bis

bibliotek i samhälle

BIBLIOTEKSDEBATT FRÅN VÄNSTER

1/2013 30 kr

TEMA: censur? vad är urval på bibliotek?

bis

1/2013

TEMA: censur
4 Godbitar — från webben
5 Biblioteken har många vänner

19-21 Folkbiblioteket og merdemokrati
Lena Lundgren

6-7 Vad är egentligen censur

Sebastian Lönnlöv

Anders Ericson

8-10 Därför har vi valt bort Lilla hjärtat på 			
biblioteken i Botkyrka

22-23 ALA, urval och censur Fredrik Larsson
24-25

Lena Lundgren

Margareta Berg &

27

Marie Johansen

10-12 Lilla hjärtat - kontext och tolkning
Håkan Grissler

12-13 Censur
14-16

Folkbiblioteken under nyliberalismens höst

Tobias Willstedt

28-30 Recension

Anna Troberg

Problemet med censur

Ett och annat om Läsandets kultur

30-31 En bibliotekaries dagbok Lovely Laura
Jonas Aghed

17 Andrea Hofmann om Aaron Swartz
18-19 Guerilla open access manifesto
Aaron Swartz

Utges av föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS).
Tidningen utkommer med fyra nummer per år.
KONTAKT: tidskriftenbis@gmail.com
PRENUMERATION: ett år 150 kr; pren. för institutioner: 230 kr (utanför Sverige: 280 kr)
Medlemskap (inkl pren.): 190 kr; studerande och pensionärer 150 kr
Lösnummer: 30 kr exklusive porto; Föreningens postgiro: 33 53 16-6
REDAKTÖR: Johanna Dalmalm & Eleonor Pavlov
ANSVARIG UTGIVARE: Lennart Wettmark
REDAKTIONSGRUPP FÖR DETTA NUMMER: Johanna Dalmalm, Anna Hallberg, Andrea Hofmann, Eleonor Pavlov, Martin Persson & Tobias Willstedt
ILLUSTRATION FRAMSIDA: Madame Anastasie av André Gill. Allegori av censur. Wikipedia
TRYCK: Ale Tryckeri AB
ISSN 0345-1135
BESÖK OSS PÅ WEBBEN: foreningenbis.com
Vi finns även på twitter: @foreningenbis och facebook: facebook.com/foreningenbis
Artiklar i bis publiceras efterhand som pdf-filer på BiS webbplats och i Globalarkivet enligt Creative Common Erkännande-Dela Lika
— om inget annat avtalats.

2

bis 1/2013

urval med ansvar
Det kan vara lätt att tänka att det bara är i diktaturer som censur förekommer, men
faktum är att hela tiden, överallt i världen, görs urval i informationsströmmar. Urvalskriterierna är kanske inte alltid uttalade och nedtecknade men de finns hela tiden där
och påverkar våra val. Så var går gränsen? Vad är urval och vad är censur?
Bibliotek är urval.
Och så bör det också vara. Bibliotekarier bör använda sin kompetens för att skapa ett användbart och relevant mediebestånd. Vi måste våga
välja och välja bort. Mitt bland all statistik och kvantitativa utvärderingsmodeller gäller det att inte tappa bort bibliotekens uppdrag. Varför
gör vi egentligen det här? Det blir en balansakt där vi dessutom behöver vara självreflexiva och eftersträva medvetenhet om hur våra egna

roller och samhälleliga positioner påverkar oss. Om jag kan definiera mig som vit och/eller heterosexuell, cis-person från medelklassen utan
varken synliga eller osynliga funktionshinder, hur påverkar det mitt arbete? Vilka sanningar tar jag för givna? Vad gör det med min blick?
Under året som gått har kulturdebatten rasat och bibliotekens mediehantering har hamnat i skottelden. Det har skrikits högt om censur,
yttrandefrihet och politisk korrekthet, så högt att det ibland inte har gått att höra vad diskussionerna egentligen handlar om. Och ibland

är tanken nära till hands att det kanske är det som är meningen. Att utnötandet av värdeladdade ord ska få oss att ta dem på mindre allvar,
att vi ska luras att tro att det bara finns svart eller vitt, gott eller ont, inga gråskalor. Men det är viktiga frågor och biblioteken kommer inte

undan dem. När debatten har svalnat måste vi fortsätta prata om det på våra arbetsplatser och i vår vardag. Vi måste fortsätta prata om de
val vi gör och varför vi gör dem. Och ta konsekvenserna av våra slutsatser.

BiS hoppas med det här numret kunna ge utrymme för en debatt med fler gråskalor, samt inspiration till ett mer nyanserat och reflekterat
urvalsarbete.

Johanna Dalmalm & Eleonor Pavlov
redaktörer

bis 1/2013

3

Godbitar
från webben

Illustration: Johanna Dalmalm

En liten julklapp

2012 är snart slut och vad mycket som hände då.

Det finns länder som har bibliotek

Tidskriften kom ut i fyrfärg och BiS genomförde tre

… och så finns det länder utan

salonger i Stockholm och Lund. Vi hade seminarium på

bibliotek.

både biblioteksdagarna och bokmässan. Insamlingen till
barnen i Västsahara fortsatte med framgång.

Så vitt jag vet så finns det inte så
många bibliotek i Afghanistan.

När nu nytt år stundar skickar vi nummer 4 till tryckeriet

Skolor är dåligt utvecklade, och

med en stor osäkerhet om framtiden på grund av ute-

fortfarande på 2000-talet får många flickor inte gå i skolan.

blivet tidskriftsstöd. Ingen vet vad som väntar, men det

Idag går 7 miljoner barn i skolan, varav 36 procent är

kommer med all säkerhet bli ett tufft ekonomiskt år för

flickor. 4 miljoner flickor går inte i skolan alls.

BiS. Men vi hoppas (och tror) att BiS kommer fortsätta

Jag läser i senaste numret av Afghanistan-nytt att endast

vara en stark kraft i den svenska biblioteksdebatten

200 svenska kronor räcker till papper och pennor till en

2013. Tack vare er som följer oss här, prenumererar,

skolklass i ett år, 400 kronor betalar studier för ett barn i

skriver i tidskriften och är medlemmar i föreningen.

ett år, och för 998 kronor får en hel skola sittmattor och en

Stort tack <3

vattenpump.

Med detta önskar BiS er alla ett Gott nytt år och en God

Idag minskar biståndet till Afghanistan i takt med att den

fortsättning på det nya året!

utländska militären drar sig tillbaka. Det ersätts av framför
allt opiumodlingar. USA:s stöd är det som försvunnit snab-

Andrea Hofmann

bast. Sverige sticker dock ut, regeringen har lovat öka sitt

Från Facebook 20121231

bistånd till Afghanistan med femtio procent fr.o.m. 2015.

s.com
i
b
n
e
g
n
i
n
e
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Genom att skänka pengar regelbundet kan man också

bli fadder till ett av världens fattigaste länder. Svenska

Afghanistan-kommitten administrerar en stor del av det
svenska biståndet.
God jul!

Mats Myrstener
Från foreningenbis.com 20121223

Hörde på kulturnyheterna i P1 idag, att nu

vänder trenden i Storbritannien; efter hundra nedlagda bibliotek är nu ett

räddat! Sedan framgick det att “räddningen” innebar att occupy-rörelsen, som tagit över

biblioteket, skulle få fortsätta att driva det med frivilliga krafter! Om det kallas en räddning, då har det

verkligen gått långt utför. Fler sådana “segrar” och biblioteken är förlorade. Kan nedläggningshotade sjukhus
också tas över av frivilliga krafter?

Ingrid Atlestam
Från Facebook 20130201

Det plundrade folkhemmet
När jag flyttade ut med mina böcker från ARAB i Flemingsberg

finansminister Kjell-Olof Feldt och hans ”grabbar” från Lindbecks

var vi några bissare som hörde honom föreläsa på ett mellanmöte

utan att veta om det), EU-entusiasten Odd Engström, och allt vad

så hittade jag den igen, boken av ekonomen Sven Grassman som

profeterade om ”Det plundrade folkhemmet”. I början av 1980-talet

någonstans i Mellansverige. Vi kunde knappast föreställa oss då hur
rätt han skulle få.

Grassman, som avled redan 1992, gick på tvärs mot en enig kår av

nationalekonomer med professor Assar Lindbeck i spetsen, följd av

4

Handelshögskola: fd trotskisten Klas Eklund, fd riksbankschefen Erik
Åsbrink, fd TCO-chefen Björn Rosengren (han som gick på porrklubb
dom hette. De skulle vara med och omvandla Sverige och överföra
miljoner från det offentliga till det privata, plundra statliga
företag och gräva ur den offentliga sektorn inifrån.
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Biblioteken har många vänner!
Biblioteksmuseet bedriver, med näst intill obefintliga medel, en

den uppskattade och välbesökta bokfesten på biblioteket.) Tyvärr

Museet ligger i Borås och överlever tack vare att Borås stadsbib-

som föreningarnas verksamhet har orsakat på vissa håll, den sidan

mycket viktig dokumentationsverksamhet på biblioteksområdet.
liotek erbjuder fri lokal och att några eldsjälar ägnar sin dyrbara
fritid åt både det inre arbetet

har författarna inte vågat ge sig in i diskussionen om de konflikter

av saken berörs bara flyktigt. Det är synd eftersom dessa konflikter
ytterst gäller grundvalarna
i vår demokrati: Ska bib-

med samlingarna och det

liotekspersonalen, de

yttre med visningar och

folkvalda representanterna

annan utåtriktad verksamhet.

eller en grupp intresserade

Museet har bland annat

och engagerade användare

publicerat böcker, gjort en

”bestämma”? Och hur ser

insamling av bibliotekskort

biblioteken på dessa vänners

och arbetar just nu på en

åsikter i förhållande till

bibliografi över lokala biblio-

åsikter framförda i olika slag

tekshistoriker.

av regelrätta användarundersökningar? Är de mer eller

Till Bok & Biblio-teksmässan

mindre värda? Och hur tar

2012 gav Biblioteksmuseet

man överhuvudtaget hand

ut en historik över vänfören-

om på opinionsyttringar på

ingar vid svenska bibliotek,

Bibliotekens vänner, skriven

ett bra sätt?

av biblioteksveteranerna

Barbro Thomas och Marga-

Besök Biblioteksmuseet IRL

utseendet enkel skrift, men

(men ring eller skriv först!)

på Sturegatan 36 i Borås

ret Törngren. Det är en till

ändå intressant. Författarna

tar upp ett hittills dåligt dokumenterat och beskrivet område och

lägger därigenom ytterligare en pusselbit till bilden av den svenska
bibliotekshistorien.

Vänföreningarna har olika funktioner i olika kommuner och har

eller gå en rundvandring på

webben, www.biblioteksmuseet.se. Men bli framförallt stödmedlem,
det kostar bara 100 kr, info@biblioteksmuseet.se!

Lena Lundgren

bedrivit, och bedriver fortfarande, en mycket varierad verksamhet.
Källmaterialet är också ofullständigt. Det måste ha varit svårt att

strukturera materialet och framställningen blir lite splittrad. Men

många vänföreningar har spelat en viktig roll och bistått biblioteket
både genom gåvor, stöd i programverksamheten och som opinionsbildare. (Själv saknar jag i skriften Vallentuna Biblioteks Vänner,

en stor och aktiv förening, som i många år bland annat möjliggjort
Grassman varnade för detta som en av de första i boken Det plund-

En av de entreprenörer som skodde sig mest var den legendariske

Feldt och hans grabbar ”låg i som remmar för att inympa i svenska

är folkhemmet, en av sin tids starkaste europeiska ekonomier,

rade folkhemmet 1985. Där vill han återupprätta nationalekonomen
John Maynard Keynes, och gå tillrätta med ”krismedvetandet” som

folket”. Krisen fanns inte enligt Grassman, den skapades enbart för

att kunna överföra statens tillgångar till det privata näringslivet utan
allt för stora protester.

Jan Stenbeck, som vi kan se i en dokumentär efter nyår. Stenbeck

gillade att leva flott, och han åt, symboliskt nog, ihjäl sig. Och idag

utplundrat och förött. Och ingen av oss skulle väl ha kunnat ana, då i
början av 1980-talet, hur fort det skulle gå.

Mats Myrstener

Från foreningenbis.com 20121202
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Vad är egentligen censur
Vad är egentligen censur på ett bibliotek? Är det något vi ska syssla med, i en viss utsträckning?
Eller ska vi bara värna det fria ordet och rätten till information? Vad är förresten information? Ska
det spela någon roll om den är ”felaktig”? Kan vi över huvud taget bedöma det?
Jag har jobbat på bibliotek i ett år nu. En rad situationer har fått mig att tänka kring vårt uppdrag
och var gränserna går för vad vi gör — och inte

gör. Delvis handlar det om de ämnen som har blivit
debatterade under året. Delvis handlar det om

helt andra saker som har fått mig att undra vad
biblioteksarbetet ska gå ut på.

Debatterandet började ordentlift — det vill säga

även i bredare, icke-biblioteksinriktade media —
med “Tintin-gate”. Vissa ville framhäva att det

handlade om att flytta böcker från ett bibliotek

riktat mot 10-13-åringar och att böckerna skulle

kunna gå att få tag på utanför det lilla biblioteket
med dess följaktligen begränsade urval — till

exempel tio meter bort, på Serieteket. Andra ville
framhäva att de album som hade plockats bort

inte var Tintin i Kongo utan helt “vanliga” Tintin-

album, som inte kan sägas vara mer fördomsfulla
många än andra populärkulturella uttryck från

1900-talet. Ytterligare andra lade tonvikten vid att
den som hade fattat beslutet inte var bibliotekarie
och inte borde lägga sig i ett urval som bibliotekarier redan hade bedömt.

