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Rosas buss – om ett ögonblick 
som förändrade världen
Alvina förlag ger ut barnbok om civilkurage för att 
 uppmärksamma Rosa Parks 100-årsdag
En torsdagskväll i december 1955 i Alabama, USA vägrade Rosa Parks lämna sin sittplats i bussen 
till en vit passagerare. Det blev startskottet för den amerikanska medborgarrätts rörelsen. I samband 
med Rosa Parks 100-årsdag den 4 februari 2013, hyllar nu Alvina förlag henne genom att ge ut den 
 illustrerade barnboken Rosas buss. 

Rosa Parks historia är en berättelse om hur en människas civilkurage kan förändra historiens gång. 
I Rosas buss återberättas händelsen av den italienska barn- och ungdomsförfattaren Fabrizio Silei som 
ser sig själv som ”utforskare av historier och människoöden”. Bokens illustrationer har målats av den 
flerfaldigt prisbelönta barnboksillustratören Maurizio A. C. Quarello i en stil som för tankarna till  
den amerikanska konstnären Edward Hopper. Den samtida ramberättelsen illustreras i färg, medan det 
historiska skeendet återges i svartvitt.  

I boken får vi följa med pojken Ben och hans morfar när de besöker det museum i Detroit där bussen 
som Rosa Parks åkte med finns bevarad. Den gamle mannen börjar berätta om en tid när rasism och 
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diskriminering var en självklar del av vardagen, och om en kvinna som bestämde sig för att inte längre 
tolerera det. Med sitt mod, sin beslutsamhet och sin vägran att acceptera orättvisor, uppmärksammade 
Rosa Parks den systematiska diskrimineringen som då rådde. Hennes protest blev starten för en  
381 dagar lång busstrejk, som så småningom ledde till att det diskriminerande regelverket på stadens 
bussar förklarades olagligt.

Bokens huvudteman – rädsla, rasism och framför allt civilkurage – är ämnen som är lika brännande 
aktuella även i vår tid.

– Med sitt civilkurage är Rosa Parks ett föredöme som vi alla kan hämta kraft ifrån, och därför 
känns det viktigt att fortsätta berätta  hennes historia också för nya generationer, säger Kristina Hoas, 
 förlagschef på Alvina förlag. 

Boken riktar sig till barn mellan 7–12 år och utkommer i butik  
den 24 januari.

Om Alvina förlag och produktion AB
Förlaget startade 2009 och drivs av Kristina Hoas, som tidigare bl a varit 
förläggare och projektledare på Utbildningsradions förlag. Företaget drivs 
i två delar: Alvina förlag, med en allmänutgivande förlagsverksamhet 
fokuserad på barn- och ungdomsböcker, samt Alvina produktion, som 
producerar böcker, informationsmaterial m m på uppdrag. 
 Hela Alvina förlags produktion sker under kontrollerade förhållanden rent 
miljömässigt. Böckerna trycks i Sverige och Rosas buss har försetts med två 
miljömärkningar: Svanen, Nordens officiella miljömärkning som granskar 
varors och tjänsters miljöpåverkan sett till hela livscykeln, samt FSC (Forest 
Stewardship Council), en internationell märkning av skogsråvara som visar 
att pappret kommer från skogar som brukas miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbart.
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