Sak til årsmøtet i SMH 2020 –
SAK 5 b) Internasjonalt arbeid
Erfaringer fra samarbeid med the Association for Health Information and Libraries in
Africa (AHILA).
SMH skal arbeide for å fremme bibliotek- og informasjonsvirksomhet innen medisin og helse. SMH
skal delta i nordisk og internasjonalt samarbeid der dette er i tråd med vår formålsparagraf
(Vedtekter for SMH: § 1. FORMÅL, § 2. NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID).
Norsk Bibliotekforenings (NBF) Solidaritetsfond/ Internasjonalt utvalg, har i mange år støttet
utdanning av bibliotekarer i Malawi. I forbindelse med NBFs 100 års jubileum i 2013, ble det samlet
inn penger til datamaskiner til bibliotekstudenter i Malawi. SMH ville støtte arbeidet, og bevilget i
2012 og 2013 kr 10.000 til bibliotek i utviklingsland. Kr 1000 gikk til NBFs jubileumsinnsamling, og
resten til mediekjøp til Nkhoma College of Nursing i Malawi. Høsten 2012 besøkte Malawikoordinatoren fra Haraldsplass Diakonale høgskole (nå VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass) til
Nkhoma i 5 uker, og bistod SMH med å overbringe pengene.
Denne ordningen var personavhengig, og SMH så etter andre samarbeidspartnere. I 2015 inngikk
SMH en avtale med bibliotekforeningen AHILA om å utlyse stipend til deres medlemmer på deres
hjemmeside. Som takk, skriver stipendmottakerne et blogginnlegg som publiseres på SMH-bloggen.
Stipendet skulle brukes til faglig utvikling, f.eks. deltakelse på kurs, konferanser eller lignende. Vi har
siden 2015 tildelt 5 stipend til søkere utvalgt av AHILA.
Det er mange argumenter for å fortsette samarbeidet med AHILA. Etter noen år med organisatoriske
utfordringer i AHILA, virker det som de nå har etablert bedre rutiner med tettere oppfølging og bedre
kommunikasjon. Samtidig kan andre samarbeidspartnere undersøkes. Styret har ingen bindende
avtale med AHILA. Erfaringen tilser at det er en fordel å samarbeide med en etablert organisasjon for
å ha best mulig innvirkning på hva pengestøtten brukes til. Det har ikke lykkes styret å få oppdaterte
opplysninger fra NBFs internasjonale utvalg om deres samarbeidspartnere. Styret anbefaler at det
nye styret fra mars 2020 diskuterer hvordan SMHs internasjonale samarbeid og støtte til
utviklingsland best kan organiseres i fremtiden.
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