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— 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.

När de första strutsböckerna 
kom till ett skolbibliotek.

Hon hade kommit med bokbussen 
Bubisher som stannat utanför skolan 
och hon hade de första strutsböck-
erna och lärarhandledningarna i fam-
nen.

Mohammed som lagt beslag på den 
första boken stirrade på omslaget, 
öppnade boken, bläddrade och bör-
jade 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 Ha-
dara, 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. 

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 skolbiblio-
teket, 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 bilder-
böcker för småbarn och serietidning-
en de kan klara av att läsa.

När de nu ser att bibliotekarien 
Kabara från bokbussen kommer in 

med strutsboken på arabiska vill alla 
läsa den. Lika stort intresse väcker 
lärarhandledningen till boken som 
hon har med sig, det är en handled-
ning på 20 sidor som visar hur sven-
ska elever arbetat med strutsboken, 
ritat, skrivit dikter och brev till Ha-
dara och Hadaras son. Ett uppslag är 
fakta om strutsar.
 
Eftersom det blir dragkamp om hand-
ledningen delar skolans egen biblio-
tekarie Ahmed in eleverna i grupper 
så att de kan läsa tillsammans, De tit-
tar 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 upp-
flugna 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.
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— Den här handboken kommer att in-
spirera både mig och lärarna på sko-
lan att arbeta med boken om Hadara, 
sade skolans bibliotekarie Ahmed se-
dan 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 Ha-
dara 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 bus-
sen och låna. Det går kanske i Span-
ien 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 be-
sök 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 lå-
nar och tar hem. Och vi får tillbaka 
böckerna.

När skolbiblioteket är stängt och Ka-

mara gör sig beredd att gå till bok-
bussen och åka tillbaka till folkbibli-
oteket 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.
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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 ver-
sionen 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 männi-
skor. Som skulle leda fram till en debutbok 1971 
och så småningom till det karaktäristiska förfat-
tarskapet med start i boken Äventyret och indian-
erna (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 utväx-
lades brev över haven, på spanska, eftersom elev-
erna 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 Lite-
rary Supplement! Snart översattes den till spanska 
och kunaindianernas språk och började användas 
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