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BOOKS ACROSS THE BORDERS

Ett EU –projekt i samarbete mellan:
Lidköpings stadsbibliotek
Mayo County library, Irland
Local government partner i Pakistan

Medverkar i projektet gör även Skara stifts-.och landsbibliotek samt ev. Agenda 21 kontoret i
Lidköping

Total projektkostnad: 461.540 euro (3.962.242 sek)
65 % bidrag från EU – programmet Asia-Urbs
35 % egeninsats

Övergripande mål för Asia-Urbs:
1. Att förstärka EU:s delaktighet i den sociala och ekonomiska utvecklingen av länderna i Asien

genom stöd till asiatiska myndigheters ansökningar  om bidrag för utvecklingsarbete
2. Att bidra till ökat förståelse och ett ökat samarbete mellan lokala myndigheter i Asien och Europa

Prioriterade målgrupper för projekten är kvinnor, fattiga stadsbor, bostadslösa, gatubarn och andra
socialt och ekonomiskt missgynnade grupper

BAKGRUND

Lidköpings u-landsförening bedriver sedan 10 år ett SIDA-stött skolprojekt i Pakistan. Eleverna utgörs
av f.d. livegna barn som varit slavarbetare inom tegeltillverkning, mattknytning, inom jordbruket mm.
Projektet bedrivs i samarbete med en inhemsk organisation BLLF-P (Bonded Labour Liberation Front
of Pakistan) och en svensk självständig, organisation BLLF-Sweden..  BLLF i Pakistan har sedan 25
år arbetat med att försöka utrota slavarbete och förbättra arbetsförhållanden och löner för f d
slavarbetarfamiljer. Skolverksamheten är en mycket viktig del i BLLF:s arbete men de saknar resurser
att själv driva skolor. Skolverksamheten  startade först när de fick svenskt stöd.  BLLF är religiöst och
partipolitiskt obundet. Organisationen har t ex  medlemmar  som är kristna, muslimer och i vissa
områden även hinduer. Skolorna finns i alla fyra provinserna: Punjab, Baluchistan, Sind och  NWFP
(North West Frontier Province).  De styrs av lokala föräldrakommittér i nära samarbete med  BLLF-
organisationen på distrikts och provinsnivå. De har egen lärarutbildning som sker centralt.

Projektet inleddes 1990 med 5 skolor. Idag har organisationen ca 200 skolor med omkring 10 000
elever. De omfattar åk 1-5. Eleverna deltar i den statliga åk 5-examen och uppmuntras att studera
vidare i privata eller statliga skolor men bara en del av eleverna får den möjligheten. Statliga skolor tar
enbart ut en mindre summa  som  skolavgift men föräldrarna måste betala skoluniform, böcker och
diverse andra avgifter. Får många  familjer blir detta för kostsamt. Traditionellt väljer då ofta
föräldrarna att satsa på pojkarna i familjen, de som ska försörja föräldrarna när de bli gamla. Dessutom
får flickor i denna kultur oftast inte resa till skolor som ligger en bit från hemmet.

BLLF:s skolor är oerhört enkla. Barnen sitter oftast på mattor på gården till ett hem i området.  Vid
regnväder ställs ofta undervisningen in. Utrustningen utgörs av en stol , ett bord och en svart tavla. Det
finns ingen tillgång till andra böcker än de 2-3 obligatoriska läroböckerna som snabbt blir sönderlästa.
Föräldrarna till barnen är ofta analfabeter.

Barnen undervisas i samma ämnen som i de statliga skolorna. Det officiella språket  är urdu och
mestadels sker undervisningen på detta språk. Men urdu är ingenstans barnens modersmål. De talar en
rad olika språk som pashtu, sindhi, baluchichi punjabi mm. Där det finns tillgång till läroböcker på
modersmålet används dessa. Samtidigt sker undervisning i urdu I privatskolorna sker oftast
undervisningen på engelska som är det språk som används av ämbetsmän och jurister bl a.