Jag blev ganska paff över en del saker som sades

i den debatten. Som att folkbiblioteken aldrig har

haft Tintin i Kongo. Jodå. “Mitt” bibliotek hade flera
ex. En äldre kvinna kom fram och ville reservera

titeln för att se vad debatten handlade om. Då blev
hon den trettonde i kön - vilket visar på vikten av
att ha kvar ett material så att det kan bedömas.
Om och om igen. Inte bara av bibliotekarier.

Sedan kom “Lilla Hjärtat”. En figur i böcker för

mycket små barn, som hade funnits på biblioteken i flera år utan
att någon reagerade. Nu kom reaktionerna. Alltifrån att det var

fånigt och att man inte alls borde dra paralleller till pickaninny och
blackface, till att det vore “som i USA” att börja rensa ut. Vi gör ett

urval, det kommer vi alltid att göra — men vad gör vi när ett urval vi

6

har gjort drabbas av kritik? Kommunen jag jobbar i valde att gallra
alla böcker med Lilla Hjärtat. Jag tycker att det var en på många

sätt nödvändig reaktion. Som litteraturvetare menar jag att ingen
tolkning kan sägas existera i en text eller en bild på ett naturligt

och självklart sätt, men att en tolkning uppstår så fort någon läser

eller betraktar. Den här tolkningen var för drabbande för att kunna
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suddas ut ur bilderna och texterna. Det är på många sätt sorgligt att

köpa in vinklade debattböcker, så länge många åsikter täcks in i det

pen gjorde det svårt att fortsätta lägga ner Lilla Hjärtat-böckerna i

den PK-maffia som SD hatar — och det vore inte så önskvärt som

därför försöka sudda ut bilderna och texterna i sig, men åldersgrupStina Wirsén-korgen.

totala beståndet. Men vi kan kanske inte låta bli att vara en del av
strävan.

Detta är två fall av urval som har debatterats mycket flitigt. Man

När jag visades runt på Carolina Rediviva av en pensionerad biblio-

och Lilla Hjärtat, vad gör vi då med Pippi? Eller med alla extremt

att den som kräver att läsa det kan bedömas. Forskare får läsa men

kan förstås undra var gränserna går. Om vi gallrar Tintin i Kongo
könsstereotypa böcker? Vad har vi för roll? Vi är inte pedagoger.

tekarie fick jag veta att allt nazistiskt material förvaras i källaren så
inte vanliga dödliga nazistsympatisörer. Få bibliotek skulle avstå

från att köpa — eller åtminstone fjärrlåna in — Mein Kamf. Det är ju

en klassiker. Många bibliotek fjärrlånar glatt in scientologi-litteratur
och annat som de själva inte skulle köpa. På så sätt kan man låta bli
att visa upp vissa böcker och samtidigt slippa ifrågasätta informationsbehov. Å andra sidan har jag själv laddat ner Mein Kamf som

ljudbok ur en mediejukebox som SSB tillhandahöll. I detta väldigt

begränsade urval på kanske hundra titlar hade någon gjort ett val:
Mein Kamf skulle finnas med, snarare än många andra “klassiska”
verk.

I bibliotekarieutbildningen som jag går blev vi snabbt uppmärksam-

made, via kurslitteraturen, på biblioteksklimatet i USA. Att låntagare
kräver att böcker ska tas bort från hyllorna - och att det, bland

argumenten som kan nämnas för att förklara varför, är fullt naturligt
att skriva “homosexualitet”. Att nästan alla bibliotek tillämpar filter
på publika datorer som bland annat gör det omöjligt att läsa om

bröstcancer eller könssjukdomar. Filter tar automatiskt bort allt som
nämner vissa ord — ett billigt, men extremt trubbigt verktyg vars
urvalsmekanismer aldrig är offentliga. Så är det inte i Sverige. Vi

kräver att låntagare ska följa regler och vi förbehåller oss rätten att

blockera eller anmäla de som bryter mot svensk lag, men vi filtrerar
inte. Eller?

En dag när det var lugnt i disken surfade jag. Tänkte att jag skulle gå
in på Hallongrottans hemsida. Poff! “Denna hemsida kan inte visas
på grund av sitt innehåll. Kontakta it-stöd om du ändå vill se sidan
och förklara varför.” Gissa om jag blev upprörd - och ringde it-stöd
som genast låste upp sidan eftersom jag ju uppenbarligen ville se

den. När jag krävde en förklaring var det tydligen spam-filtret som

per sin automatik hade omöjliggjort visning. “Vet du vad som finns
på den här sidan?”, frågade it-teknikern. “Det är en feministisk

HBTQ-bokhandel”, morrade jag. “Ja, men de säljer faktiskt sexleksakFoto: Johanna Dalmalm

er”, var svaret. Men sidan var upplåst och jag fick vet att det bara var
på personaldatorer som den hade blockerats. Besökarna får gärna
titta på sexleksaker. Och det gläder ju vilket biblioteksarbetande

Vi kan inte granska allt och bara låta det som passar alla våra egna

värderingar passera nålsögat och nå låntagarna. Men vad ska vi göra
med inköpsförslag som rör romaner med uttalat vit makt-tema?

Att underlåta att köpa in förtäckt propaganda som inte ens står för

att den är propaganda kan kännas mycket mer självklart än att inte

hjärta som helst.

Sebastian Lönnlöv

bis 1/2013
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Därför har vi valt bort Lilla Hjärtat
på biblioteken i Botkyrka
Under hösten har en animerad diskussion pågått i press, sociala medier och bibliotek kring urval
och censur på folkbibliotek. Det började med att DN gjorde en stor nyhet av att Tintin i Kongo flyttades från TioTretton till Serieteket i samma hus, några meter bort. Kanske blev så många upprörda
för att de tror att biblioteken har och ska ha allt i sina hyllor. Men om man väljer att inte ha allt i ett
bibliotek, är det då censur? Inom biblioteken blev det ganska märkligt, att något som är ”vanligt”
biblioteksarbete ifrågasattes. Vi reflekterar hela tiden över vårt bestånd och hur vi kan arbeta med
det.
Filmen Liten skär och alla små brokiga uppmärksammades egentli-

Det var i samband med att Stina Wirsén själv tog ställning och valde

Facebooksida, om huruvida Lilla Hjärtat var en rasstereotyp bild.

en nyhet som spreds 22 november 2012, som vi i ledningen för

gen tidigare, det började med en diskussionstråd på Folkets bios

Men det var först i skuggan av “Tintingate”, som Lilla Hjärtat satte

fokus på två frågor som blev relevanta för folkbiblioteken: Är Lilla

Hjärtat en rasstereotypisk figur? samt Är det rätt att ha rasstereotypiska barnboksfigurer i våra bestånd?
Böckerna med Lilla Hjärtat fanns i
Botkyrka och ingen bland varken personal eller besökare
hade reagerat på figuren. I

bibliotekets ledningsgrupp
och bland medarbetarna

att sluta teckna figuren, samt stoppa försäljningen från förlaget,
biblioteken i Botkyrka fattade vårt beslut. Stina Wirsén skrev i

DN att hon hade menat att fylla figuren med nytt innehåll. Det var
ett gott uppsåt av en erkänd barnboksförfattare och illustratör. Vi

respekterar Stina Wirséns beslut. Och det kommer även i fortsättningen att finnas gott om andra och fantastiskt

fina bilderböcker av Stina Wirsén i

Barnets bästa ska komma i
främsta rummet vid alla beslut som
rör barn. Vad betyder det här i
praktiken?

biblioteken i Botkyrka.

Vi fattade vårt beslut i

månadsskiftet november-

december och plockade då

bort de böcker om Lilla Hjärtat

började vi resonera kring böckerna.

Att det handlade om nya medier och att de riktar sig

till små barn, gjorde att frågan tog tag i oss på ett helt annat sätt än
frågan om Tintin gjort.

Vi följde debatten, lyssnade på de olika rösterna. Särskilt lyssnade vi
på de många rösterna från berörda som vänt sig mot den rasstereo-

som fanns i våra bibliotek. Det var främst utifrån

ett barnperspektiv som vi i Bibliotek Botkyrka kom fram till att vi
inte behöver ha böckerna om Lilla Hjärtat i våra bibliotek. Så små

barn som de här böckerna vänder sig till, tre- fyraåringar, kan inte
förhålla sig till rasstereotypa bilder.

typa bilden av Lilla Hjärtat och vi ville ge dem tolkningsföreträde.

Barn och ungdomar är enligt bibliotekslagen en prioriterad grupp.

dekonstrueras så lätt. Det handlar ju inte enbart om bilderna i sig

fastslås att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får

En rasstereotyp som för många är en rasistisk ikon låter sig inte

utan om hur den typen av bilder har använts i många länder under
mycket lång tid. I andra länder, däribland USA, skulle det enligt

många vara helt otänkbart med en sådan här figur i barnlitteraturen
idag.

Botkyrka är en ung och internationell kommun. Här har kommunfullmäktige antagit en interkulturell strategi som innebär att all

verksamhet, också våra bibliotek, ska sträva efter ett interkulturellt
förhållningssätt. Det är då inte vita, som inte förmår se rasstereotypen, som kan bestämma att den inte existerar.

8

FN:s barnkonvention gäller i allra högsta grad på biblioteken. I den
diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla
beslut som rör barn. Vad betyder det här i praktiken? Sällan har vi

sett ett lika tydligt fall där man så enkelt kan svara på konventionen.
För barnen ska vi erbjuda det allra bästa ur barnlitteraturen, böcker
som ger dem redskap att växa i stolthet och självkänsla. För oss i

Botkyrka handlar det urvalet också om att ta Botkyrkas ambition

på allvar att sträva mot ett interkulturellt samhälle där alla värderas
lika.

Beslutet om Lilla Hjärtat innebär inte att vi ska leta igenom våra

bestånd i biblioteken efter olämpliga böcker. Det här är moderna
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böcker som lockar många. Men i vårt urval av nya böcker för små
barn lägger vi alltså stor vikt vid barnperspektivet och vid ett

interkulturellt förhållningssätt. Och vi har själva lärt oss nya sätt att

ibland oss i biblioteken från att seriöst diskutera urvalsfrågorna
utifrån vår roll som folkbibliotek.

se på bilder och rasstereotyper under den här debatten. Avgörande

Vårt beslut fick en viss uppmärksamhet och väckte frågor från

Botkyrka.

vi resonerar, visat på sambandet med barnkonventionen och med

för oss är att alla ska kunna känna sig välkomna i biblioteken i

kommunledningen och politiker. För dem har vi presenterat hur

Botkyrkas interkulturella
strategi och mött respekt

Vilket är folkbibliotekets

för vårt beslut. Sedan vårt

uppdrag? Idag talar de

ställningstagande har

flesta biblioteksplaner

vi knappast mött några

om vikten av att låta

negativa reaktioner från

besökarna, användarna,

besökare i biblioteken.

påverka utbud både i

För att möta eventuella

bestånd och i verksamhet.

frågor och synpunkter

I Botkyrkas biblioteksplan

ställde vi samman ett

står att mediebeståndet ska

underlag för personalen

”spegla brukarnas intresse

så att alla skulle känna sig

och efterfrågan, hålla hög

trygga att svara på frågor.

kvalitet, spegla samtiden

Flera besökare har varit

men också ge utblickar i tid

intresserade och vi har

och rum”. Det är en balans-

mött många som uttryckt

gång, för oss som arbetar

tillfredsställelse och

på biblioteken, att både

tackat för vårt beslut, inte

leverera det som besökarna

minst bland besökare med

vill se i hyllorna, och det

internationella rötter.

besökarna kanske inte visste
att de ville se där. Det ska

alltid vara en rik flora, som

På Mångkulturellt

bibliotekspersonalen ser i

som av en händelse, en

centrum i Fittja visas nu,

grundar sig på de behov

utställning som heter Var-

just sin kommun. Biblioteket

ning för ras. Den hävdar

är en plats för demokrati.

att ras är något som vi alla

Här ska olika röster få

höras, både i programverksamheten och i medierna.

Foto: Marie Johansen

Här ska barn och vuxna få

möjligheter att växa och bli till, pröva olika tankar och idéer, och
gärna diskutera med andra.

