
30 bis 2/2012

Rapport: Västsahara

Nytt nätverk för mångspråk

Efter en period av löst nätverkande kring mångspråkighet i 

olika bibliotekssammanhang, konstaterade undertecknade att 

vi ville se mer samarbete och över huvud taget ett intensifierat 

arbete med mångspråkighet på bibliotek. Vi tyckte att det hände 

för lite, helt enkelt. Över en snabb chatt i oktober kom vi fram 

till att sammankalla en grupp i Stockholms län med omnejd för 

att undersöka om intresset fanns på fler håll. Den geografiska 

begränsningen gjorde vi för att kunna träffas ofta och för att skapa 

möjligheter att rent praktiskt kunna samverka kring till exempel 

programverksamhet. Vi tillfrågade representanter för bibliotek 

i mångspråkiga områden och personer som i övrigt arbetar med 

mångspråk i sin vardag.  

Vid det första mötet framkom tydligt att det fanns behov av ett 

aktivt nätverk. Vi diskuterade gruppens syfte och bland annat 

I början av året skickade BiS 1000 vackert inbundna exemplar av Pojken som levde med 

strutsar till  de västsahariska lägren.

Böckerna har tryckts av Mona Hennings bokförlag Dar Al-Muna i Sverige. De fick följa 

med i Emmaus/Prakatisk Solidaritet container med hjälp till lägren och anlände med 

fartyg till den Algeriska hamnen Oran. Därifrån sändes de två pallarna med böcker 

vidare med lastbil till lägren. Destinationen för de här böckerna var inte skolbiblioteken 

i lägren utan det ockuperade Västsahara.

Det var den dåvarande ministern för de ockuperade områdena Khalil Sidmuhamad som 

önskat många exemplar av boken. 

– Alla behöver läsa boken om Hadara, sade han. Varför? Jo för den handlar om oss. Den 

handlar om en västsaharier som alla hört berättas om.  För oss är hans historia en sån 

uppmuntran. Han växte upp i öknen under svåra umbäranden men gav aldrig upp. 

Likadant är det med oss. För oss symboliserar Hadara det västsahariska folkets envisa 

kamp för ett fritt Västsahara. Därför vill vi att alla som lever i det ockuperade 

Västsahara också får möjlighet att lästa boken. 

 Polisarios representant i Sverige Aliyen Kentaoui har just kommit tillbaka från lägren.

-  De första exemplaren av boken finns redan i det ockuperade Västsahara, säger han. 

Vilka vägar som använts vill vi däremot inte tala om. De som finns kvar kommer att 

skickas i små portioner, då och då, under lång tid. Hur det går till får förbli en hemlighet. 

Det viktigaste är att böckerna kommer fram.

Monica Zak

De nya böckerna är framme

lyftes önskemål om att diskutera konkreta situationer i biblioteks-

vardagen, att fungera som referensgrupp, att dela kunskaper och 

erfarenheter och att exportera programpunkter mellan oss.

Senare möten har diskuterat arrangerande av grundläggande 

språkkurser för personalen, med Internationella bibliotekets 

språkkurs i arabiska som förebild. Vi har också tagit upp prob-

lemet med en alltför homogen yrkeskår, och möjligheter att agera 

påtryckande i frågan. Aktuella evenemang och frågor har också fått 

utrymme.

 Vi hoppas på ökad aktivitet och många goda konkreta samarbeten 

framöver.

Alireza Afshari
Johanna Dalmalm
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