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Å kunne gjenkjenne seg selv i beretningen 
om en annen kan endre livet. Å vite at et 
mål er oppnåelig kan gi styrke.

GRATIS ADGANG
CAK – Afrikansk Kulturinstitutt, Pilestredet 75C, Oslo
Åpning med paneldebatt torsdag 6. desember.

Bokutstillingen vil være åpen for publikum 

f.o.m. 07. t.o.m. 09. desember kl. 11.00 – 18.00.  

Det vil bli anledning til å kjøpe bøker. 

TORSDAG 6. DESEMBER
kl. 18.30  Åpningen av barnebokutstillingen

kl. 19.00  EKSPERTPANEL: How to restore balance in the 
diversity of children’s fiction! Av flere hundre bøker som 
utgis hvert år i Norge og Europa, er det svært få som har  
minoritetsbarn som hovedfokus. På tross av mange anstren-
gelser som er gjort de siste tiårene er det fortsatt rom for 
forbedring. Panelets formål er å rette søkelyset mot en  
barnelitteratur som er i samsvar med krav og behov i  
dagens samfunn, samt belyse fremtidige visjoner for multi-
kulturell barneboklitteratur i sin helhet.

Verna Wilkins (England/Grenada)
Verna Wilkins er forfatteren av over 30 bøker for unge mennesker, 
og er grunnleggeren av Tamarind Books, et av Storbritannias mest 
suksessrike multikulturelle barnebokforlag. 

Nadia Essalmi (Marokko)
Nadia Essalmi er grunnlegger av Yomad, det første marokkanske 
utgiverhuset som har spesialisert seg på barnelitteratur. Basert i 
Marokkos hovedstad Rabat, ble forlaget grunnlagt i 1998.  
Dets publikasjoner utgis på fransk, arabisk og amazigh.

Torild Skard (Norge)
Torild Skard er psykolog, hun var Norges første kvinnelige lagtings- 
president. Som første kvinne i en lang rekke stillinger og verv, 
nasjonalt og internasjonalt, har hun markert seg som en sterk og 
engasjert forkjemper for kvinners og barns rettigheter.

Kristin Ørjasæter (Norge)
Kristin Ørjasæter er litteraturviter og direktør for Norsk barne-
bokinstitutt i Oslo. Norsk barnebokinstitutt arbeider med å utvikle 
kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. Driver også forfatter- 
utdannelse og forsker og arbeider med litteraturformidling.

Moderator: 
Michell Sibo-
ngiseni Mpike 
(Sør-Afrika)

Afrikanske Barnebokdager (ABBD) har vært arrangert i CAKs regi siden 
1997 og er et forum for presentasjon av afrikansk barne- og ungdoms- 
litteratur til det norske publikum. Dette er også et tiltak som er viktig 
for afrikanere bosatt i Norge, ikke minst for annengenerasjons afrikan-
ske barn, å holde kontakten med sin egen kulturbakgrunn og derved 
styrke sitt eget selvbilde. ABBD skal også bidra til å gi afrikanske 
barnebokforfattere, illustratører og forlag, større mulighet til utvikling 
og spredning utover det afrikanske markedet.

Årets ABBD vil arrangeres i tiden 06. – 09. desember 2018 og omfatte 
en utstilling av 500 boktitler fra Afrika og Karibia. Foruten utstillingen, 
vil det arrangeres omvisninger og fortellerstunder for skoler og  
barnehager.

“
Dette er vesentlige grunner til at det er viktig for  
barn å oppleve rollemodeller som ligner på dem  
selv i historiene de får formidlet.

Office Chérifien 
des Phosphates