”gör”, vare sig vi vill eller
inte. Och att vi i Sverige

har velat vara så duktiga,

”göra oss av” med rasismen, att vi i det har gjort oss av med möj-

ligheten att prata om ras. Det blir lätt till ett slags förnekelse av att
rasism existerar. På biblioteken måste vi förhålla oss till detta, om

Yttrandefriheten är viktig och i våra bibliotek i Botkyrka ska vi

släppa fram en mångfald av röster i böcker, tidskrifter och program,
röster som speglar en stor bredd. Men som Anna-Stina Takala

uttryckte det klokt i sin artikel i BBL (18 dec 2012) så innebär inte

vi tar vårt demokratiska uppdrag på allvar. Vi kan inte väja för att vi
har svåra frågor att ta ställning till i samhället, och att folkbibliotek
är en plats där alla är välkomna och har lika värde.

yttrandefrihet alla författares rätt att få sina böcker representerade

I debatten har Stockholm fått stå för den ena värderingen, som

ansvar.

bedömning vid inköpen. Botkyrka har varit motpolen, som tagit

på ett barnbibliotek. Vi kan inte ha allt och vi har inget bevarandeBibliotekens vardag är fylld av urval men det är ovanligt med den

här sortens medial uppmärksamhet. Många röster i medierna ropar
genast om censur och åsiktspoliser. Kanske skrämmer de rösterna

hävdar att man redan gjort ett urval och att det var en korrekt

ställning. Huddinge har lyft frågan och vittnat om att den är svår,
ett erkännande av att problematiken existerar. Men alla andra

folkbibliotek i Sverige? Hur ser ni på Lilla Hjärtat? Är det så att den
som inte ingriper och gör något, samtycker? I det här fallet hävdar

bis 1/2013
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man då att Lilla Hjärtat inte är en rasistisk stereotyp, alternativt

Lilla Hjär

samtycker man till att sådana ska finnas, även för de allra minsta.
Det finns många böcker där svarta barn gestaltas precis så
individuellt som vita barn. Några exempel:

Arro, Lena och Sara Gimbergsson: Böckerna om Magda, Anton och
loppsockan

Sällan uppmärksammar media folkbibliotekens prekär
stens, dels av en marknadisering där användaren förva
sprider rasistiska klichéer, så har biblioteken åter hamn

Bengtsson, Anna: En hög med snö

Tintindebatten verkar ha ebbat ut men om Stina Wirséns Lilla

De små barnens bok – antologi sammanställd av Siv Widerberg

är höga, där deltagarna riskerar att hamna mellan ytterligheterna

Hjärtat-böcker pågår däremot fortfarande en intensiv debatt,

Bergström, Gunilla: Alfons och soldatpappan

både på nätet och i fackpressen. Debatten är svår och insatserna
”oförstående om rasism” eller censurivrare. Men det är, just på

Grähs, Gunna: Hejhej-böckerna

grund av detta, en viktig diskussion som inte får förenklas. Jag

Jaensson, Håkan och Ingela P Arrhenius: Var är alla barnen?

skulle därför vilja försöka komplicera den något utifrån tankar
kring kontext och tolkning. Förutom det rent principiella är

Lidbäck, Petter och Lisen Adbåge: Stora bebisbytet

naturligtvis ämnet viktigt. Rasism är en realitet och hudfärg spelar

Lindenbaum, Pia: Jag älskar Manne

tyvärr roll. Tvivlar någon – se The Doll experiment på Youtube! [1]

Rubin Dranger, Joanna: Nell-böckerna

Susso, Eva och Anna Höglund: Rita och Rita i Kudang

Diskussionen är också viktig för att den inte enbart handlar om

Tidholm, Anna-Clara: Simons anka

biblioteken. Biblioteken utgör ett betydelsesammanhang som är av

Susso, Eva och Benjamin Chaud: Böckerna om Binta, Lalo och Babo

Widerberg, Siv och Anna Bengtsson: Bråttombråttom

Folkbiblioteken har de senaste åren snabbt rört sig bort från den
ursprungliga idén om folkbildning mot en mer marknadsinrik-

samt förlaget Olikas böcker.

Och då är detta bara en dryg handfull författare och illustratörer

verksamma i Sverige. Det finns många, många röster och bildska-

pare i andra världsdelar som bidrar till olika gestaltningar. Du hittar

Margareta Berg och Marie Johansen
Bibliotek Botkyrka

att bilden av Lilla Hjärtat försvinner och böckerna gallras från
vikt för diskussionen. Vad är ett bibliotek idag?

Widerberg, Siv och Cecilia Torudd: Förskolan Rävlyan. Ojdå!

dem på ditt folkbibliotek!

synen på en figur. Det finns konkreta krav på fysiskt handlande,

tad ideologi. Honnörsord är: efterfrågan, behov och flexibilitet.
Tankegångarna finner sin praktik i till exempel centraliserade

bokinköp, flytande bestånd och en relativistisk syn på media; allt är
lika bra. En syn som har gjort att biblioteken håller uppe statistiken
genom stora inköp av deckare och thrillers, action-dvd, barnböcker
med låg kvalitet och dataspel för ungdomar som går ut på att

döda. I detta frodas naturligtvis stereotyper runt kön, etnicitet och
sexualitet.

Ur detta ska vi alltså rensa ut en figur, Lilla Hjärtat. Det fordras

en synnerligen övertygande argumentation för att, dels utifrån

bibliotekens behovsstyrda ideologi, dels i jämförelse med allt det

övrigt tveksamma, välja ut Wirséns böcker som det enda som inte
ska få finnas. På något sätt vänder man sig med kravet på gallring
till en ansvarsfull institution som, åtminstone delvis, upphört att
finnas till.

Vi lever i tolkningarnas tid, menar många hermeneutiskt inriktade
filosofer idag. Världen kommer till oss förmedlad, fakta finns i

överflöd, men för att världen ska bli begriplig måste den tolkas. Det

innebär inte en ohämmad subjektivitet; tolkningar kan vara mer el-
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ler mindre rimliga. Men när vi diskuterar Lilla Hjärtat-figuren utgår
vi inte från det som går att vägas och mätas.
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rtat – Kontext och tolkning

ra situation, trängda dels av it-revolutionen, vilken tycks rycka undan själva fundamentet för deras exiandlas till kund. Dock, med den ganska förvirrande diskussionen om huruvida Tintin och Lilla Hjärtat
nat i fokus.
I somras fick vi snabbt

Någon grundligare analys

flesta av oss, nya termer:

presenterats. Närmast

av Lilla Hjärtat har inte

lära oss några, för de

en sådan kommer docent

“black face”, “picaninny”

John Jennings, USA.[3]

och kanske även “min-

Han pekar på att Lilla

strel”. Det slogs snabbt

Hjärtats färg, helsvart,

fast att Lilla Hjärtat är

plus tecken för tjocka

en ”black face-figur”

läppar och tofsar i håret

och därmed en rasistisk

skulle generera ”black

stereotyp. Begreppet

face”/picaninny. Det

”black face” blev aktuellt

ligger säkert något i vad

i och med Makode Lindes

han säger, men även han

omdiskuterade tårtkalas

låter som om det skulle

på Moderna museet.

vara samma sak att hitta

Det kan vara rimligt att

”rasistiskt stereotyp”

associera Lilla Hjärtat

som att finna arsenik i ett

till ”black face”, men i

mordoffer. Och det finns

diskussionen finns en

naturligtvis en kontext

oförståelse av komplex-

och det går inte att rycka

iteten i ett konstverk

Lilla Hjärtat ur sitt sam-

och om att vi talar om

manhang, ur den värld

tolkningar.

Symptomatiskt för dis-

Marcel Duchamps fontän. Foto: Wikipedia.

kussionen är Anna-Stina
Takalas inlägg i BBL nr

där hon existerar och har
sina relationer till andra
varelser i. Hon rör sig i

en berättelse, agerar och

10 2012. Hon skriver där att Lilla Hjärtat är ett enkelt tecken, som

samspelar också mot en text. Det finns även en kontext: svensk-kon-

viss betydelse. Detta är en felaktig föreställning som ligger som en

något karaktäristiskt och när blir det till något stereotypt? Tofsar i

till exempel en trafikskylt. Därmed kan man nagla fast det till en

matris för en stor del av debatten. Inte ens en trafikskylt har denna
genomskinlighet. Den har alltid en design, en form, en stil som är

historiskt bestämd. Dessutom är den beroende av kontexten. Flytta
på skylten och dess betydelse förändras. Man kan också reflektera
om skyltar i en stad och deras funktion att styra, påbjuda och för-

bjuda. Detta gäller alltså de enklaste tecknen. Än mer komplicerat

stnärlig-bilderbok, som spelar in. Vad är ett rimligt användande av

håret, till exempel är en vanlig frisyr på små flickor i delar av Afrika.

John Jennings har även han synen att stereotyper är statiska: ”Stereotyper förändras inte”, hävdar han, men underminerar omedelbart
sin utsaga: ”Det är kontexten som avgör”. Allt förändras, allt förflyktigas, endast vägskyltens budskap och stereotypen består!

blir det med konstnärliga uttryck.

Ett tecken, som en bild, är aldrig helt entydig, inte ens i sin enklaste

Nu tror sig några funnit ett tecken som är universellt, utanför tid

tilltar när den blir mer komplex. Kontexten går inte att underskatta

och rum och som kan förstås utanför sin kontext. Det är inte en bra
förutsättning för diskussion och samtal. Bengt Kristensson Uggla

[2] talar om ”tolkningar med absoluta anspråk” och om ”sanningar
som inte erkänner sig själva som tolkningar.”

form. Svårigheten att bestämma en betydelse för en bild, en text

vid tolkningen. I en bild finns det en dialektisk spänning, som bör
komma fram i tolkningen. Om Duchamps pissoar (Fontän) är det
meningslöst att säga: “Detta är ett konstverk”, eller: “Detta är en

pissoar!” Det är det, enbart delvis, sammansmälta som utgör spän-

bis 1/2013
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ningen i verket.

Håkan Grissler

Således måste vi lämna den trygga entydigheten även när det gäller
Lilla Hjärtat! Det finns spår som leder mot olika håll, möjligen mot
klichéartade framställningar av det ”afrikanska” och det ”svarta”,

men även mot en representation av det icke-vita på ett icke-exotiserande sätt, där kontexten är ett samhälle på väg från homogenitet

till ett mer pluralistiskt och polyfont samhälle. I ett sådant samhälle
kommer frågor om genus, sexualitet och etnicitet att ställas allt
oftare, liksom frågor om hur vi ska leva tillsammans. I detta

samhälle, där vi redan befinner oss, kommer svårigheten att tolka
ställas mot dess nödvändighet.

Tolkningen är en rörelse mellan distansens kritiska blick och vil-

jan att förstå och kunna ompröva sin förförståelse. Utan det senare
momentet är det lätt att vi blir det vi kritiserar – stereotyper.

Fotnoter
1)Youtube:

etesten.
riment, Dukk

The Doll expe
son Uggl

2) Krisitens

s. Göteborg:

xt och existen
tidsålder. I Te

Daidalos

s

rmeneutiken
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ngens metam
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a, Bengt (200

-11-22
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censur
I Sverige är vi sedan länge lyckligt förskonade från de uppenbara former av censur, som många
människor runt om i världen tvingas leva med. Men det finns mindre uppenbara mekanismer, som
i praktiken skapar censurliknande effekter. Onödiga och konstruerade hinder som påtvingas oss av
stat och privata företag och som när de kombineras med våra naturliga instinkter hämmar det fria
flödet av tankar och information mellan oss. Här är några exempel:
När du skickar ett mejl till en vän, så kommer det fram med sitt

Bokförlag försöker styra vilka titlar och vilka format biblioteken

innehåll och bestämmer vad vi får och inte får säga till varandra.

sin gedigna kompetens på området, stå tillbaka när privata företag

innehåll intakt. Det finns ingen som sitter och plockar bort oönskat
Men, även om innehållet når mottagaren intakt, så har det tagit

en omväg via FRA:s filter för att försäkra staten om att du inte har

något fuffens för dig. Säger du verkligen precis vad du vill om du vet
att det kan finns ett par extra öron närvarande?

ska få erbjuda sina låntagare. Allt oftare tvingas bibliotekarier, trots
dikterar deras möjligheter att låna ut böcker. Allt för att slå vakt om
en föråldrad upphovsrätt. Hur fritt är ditt informationsutbud när

privata företag, som styrs av kontrollbehov och bestsellerism, redan
gjort ett förhandsurval åt biblioteket och dig? Hur fri är informationen?

Svenska media rapporterar inte okritiskt om statsministerns

förträfflighet medan hans meningsmotståndare försvinner i det

Staten censurerar inte din kommunikation i traditionell bemär-

rumsrena, trycks effektivt undan från den offentliga debatten. Hur

instinkt till självcensur när man vet att man inte talar ostört, får i

tysta. Men, de som har åsikter som av olika anledningar inte anses
påverkas din bild av verkligheten när den hela tiden kommer till dig
i ett onaturligt dis som skymmer vissa delar?

12

kelse. Men dagens övervakning, kombinerad med allas vår naturliga
praktiken en censurliknande effekt.
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Det finns självklart också en skillnad mellan att staten förbjuder en

Om informationsströmmarna tilläts flyta fritt, utan konstgjorda

inte vilja att biblioteken distribuerar den. De praktiska effekterna

samhälle. Det är något som skulle gynna alla inblandade, men fram-

samhällskritisk bok, och att ett privat företag bestämmer sig för att
påminner dock om varandra.

Detta skapar problem för det demokratiska samtalet. Genom att

inte släppa fram mer än några enstaka bångstyriga åsikter får vi ett

onödigt smalt och riktat informationsflöde. Det begränsar våra vyer,

hinder, så skulle vi alla leva i ett mer nyanserat och välinformerat

för allt alla de enskilda människor som just nu befinner sig klämda i
en rävsax mellan politiska och ekonomiska makthavare, utan någon
reell möjlighet att göra sina röster hörda.

och styr i viss mån vår bild av världen omkring oss och de val vi gör.

Anna Troberg

Det skapar också problem för folkbildningen. Biblioteken, som

Partiledare Piratpartiet

tidigare ansågs fylla en viktig och grundläggande samhällsfunktion,
anklagas nu för att premiera ”gratisläsning”. Förlagshusens häxjakt
leder till att bibliotekens utbud begränsas.

Situationen är paradoxal. Trots att informationstekniken skapat

aldrig tidigare anade möjligheter att överföra och dela med sig av
information så har de politiska och ekonomiska makthavarnas
reaktioner på utvecklingen lett till att det fria flödet av tankar,

idéer och uttryck hindras och försvåras. En informell och konturlös
censur gör att vår kommunikation och våra möjligheter att få en
heltäckande bild av världen omkring oss kraftigt beskärs.

bis 1/2013
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Problemet med censur

Jag kan alltså inte se att vi som arbetar på bibliotek har anledning att iaktta någon slags unik
ödmjukhet i det vi gör, skriver Jonas Aghed. Snarare tvärtom, vi skulle kunna vara mycket öppnare
och mer obesvärade inför omvärlden med hur vi arbetar.
Problemet med censur — enligt gängse lexikaliska förklaringar

på den del av ”flödet” som reläas har bibliotekens position på

granskning av kommunikativt eller konstnärligt material och en

webben av många beskrivs som ett ofantligt bibliotek: gäller det

av begreppet ett förfarande som involverar någon slags förhandsmöjlighet till ingrepp i och förbjudande av det — är att den dels

styr, begränsar eller helt förhindrar våra möjligheter att hålla oss
informerade om hur världen ser ut och förstå varför den ser ut

så, dels på samma sätt styr, begränsar eller helt förhindrar våra

möjligheter att föra vår uppfattning av och om världen vidare till
andra människor.

