
IFLA Gothenburg 2010: Open Access to
knowledge -promoting sustainable progress
Posted on 11.10.2010 by lhuovine

Finnairin kone tiistaiaamuna 10. 8. Helsingistä Göteborgiin oli varsinainen IFLA lento – perillä
meitä suomalaisia osallistujia olikin kaikkiaan 150 henkilöä. Vaikka aivan kaikki eivät tällä
aamukoneella tulleetkaan, niin paljon tuttuja kirjastokasvoja näkyi matkustamossa.

Hy-kirjaston pääjoukko oli tulossa vasta illalla, ja huonekaverini sairastunut, joten olin aivan
omineni (jotain aivan outoa suurperheen äidille!). Ilmoittautumisen jälkeen suuntasin hotelliin,
jonne sain kapsäkkini säilöön. Tuo melkein kilometrin matka tulikin tutuksi viikon aikana.
Paluumatkan alamäki suuntasi suoraan kohti messukeskuksen pinkkiä Library lovers-logoa.

Kirjastovierailut oli ajoitettu tiistaipäivälle. 41 kirjastoa oli tarjolla, toiset lähellä kävelymatkan
säteellä, toiset kaukana juna- tai bussimatkan päässä. Esittelyihin piti ilmoittautua hyvissä ajoin ja
halutuimmat kohteet olivatkin täynnä siinä vaiheessa huhtikuuta kun itse sain tietää
osallistumisestani. Pääsin kuitenkin Tuula Ruhasen tilalla tutustumaan Göteborgin yliopiston
pääkirjastoon.
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Law Library Section

IFLA on valtava, maailmanlaajuinen järjestö, jonka toiminta on organisoitu monenmoisilla
ryhmittymillä niin, että ensi näkemältä koko pulju vaikuttaa kovin sekavalta.  On jaostoja
(divisions), ydintoimintoja (googlen käännös ”core activities”), osastoja (sections), yhteistyöryhmiä
(special interest groups) ja yhteisiä toimia (joint activities). Kongressiohjelman aihehakemistosta
näkee helposti kuinka ryhmien aktiivisuudessa on eroja: jotkut järjestävät tai ovat mukana monissa
sessioissa ja toiset ehkä vain yhdessä.

Eriaiheisia osastoja on tällä hetkellä 48, joten kiinnostavia esityksiä oli runsaasti. Päätin jo
etukäteen lukujärjestystä tehdessäni yrittää osallistua ainakin kaikkiin oikeuskirjasto-osaston
sessioihin. Jokaisella osastolla on johtoryhmä, joka vastaa osaston toiminnasta. Ensimmäinen
kosketukseni law library sectioon olikin tämän standing committeen kanssa, ja meitä muita
tavallisia kirjastolaisia oli paikalla vain kolme. Jaoston toiminnasta sain sen käsityksen, että
oikeuskirjastot ovat ja haluavat olla mukana ihmisoikeuksien puolustamisessa yms. Isoissa
Asioissa.

Yksi esityksistä käsitteli Ruandan kansanmurhaoikeudenkäynnin asiakirjoja, niiden säilyttämistä ja
saatavuutta. Samaan ongelmavyyhteen kuuluu myös kysymys autenttisuudesta ja virallisuudesta.
Täällä lintukodossa ei aina tule mieleen että autenttinen asiakirja voi sisältää niin vaarallisia tietoja
että siitä on julkaistava virallinen ”siivottu” versio. Kun noiden kansallisten tragedioiden tyypillinen
piirre vielä on se, että joku osapuoli haluaa kieltää koko tapahtuman, niin asiakirjojen pitää olla
julkisia ja kaikkien saatavilla. Maapallon rauhattomilla alueilla oikeudellisen informaation merkitys
on suuri.

ABBAJAISET

Äkkiseltään tuntuu oudolta että kongressin avajaiset pidetään vasta kolmantena päivänä, mutta
nämä järjestäjät tietävät kuinka hitaasti massa liikkuu. Kun vieraita on paikalla useita tuhansia, on
parempi aloittaa hissukseen. Lämmittelynä toimi hieno kuvakavalkadi, joka alkoi yleisellä Svea-



mamman ylistyksellä – siirtyi pikkuhiljaa kohti kirjastomaailmaa ja lopulta käynnissä olevaan
kokoukseen ja meihin osallistujiin; taustalla soitti akustinen kitaristi. Hienoa oli. Pari tuntia
kestäneen tilaisuuden puhujat olivat kaikki erittäin taitavia. Itselleni tämä oli kongressin parasta
antia, koska oikeita hyviä puhujia kuulee ja näkee niin harvoin. Iltamien tyyliin lopuksi oli
(vartti)tunti tanssia naftaliinista nostetun ABBAn tahtiin.

