
 
Biblioteksfrågor på sociala forum i Bamako 2006 och Nairobi 2007
Biblioteksverkstad på WSF i Bamako 2006 
År 2006 anordnas Världens sociala forum (WSF)  för ovanlighetens skull på tre olika ställen, d.v.s. i Caracas (Venezuela), Bamako (Mali) och Karachi (Pakistan). 
I Bamako och Caracas går WSF planenligt av stapeln i slutet av januari, ungefär samtidigt som företagschefer, politiker och popsångare traditionellt brukar mötas i  Davos (Schweiz) på  Världens ekonomiska forum (WEF). Däremot har Karachi-forumet uppskjutits med åtminstone två måndare till följd av jordbävningen i oktober, eftersom många av de aktiva arrangörerna är involverade i räddnings- och hjälpaktioner.
Under  WSF in Bamako 19-23 januari 2006 anordnar “Nätverksinstitutet för global demokratisering” (NIGD, www.nigd.org)  en   Library Workshop på temat: Bibliotekens roll i WSF-processen. WSF-processen är en samlande beteckning på globala, regionala, nationella och lokala sociala fora som har ägt och äger rum sedan WSF I  i Porto Alegre (Brasilien) i januari 2001. 
Biblioteksverkstaden i Bamako ska ta upp och försöka besvara följande frågor:
Hur höja biblioteksmedvetandet i  WSF-processen? 
Hur höja WSF-medvetetandet hos biblioteksfolket? 
Spridning av WSF-information via bibliotek: metoder, praktiska lösningar. 
Dokumentation av WSF i folkbiblioteken: projektstrategier, organisation och finansiering. 
Vidare består biblioteksverkstadens uppgift i att initiera förberedelserna av en större bibliotekskonfererens under WSF i Nairobi år 2007. 


Introduktion till biblioteksverkstaden i Bamako
WSF-information via folkbiblioteken 
Folkbibliotekets demokratiska idé är att tillhandahålla all information utan dröjsmål åt alla människor. Demokratin förutsätter ett väl utvecklat, modernt bibliotekssystem.   Väl utvecklat innebär att samhället har  investerat och fortsätter att investera i sitt bibliotekssystem.  Modernt betyder i detta sammanhang, att internet uppfattas som en ny gren på bibliotekets växande stam.
1. Medborgarna bör få veta om WSF via biblioteken
Folkbibliotekens historia och demokratiseringen är oskiljbara processer, men hittills har  demokratiseringen främst varit en process inom enskilda nationer. Idag står mänskligheten inför en ny utmaning: vi  behöver    demokratiska institutioner på globalplanet. Och WSF är ett av flera hoppingivande tecken på att begreppen “globalt medborgarsamhälle” och “global offentlighet” håller på att fyllas med mening och innehåll. 
Vilken roll spelar biblioteken i denna process? 
Bibliotekens roll är nödvändigtvis något motsägelsefull. Biblioteksinstitutionen tenderar av olika tvingande skäl att anpassa sig till den rådande politiska linjen och ger sålunda ofta upp sin självständighet. Å andra sidan har biblioteksföreningar i olika länder och inte minst IFLA (International Federation of bibliotek Associations, www.ifla.org) stakat ut en egen position genom sina ställningstaganden om den intellektuella friheten, förvaltningen av internet (internet governance) och WTO-avtalen  angående tjänstehandel (GATS) och intellektuell egendom (TRIPS). 
Också EBLIDA (European Bureau of bibliotek och Documentation Associations, www.eblida.org) har i skarpa ordalag kritiserat WTO-avtalen.  I ett dokument från september påpekar EBLIDA, att  TRIPS-avtalet står helt i strid med  yrkesbibliotekariernas värderingar. 
Följaktligen har biblioteksföreningarna en hel del gemensamt med  medborgarorganisationerna i WSF.  
Förslag 1: WSF-aktivister och bibliotekarier borde tillsammans börja producera informationspaket (artiklar, böcker, webblänkar, e-böcker mm.) om  WSF för distribution via folkbiblioteken. 
Förslag 2: Inrätta "WSF-hörnor" i biblioteken. Ordna föreläsningar, diskussioner och utställningar. 

2. Bibliotekarier på WSF 
Som enskilda medborgare har LIS (Library and Information Specialists) mycket att ge  WSF-processen, och de har också mycket att få.  Detsamma gäller biblioteksföreningarna i olika länder, regionala biblioteksorganisationer typ  EBLIDA och naturligtvis IFLA. 
Under WSF IV i Mumbai (2004) höll  Network Institute for Global Democratization (NIGD) tillsammans med bibliotekarier från Mumbai och hela Indien ett workshop om bibliotekens roll i demokratiseringen av informationen. Huvudtalare var IFLA-ordföranden Kay Raseroka från  Botswana. Kay Raseroka uppmanade alla bibliotekarier att delta  i WSF  och att börja  dokumentera det sociala forumets  talrika evenemang i sina bibliotek (läs mer om bibliotekskonferensen i Mumbai  via webbsidan www.nigd.org/libraries/mumbai).
Biblioteksverkstaden i Bamako i januari 2006 har till uppgift att vidareutveckla dessa idéer. 
Förslag 3 Arrangera flera och mer ambitiösa biblioteksrelaterade evenemang under WSF i Nairobi år 2007. 
3. Dokumentation av WSF i folkbiblioteken 
Dokumentationen av WSF är en stor utmaning. Journalister, som kommer till WSF för att bevaka det för sina medier, förmår bara raportera en bråkdel av alla kunskapsprocesser och diskussioner. WSF bör dokumenteras professionellt av bibliotekarier såsom Kay Raseroka föreslog under WSF IV i Mumbai. Endast genom att förankra sig stadigt i världens folkbibliotek kan WSF garantera sin kontinuitet och nå ut till gräsrötterna. Låt medborgarorganisationerna och biblioteksföreningarna i samarbete skapa en utförlig, utsökt och politiskt neutral information om  WSF via biblioteken! 
Förslag 4 Inbjud representanter för IFLA att delta i  WSF:s internationella råd.
 Skrivet på engelska och fritt översatt till svenska av Mikael Böök ; följs upp på webben via sidan www.nigd.org/libraries/bamako-nairobi 