Men formulerar vi det på det viset ser vi att den censur som utövas,
i Sverige och på andra ställen, bara är en liten del av ett större

senare tid kanske tagits över av webben — och det kan vara därför
symbolvärde är det biblioteken som äger. Men det är fortfarande

de fysiska biblioteken, med sin skattefinansiering, sina traditioner

och sin utbildade personal, som har det största folkliga förtroendet

när det gäller informations-, kunskaps- och kulturförmedling. Därav

hettan i diskussionen om censur när den kommer in på bibliotekens
innehåll och verksamhet, som nu senast, med början i höstas, med
utgångspunkt i de tecknade figurerna Tintin och Lilla Hjärtat.

Kanske kan vi uppleva att vår yrkesroll är otacksam. Att arbeta

på bibliotek, med allt vad det innebär — exempel är

problem. Vill mäktiga intressen styra, begränsa eller

väl obehövliga i det här forumet — är

förhindra människor från att bilda
och yttra sig om världen finns
det många fler metoder

för det än att syssla med

förhandsgranskning och
förbud. Fråga Rupert

Murdoch, till exempel.

Men
att befinna sig i en konstant
som yrkesmänniskor angår oss disurvalsprocess. Och de val
kussionen om censur och andra metoder för
vi behöver göra, i princip
manipulation av människors sinnen med nöddagligen och ofta med så
vändighet och i högre grad ju mer vi fungelite tid på oss att vi inte
rar som relän för nämnda flöde.
kan basera dem på mer än

magkänsla, innebär ofrånkomligen

Som privatpersoner kan vi välja att dra

att vi plockar bitar ur ”flödet” och presenterar

oss undan världen och andra människor. Bara ta in de bitar som

dem för våra användare på ett sådant sätt att de får en tillrättalagd

och kulturella uttryck vi lever i, och inte skicka någonting vidare.

faktiskt inte kan undgå att göra oss sårbara för anklagelser om att

behagar oss ur det flöde av intryck, information, åsikter, kunskap
Men som yrkesmänniskor angår oss diskussionen om censur

och andra metoder för manipulation av människors sinnen med
nödvändighet och i högre grad ju mer vi fungerar som relän för

nämnda flöde. Informatörer, dagispersonal, lärare, läkare, skolkura-

torer, journalister, studievägledare, författare, farmaceuter, politiker,
konsulter, sexualupplysare, vetenskapliga experter, finansrådgivare

— och bibliotekarier, är exempel på folk som i sina yrkesfunktioner
hanterar och har möjlighet att filtrera och styra större eller mindre
mängder av information och kunskap, innan andra människor,

Sett genom historien finns det knappast några mäktigare, mer
betydelsefulla relän av information, kunskap och så vidare än

institutionerna vi bemannar, biblioteken. Pratar vi bara storlek
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styr inköp och verksamhet blir det fel. Författarorganisationer klagar på att vi faller efter för kommersiella intressen om vi köper in

för mycket deckare och storsäljare i förhållande till mer experimentell och krävande litteratur, medan kommunpolitiker som vill ha

upp besökssiffrorna å sin sida kräver att vi ska ”ge folk vad folk vill
ha”. Frihetliga tänkare säger att vi bedriver moralisk vakthållning

om vi begränsar åtkomsten till vissa sajter på webben, småbarnsföräldrar känner sig kränkta om vi inte gör det. Företrädare för

inte köper in tillräckligt mycket högerlitteratur. Och som grädde

har störst möjligheter att påverka andra människors tillgång till
”flödet”, sett till hur många människor vi ska vara behjälpliga.

vi undanhåller vissa relevanta och viktiga bitar av ”flödet”. Hur vi än

tankesmedjor hävdar att vi bedriver politisk indoktrinering om vi

kanske ett väldigt stort antal andra, får ta del av dem.

Vi som arbetar på bibliotek hör nog (än så länge) till dem som

bild av världen. Vilket i sin tur innebär att vi, om vi gör vårt jobb,

på moset ligger olika mer eller mindre seriösa opinionsbildare

på lur för att anklaga oss för att bedriva censur, om vi av politiska
eller andra skäl tar bort visst material ur beståndet, eller inte vill
införskaffa det.

Likväl, om jag från min skolbibliotekshorisont ska ha en åsikt så är
den att svaret på frågan, om hur vi i vår yrkesgärning ska förhålla
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oss till risken för att omvärlden uppfattar det som att vi bedriver

För mig innebär detta att jag inte utan speciell anledning, och

plicerat. Rättare sagt, det är inte komplicerat alls. Så här ser jag

som till exempel för fram en historierevisionistisk agenda, som

en otillbörlig filtrering eller styrning av ”flödet”, inte är så kom-

det: För det första, som bibliotekarie måste jag tillsammans med
mina arbetskamrater styra innehållet och verksamheten på vårt

bibliotek. Någon måste ju uppenbarligen göra det och om inte vi

gör det så gör någon eller några andra det. Klagomål får man räkna

med, they come with the territory, som amerikanerna säger. För det

absolut inte bara på andras kommando, ska släppa fram material
hetsar mot människor med migrationsbakgrund, eller som för ut

rasistiska stereotyper till småbarn. Men anta att man på alla andra
bibliotek i Sverige också tycker som jag? Föreligger inte då en risk

för åsiktsförtryck? Det är tveksamt om man kan säga så. Situationen
blir analog med om jag skriver ihop en fin text i ett viktigt ämne

Illustration: “En skribent får ris”, dansk satirteckning över den
danska censurlagen 1772.
Bearbetning av Martin Persson, 2013. CC0.

andra, folk- och skolbibliotek har alltid från sin tillblivelse haft ett

men inte lyckas hitta någon som vill publicera den. Har jag rätt att

har tyvärr inte ändrats på ett sådant sätt att vi har anledning att

Nej. (Jacob Kimvall har en bra text om detta i Fria Tidningen: www.

kompensatoriskt uppdrag och de samhälleliga förutsättningarna

överge det. Hade det inte varit meningen att vi skulle ha jämlikhet
som ledstjärna i våra inköps- och verksamhetsprioriteringar hade

känna mig orättvist behandlad? Kanske. Har jag blivit censurerad?
fria.nu/artikel/94613.)

inte våra bibliotek blivit så populära och respekterade som de är.

Jag kan alltså inte se att vi som arbetar på bibliotek har anledning

i samförstånd) innehåll och verksamhet på vårt bibliotek, men vi

vi skulle kunna vara mycket öppnare och mer obesvärade inför om-

För det tredje, jag och mina arbetskamrater styr (förhoppningsvis
respekterar att andra bibliotek styrs av de som arbetar där. Bättre

garanti för mångfald finns knappast, och det här är också en princip
som har anor tillbaka till folk- och skolbibliotekens tillblivelse. (Läs
om hur ett statligt utskott 1905 sätter sig emot införandet av en
auktoriserad inköpskatalog i Magnus Torstenssons kapitel i den

nyligen utgivna antologin Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år.)

att iaktta någon slags unik ödmjukhet i det vi gör. Snarare tvärtom,
världen med hur vi arbetar. Behrang Miri skulle haft kallare nerver

inför den första kritikstormen. I efterhand har han fått mycket stöd;
hade han inte bett om ursäkt och därmed förlorat i trovärdighet

hade han haft jobbet kvar. Vill vi på längre sikt få upp vår lön och

status och slippa tilldelas en underordnad position i varenda debatt
som rör bibliotekens innehåll och verksamhet, måste vi lära oss att
inte gå in i ett psykologiskt underläge varje gång vi utsätts för an-
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grepp. Kan Carl Bildt kan vi. (Läs om hur bibliotekarier objektifieras
i debatter om bibliotek i Åse Hedemarks avhandling Det föreställda
folkbiblioteket. Ett färskt exempel har vi i skriverierna om Kultur-

husets bibliotek och Tintinalbumen. Hur många av debattinläggen i
de stora kvälls- och dagstidningarna kom från bibliotekarier?)

Kanske är jag lite avtrubbad och ser för enkelt på saken. För den

som inte vet och orkar lyssna: 2007 på våren föranledde en debattartikel i Dagens Nyheter [1], skriven av ett par högerpropagan-

dister på det ungefärliga temat ”ungdomar vet inte tillräckligt om

kommunismens illdåd och marknadsdemokratins [sic] förtjänster
och nu måste skolorna och deras bibliotek ta tag i saken”, mig

och min dåvarande kollega att skriva en kommentar som togs in
i Biblioteksbladet 05/2007. (Dagens

behövde bättre och tillsammans med några andra bibliotekarier
hamnade jag då på en, möjligen olaglig, lista: affes.wordpress.
com/2011/06/29/vakthundarna-pa-vara-bibliotek.

Alla som utövar något av de yrken jag räknar upp ovan, eller andra

yrken som involverar informations-, kunskaps-, eller kulturförmedling, eller som rör sig och tar plats som privatpersoner i offent-

ligheten, är med och filtrerar, styr och lägger tillrätta ”flödet”; släp-

per fram vissa att yttra sig och håller tillbaka andra. Den som påstår
att hen aldrig påverkar andra människors åtkomst till ”flödet” är en

hycklare, lika trovärdig som den som säger sig aldrig agera politiskt.
För min del vill jag tro att vi som arbetar på bibliotek, så länge vi

verkligen arbetar efter målsättningen att stå på de underprivilegierades sida, inte är de första som behöver

rannsaka sin inställning till

Nyheter refuserade.) I vår
korta text förklarade
vi att ingen

skulle komma
och diktera

för oss på vårt

skolbibliotek vilka

skrifter vi skulle ha på

Ett större problem för oss som arbetar på bibliotek att vara medvetna om och prata ihop oss kring hur vi
ska se till att de krafter som arbetar för ökad ojämlikhet i
samhället — till synes med framgång — inte undergräver vår verksamhet.

censur och andra
metoder för

manipulation
av mänskliga

sinnen.

Ett större problem för oss

våra hyllor, och speciellt inte om

skrifterna likställde nazism och kommunism. Först

i slutet av sommaren kom en reaktion, men då med besked: först
en debattartikel i Expressen med rubriken Bibliotekarierna som
ljuger om kommunismens brott [2], i vilken jag och min kollega

namngavs och nedsvärtades å det grövsta, sedan under nästföljande
två veckor ett väl mallat och koordinerat eko från ett femtontal

borgerliga ledarsidor. Och så en svans av blogghat och ursinniga
mail till min och min kollegas arbetsplats.

Jag erkänner att mitt självförtroende sviktade ordentligt där och då,
men i vårt svar i Expressen [3] bad vi inte om ursäkt eller ”förtydligade” oss och för varje dag som gick utan att vårt fall togs upp

som arbetar på bibliotek att vara medvetna

om och prata ihop oss kring hur vi ska se till att de krafter som

arbetar för ökad ojämlikhet i samhället — till synes med framgång
— inte undergräver vår verksamhet. Till exempel genom stegvisa
privatiseringar av biblioteken. Där har vi verkligen en censur att

uppmärksamma: anställda inom den allt större privata sektorn som
inte tillåts uttala sig om missförhållanden på sina

arbetsplatser, eller om omoraliska eller olagliga handlingar
begångna av sina överordnade.

Jonas Aghed

någonstans i media som en reguljär nyhet kändes det bättre. När

sedan Forum för levande historia ett par månader senare tackade

nej till att släppa in ovan nämnda propagandister i produktionen av

materialet till sin kommande kampanj om kommunistiska brott mot
mänskligheten, kände jag och min kollega oss relativt återupprätt-

ade. Men skitsnack tenderar att leva ett eget liv och självklart är jag

sedan dess i både höger- och vänsterkretsar, och för många kollegor,
en belastad individ.

2010 gavs så den ”invandringskritiska” boken Världsmästarna ut

och rasister bedrev en kampanj för att få folk- och skolbibliotek att
köpa in den. Jag tyckte att det fanns massor av andra böcker jag
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”Information is power. But like all power, there
are those who want to keep it for themselves.”
Aaron Swartz 1986–2013

Foto: Daniel J. Sieradski 18 januari 2012. CC BY-SA 2.0.

Aaron Swartz var en amerikansk nätaktivist och ett tekniskt underbarn. Vid 14 års ålder var han
med och utvecklade RSS. Han var också med och tog fram Creative Commons-licensen. Han grundade organisationen Demand Progress och var aktiv och drivande i kampanjen mot lagförslaget
Sopa (Stop Online Piracy Act).
Aaron Swartz kämpade för ett fritt Internet och för ett fritt informationsutbyte. 2012 blev han åtalad för att han hade laddat ner miljontals

akademiska artiklar från MIT:s forskningsarkiv JSTOR som han hade tänkt sprida till allmänheten. Syftet Swartz hade var inte att han skulle
tjäna pengar på detta utan att de som inte hade tid eller råd att studera skulle kunna ta del av forskningsrapporterna. För honom var det en
rättvisefråga. Åklagaren yrkade på 35 års fängelse och miljoner dollar i böter. I januari 2013 tog Aaron Swartz sitt eget liv i New York. Ett
hemskt slut på en ung människas liv som ekar på Internet fortsatt idag.
bis väljer att publicera Aaron Swartz manifest ”Guerilla Open

Access Manifesto” från 2008. Med egna ord skriver han om det

som kan betraktas som hjärtat i hans handlingar och viktiga ord i

fortsatt viktiga frågor, även för bibliotek: Hur vill vi att Internet och
information ska fungera i framtiden och för vem? Fritt och för alla?
För några få priviligerade och marknadsstyrt?

