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I maj stundar EU-valet och i september är det dags för
riksdagsval i Sverige. En spännande tid, mycket kan hända.
Kommer alliansregeringen att sitta kvar eller blir det ett politiskt skifte? Och vad innebär det för biblioteken?
Med temat bibliotekspolitik vill bis lyfta bibliotekspolitiska
frågor. Det handlar om ideologi, om feminismens stärkta röst
och vad politikerna som utmanar alliansregeringen vill. Det
handlar också konkret om vad som händer på biblioteken. I
Älmhult vill Sverigedemokraterna ha enbart böcker på svenska, i Norrköping diskuteras lånekort för papperslösa, och i
Malmö genomförs jämställdhetsprojekt med läsande pappor.
Dessutom innehåller detta nummer en slutrapport från
BiS Västsaharaprojekt, ett projekt som också i högsta grad är
politiskt och som bland annat har gett västsahariska flyktingar tillgång till flera tusen böcker.
Vid årsmötet antog BiS ett uttalande mot det fascistiska
våldet – och kampen fortsätter. Vi hoppas att detta nummer
ska väcka tankar och politisk vilja.
Eleonor Pavlov & Charlotte Högberg, redaktörer

Medverkande i detta nummer
Andrea Berge börjar snart nytt
jobb som bibliotekspedagog i
Skärholmen. Hon gillar att biblioteken tillhör alla och att de är
icke-kommersiella.
Jennie Claesson. Copywriter och
bibliotekariestudent.
Sara Espensen. Bibliotekarie. Har
arbetat på Garaget i Malmö sedan
2009.

Emil Johansson. Bibliotekarie
och översättare.
Lena Lundgren. Bibliotekarie.
Gammal bissare. Kontaktperson
för BiS Västsaharaprojekt.
Maija Löfgren är 37 år och arbetar som bibliotekarie på stadsbiblioteket i Norrköping. Biblioteken
ser jag som garanten för demokratin och därmed bland de viktigaste institutioner vi har!

Trond Sjöström. Sjuksköterska
och socialist med mottot: Ingen
vinner om inte alla vinner.
Aino Trosell är författare och
medverkade under många år i
Brunnsviks bokombudsutbildningar för LO-medlemmar. Se
vidare: www.ainotrosell.se eller
på Facebook.

Monica Zak skriver för barn
och ungdomar. I hennes böcker
möter de unga människorna runt
om i världen. I höst kommer
novellsamlingen Dogboy är död.
Petter Zerpe. Ungdomsbibliotekarie, pappa och anti-fascist.
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Säg hej till din bis-redaktion!
Det vänsterpolitiska engagemanget i biblioteksfrågor är en gemensam
nämnare för oss i bis-redaktionen, men mer? Här presenterar vi
redaktionen lite utförligare!

Christoffer Frostgård

Linus Mannervik

Bibliotekarie och serietecknare bosatt i Malmö med
förkärlek för amerikansk modernistisk litteratur,
science fiction och fina bilder. Är intresserad av
digitala plattformer för bibliotek och kulturverksamheter och gillar att sortera böcker i källarmagasin, särskilt om det luktar lite sådär instängt.

Kreativ arkitektstudent i Lund, bördig från Gotland.
Kom in med en ”utomståendes” ögon på bis och
har i den nya layouten jobbat med att tydligare
kommunicera tidskriftens viktiga innehåll och
engagemang.

Andrea Hofmann
Förströr mig med kvadratiska filtrerade mobilbilder, googlar kattvideos som andra äter lösgodis
och skrattar med Ellen Ekmans serierutor i Metro.
Men tar också strid för det digitala biblioteket, tror
att e-böckerna kommer att förändra biblioteken i
grunden och vill ha rättvisare bibliotek på alla håll
och kanter. Önskar att jag var en geekgirl men ännu
bara en wannabe med en raspberry pi i byrålådan.