Enligt pakistansk lag ska alla barn numera få undervisning i engelska från första skolåret. BLLF
försöker genomföra  engelskundervisning  i de skolor som stöds av BLLF men tyvärr har lärarna ofta
mycket dåliga kunskaper i engelska..

En oerhört viktig del av undervisningen är att stärka självkänslan hos dessa ofta så illa behandlade
barn. De får därför lära sig leka, spela teater och arbeta i grupper där man hjälper varandra. Lärarna
motiveras att aldrig slå barnen vilket annars är allmänt förekommande i pakistanska skolor.

Tyvärr är bortfallet av elever stort. Många barn – speciellt flickor – lämnar skolan efter ett par år.
Föräldrarna tycker att det räcker med 2 års undervisning, de tycker då att de kan ju läsa och skriva.
Men kunskapen att skriva och läsa annat än mycket enkel text glöms snabbt bort när det inte finns
några böcker och man inte har råd att köpa en tidning

Offentliga bibliotek finns i de stora städerna men inte i de områden där de fattiga barnen bor och
dessutom aldrig på landsbygden. Kasttänkandet är mycket starkt och fattiga barn är knappast
välkomna i de offentliga biblioteken.

Varken bland barn eller vuxna i Pakistan finns vana att läsa böcker. I en del statliga skolor finns
böcker, men de finns förvarade i låsta skåp. Även på barnavdelningen på Punjab Library i Lahore står
barnböckerna i låsta glasskåp. De barn som vill låna en bok måste söka upp boken i kortkatalogen och
sedan be bibliotekarien att hämta fram boken..

HUVUDPROJEKT

I de små socken- och föreningsbiblioteken som fanns i Sverige ända fram till 70-talet fanns från början
inga barnböcker alls och senare ett klart otillräckligt bestånd. Länsbiblioteken lånade då ut s.k.
vandringsbibliotek – både vuxen-och barnböcker som fick stanna på kommunbiblioteket under 3-6
månader och därefter byttes ut mot nya böcker. Fortfarande stöttar kommunbiblioteken förskolor och
skolor med bokdepositioner som regelbundet byts ut.

En variant av denna modell föreslås i projektet att införas i Pakistan.

1. Alla BLLF skolor ska få vandringsbibliotek som regelbundet byts ut
2. Alla lärare ska få undervisning i engelska
3. Alla lärare ska motiveras till att använda böckerna inte bara till att läsa utan också för att utveckla

kunskapen i det egna språket genom att diskutera, dramatisera, återberätta m.m. på det sätt som
man arbetar i svenska skolor.

Mål för projektet
- Att förbättra barnens möjligheter till fortsatt utbildning
- Att ge dem redskap för att söka information också efter skoltiden. Även här behövs förståelsen för

det livslånga lärandet.
- Involvera familjerna i projektet – speciellt kvinnorna
- Öka kunskapen om miljöfrågor genom att samarbeta med ett EU stött miljöprojekt i Peshawar.

På myndighetsnivå i Pakistan
- Skapa medvetande om barns behov
- Visa hur bibliotek kan arbeta

På gräsrotsnivå
- Höja kvaliteten på skolundervisningen
- Öka det sociala medvetandet
- Öka läskunskapen



- Stärka barnens självkänsla (undervisning i FN s deklaration om barns rättigheter)

Genomförande:

Projektet påbörjas förhoppningsvis 1 juli 2001.  Temperaturen  kan ligga runt 45 –50 grader. Då bör r
förberedelserna påbörjas under ledning av  den koordinatorn i Pakistan som kommer att leda projektet:
Han kommer att anställas omedelbart projektet beviljats..
- En erfaren och litteraturintresserad lärare och en bibliotekarie i Pakistan köper  in böcker för

ungefär hälften av den summa som avsatts i budgeten. Böckerna skickas till bokbindare för att
bindas i starkast möjliga band. Böckerna ska till största delen vara skönlitterära berättelser för barn
men också enkla faktaböcker. De flesta ska vara på urdu och en mindre del på enkel engelska. Om
det finns barnböcker på de lokala språken köps även sådana in.