Andrea Hofmann
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Guerilla Open Access Manifesto
Information is power. But like all power, there are those who want

Meanwhile, those who have been locked out are not standing idly

heritage, published over centuries in books and journals, is increas-

liberating the information locked up by the publishers and sharing

to keep it for themselves. The world’s entire scientific and cultural

ingly being digitized and locked up by a handful of private corporations. Want to read the papers featuring the most famous results of
the sciences? You’ll need to send enormous amounts to publishers
like Reed Elsevier.

by. You have been sneaking through holes and climbing over fences,
them with your friends.

But all of this action goes on in the dark, hidden underground. It’s
called stealing or piracy, as if sharing a wealth of knowledge were

the moral equivalent
of plundering a ship

There are those

and murdering its

struggling to change

crew. But sharing

this. The Open Access

isn’t immoral — it’s

Movement has fought

a moral imperative.

valiantly to ensure that

Only those blinded

scientists do not sign

by greed would

their copyrights away

refuse to let a friend

but instead ensure

make a copy.

their work is pub-

lished on the Internet,

under terms that allow

Large corpora-

anyone to access it.

tions, of course, are

But even under the

blinded by greed.

best scenarios, their

work will only apply to

Foto: Aporvearyan www.gnu.org/copyleft/fdl.html

things published in the

which they operate
require it — their

future. Everything up

shareholders would revolt at anything less. And the politicians they

until now will have been lost.
That is too high a price to pay. Forcing academics to pay money to
read the work of their colleagues? Scanning entire libraries but

only allowing the folks at Google to read them? Providing scientific
articles to those at elite universities in the First World, but not to
children in the Global South? It’s outrageous and unacceptable.

“I agree,” many say, “but what can we do? The companies hold the

copyrights, they make enormous amounts of money by charging for
access, and it’s perfectly legal — there’s nothing we can do to stop
them.” But there is something we can, something that’s already
being done: we can fight back.

have bought off back them, passing laws giving them the exclusive
power to decide who can make copies.

There is no justice in following unjust laws. It’s time to come into
the light and, in the grand tradition of civil disobedience, declare
our opposition to this private theft of public culture.

We need to take information, wherever it is stored, make our copies
and share them with the world. We need to take stuff that’s out of

copyright and add it to the archive. We need to buy secret databases
and put them on the Web. We need to download scientific journals
and upload them to file sharing networks. We need to fight for
Guerilla Open Access.

Those with access to these resources — students, librarians,

scientists — you have been given a privilege. You get to feed at this

banquet of knowledge while the rest of the world is locked out. But
you need not — indeed, morally, you cannot — keep this privilege

With enough of us, around the world, we’ll not just send a strong

message opposing the privatization of knowledge — we’ll make it a
thing of the past. Will you join us?

for yourselves. You have a duty to share it with the world. And you

Aaron Swartz

for friends.

July 2008, Eremo, Italy

have: trading passwords with colleagues, filling download requests
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Folkebiblioteket og merdemokrati
Ytrings- og informasjonsfrihet er sjølsagte samfunnsprinsipp. Men det fins svakheter i informasjonsflyten, og det skjer i dag en forverring, også i Nord og Vest. Folkebiblioteket har tradisjon for
allsidighet i bokvalget, men biblioteket har større potensial for å bidra til merdemokrati.
Demokratiske prinsipp blir i våre samfunn internalisert i oss fra

barneskolen. De er konstituerende for ”konsensussamfunnet” vårt,

men dette svekker samtidig den kritiske sansen. Her spiller massemedia en viktig rolle. Boka Manufacturing Consent[1] av Edward

S. Herman og Noam Chomsky handler om forringing og imperfeksjoner i media. De lanserer fem ”nyhetsfiltre” for å kunne påvise
kontrollen som storkapitalen har over media, spesielt i USA [2]:

Med unntak av to «misser» i januar 2013: En tidligere leder av et

lite maoistisk parti provoserte i et blogginnlegg redaktøren i avisa

VG. Det handla ikke om miljø, men hans vekstkritiske blogg ble all-

ment kjent. Kort etter, etter et foredrag i Oslos Litteraturhus, slapp
en forsker til i enkelte riksmedia, men først flere måneder etter at
han hadde utgitt ei bok om dette i USA.

En annen tendens i media er fokus på personer i stedet for saker. Det er menneskelig å

1. Mediebedriftenes størrelse, eierskap og

identifisere seg med andre individer, men i

profittorientering

journalistikken blir dette en begrensning av

2. Reklame er inntektskilden som muliggjør å

virkeligheten til det som kan bli personifisert

drive i mediebransjen

og dramatisert.

3. Medias avhengighet av og tillit til informasjon fra mektige kilder innen regjering, embets-

Forfatterne av boka Skandalenes markeds-

verk og næringslivet

plass[6] påpeker at en moralistisk tilnærming

til politiske skandaler er mindre kostnadskre-

4. Organisert press og kritikk utenfra for å

vende enn å fokusere på komplekse politiske

disiplinere massemediene

forhold. De skriver også om «flokkdyrtend-

5. Antikommunisme som kontrollmekanisme

enser» blant journalister, der mange ukritisk
følger samme spor og fortolkninger og

Påvirkningen skjer ikke ved ”crude interven-

dermed styrker fordomsfulle forståelser av

tions, but by selection of right-thinking person-

virkeligheten.

nel and by the editors’ and working journalists’
internalization of priorities and definitions of

newsworthiness that conform the institution’s policy.”

Degenerering

Et aktuelt norsk eksempel er myndigheten Norads (tilsvarende

nett? Det blir mer informasjon til flere, men det oppstår samtidig

Sida), sannsynlige press på Aftenpostens redaktør i 1981 for ikke å
trykke en serie kritiske reportasjer om norsk bistand[3]. Til nå har

kritikk av norsk bistand vært lavt prioritert i etablerte media, trass i
at forskere har fått høythengende priser for sin kritikk[4].

Men hva skjer med journalistikken og informasjonen etter Inter-

nye forverringer: Det nye tidspresset på Nettet gir kortere artikler

(publikum vil ikke lese de lange), dårligere research (”kontinuerlig
deadline” gjør at journalisten bare sjekker én eller få kilder) og

nivellering; blant annet mer gjenbruk. Et paradoks er at nettavisene
sjelden bruker hyperlenker og heller ikke utnytter muligheten til å

Ikke-saker
Av andre ”berømte” ikke-saker kan nevnes hvordan riksmedia ig-

norerte de negative konsekvensene av den store pensjonsreformen
i 2010 til etter at den var gjennomført, og den begrensa kritiske

journalistikken rundt oljeboomen i Nord-Norge[5]. Et tredje eksempel, men med større rekkevidde, handler om klimakrisa. Politikerne
og dermed medias «løsninger» er kvotekjøp, ”grønn kapitalisme”

og internasjonale konferanser, mens redusert vekst er en ikke-sak.

lenke til eller publisere primærdokumenter. Dette skyldes reduserte
annonseinntekter når leseren følger en ekstern lenke og ofte ikke

vender tilbake. Den økonomiske krisa forsterker disse tendensene,
samtidig som pressen får konkurranse fra bloggere, sosiale medier
m.m. For lokalpressen og -media kommer i tillegg problemet med

stor sosial og geografisk nærhet — ”alle kjenner alle” — spesielt på
samfunnstoppene.
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Her snakker vi om etablerte, mainstream media. Meningsbærende,

Biblioteket – en uavhengig arena

allmenkulturelle tidsskrift som går i djupet, blir bare lest av få.

er demokratisk, egalitært og sjølstendig. Biblioteket avgjør sitt eget

”opposisjonelle” riksaviser er det få igjen av, og spesialtidsskrift og

Hvor vil jeg med dette? Jeg har vist at informasjonsstrømmene ikke

er så uttømmende som vi ofte blir fortalt. Det fins svakheter og hull;
det fins ledige nisjer, spesielt i våre små nordiske offentligheter. Og
etter min mening fins det ledige nisjer som biblioteket kan og bør
fylle.

Enhver bibliotekar vil hevde, om hun blir spurt, at bibliotektilbudet
tilbud, og man tilbyr bøker med ulike meninger og som kan være
kritiske, også mot myndigheter og annet establishment. Dette er
likevel relativt passiv virksomhet, man formidler det forlagene
tilbyr.

I IFLAs erklæring om bibliotek og åndsfrihet[7] fra 1999 heter det
blant annet:

Foto: Anders Ericson
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• Bibliotekene skal sikre at utvalget av og tilgjengeligheten til

alle politikerne var for flyplassen. Motstanderne kom til orde i

politiske, moralske eller religiøse avveininger.

stedet presenterte vi materiale både for og imot, med lenker til

leserinnlegg, men media hadde få egne kritiske saker. På nett-

bibliotekets materiell og service blir styrt av faglige og ikke av

• Bibliotekene skal selv fritt anskaffe, organisere og formidle sitt
tilbud og informasjon, og motsette seg enhver form for sensur.

I den pågående revisjonen av den norske bibliotekloven foreslår
Depart-ementet at folkebiblioteket skal være ”møteplass for offentlig samtale og debatt”.

Men Norsk Bibliotekforenings styre foreslo i høringen et viktig

tillegg[8]: ”Folkebibliotekene skal være en møteplass og en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt”. Dette vil eventuelt styrke

og utvide den sjølstendigheten bibliotekarene alltid har hevdet når
det gjelder bokvalg. Og hva når biblioteket nå blir en mer og mer

aktiv formidler? Og når det enkelt kan publisere sjøl? Biblioteket

er på hjemmesider, blogg og Facebook, og det digitaliserer. Det kan
faktisk fylle huller i informasjonsstrømmen og motvirke den passiviserende consent Herman og Chomsky snakker om.

Det har begynt å skje ting. De norske litteraturhusene er private

initiativ med utgangspunkt i forfattermiljø. Litteraturhuset i Oslo er
blitt byens kanskje viktigste seriøse debattarena. Biblioteka møter
denne ”konkurransen” med liknende arrangement. En filial i Oslo
presenterer smale forlag og litteratur. Lørenskog bibliotek kjører

en møteserie under navnet «Det reflekterende rom», med aktuelle
saker til debatt. Mye av dette skjer med støtte fra den private stif-

telsen Fritt Ord[9]. Og når Oslo nå skal bygge nytt hovedbibliotek, er
et av hovedpunktene i brosjyren[10]: Støy i stillhetens hus – Deichman engasjerer og provoserer!

Hvor går grensa for hvor sjølstendig
og kontroversielt et folkebibliotek
kan opptre? Det hittil mest vidt-

gående ”stuntet” var nok på Lille-

hammer, der biblioteket på midten

av 2000-tallet arrangerte fire store

folkemøter om utviklingen av byen.

Daværende biblioteksjef kunne fortelle
at ”enkelte politikere og administra-

torer ble sure, men folk flest satte stor
pris på det”[11].

Også på Internett kan bibliotek yte noe
for merdemokratiet. I 2006 utvikla jeg

et nettsted for biblioteka i kommunene

rundt den planlagte sivile Moss lufthavn,
Rygge[12]. Bakgrunnen var underskudd
på informasjon om miljøkonsekvenser,

da blant annet alle lokalmedia og nesten

primærkildene.

Saker med informasjonsunderskudd er det mange av i lokalsamfunna. På basis av dette utvikla jeg så konseptet “Biblioteket tar

saka”. Mye mer har ikke skjedd her, men den tilhørende bloggen
dekker feltet[13].

Samtidig: Finske Mikael Böök utvikler i dag viktig teori rundt

bibliotekets potensial i Internettsamfunnet. Hans viktigste artikler,
blant annet fra BiS, fins nå i boka Biblioteksaktivisten - Essäer om
makt och bibliotek i informationssamhället [14].

Ytringsfrihet er tema på mange bibliotekkonferanser, men det

handler mest om åpen sensur og ekstreme tilstander. Altså om

nåtid i Sør og Øst og bare fortid i Nord og Vest, typisk fascisme og
kommunisme. Herman og Chomskys tema, påvirkning gjennom
media og samling om det etablerte, er sjelden på programmet.
FAIFE, IFLAs kontor for intellektuelle friheter[15], har samme

fokus. FAIFE ”responds to violations of freedom of access to information and freedom of expression”.

Det er ikke violations som skaper konformitet og likegyldighet i
Nord og Vest. Biblioteket må utvide sitt fokus.

Anders Ericson
Nettredaktør Bibliotekforum.no
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TEMA: censur

ALA, urval och censur
Oavsett vilka principer vi anser ska styra urvalet på ett bibliotek är det viktigt att öppet och förutsättningslöst kunna diskutera dessa principer.

Illustraton: Wikipedia

år över de böcker som har varit mest utsatta för krav på censur vid

Innan vi kan börja diskutera vilka urvalskriterier som bör gälla
och vilken roll bibliotekarien bör ha i förvärvsprocessen är det

nödvändigt att tänka efter var vi som bibliotekarier står principiellt.
När den något förvirrade debatten om censur och bibliotek tar fart
i Sverige kan det vara intressant att ta en titt på hur bibliotekarier
i USA resonerar kring detta ämne. USA är ju ett land där yttrande-

frihet har en framträdande och nästan helig ställning, och få länder
kan skryta med en så aktiv bibliotekariekår som den amerikanska
när det gäller just frågor som censur och frihet till information.