Charlotte Högberg
Norrlänning i Skåne. Går masterprogrammet i
biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds
universitet och arbetar extra på bibliotek. Utbildad
journalist som troligtvis alltid kommer att vara nyfiken, frågvis och skrivande. Stort intresse för historia, vetenskap och källkritik. En kulturälskare med
förkärlek för fantasytrilogier, poesi, komediserier
och norrländskt vemod.

Balsam Karam
Sjuspråkig bibliotekarie, bor och arbetar i Rinkeby.
Har nu för första gången lyckats hålla inomhusväxter levande. Det innebär att socialismen är nära.
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Eleonor Pavlov
Barnbibliotekarie i Malmö med specialintresse för
normkritiskt arbete. Har aldrig lämnat barnböckernas magiska värld och blir fortfarande varm i hjärtat
av riktigt fina bilderböcker. Gillar grammatiknörderi och har en liten språkpolis boende i mig, vilket
kan komma till användning vid korrekturläsning av
bis-texter.

Martin Persson
Bor i Malmö, jobbar på forskningsbibliotek. Färdigställer masteruppsats om diskurser i policyer för
öppna biblioteksdata. Håller fanan högt i agiterandet för fri programvara och kritisk nätpolitik, såväl
privat som i bibliotekssammanhang. Drömmer
ibland att jag har ett eget mörkrum där jag står och
ser bilderna växa fram i framkallningsbadet. Knäpper därför en rulle då och då.

Tobias Willstedt
Socialist och bibliotekarie som bor i Alby. 2008
skrev jag min första text i bis om bibliotek och dans.
Tycker ”nej” och ”solidaritet” är viktiga ord.

Aktuellt
SAP fyller 125

Ett nytt medieprojekt
När socialdemokraterna på 1980-talet försökte blåsa liv i
gamla dagstidningen Stockholms-Tidningen så var jag länge
tveksam att prenumerera. När jag väl bestämt mig, efter ett
års vankelmod, hade tidningen lagts ner.
Därför var jag tidig med att prenumerera på dagstidningen Dagens ETC, och jag var i gott sällskap. Idag har den
63000 läsare i tryck och på webben, och ytterligare 35000
på helgen. Om jag får tro chefredaktör Johan Ehrenberg så
försöker man nu också satsa lokalt, till exempel genom att
ta över utgivningsbeviset för Smålands folkblad i Jönköping.
Och letar man efter gamla A-press tidningar som lagts ner
så finns det många att välja på. Initiativet är lovvärt.

Mats Myrstener
http://foreningenbis.com, 5 mars 2014

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti fyller i år 125,
grundat i Stockholm 1889. Det firar man med en rad föredrag runt om i landet. I Stockholm hörde jag förra justitieministern, Skansenchefen med mera, Anna-Greta Leijon
berätta om sin klassresa, ”från utedass till ipod” som hon
fyndigt kallat föredraget. Den enorma utvecklingen Sverige
haft under de gångna 125 åren är sannerligen märkvärdig.
På ABF-huset i Stockholm, som dagligen ger minst 10
olika event, fortsätter föredragen nu att droppa tätt. 24 mars
ska trotskisten och tidigare redaktören för tidningen Internationalen, numera historikern på Södertörns högskola,
Håkan Blomqvist diskutera revolutionerna som präglat de
senaste århundradena, tillsammans med professor Håkan
Arvidsson från Roskilde. Arvidsson var en gång studentvänster, men har sedan tagit avstånd från ”ungdomssynderna”,
så det kan bli en intressant diskussion.
8 april talar Ingvar Carlsson om ”lärdomar, personliga
och politiska”, 14 april presenteras Hjalmar Brantings tid i
svensk politik, den 15 april Per-Albin Hansson, och 16 april
Tage Erlander. Tisdag 22 april har turen kommit till Olof
Palme.
Vi köpte till mitt bibliotek för fem-sex år sedan en serie
småskrifter där alla Sveriges statsministrar presenterades i
sin samtidshistoria, det kan ha varit Sveriges riksdag som
gav ut serien. Den anbefalles varmt åt alla större bibliotek,
inte minst nu i valtider.