Avajaisten jälkeen tarjottiin lounas. Valmiiksi annosteltuna ruokailu oli sujuva, mutta vain niille
joilla ei ollut mitään poikkeavaa ruokavaliossaan. Lounasseuraksemme sattui kansalliskirjaston
johtaja entisen Jugoslavian alueelta. Juttua riitti ensialkuun kirjastoasioista, joista keskustelu rönsysi
hyvinkin laajalle. Tässä kohtaa tuli vastaan liian vähäinen kansainvälinen diplomaatin kokemus:
kun muistelimme uramme alkumetrejä parin vuosikymmenen takaa ja summattiin menneet vuodet
kokolailla hyviksi, siihen balttivieraamme vain että hänelle juuri nuo vuodet ovat olleet
yksinkertaisesti ”hell”. Siitäpä kevyille turvallisille vesille keskustelun soutaminen olikin lievästi
sanoen haastavaa.

“My sister is a librarian too..”

Antoisa kongressi tuotti osallistujille yllättävääkin extraa. Sattui nimittäin niin, että Ulla Eskelisen
kanssa olimme käyneet nauttimassa virvokkeita kongressihotellin näköalabaarissa. Yläilmoista
posterinäyttelyn avajaisiin kiirehtiessämme hissi pysähtyi, ja sisään astui mustiin pukeutunut
herrasmies. Ulla osoitti ihailtavaa mielenmalttia, vaikka tunnisti tulijan oitis. Minä taas en pysynyt
nahoissani, vaan heti vyörytin: “I was in Your concert last time in Helsinki and it was so great!” Ja
kuinka olin aikeissa mennä taas Hartwall areenalle, mutta en voinut “because this international
congress of library associations , which is now here…” Tähän herra vastasi kiinnostuneen oloisesti:
”Oh, my sister is a librarian too.”

Tästä eteenpäin en pysty enää referoimaan keskustelua, irtosimme näes lattian pinnasta pari
senttimetriä ja leijailimme loppupäivän, koska Leonard Cohen puhui meille tuolla matalalla
pehmeällä äänellään – in person! Ilmeisesti keskustelu eteni julkkiksille tuttuun tyyliin koska
hissimatkan päättyessä meillä oli Lennun nimikirjoitukset ohjelmavihkoissamme, niitä kelpasi
esitellä! Taudinkuvaan kuuluu että vasta jälkeenpäin keksii mitä olisi pitänyt sanoa; tässä
kohtaamisessa paras avausrepliikki olisi tietenkin ollut: ”My name is not Suzanne, but can I take
You down?”



Iltatilaisuuksia

Göteborgin kaupungin kirjasto sijaitsee keskeisellä paikalla Göta-aukion laidalla. Aukio on
kaupungin kulttuurin keskipiste, sillä sen ympärillä sijaitsevat myös Göteborgin konserttisali,
taidemuseo ja kaupunginteatteri. IFLA-kokouksen ajankohta sattui sopivasti kaupungin vuotuisten
juhlaviikkojen aikaan ja Götaplatsen oli täynnä monenlaisia esityksiä. Meille iflalaisille oli
järjestetty kaupunginkirjaston tiloihin illanviettopaikka, ”Nightspot”, jossa saattoi verkostoitua
globaalisti ja myös seurata juhlaviikkojen antia.

Joillekin kollegoille oli tarjolla myös lyksiä: vähän kateellisena kuuntelin kertomuksia hienoista
illallisista kuninkaallisella pursiseuralla. Mutta perjantain tanssi-ilta oli tarkoitettu kaikille, ja siitä
”tiedettiin” etukäteen, että tulossa on elävää musiikkia, hienoja iltapukuja ja illallinen. Tässä kohtaa,
oikeastaan ensimmäisen kerran, järjestäjille on pakko antaa sapiskaa. Sinänsä viehättävä vanha
panimo oli tilana kerta kaikkiaan liian pieni monisatapäiselle juhlakansalle. Vain juotavaa tarjoava
ruuhkainen baaritiski on pettymys illallista odottavalle.

Göteborghan sai IFLA vastuun lyhyellä varoitusajalla kun joku toinen kaupunki joutui perumaan
urakan, ja ehkä siksi vapaita juhlatiloja ym. ohjelmaa ei pystytty järjestämään lyhyessä ajassa.
Mutta nesteravintoon tottuneille sisseille ilta sujui rattoisasti ja verkosto ainakin oman organisaation
sisällä lujittui.
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