ALA (the American Library Association) grundades 1876 av bland

andra Melvil Dewey som en intresseorganisation för bibliotekarier

men blev med tiden också en organisation med starkt engagemang
för allas rätt till information. De är mycket tydliga med vilka

principer de försvarar i sin ”Library Bill of Rights” och är frispråkiga
motståndare till censur. ALA har en stor mängd material på sin

webbplats (www.ala.org) som behandlar just yttrandefrihet, censur
och rätten till information. De är aktiva samhällsdebattörer och

exmpelvis starkt kritiska till delar av den så omtalade ”Patriot act”.
Ett annat exempel på detta engagemang är den årliga ”Banned

Books Week ” vars syfte är att visa på värdet av tillgång till alla ty-

per av litteratur i en demokrati. ALA presenterar även en lista varje

22

amerikanska bibliotek. Här kan nämnas, med tanke på den svenska
Tintindebatten, att klassikern To Kill a Mockingbird av Harper Lee
låg på tionde plats 2011 då den bland annat ansågs vara rasistisk.

ALA anser dock, med utgångspunkt i sin ”Library Bill of Rights”, att
alla perspektiv ska få plats i bibliotek. Även de som kan sägas vara
rasistiska eller sexistiska. Censur är ett negativt laddat ord och få
bibliotekarier vill ställa sig bakom något sådant, men ALA menar

konkret att ett biblioteks samling måste avspegla även synsätt som

avviker från normen. Det räcker alltså inte enligt ALA med att avstå
från att rensa i samlingarna av politiska, religiösa eller andra skäl
utan ett bibliotek måste också ha en förvärvspolicy som öppnar

för inköp av sådan litteratur som kan anses vara stötande av vissa
människor. Rätten att ta del av en mängd olika perspektiv väger
alltså tyngre än rätten att inte bli kränkt enligt denna intresseorganisation.

Att intressegrupper eller politiker pressar bibliotek att ta bort vissa
böcker är något som de allra flesta skulle uppleva som problematiskt men ALA anser alltså även att det urval som bibliotekarier
gör kan vara en subtil variant av censur. Ett biblioteks samling

ska enligt ett sådant synsätt spegla alla de perspektiv som finns i

samhället och inte vara beroende av den enskilda bibliotekariens
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egna åsikter eller de åsikter som dominerar i samhället. ALA tar

ALA nöjer sig inte med abstrakta principer eller en mer filosofisk

radikalt sätt än vad vi är vana vid i Sverige. För att kunna föra en

råd till sina medlemmar om hur de ska verka mot censur. Även om

principiellt avstånd från all typ av censur på ett mer konkret och
intellektuellt hederlig och demokratiskt givande debatt bör vi

precis som ALA vara tydliga med var vi står principiellt när det

gäller censur och urval. En sak är dock vilka teoretiska principer

ALA anser anser att bibliotekens urval ska bygga på och en annan
mer komplicerad fråga är hur det i praktiken ser ut i den dagliga
verksamheten på biblioteken.

Inget bibliotek har en oändlig budget eller oändligt med plats och

ett urval är därför nödvändigt. Att ge plats åt alla röster i samhället
genom ett biblioteks samling är i praktiken omöjligt och kommer
att förbli en utopi. Om urval i sig är censur så är en viss censur

nödvändig. Dock kan man som ALA ändå göra skillnad på urval och

diskussion utan kommer också på sin webbplats med handfasta
ALA är högröstade motståndare till censur kan det vara värt att

komma ihåg att de inte ser de individer eller grupper som försöker
få vissa böcker bortrensade från samlingarna som illasinnade.

Tvärtom menar de att det ofta handlar om välmenande medborgare
som exempelvis vill skydda sina och andras barn från vad de anser
vara stötande. Detta i grunden ”goda” bakomliggande syfte kan

göra det svårt för enskilda bibliotekarier att stå emot och ALA har

därför publicerat riktlinjer för hur censurförsök ska bemötas. Detta
synsätt att de flesta som intresserar sig för bibliotekens samlingar,

såväl användare som bibliotekarier, vill väl kan vara värt att ta med
sig in i den svenska debatten.

censur. En smått klassisk text, publicerad på ALA:s webbplats och

Vad vi som bibliotekarier i Sverige kan lära av ALA är vikten av att

anser att urval och censur visserligen kan få samma konsekvens:

fråga om urval och censur. Om en bibliotekarie väljer att köpa in

skriven av professor Lester Asheim, tar upp denna skillnad. Lester
att en bok inte finns att tillgå i samlingen. Han menar även att den

enskilde bibliotekariens subjektivitet aldrig går att få bort helt från

urvalsprocessen. Dock skiljer sig censorn och den som gör ett urval
åt på en viktig punkt. Medan censorn letar efter skäl att välja bort

en bok letar den som gör ett urval efter skäl att behålla boken. Med
andra ord: om censorn kan hitta något negativt i en text väljer hen
bort den medan den som gör ett urval väljer att behålla texten om
hen kan hitta något positivt i den. Det finns enligt Lester även en

skillnad mellan dessa två typer av bibliotekarier vad gäller förhållningssättet till sammanhang och helhet. Den som gör urval ser

texten i sitt sammanhang medan censorn ofta fokuserar på någon
perifer men problematisk detalj. En censor skulle exempelvis

ha en genomtänkt ståndpunkt som bygger på tydliga principer i
ett visst verk eller väljer att inte göra det bör det vara det sista

steget i en kedja som började med en diskussion och ett principiellt

beslut om hur biblioteket ställer sig till dessa frågor. Vi behöver inte
nödvändigtvis ta efter ALA vad gäller deras hållning till censur och
urval, men vi bör ta efter deras diskussionsvilja, engagemang och
principfasthet. Medvetenhet och inte slentrian bör vara ledorden
även för oss. En fruktbar diskussion när det gäller dessa frågor i

samhället i stort kräver också att vi först vet var vi står principiellt
när det gäller censur och rätten till information.

Fredrik Larsson

kunna säga att To Kill a Mockingbird är rasistisk då den skildrar
vissa svarta på ett stereotypt sätt medan den som gör ett urval

skulle hävda att andemeningen i och avsikten med boken ändå är
antirasistisk och därför värd att förvärva eller behålla.

Illustration: ”Censorship Vs. Copyright”, av Nina Paley. 2011. <3 Copying is an act of love. Please copy.
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Ett och annat om Läsandets kultur
Litteraturutredningen avlämnade i november sitt betänkande, Läsandets kultur (SOU 2012:65).
BiS kommer att lämna ett remissyttrande och här följer några tankar som kan ligga till grund för
BiS yttrande. Hela svaret kommer att publiceras på BiS hemsida, sista remissdag är den 1 mars.
Utredningen har gjorts av en expertkommitté, inte en parlamen-

Det saknas också en djupare analys av bibliotekens plats på det

inom litteraturområdet. Detta är den moderna formen av statliga

kulturpolitiskt ansvar tar biblioteken? Hur har bibliotekens s.k.

tariskt sammansatt kommitté som de flesta tidigare utredningar

utredningar. Regeringen tillsätter en expertgrupp som på förhål-

landevis kort tid ska belysa ett problemområde och komma med ett
antal förslag, som ska rymmas inom de befintliga ekonomiska

litterära fältet och många intressanta frågor borde ha utretts: Vilket
profilköp påverkat medieurvalet? Har den större användarföljsamheten fått några konsekvenser ur litteratur- och kulturpolitisk

synvinkel? Vilken roll spelar biblioteken i utarmningen av den

lokala bokhandeln? För den översatta litteraturen? För kulturtid-

ramarna. Det är en stor nackdel att förslagen inte är parlamen-

skrifterna? (Utredningen påpekar bara

tariskt förankrade innan de släpps,

att bibliotekens prenumerationer är en

vilket de många utredningarna inom

viktig inkomstkälla för kulturtidskrift-

andra områden, som inte har

erna.) Och vilken roll spelar bibli-

resulterat i några åtgärder, visar. (Det

oteken för barnens läsintresse? För att

ska bli intressant att se hur det går

bara nämna några områden.

för denna!) Fördelen är naturligtvis
att kommittérna kan arbeta snab-

bare. I ett avseende liknar Läsandets

Utredningen konstaterar ”att littera-

kultur ändå de tidigare utrednin-

turens ställning på många sätt är god i
dagens Sverige”. Men det finns

garna, nämligen i den grundliga

orosmoln, bl.a. barns och ungdomars

genomgången av situationen inom

försämrade läsfärdigheter de senaste

litteraturområdet i en bred bemär-

tio åren, större skillnader i läsningen

kelse med en mängd fakta och

mellan olika socioekonomiska grupper,

statistik. Översikten erbjuder ett

upphovsmännens svårigheter att

utmärkt material för bibliotekens

försörja sig på sitt skapande, utveck-

omvärldsspaningar! Oavsett hur

lingen mot ökad koncentration på

förslagen kommer att klara sig

bokmarknaden och konsekvenserna av

igenom remissomgången och

en ökad internationalisering. Man ser

manglingen i alliansen och riksda-

skolan och folkbibliotekens som de

gen, har utredningen ett bestående

viktigaste aktörerna, men tar också

värde i denna genomgång.

upp folkbildningens roll. När det gäller

Grundmaterialet är dock inte

biblioteken lyfter man fram biblio-

invändningsfritt. Bitvis är det så kortfattat att det blir missvisande.

tekens högst varierade resurser och att det läsfrämjande arbete

kommittén påstår att det berodde på att utgivningen av pocket-

inte sprids och därmed inte används för utveckling av arbetet.

Ett exempel: En bok för alla förlorade sina statsbidrag 2008 och
böcker hade blivit så mycket större. Men det gällde ju möjligen

saknar en nationell samordning, vilket innebär att erfarenheterna

vuxenpocket. Övriga delar av En bok för alla, utgivningen av billiga

Problemen inom e-boksområdet belyses bara översiktligt, men det

unika för En bok för alla. Beslutet fattades snarare som bekant på

minskade utgivningen av ljudböcker, ett format som ökar tillgäng-

bilderböcker och pocketböcker för barn och ungdomar, var och är
rent politiska grunder.

Kulturdepartementet inte har gjort något åt detta redan tidigare!
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ligheten, men lägger inte några genomgripande förslag på den
punkten heller.

Utredningen konstaterar att det saknas fakta om exempelvis

Internets påverkan på läsningen. Det är faktiskt obegripligt att

har ju behandlats utförligt i pressen. Utredningen tar också upp den

Kommitténs största och viktigaste förslag är satsningen ”Ett läslyft
för Sverige”, som föreslås pågå till 2018. Läslyftet ska ha konkreta
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mål som kan utvärderas och mätas och de handlar om att läsfär-

när det gäller ett brett urval medier, kompetens i barn- och

barn och unga ska läsa och att kunskapen om läsningens betydelse

arbete.

digheten och motivationen bland barn och unga ska öka, att fler
”för utbildning och delaktighet i samhällslivet” ska öka. Här är

ungdomslitteratur och erfarenheter av metoder för läsfrämjande

noterar vi att det är läsningens betydelse för barnets roll som

Bibliotekens roll i det läsfrämjande arbetet nämns däremot i

mindre dess betydelse för bildning och personlig utveckling. För

läs- och litteraturfrämjande ska vara en del av de regionala

studerande, yrkesverksamhet och medborgare som betonas,

Läslyftet ska en parlamentarisk beredning tillsättas. Med hjälp av
experter ska kommittén sammanställa och dra slutsatser av den

kunskap som finns inom läsområdet. Positivt är det breda grepp
med medvetenhet och insatser inom hela samhället som utredningen menar är növändigt. Läsningen ska också föras upp på

högsta nivå, utredningen förslår att målen för Läslyftet ska beslutas
i Riksdagen!

Läslyftet kommer att involvera biblioteken men utredningen har

avsnittet om den s.k. samverkansmodellen. Kommittén föreslår att
kulturplanerna. Men här biter man sig själv i svansen. 17 milj.

kronor ska nämligen tas från stödet till inköp av barn- och ung-

domslitteratur, ett stöd som nu i många år har varit en viktig pusselbit i bibliotekens lässtimulerande arbete och möjliggjort många

projekt. Att samordning av projekten kan bli bättre och satsningarna bör bli större är det lätt att instämma i, men tillgång till ett
stort och brett urval av medier är en av förutsättningarna för
framgångsrika läsprojekt!

också ett förslag som direkt rör biblioteken, nämligen det om

Kulturrådet föreslås få ett utökat uppdrag när det gäller att ”ta

försöksverksamhet tillsammans med folkbiblioteken och Centrum

utarbeta ett nationellt handlingsprogram för läsfrämjande utanför

läsombud i förskolorna. Man föreslår att Skolverket ska inleda en
för lättläst. Sådana läsombud finns på förskolorna i vissa kom-

muner (vilket också utredningen något motsägelsefullt nämner)
och vad som behövs är inte att starta någon försöksverksamhet

utan att sammanställa metoder och slutsatser och gå vidare med
det arbetet i många fler kommuner. Ett sådant systematiskt

nationellt arbete kan förmodligen bli verkningsfullt. Centrum för

initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser” och ska
skolan. Detta kan möjliggöra bättre utvärderingar och spridning av
resultaten. Positivt är att Kulturrådet skulle kunna sätta igång ett
nationellt ”Bookstart”-arbete med information till nyblivna

föräldrar och utdelning av böcker och små presenter till barnen.
Detta borde ha ingått i det föreslagna Läslyftet.

lättlästs roll känns däremot oklar. Centrum har sina särskilda

Sammanfattningsvis: Läsandets kultur innehåller mycket läsvärt

bara på förskolan.

en undanskymd roll och det krävs uppenbarligen en särskild

målgrupper och det är tveksamt om deras erfarenheter är tillämpSatsningar på föräldrainformation via BVC och biblioteken nämns

inte i saband med Läslyftet, vilket hade varit naturligt, det återkommer bara i förbigående i ett förslag till vidgat uppdrag för Kultur-

rådet. Inledningsvis konstaterar alltså kommittén att ett problem är
de stora skillnaderna i läsningen mellan olika socioekonomiska

grupper, men få förslag gäller just detta. En mera kraftfull satsning
på tidig föräldrainformation inom Läslyftet hade åtminstone varit

material och en bitvis intressant analys. Biblioteken har som vanligt
biblioteksutredning. Förslagen är begränsade och kommittén

underlåter att ta några avgörande grepp för att överbrygga de stora
och avgörande klyftor i läsandet och läsintresset, som beror på
socioekonomiska faktorer, kanske beroende på brist på idéer,

kanske beroende på begränsningarna i de ekonomiska ramarna.