- Kontor hyrs och utrustas i Peshawar
- 
I Lidköpings finns en lärare som periodvids bott och arbetat i Pakistan sedan 1987. Hon kommer att
anställas som pedagogisk rådgivare under projekttiden – en uppgift som hon haft tidigare på uppdrag
av Lidköpings u-landsförening. Hon kommer att arbeta i Pakistan under fyra 4-månadersperioder
2001-2003.

En bibliotekarie  kommer att arbeta i Pakistan under 1-2 månader hösten 2001, våren 2002 och våren
2003.

Projektet bygger på önskemål från BLLF i Pakistan
Provinsledningen i Frontier, såväl som representanter för den nationells styrelsen i BLLF Pakistan, där
också lärarrepresentanter ingår, har kunnat bidra med synpunkter och önskemål under hela
planeringstiden.

I BLLF:s skolorganisation finns så kallade animatorer. De flesta av dem är ursprungligen BLLFlärare
De har som speciellt uppdrag att utveckla skolarbetet och att samarbeta nära med föräldrakommiéerna.
Dessa s.k. animatorer har fått och får utbildning som de ska föra vidare till skolorna. Varje animator
har ansvar för ett visst geografiskt område.

Animatorerna får bl a utbildning i:
- att använda böcker för att diskutera attityder och värderingar
- att öka läsförståelsen bl a genom muntligt berättande, att ställa frågor till texten etc
- att utveckla tankar och funderingar i anslutning till texterna genom att dramatisera och utveckla

dramer t ex genom att själva fortsätta och visa på:Vad hände sen?
- att låta barnen skriva korta berättelser själva – men anknytning till böckerna
- att visa hur bokläsning vidgar världen, ge en ingång till livslångt lärande och att detta gäller

skönlitterära böcker såväl som faktaböcker.
- att lära barnen behandla böckerna varligt. Böckerna är en gemensam egendom som ska användas

av många.

Ett av BLLF:s är  mål är att utveckla  demokratin i det  pakistanska samhället på fredlig väg. Det är
viktigt att börja med barnen och med lärarna som ju påverkar barnen. Barnen lever i storfamiljer och
tar med sig kunskaperna hem till föräldrar, syskon och släktingar. Animatorerna driver dessa samtal
vidare i föräldragrupperna. Denna lärarutbildning kommer att pågå hela projekttiden men är mest
intensiv i inledningen. BMK kommer att besöka alla skolor under projekttiden.

Efter en inledande utbildning på 3-4 veckor börjar böckerna skickas ut till skolorna. Under hösten
2001 får alla skolor i Frontier provinsen lådor med böcker. De stannar i varje skola 3 månader och
därefter byter skolorna böcker efter ett uppgjort  cirkulationsschema. SN organiserar denna första
cirkulation samt lär upp ansvarig (troligen en lärare) hur man enkelt katalogiserar böcker



2002
I projektet ingår utbildning i engelska och pedagogik som en viktig del. Alla BLLF-lärare ska få
utbildning i engelska. Projektet är ju även ett demokratiseringsprojekt och ett  projekt som ska vidga
världen för barnen och deras föräldrar. Kunskap i engelska är nödvändigt. Bättre utbildning i engelska
minskar också klyftorna mellan dessa barn från fattiga  familjer och de barn som får gå i privatskolor

Sex utbildade lärare i engelska anställs. Deras anställning inleds med utbildning,
ledd av BMK  tillsammans med representanter för BLLF  i:
1. Grunden för all utbildning är FNs deklaration om barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Alla

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
2      BLLFs historia och målet för BLLFs arbete
 3    En pedagogik som i första hand går ut på att barnen ska lära sig att tala språket, men också att läsa
och förstå vad de läser.

Engelsklärarna kommer troligen från en helt annan samhällsklass än de lärare som de ska undervisa.
Dessa har ofta själva en bakgrund som ligger nära elevernas.  Pakistan är ett mycket segregerat
samhälle där många i de priviligierade grupperna inte vet något om de lägre kasternas liv.

