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Frivillige bibliotekarer gør en forskel i Palæstina
Bibliotekarerne Jim Højberg og Britta Bitsch besøgte i 2019 Palæstina, hvor de oplevede at kunne bidrage med
faglighed og erfaring på de lokale biblioteker. Det gav dem en oplevelse for livet og et unikt indblik i situationen på
Vestbredden.
Tekst Laura Kirkebæk-Johansson, Det Danske Hus i Palæstina
Jim Højberg og Britta Bitsch brænder for to ting; biblioteksvæsenet og en mere lige verden. Og siden de er blevet pensionister,
har ægteparret fået mere tid til at engagere sig i projekter rundt omkring i verden, hvor de to interesser kan forenes.
I Palæstina lever befolkningen under militær besættelse, og vold og uvished er en del af hverdagen. Her kan biblioteker udgøre
et fristed for børn, hvor de kan lege, lære og få lov til bare at være børn.
Derfor var det heller ikke en svær beslutning, da Jim Højberg og Britta Bitsch i 2019 fik muligheden for at rejse tre uger til
Palæstina for at bidrage med deres faglighed og erfaring på en række lokale biblioteker over hele Vestbredden.
- Jeg syntes, det var helt vildt fantastisk at få muligheden for at komme til Palæstina i en ramme, hvor vi ikke bare skulle købe
en billet og tage derned på ferie, siger Britta Bitsch.
I stedet skulle de i samarbejde med Det Danske Hus i Palæstina og den lokale organisation Tamer Institute holde oplæg om det
danske biblioteksvæsen og lave aktiviteter med de lokale børn.

Plads til at være børn
Jim Højberg og Britta Bitsch tror på, at biblioteker kan spille en vigtig rolle i forhold til at skabe forandringer og mindske
uligheden i verden.
Da de var i Palæstina, havde de pakket nogle LEGO-robotter med i kufferten fra Danmark. De forudså nemlig, at sprogbarrieren
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ville gøre det vanskeligt at lave oplæsninger for de palæstinensiske børn, men robotterne dem gav mulighed for at lave
aktiviteter, hvor børnene kunne fordybe sig, selvom de ikke talte samme sprog.
- Det fungerede rigtig godt, selvom vi snakkede dansk, og børnene snakkede arabisk. De var vildt optagede af det, siger Jim
Højberg.
Og selvom LEGO-byggeri måske ikke lyder så samfundsændrende i sig selv, så kan det betyde meget for børn, som vokser op i
Palæstina.
- Når man leger og laver kultur, så er man også med til at skabe idéer, tænke anderledes og se muligheder. Biblioteket kan
være med til at give mod og få børnene til at se, at ting kan være anderledes. At det ikke behøver være, som det er, siger Jim
Højberg.
- Samtidig er biblioteker vigtige for demokratiet, fordi alle dér har lige adgang til viden, og det er alfa og omega at skaffe viden,
hvis folk skal kunne tage stilling på et kvalificeret grundlag.

Drømmen om en mere lige verden
Lige siden hun var barn, har Britta Bitsch haft en drøm og et ønske om at være med til at skabe en mere lige verden.
- Det kan man gøre på alle mulige måder, men hvis man vil påvirke det, så må man starte med det, man ved, man er god til,
siger hun.
Det var derfor ønsket om at bruge deres faglige viden og lange erfaring samt en vis portion eventyrlyst, der i 2019 drev parret til
Palæstina, som de i mange år havde været engagerede i på afstand, men hidtil aldrig havde besøgt.
- Der er virkelig stor forskel på at sidde herhjemme og at gå rundt i Ramallahs gader, komme til Jenin og besøge de små
landsbyer. Det giver en helt anden fornemmelse og indsigt i, hvad situationen i Palæstina handler om, selvom vi stadig kun har
kradset en lille smule i overfladen, siger Britta Bitsch.
- Men man tager hjem med en større forståelse af, hvad det er, der gør, at uligheden i verden er så dybt uretfærdig. Og så kan
man gå hjem og arbejde for at ændre på det.
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At rejse ud i verden som senior
Britta Bitsch og Jim Højberg mener ikke, at man skal holde sig tilbage fra at tage ud i verden og arbejde frivilligt, selvom man er
senior.
- Jeg oplevede, at både Det Danske Hus og Tamer Institute var meget omhyggelige med at passe på os. Vi fik en grundig
introduktion til, hvad Palæstina er for et sted, hvad man skal være opmærksom på, og hvor man skal tænke sig om, siger Britta
Bitsch.
Hun mener, at man som senior kan bidrage med en masse faglighed og erfaring, og at man har alle muligheder for at få nogle
gode oplevelser og blive klogere på verden, hvis man vælger at rejse ud.
- Jeg valgte at blive bibliotekar, fordi det var et arbejde, der åbnede for mange forskellige muligheder, siger hun.
- Vores ophold i Palæstina har igen-igen bekræftet mig i, at vi med den faglighed, vi har, kan gå ud og gøre en forskel rigtig
mange steder. Vi har faktisk rigtig meget at byde på - også på tværs af kulturer og sprog, siger Britta Bitsch.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Det Danske Hus i Palæstina. Det Danske Hus samarbejder med Tamer Institute,
som meget gerne tager imod erfarne frivillige til deres mange biblioteksprojekter i Palæstina. Hvis du er interesseret i at blive
frivillig i Palæstina i en kortere eller længere periode, kan du læse mere på hjemmesiden dhip.ps/volunteer eller sende en mail
til volunteer@dhip.ps.
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