Lena Lundgren

en möjlig åtgärd.

Utredningen konstaterar att lärarnas kunskaper om barn- och
ungdomslitteratur behöver förbättras, vilket säkert många

bibliotekarier kan styrka, men här är utredningen helt fångad i

skolans värld. Folkbibliotekens och barnbibliotekariernas kunska-

per och möjliga roll i denna kompensutveckling nämns överhuvud-

taget inte! Detsamma gäller avsnittet om skolbibliotek. Där föreslås

en skärpning av skolförordningen, som går ut på att ”huvudmännen
ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med biblioteka-

rier som har kompetens att vara ett stöd till elever och lärare i det
läsfrämjande och pedagogiska arbetet”. Folkbiblioteken nämns

visserligen men bara som en möjlig samarbetspartner när det gäller
att tillgodose kravet på skolbibliotek för små skolor exempelvis på
landsbygden. Inte ett ord nämns om bibliotekens roll som resurs
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Stödkonsert för BiS bokprojekt
Kom och lyssna!
Skeppsholmens Fredskör ger en konsert till förmån för BiS bokprojekt för de västsahariska flyktingbarnen.
Monica Zak deltar och berättar om läget i Västsahara och sin resa till lägren med BiS böcker.

Söndagen 14 april kl. 13-16
Skeppsholmens folkhögskola,
Stockholm

Skeppsholmens fredskör startades för 25 år sedan. Det började med
ett möte där några sångintresserade funderade på hur man kunde
sjunga för fred och solidaritet. En liten kör bildades och den första

fredskonserten hölls. Efter att de sjungit Nicaraguansk bondemässa

strömmade medlemmar till. I dag har kören 60 medlemmar och har
en internationell repertoar. Vartannat år turnerar man utomlands.

Att Skeppsholmens Fredskör ville ställa upp just för västsaharaflyktingarna beror inte minst på en av medlemmarna, Calle Regnell. Han är
nutritionist och reste till lägren 1989 för SIDA:s räkning.

- Flyktingarnas situation var absurd, säger Calle Regnell, de levde mitt
ute i öknen och var helt beroende av stöd utifrån för att överleva. Jag
hade dittills bekämpat användandet av välling och bröstmjölkersätt-

ning, men i lägren såg jag att det bästa svenska biståndet faktiskt var
välling och grötpulver till barnen. Det blev Rädda Barnen som under

många år tog hand om den detaljen. Eftersom flyktingarna fortfarande
bor kvar i sina läger mitt ute i öknen känns det viktigt att ställa upp
och sjunga som ett stöd för dem.

Välkomna!
26
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Folkbiblioteken under
nyliberalismens höst
Att folkbiblioteket är en institution som både påverkar och påverkas av sin omgivning är något
som är svårt att bestrida. Sedan 1900-talets slut har en nedmontering av välfärden pågått i
mer eller mindre accelererad takt. Folkbiblioteken utvecklades och etablerades i sin nuvarande form under välfärdsreformernas gyllene år. Vad får nedmonteringen för konsekvenser för
verksamheten?
Efter 1973 års internationella finanskris, då ett paradigmskifte ägde

Samtidigt har vi sett en teknisk utveckling som förändrat sättet vi

nyliberala påbörjades, har de stora välfärdsprojekten upphört.

era kultur. Internet, smartphones, sociala medier, surfplattor och de

rum och en övergång från en keynesiansk finanspolitik till dagens

Ett resultat av välfärdssamhällets uppgång, fall och återkomst i en

nyliberal tappning har lett till att klassammansättningen förändrats.
Vi ser nu att en del av arbetarklassen är etablerad, med ganska

goda materiella villkor. Den andra delen är utförsäkrad, arbetslös,

osäkert anställd, och består av individer som knappt ens kan få tag

delar kunskap och information, och möjliggör nya sätt att konsum-

system, varor och tjänster som kan komma att ersätta dem har gett
oss anledning att tala om en förändring som motsvarar Gutenbergs

tryckpress. Tillgången till den nya tekniken är dock ojämnt fördelad
och tekniken i sig är sårbar.

i en bostad i mer än några månader i taget. Klyftan däremellan är

Den nya tekniken och klyftan mellan dem som har tillgång och

Nya moderaterna kan genom denna splittring bygga nya allianser

medieklimat som ställer nya krav på hur folkbiblioteken ska jobba.

stor och blir större. Borgerliga politiska projekt som exempelvis
mellan den etablerade delen av arbetarklassen och kapitalet.

Samtidigt bygger den etablerade arbetarklassens relativa välstånd

på lån — precis som hela vårt samhälleliga välstånd i stor utsträckning gör. Vad vi ser i Europa idag, är hur bygget börjar krackelera
— skulderna ska krävas in. Och det sägs att vi inte längre har råd
med välfärden som nu ska villkoras, säljas ut, nedmonteras och

förståelse för den och de som inte har det skapar ett fragmentiserat
Vi ska kunna tillgodose behoven hos låntagaren som vill ladda ner
en e-bok med den senaste tekniken såväl som den vuxne analfa-

beten som inte har digital kompetens eller ens någon förmåga att
alls tillgodogöra sig texter.

I Europa växer sociala och ekonomiska klyftor när politiken

monterar ner lokala skyddsnät. Det lokala folkbiblioteket, de som

förvandlas till en pseudomarknad.

fortfarande finns kvar, präglas givetvis av denna nedmontering.

Folkbiblioteket är ett öppet fysiskt rum som ofta får en kompen-

Den situation som jag redogjort för ovan — nedmonteringar i

välfärden, ökande sociala och ekonomiska klyftor samt en stor

grupp medborgare i behov av såväl skyddsnät som möjligheter —
är verkligheter som vi på svenska folkbibliotek måste förhålla oss
till och finna vår roll i.

serande funktion; det är ack så viktigt men också utmanande att

upprätthålla vår verksamhet – för djupa klyftor mellan dem som

har och inte har leder till ett osynliggörande av dem som behöver
oss mest!

Ett havererat skolväsen där likvärdigheten värderas allt mindre

Frågan är hur vi förhåller oss till folkbibliotekets kompenserande

Skolverket rapporterade 2012), leder också oundvikligen till större

Hur kommunicerar vi den här situationen till allmänheten och inte

och betydelsen av vilken skola du går på blir allt större (vilket

kunskapsklyftor. Elever som går ut ur skolan med helt olika bagage
och förutsättningar är potentiella deltagare i folkbibliotekens
folkbildnings- och läsfrämjandeprojekt.

En globaliserad värld med stor in- och utflyttning mellan den rika

effekt i ett nedmonterat välfärdssamhälle med ökande klyftor?

minst till dem som fattar besluten om vår verksamhet? Hur uppdaterar vi vårt folkbildningsuppdrag till de nya förutsättningarna?

Tobias Willstedt

och fattiga världen kombinerad med en ökad bostadssegrega-

tion, ökar klyftorna mellan rika och fattiga delar av Sverige. Bara i

samma stad kan klyftorna mellan olika stadsdelar vara dramatiska.
Här kan det verkligen vara relevant att prata om centrum och
periferi.
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recension
Foto: Anna Hallberg

Försök att förstå rasism
Recension av Nick Jones Försök att förstå – folkbibliotek, rasism och platsens politik
av Balsam Karam

Det är oundvikligt; ett nyutgivet verk, vadhelst det må vara och

Exempelvis frågan om rasism; när är den någonsin avslutad, om

politiskt klimat där det föds och möter sin publik som färdigt ting.

folkbiblioteken för den delen, som ständigt är i förändring?

närhelst det må ha skapats, tvingas förhålla sig till tid, plats och

Med det gångna året i åtanke, kan vi konstatera att såväl det poli-

tiska som det kulturella klimatet i Sverige har dominerats av livliga
debatter om rasism och rasifiering; alltifrån rasistiska tårtor på

Moderna museet till stenkastning mot muslimska kvinnor i Forse-

rum har uppmärksammats och för en gångs skull engagerat många.

Debatterna om flytten av Tintin i Kongo samt Lilla hjärtats vara eller
icke-vara har dessutom haft direkt beröring med biblioteken och
väckt en till synes sömnig yrkeskår.

Mitt i denna smärre storm utkommer bibliotekschefen Nick Jones
med samlingsverket Försök att förstå – folkbibliotek, rasism och

platsens politik (2012). Boken samlar valda texter av Jones under
tre huvudrubriker som spänner över alltifrån vardagsrasism till

folkbibliotekens framtid, skrivna under perioden 2002 till 2012 —

den oupphörligen likt ett sisyfosarbete pågår inom oss alla? Eller
Jones tar därutöver outtröttligt ansvar för sina oavslutade

frågeställningar genom att ständigt bjuda in till samtal med utgångspunkt i frågan (fritt tolkat och formulerat utav mig): om jag säger

såhär, vad tänker du då? Frågan, hur den tycks ställd och hur den sedan manifesteras i de olika texterna, resulterar i någonting oerhört
inbjudande, effektfullt och informativt, och bidrar inte minst till en
känsla av – i brist på bättre ord – kamratskap boken och läsaren

emellan. Kamratskap förutsätter inte medhåll eller tillgivenhet, men
förtroende och förståelse, och som läsare har jag förtroende för
Jones kunskap och förstår även hans utgångspunkter.

Det är ett oerhört bra betyg och kanske det bästa jag har skrivit om
en bok, vill jag klargöra.

minst sagt tumultartade år ur ett världspolitiskt perspektiv. Jones

Som läsare med egna utgångspunkter och kunskaper upplever

stryker genomgående tidsperiodens allvar och tycks kommentera

rasism (med all förmodan då jag själv är mer påläst i det senare och

— en oerhört skicklig och kunnig skribent och tänkare – under-

den redan i förordet då han nämner att ”[d]å bokens frågeställningar i högsta grad är oavslutade så känns också utgivningen av denna
samling högst motiverad för mig”.[1] Bokens frågeställningar kan

inte vara annat än oavslutade då Jones klokt — och likt de forskare

han något övermåttligt refererar till — har valt frågeställningar som
saknar målgång och där pågåendet utgör såväl arbetet med som
förståelsen av ämnet.
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jag dock att Jones briljerar mer i frågor om folkbibliotek än de om
som ny inom folkbiblioteksvärlden törstar efter Jones biblioteks-

idéer och kunskap). Påståendet är självfallet en motsägelse då det
lika lite går att urskilja samhället och rasism som folkbiblioteken

och rasism, men här hänvisar jag framförallt till verkets upplägg och
indelning i de tre huvudrubrikerna ”Rasism: i olika förklädnader”,

”Platsen: i olika betydelser” samt ”Uppdraget: ur olika perspektiv”.

bis 1/2013

Varje huvudrubrik börjar med en inledande text (i Jones beskrivning ”en nyskriven presentation av temat”).[2] Därefter har texten
en egen vinjett som mer eller mindre förser den med en kontext,
och slutligen avslutas texten med en not om var, när och i vilken
omarbetning den tidigare har publicerats.

Många texter om texter, ett grepp som vid rätt användning bereder

mitt språk, min medelklasstillhörighet och ett engelskt medborgarskap som banade väg, så var det väldigt mycket svårare för mina
vänner. Denna erfarenhet påverkade mig djupt och tillsammans med
stimulerande studier där frågor om rasism var ofta återkommande,
skapades ett engagemang och stort intresse för frågorna. Det är
utifrån detta engagemang jag har skrivit.[3]

med mycket svängrum och ger författaren möjligheter att i efter-

Men då han några sidor senare skriver om binära motsatser i

framgångsrikt tycks dock greppet snarare meningslöst och tilltaget

att kunna konstruera sig själv, undrar jag vem det är han skriver

hand fördjupa ursprungstexten med nya, färska förståelser. Mindre
i syfte att urskulda textens eventuella brister eller oskärpa; med

hänvisningar till en svunnen tid ska läsaren ha förståelse för textens
tillkortakommanden, på samma sätt som en

språket och hur normen och normaliteten behöver ett ”dom” för
till? Det kan omöjligen vara ”dom” som han mötte i England eller
andra icke-vita ”dom” i Sverige som i Jones korrekta analys görs
avvikande, för de vet redan det här, om inte
genom ämnesspecifika termer så definitivt

kvinna vid en läsning av Strindberg idag helst

genom levd erfarenhet; att göras till det av-

ska ha förståelse med att han var en mansgris

vikande som en effekt av ett rasifierat samhälle

i ”tidens anda”.

är någonting man absolut känner av. Vem är då
den tilltalade?

Jones inledande texter, såväl vinjetterna som

inledningarna, skiftar mellan att lyckas och att

Jag tycks kunna dra tre slutsatser angående

misslyckas och det gör de framförallt i verkets

tilltalet i texten:

första del om rasism, vilket står i fokus för min
recension.