Undervisningen i statliga pakistanska skolor är mycket gammalmodig. Barnen upprepar ofta i korus
efter läraren och man bryr sig inte om att kontrollera om de förstår vad de läser. Dialoger och små
samtal på engelska förekommer inte även om läroböckerna innehåller sådana.

Våren 2002 börjar engelsklärarna sitt arbete. Lärarna vid BLLF skolor delas in i grupper om 6-10
lärare Varje grupp får undervisning i engelska 2 em/vecka under 2 veckor. Därefter görs  ett uppehåll
på 6 veckor varefter de åter får undervisning under 2 veckor. En bandspelare och en kurs i engelska
planeras att köpas in till varje lärare. Dessa uppmuntras att öva själva under mellantiden gärna
tillsammans. Lärarna kommer efter skoltid så att inga skolor behöver stängas under utbildningstiden.
De får sina resor betalda men ingen annan ersättning.
Undervisningen pågår under hela projekttiden .

Under 2002 och våren 2003 utvecklas projektet till att omfatta övriga provinser. Kontoren – totalt sex
utrustas. Böcker köps in och iordningställs. Cirkulationen i övriga provinser organiseras. Lärarna får
regelbunden utbildning under hela projekttiden.

Under 2003 kommer lärarna att träffas för att utbyta erfarenhet och diskutera hur man fortsätter när
EU-pengarna upphör.

När projektet är avslutat kommer att på varje kontor finnas:
- Utrustning
- En animator som fungerar som garant för att projekt lever vidare
- En PC som ett antal av BLLF:s funktionärer lärt sig använda och som också har ett enkelt

katalogsystem för biblioteksböckerna.

Förväntat resultat av projektet:
- Utveckling av attityder och värderingar till  andra människor
- En förståelse för nyttan av livslångt lärande
- Ökad läskunnighet
- Bättre pedagogik
- Förbättrade kunskaper i engelska
- Fler barn fortsätter skolan efter åk 5
- Färre barn lämnar skolan redan efter 2 år.
- De offentliga biblioteken blir mer tillgängliga



Efter projektets avslutande kan det vara svårt att får cirkulationen av böcker att fortsätta. Men då finns
så många böcker att varje skola kan få ett litet skolbibliotek. Animatorernas uppgift blir att verka för
att varje skola försöker samla in pengar till köpa in böcker till skolbiblioteket i fortsättningen..

Ovanstående projekt planerades med utgångspunkt i Asia Urbs 1 st call. eftersom 2 nd call var mycket
försenat. Det skulle ha kommit under februari/mars men kom först under november.
I de nya kriterierna fanns en mycket stor förändring. Man hade lagt in en minimikostnad för
ansökningar. Tidigare fanns bara en maximikostnad.

Ovanstående huvudprojekt beräknas kosta 2.6 miljoner sek. – inklusive kostnader i Irland och Sverige.
Nu måste projektet utökats till ca 4 miljoner sek.
Planeringen av denna utökning är påbörjade men inte helt klar.
Följande diskuteras:

1. Att ge de flickor som fortsatt studera efter åk 5 möjligheter till regelbundna möten – gärna i form
av studiecirklar.

2. Att i samarbete med Agenda 21 kontoret i Lidköping utveckla ett miljöprojekt i skolorna och
bland barnens föräldrar
a. trädplanering
b. utnyttjande av solenergi med mycket enkla medel

3. Att utveckla biblioteksprojektet till att även omfatta en del statliga skolor
4. Att utveckla samarbetet med de offentliga biblioteken i Pakistan. Dessa kommer att inbjudas till

de konferenser som anordnas med anledning av projekten.

EU kräver att alla projekt som de delfinansiera får stor uppmärksamhet i de olika länderna. Därför
kommer pengar att avsättas till utställningar, broschyrer, hemsidor o.dyl.
Vidare planeras utbyte mellan biblioteken i Lidköping, Skara och Mayo.


