WLIC 2016
Et af hovedtemaerne på årets WLIC var The Sustainable Development Goals.
I 2015 vedtog FN 17 målbare udviklingsmål. Målene er en række indsatsområder, som man vil
arbejde med internationalt for at opnå et bedre samfund med højere lighed på en række områder.
De rækker fra bekæmpelse af fattigdom og forurening til lige adgang til undervisning, lægehjælp og
ordentlige arbejdsforhold, samt lighed mellem forskellige etniske grupper og køn i de enkelte lande
og mellem lande.
Adgang til information er ikke een ting. Der er mange trin der skal tages før et menneske har
adgang til og kan anvende information - strøm, net, grej, indhold, information literacy. Det er en
lang proces og ingen af delene kan undværes
Min sektion - Library Services for people with special needs (LSN) - er dybt investeret i disse mål og
især på de områder, hvor der tales om lige adgang fysisk, digitalt og mentalt for brugere med
særlige behov.
For selv når de basale mål er opfyldt er der grupper af mennesker, der ikke er sikret de samme
muligheder enten på grund af fysiske, psykiske eller systemiske problematikker.
LSN arbejder derfor også sammen med FN om at få organiseret relevant research med henblik på at
lave en bibliografi eller andre værktøjer der kan understøtte FN’s arbejde med at tilgodese særlige
brugergrupper i arbejdet med målene.

Section work!
LSNs Guidelines og best practices for biblioteksbetjening af ordblinde er blevet opdateret og
oversat til 6 sprog. Vores tjekliste er oversat til 5 sprog og vi arbejder på at oversætte den til flere af
de officielle IFLA-sprog og på højtryk på at få dem formidlet på de nationale niveauer.
Blandt andet har vi i Danmark, i samarbejde med DB, fået Guidelines trykt og distribueret på DB’s
årsmøde og udsendt til alle kulturudvalg og bibliotekssystemer i Danmark. Vi arbejder på i
samarbejde med Centralbibliotekerne at få mulighed for at lave en temadag med udgangspunkt i
disse guidelines og hvordan man kan gøre betjeningen af læsesvage brugere nemmere for både
brugerne og personalet.

På årets konference havde vi focus på vores nye projekt Guidelines for Library Services to People
Experiencing Homelessness or Unstable Living Conditions.
54 biblioteker fra hele verden har bidraget til projektet og derudover har vi involveret andre
faggrupper som psykologer og socialarbejdere for at få et helt billede af problematikkerne. På årets
konference holdt sektionen en session med biblioteksbetjening af hjemløse som tema. Sessionen
var med 290 deltagere meget velbesøgt og omkring 50 deltagere meldte sig efterfølgende til at

hjælpe med at gennemgå den færdige rapport og efterfølgende udbrede den i deres faglige og
nationale sammenhænge.

Accessibility
Som et andet ben af sektionens arbejde, prøver vi også at gøre IFLA’s egne tiltag mere
brugervenlige. Her har vi for eksempel udarbejdet en vejledning til IFLA i at vælge faciliteter der er
handicapvenlige.
Men arbejdet slutter ikke her. For at konferencen er tilgængelig for personer med handicap er det
nødvendigt at oplyse oplægsholdere om problematikker vedrørende forskellige formater, video,
grafmateriale, og uddanne oplægsholderne i hvordan de kan tilgodese personer med særlige behov
i publikum.
Sektionen arbejder også på anbefalinger til IFLA og andre sektioner og interessegrupper i at lave
tilgængelig struktur og tilgængelige formater på egen hjemmeside, i den officielle konference-app,
mm.
Arbejdet skal også udmunde I et konferenceprogram til WLIC 2017 om accesibility to librarys and
events.

Alt det andet…
Ud over arbejdet i sektionen, deltog jeg masser af spændende faglige oplæg om de emner og
projekter der optager biblioteker og biblioteker i forskellige lande og forskellige sektorer.
Det er utroligt så meget man kan få rusket op i sine egne faglige sandheder, når man diskuterer
emner med folk med en hel anden faglig og personlig baggrund. Jeg anser det for en uddannelse i
at genoverveje egne ståsteder at deltage i det internationale arbejde, og jeg vil opfordre alle til at
involvere sig hvor de har mulighed.
Til sidst vil jeg gerne afslutte med min uforbeholdne tak til Edvard Pedersens Biblioteksfond for at
have givet mig muligheden for at bidrage til det internationale arbejde i IFLA.