1) Jones vänder sig till den vita normen som

inte har kunskap om sin normstatus och som

Vad ”Rasism: i olika förklädnader” kort och

behöver en grundläggande genomgång av hur

gott vacklar på är ett tydligt tilltal. Ett tilltal

världen är konstruerad.

förutsätter förståelsen av två viktiga posi-

utifrån vilken position talar jag? samt vem talar

2) Jones vänder sig till ett icke-vitt ”dom”, men

jag till? Frågorna förutsätter varandra och

syn på sina läsare då han antar att ”dom” saknar

tioner och därmed besvarandet av två frågor:

har samtidigt en märklig och underskattande

gör enligt mig skillnaden mellan ett tilltal och en monolog — och

bristen på besvarandet av den ena leder lika självklart till en texts
misslyckande som bristen på den andra. Varför är då ett tydligt

tilltal så viktigt i frågor om rasism och annan diskriminering? Framförallt då tilltalet tydliggör på vilket sätt en talar om effekterna av

rasism och annan diskriminering. Vad är effekterna av ett samhälle

genomsyrat av rasism och annan strukturell diskriminering på mig
som icke-vit kvinna, och hur ska en tilltala mig då den vill upplysa
mig om någonting i ämnet? Och vad är effekterna på Nick Jones?
Mycket olika, föreställer jag mig.

Jones tydliggör exemplariskt och gång efter annan sin egen position,
vare sig han skriver ett bokslut över tiden som bibliotekarie i Alby

eller återberättar en känsloladdad situation som student i England.
Vem han däremot skriver till är det svårare att förstå. Vi kan börja

med texten ”Vem är mångkulturell och vem är inte mångkulturell?”
där Jones söker göra upp med språket. Jones har tidigare i den
inledande tematexten klargjort sin position:

Jag flyttade till England med ett engelskt medborgarskap och namn
[…]. De vänner jag fann, många goda vänner, kom från många
olika länder, alla med erfarenheter av att byta land själva eller med
föräldrar som bytt land. Om det var svårt för mig med mitt namn,

kunskap om sin levda avvikandestatus.

3) Jones känner sig tvungen att ha mer eller mindre basala genomgångar av postkoloniala teorier samt andra teorier om rasism, då

han inte vet var han ska sätta ribban, vare sig för normen eller för
ett ”dom”. Med andra ord: han söker göra det omöjliga och vända

sig till både de som har och de som inte har upplevt effekterna av
rasism.

Inga av slutsatserna är tilltalande, men jag märker att de dyker upp
hos mig även senare, bland annat i texten ”En problematisk anti-

rasism – eller vad betyder det egentligen att arbeta mot rasism?”.
Efter en stark och lovande vinjett där en före detta studiekamrat
ges möjlighet att formulera och definiera världen och Jones roll

som elev, levererar texten inte mer än en genomgång av problematiken kring antirasism. Det som sägs är för den sakens skull inte

oviktigt, men vem riktar sig texten till? En person som redan med
sitt icke-vita yttre representerar en avvikelse från normen har en

uppfattning om antirasistiskt arbete som kan komma att skilja sig
markant från en vit person, för att ta ett exempel.

Där den vita medvetet kan välja att ha beröring med antirasistiskt
arbete, kan den icke-vita oavsiktligt arbeta antirasistiskt var gång
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Dagbok: En biblio

den ändrar någons uppfattning om hur väl den talar svenska.
Texten hade mått oerhört bra av att klargöra sådana inre

skillnader, men rör sig nu i ett mellanrum och faller på de tre
slutsatserna.

Tisdag: Budget utan frukost och värdet av en
medarbetare

Detsamma gäller texten ”Mannen som natur”, där frågan om

Vår tillförordnade chef bestämde att det var för dyrt att bjuda

stereotyper, deras uppkomst och upprätthållande ges plats.

oss på frukost på våra APT. Det är lite små detaljer i detta runt att

Tidigt i texten tycks Jones känna sig manad till att definiera

bjuda på frukost som en chef borde förstå. Att vi är lättare att få

begreppet stereotyp, för att senare visa på hur stereotyper

med oss om vi är mätta och märker att chefen tycker vi är värda att

kan se ut och i vilka sammanhang de kan dyka upp, däribland

satsa en macka på. Samma chef som samtidigt är chef för en annan

idrottsvärlden. Han redogör även för olika figurer, bland annat

enhet, hade APT i en av våra samlingslokaler igår. Då kom hon till

The Coon, och texten tycks mer ha karaktären av en välskriven

oss och sa att vi kunde få ta lunch, eftersom den här enheten alltid

informationstext om det stereotypa som begrepp och fenomen,

får lunch på sina APT. Det var mycket rikligt kvar av potatisgratäng,

än av en analys av stereotypiseringens effekter i en mer nutida

kycklingfilé, grönmögelsås, ruccolasallad samt tårta till efterrätt.

eller närliggande kontext. Inte för att det saknas analys — tvärtom! — men då analysen inte vet vem den ska vända sig till,

faller den oskarp och urvattnad. Inget av det som sägs är i syn-

nerhet ögonöppnande för någon bekant med problematiken, och
inte heller någonting som inte går att finna någon annanstans
för den som är obekant men intresserad.

en fråga tillbaka. Hur skulle texten ”Mannen som natur” ha blivit

om den exemplifierats med fler figurer från den nutida debatten,
däribland Lilla Hjärtat och Tintin i Kongo? Nu kan det mycket

väl vara så att en sådan inbakning av debatterna ifråga har varit
omöjlig, då boken möjligtvis gick i tryck innan eller samtidigt
som debatterna pågick. Dock — och liksom konstaterat i

Jaensons bok Hjärnsläpp. Om pappan och dottern som under ett

åsknedslag råkar få varandras hjärnor. Har min chefsgrupp lånat

Vad som dock absolut inte får glömmas bort — och här riktar

hjärnorna av sina barn eller är de helt enkelt bara väldigt omogna?

jag mitt tilltal till det vita bibliotekssverige — är Jones gärning
om folk-bibliotek inom samma bokpärmar. Jag har som ny inom
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Flera gånger när vi från facket har försökt peka ut orättvisor och

eller fel de har gjort så har arbetsgivaren nekat. Sedan har det alltid
kommit fram att de ljugit eller mörkat. Men för dessa chefer verkar
allt handla om att komma undan i stunden. Vad som händer sedan,
nästa månad eller på sikt med förtroendet, verkar inte vara något
som de är kapabla vare sig att se eller att ta ansvar för.

Balsam Karam

[3] Ibid. s. 13

vart de skall göra av pengarna. Det kan jag gott tänka mig.

som var alltför lätt att genomskåda. Eller också tänker jag på Håkan

men så är det.

.
[2]Ibid. s. 11

utveckling, men att de helt enkelt inte har kompetensen att veta

jag som tioåring brustit i ansvar och försökte dölja detta på ett sätt

kontext. Orättvisa, oturlighet, oskärpa – det kan kallas mycket,

ns

k att förstå

(2012 )Försö

: BTJ Förlag,

kan ju vara frågan om att de fått en massa pengar för verksamhets-

som återkommande får mig att tänka på mig själv som barn. När

mer färska, pågående och akuta skeenden inom samma fält och

politik. Lund

Men det var ju personalavdelningen som fått mat på sina LSG. Det

kamera eller ett psykologiskt experiment. Det är taffligt på ett sätt

en mindre relevant text i och med att den sammanfaller med

ck
[1] Jones, Ni

skithål. Eftersom allt de gör och allt de säger genomsyras av skit.

Ofta när jag sitter på LSG tror jag att jag är utsatt för en dold

till deadlines och tryckerier; ”Mannen som natur” är och förblir

Fotnoter

det är så att hon inte fattar så vill jag inte veta. Vi bär väl alla på

LSG onsdag: Money makes the world go around

inledningen — tar tiden och det politiska klimatet inte hänsyn

effekterna av samboskapet.

lunch och tårta medans andra inte är värda en sketen smörgås. Om
helt på sin plats att värdera människor olika, det är vad jag kallar

verks tvungna förhållande till sin akuta nutid, och ställa Jones

folkbiblio-teken förstått hur radikalt det är och väntar spänt på

borde fatta hur absurt det är att vissa är värda att till varje APT få

omedvetet dåliga värderingar, men folk som medvetet anser det är

Här vill jag även återvända till den inledande tesen om varje

då han överhuvudtaget inhyser texter om rasism med texter

Jag sa ingenting till chefen när hon kom och bjöd, för jag tänkte hon

s. 10.

h platse
k, rasism oc
– folkbibliote

Ju mer jag ser detta, desto svårare har jag att dölja mitt förakt. Jag

känner mig som en snut i förhållande till mina arbetsgivare och då
är det inte en snäll snut. Jag är inte den där människan som de gör
mig till.
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otekaries vardag
När de någon gång har gjort något bra så har jag därför poängterat

formerade. Att det blivit som det blivit handlar numera bara om att

i det. Man skulle kunna säga att den här chefsgruppen visar baksidan

i vad som händer på vårt bibliotek är helt borttappad. Inte konstigt

det. Problemet är också att de blir alldeles yra av berömmet, fastnar
av allt för mycket positiv projektion. De tror att allt är förlåtet bara
för att de fått lite beröm.

informationen inte har gått fram. Idén om att vi skall vara delaktiga
att personalavdelningen har så mycket pengar över till tårta.

Vi fick också reda på att vi
lyckats spara in en miljon

Samtidigt förvärrar det

kronor som vi nu skall ge

min roll ännu mer. Jag blir

vidare till äldrevården som

den där taskige som får så

går med förlust. Någon

oerhört mycket cred för att

punkt senare fick vi reda på

jag är snäll, medan de som

att vi fått en miljon kronor

är snälla jämt, aldrig får

till fortbildning i HBTQ. Men

höra något om det. Det är

det var alltså helt andra

sånt som jag har så svårt

pengar och hade inget

för i vanliga fall. Det är ett

med besparingen och göra.

slags uppskattande som

Frågan är ifall de är dumma

bygger på rädsla. En typ

själva eller om de tror att

av strukturer som jag själv

vi är dumma. Att det var

ofta försöker avslöja och slå

just den här utbildningen vi

hål på.

behövde hade chefsgruppen
kommit fram till utan att

Själv tycker jag att jag blir

fråga någon.

den där onde som alla är

lite rädda för och som får

mycket mer cred när jag är

Torsdag: Ännu en fest

Själv brukar jag alltid göra

restaurangarrangemang. Att

snäll än vad de snälla får.

Vi har fått inbjudan till ett

vad jag kan för att inte gå

lägga pengar på den som
har tid och möjlighet att

med på den typen av orätt-

vist värdesättande. Men nu

har jag alltså fått rollen som

Foto: Wikipedia

den onde som får överdrivet

umgås på sin fritid har man
tydligen också råd med.

Men problemet var menyn.
Trots alla fina tankar om

uppskattning när jag är

snäll, fast jag är jävlig för det mesta.

HBTQ och öppenhet, att vi arbetar i en mångkulturell stadsdel, så

Det bästa sättet att få ett skithål att avslöja sig är förresten att ge

erbjöds saknade både vegetariska alternativ, halal och kocher.

dem utrymme och förtroende. Angriper man dem går de bara i

försvar och påstår att de visst håller med. Ett skithål känner man
istället bäst igen om man låter dem bajsa fritt.

är chefernas kunskap om olika kostbehov obefintlig. Menyn som vi
Jag tyckte det var en meny som mest påminde om det som erbjöds

på vägkrogen där jag arbetade på åttiotalet. Det skrev jag inte om i

mejlet till den inbjudande chefen, men jag skrev om menyns brist på
alternativ. Självklart fick jag inga svar.

Ett exempel av många hur dumt det kan vara när chefer ljuger

kommer från förra LSG (lokal samverkansgrupp). Några dagar

innan förra mötet fick vi via mejl reda på att man skulle ha ett stort

möte och en utställning hos oss på biblioteket några veckor senare.

Lovely Laura

Vi ifrågasatte givetvis detta men fick då reda på att det inte var

stadsdelen som stod för mötet utan att ett självständigt EU-projekt

tagit beslutet. Men det var påhitt. Det var visst de som hade beslutat
det fick vi veta några dagar senare när sektorschefen kom och in-
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B-posttidning

Begränsad eftersändning
Avsändare:
bis c/o J Dalmalm
Flottbrovägen 32
146 54 Tullinge

Medverka i tidskriften du också!
”April is the cruellest month, breeding / Lilacs out of the dead land”, skrev T.S. Eliot i The Waste Land 1922.
bis 2-2013, med manusstopp i denna grymma månad, har temat

professionens död?

Vad händer egentligen med bibliotekens och bibliotekariens roller i det digitala informationssamhället? Vad gammalt begravs och vad nytt spirar som snödroppar och syren? Vad är bibliotekariens kärnkompetenser och hur ska
dessa bäst tas tillvara i framtiden? Vad händer med arbetsmiljön på bibliotek när nedskärningar är antingen en
realitet eller ett hot? Var står kampen och vilka nya möjligheter öppnas för bibliotekariernas rättvisearbete?

Välkommen med ditt bidrag till numret senast den 5 april!

Foto: Anna Hallberg

Bli medlem i BiS!
Kontakta kassör Christian Forsell:
christian_forsell@telia.com eller fyll i formulär på foreningenbis.com

Vad vill föreningen BiS ?
BiS är en socialistisk förening inom områdena bibliotek, kultur och information. BiS jobbar för att biblioteken ska bevara och
vidareutveckla demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik
• utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om den växande
informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.