Mats Myrstener
http://foreningenbis.com, 5 mars 2014

Inget aprilskämt
En fotbollssupporter från Djurgården sparkades till döds innan
matchen i Helsingborg igår. En unik händelse i sig, det har bara
hänt en gång tidigare i modern tid i Sverige.
Stig Dagerman, som levde nära döden hela sitt korta liv,
skrev en dagsedel i tidningen Arbetaren som börjar ”Min brorsa
är försvunnen …”. Den kom jag att tänka på: den handlar om
alla som drabbats av det besinningslösa meningslösa våldet, då
som nu.
BiS uttalande mot nazism och rasismen i samhället skulle
också kunna handla om allt det meningslösa våld och hat som
drabbar oss alla, när som helst, urskiljningslöst: män, kvinnor
och barn.
Henrik Larsson, före detta storspelare i Helsingborg, en av
våra allra största, säger i dagens Metro: ”Det ska fanimej inte
vara meningen att någon ska gå och dö. Man vill inte skicka
sina barn på fotboll och så kommer barnet inte hem.” ”Detta
är ett samhällsproblem”, säger våldssamordnaren Björn Eriks-

son. Ansvaret ligger enligt honom på lagstiftarna, polisen och
klubbarna.
Men egentligen är det ett problem som angår oss alla. Hatet
och rädslan och våldet mot oliktänkande, när det än förekommer, springer ur gemensamma rötter, som är okunskap, eller
som man förr sa: ”obildning”.
På vägen hem från jobbet i bussen spelade chauffören Paul
McCartneys underbara ballad ”Blackbird”. Den vill jag gärna
tillägna den döde 43-årige barnafadern och hans familj, som
enligt DIF:s sportchef var ”en vanlig kille, som gillade fotboll
och att dricka öl”.
Och att koltrasten sjunger som berusad och besatt på kvällarna redan nu, det är inget aprilskämt det heller.

Mats Myrstener
http://foreningenbis.com, 31 mars 2014
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Papperslösas rätt till våra
folkbibliotek
Maija Löfgren
Norrköping kan bli nästa stad att besluta om papperslösas
rätt till lånekort på stadens bibliotek. Lokalpolitikern Ewa
Muhling (V) lägger under våren fram ett förslag som innebär
att papperslösa får rätt att nyttja biblitokets tjänster.
Det finnas många skäl till varför papperslösa befinner sig i
Sverige. Det handlar om människor som förvägras uppehållstillstånd trots att de tvingats lämna sina hemländer på grund
av förtryck, krig, naturkatastrofer eller fattigdom.
Den fria rörligheten och att människor reser runt klotet
hyllas. Är det inte absurt att det bara gäller vissa människor?
De med pengar, papper eller ”rätt” hudfärg!
Begreppet papperslös har kritiserats av nätverket Ingen
människa är illegal. De kräver permanent uppehållstillstånd
åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar. ”Vi tror
på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa
är illegal” går att läsa på nätverkets hemsida och de arbetar
praktiskt med att stödja papperslösa liksom de människor
som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin
asylansökan.
FN har beräknat att det finns 30–40 miljoner irreguljära immigranter i världen. Flera miljoner av dessa befinner sig i Europa. I Spanien uppskattas gruppen till mellan
300 000–800 000 människor. En siffra som nämnts för Sverige är 10 000–50 000 personer, varav 2 000–3 000 är barn.
Denna stora grupp människor lever utan självklar tillgång till
sjukvård, utbildning, och andra samhällsfunktioner. Då de
även är utestängda från den normala arbetsmarknaden måste
de flesta försörja sig på svartjobb med låga löner och dåliga
arbetsvillkor. Alltid med risken hängande över sig att bli angiven till polis. Andra fastnar i människohandel och prostitution.
FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna säger att
alla individer är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Dessa grundläggande rättigheter har alla människor. Oavsett
uppehållstillstånd eller ej. Sverige har genom att skriva under
de flesta av dessa internationella konventioner åtagit sig att
respektera och värna de mänskliga rättigheterna.
Människor som lever papperslösa eller gömda i vårt land
är av kött och blod och är i behov av skydd, vård och skola.
Illustration t.v.: Balsam Karam

