar 
om yorubafolkets litteratur från västra 
Nigeria), Abdelkader Benali (Marocko/
Nederländerna) och Nawal El Saadawi 
(Egypten). 

Mer information och ett utförligt 
program finns på www.waltic.com. Men 
håll också utkik efter alla intressanta 
bredvidarrangemang med Waltic-för-
fattare ute på stan under den här perio-
den!

Häng med i hängmattan
Så några tips för hängmattan i sommar: 
Äntligen har den kommit, något för-
senad (vi tipsade om den redan 2006), 
prisbelönt och kritikerhyllad, Snabb-
köpet Rastlös (Tranan förlag), en im-
ponerande skröna från Johannesburg 
under den omvälvande omdaningen av 
Sydafrik,a skriven av Ivan Vladislavic. 

En riktigt intressant tegelsten är no-
belpristagaren Wole Soyinkas nya själv-
biografiska Du måste ge dig av i gryningen 
(Wahl ström&Widstrand), en fortsättning på den tidigare Aké – 
barndomsåren (W&W, 1983). 

På temat barnsoldater ger Ishmael Beah (Sierra Leone/USA) 
ut Lång väg hem – en barnsoldats berättelse (Prisma förlag). Och 
förra årets succéförfattare Maryse Condé (Guadeloupe) som 

slog igenom så stort med Färden genom 
mangroven (Leopard förlag, 2007) åter-
kommer nu på svenska med den rikt 
illustrerade Där Joliba gör en Krök (Papa-
moscas bokförlag), om två systrars resa 
från Elfenbenskusten till Timbuktu.

Att leva tillsammans i en värld med hiv/
aids. Frågor, svar, fakta och berättelser 
på svenska och engelska om hiv/aids, 
främst för barn och ungdomar.

Detta är ett samarbete mellan Lärar-
förbundet, Vårdförbundet, Zimbabwe 
Teach ers’ Association och Zimbabwe 
Nur ses´Association. Boken finns även 
på engelska och shona för spridning i 
Zimbabwe. 

Läs mer på www.hivaidsbok.se
Political & Economic Dictionary of Africa. 

Om politik och ekonomi i Afrikas samt-
liga 54 länder. Landprofiler, historia, or-
ganisationer och personer presenteras. 
Beställ hos aapi@aapi.com.au

Living with Bad Surroundings: War, His-
tory, and Everyday Moments in Northern 
Uganda. Sverker Finnström, Duke Uni-
versity Press 2008. Om krigets vardag 
och människors kamp för existentiell 
balans och kontroll i en krigszon. 

Författarbesök
Under våren har vi på Världsbiblioteket 
i Solidaritetshuset haft en rad intressan-
ta författarbesök. I skrivande stund är 

Véronique Tadjo (Elfenbenskusten/Sydafrika) på ingång, hög-
aktuell med sin kortroman Drottning Pokou (Leopard förlag). 
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Kärlek i virusets tid
Västvärlden investerar mycket energi och pengar i kampen mot 
aids i Afrika, men västerländska insatser krockar allt för ofta 
med gamla, kulturella föreställningar hos just dem man mest 
vill nå. 
 Kärlek i virusets tid: att hantera relationer och hälsa i Zululand, Anette 
Wickström, Linköpings Universitet, Medicinska institutionen

Etnicitet och svensk hiv-politik
Om hur frågor om migration, etnicitet och rasism hanterats i 
svensk hiv/aids-policy från 1980-talet fram till idag. Här po-
ängteras bl.a vikten av att studera hiv/aids policy i relation till 
en samtida politisk och ekonomisk utveckling.
 Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ’Race’, Gender and Sexu-
ality in Swedish HIV/AIDS Policy. Anna Bredström, Linköping Uni-
versitet. 

Vikten av att bevara våtmarker
Med en växande befolkning och hoten från klimatförändringar 
kommer förvaltningen av jordens naturresurser bli än viktigare. 
Här undersöks hur lokalsamhället, myndigheter, industrier och 
turister uppfattar och värderar olika våtmarker i Kenya.
 Making Sense of Environmental Values: Wetlands in Kenya. Charlotte 
Billgren, Linköpings Universitet, Temainstitutet.

Torv och träd berättar om Afrikas klimat
Genom att analysera 16 000 år gammal torv och träd som 
började växa för cirka 600 år sedan avslöjas hur det gångna 
klimatet varierat i Sydafrika. 
 Late Quaternary climate and environmental change in the summer rain-
fall region of South Africa. Elin Norström, Stockholms universitet, 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. 

Solenergi på landsbygden
En teknisk introduktion till småskaliga system för att utnyttja 
solenergi i landsbygdområden som inte nås av de nationella 
kraftnäten i Afrika.
 Modelling of a Solar Stove: Small Scale Concentrating System With Heat 
Storage: Potential For Cooking In Rural Areas, Zimbabwe. Actor Chi-
kukwa, Norwegian University of Science and Technology.

Nytt ljus på försoningsprocesser
Att berätta sanningen i en försonings-och uppbyggnadsprocess 
kan, i motsats till som allmänt tros, leda till depression, dålig 
hälsa och otrygghet.
 Rethinking Reconciliation: Concepts, Methods, and an Empirical Study 
of Truth Telling and Psychological Health in Rwanda, Karen Brounéus, 
Uppsala Universitet, Institutionen för freds och konfliktforskning

Avhandlingar och uppsatser hitter du på www.diva-portal.org

Nya avhandlingar 
och uppsatser
om Afrika

I april gästades vi av de tre sydafrikanska poeterna Gabeba 
Baderoon, Napo Masheane och Phillippa Yaa de Villiers. Gabe-
ba Baderoon är snart aktuell med en separatvolym dikter på 
Tranans förlag, tolkade till svenska av Roy Isaksson. I väntan på 
utgivningen rekommenderar vi ett urval av dikterna i Karavan, 
Nr 4, 2005. Till exempel den här:

Synvinkel
I köket sträcker hon sig efter det fina rivjärnet
och minns att det ligger i ett annat skåp,
på en annan plats.

På postkontoret fyller hon i adressen
hon har lämnat bakom sig.
Hon river itu blanketten 
och börjar om.
Hennes post följer henne 
likt utsträckta händer.

På himlen på väg hem
svävar en hök orörlig,
förflyttar sig, ändå stilla,
och nålar fast himlen. 

Tolkning Roy Isaksson

Under april månad framträdde även Sindiwe Magona (Sydaf-
rika) här hos oss. Hon är tyvärr inte aktuell med någon ny bok 
på svenska, men missa inte hennes Mödrar emellan (Natur och 
Kultur) från 2002.

Nyhet från nytt förlag
Ytterligare en nyhet från ett alldeles 
nytt förlag: Svante Weyler bokför-
lag ger ut Slut på kritan av Alain Ma-
banckou från Kongo-Brazzaville. 

Romanen om en alkoholiserad 
före detta lärare har vunnit ett stort 
antal internationella priser. Förlaget 
beskriver Mabanckous prosa som 
känslosam som Göran Tunström 
och energisk som Garcia Marquez. 
Nog låter det som den perfekta sommarläsningen...

Alain MabanckouWeyler