Människor, alla människor, behöver kultur. Den är nödvändig
för bildning, en stunds verklighetsflykt, och för att kunna
orientera sig i omvärlden. Detta är kanske som allra viktigast
när dagarna är långa, trånga och innehållslösa. Därför behövs
tillgång till bibliotek!
Våra folkbibliotek omfattas av bibliotekslagen liksom av
Unescos biblioteksmanifest. Det är tydligt i folkbibliotekens
målsättning och uppdrag att de ska ge människor fri och
jämlik tillgång till kultur och information. Alla ska ha tillgång
till det samlade mediebeståndet och folkbibliotekens samlade
kompetens.
För att få lånekort krävs idag fotolegitimation eller personnummer och fast adress. De papperslösa omfattas därför inte
av den service som ges på våra bibliotek. Idag kan ett bibliotek utfärda ett temporärt lånekort till asylsökande som saknar
pass eller identifikation. Giltighetstiden är 2 år. I Stockholm,
Göteborg och Malmö används en modell som innebär att en
överrenskommelse träffas mellan den papperslöse och biblioteket om tillgång till lånekort med 6 månaders giltighetstid.
Respektive biblioteksadress används som låntagaradress tillsammans med låntagarens e-postadress. Giltighetstiden kan
vid behov förlängas. Att göra de papperslösa till låntagare på
detta sätt har inte inneburit några extra kostnader för biblitoteken.
I Norrköping vet ingen exakt hur många papperslösa som
finns. Hur dessa människor, vuxna, barn och familjer framlever sina dagar kan bara fantasin sätta gränser för. Sabina
Landstedt, ordförande för Rädda Barnens lokalförening i
Norrköping, menar att det skulle underlätta för de människor
utan papper hon möter om de kunde få del av det folkbiblioteken erbjuder.
Självklart skulle det underlätta vardagslivet för människor
utan papper i Norrköping om de kunde använda sig av biblioteket. Om de kunde ha en plats att gå till. Om de kunde hitta
vägar till hopp om att kunna lösa sin situation. Ewa Muhling
(V) arbetar nu vidare med frågan och hoppas få med sig
övriga politiker så att Norrköping snart kan besluta om att ge
de papperslösa tillgång till stadens bibliotek.
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Feminismen som ett rosa
konfettiregn över kulturpolitiken
Andrea Hofmann
Det är valår och Feministiskt initiativ hörs allt högre i mitt
flöde på sociala medier. Ja, flödet sorteras utav användare jag
aktivt valt att följa (mediefolk, kultureliten och bibliotekarier), men jag får känslan, ett rosa skimmer över mitt kluster
att fler och fler blir medlemmar i Fi. Gudrun Schyman talar
18 januari 2014 på Medborgarplatsen i Stockholm i samband
med en manifestation mot sexuellt våld, flera tusentals samlas
och rosa ballonger ramar in ett annars så vinterfruset torg.
När nästan 10 000 demonstrerar i Malmö i mars mot den
växande nazismen i Sverige dansar Fi:s sektion på gatorna
framför vibrerande högtalare: ”Who run the world? Girls!”.
Händerna i luften. Får ni också känslan?
”Kultur är livet självt – Konsten och kulturen har en av
de bärande huvudrollerna i det samhälle vi vill ha.” Det är
rubriken på Feministiskt initiativs kulturpolitiska program.
För att hitta beskrivningar om Fi:s bibliotekspolitik läser
jag lite längre ner att Fi arbetar för att ”[s]tärka biblioteken
som mötesplats och grund för det demokratiska samtalet”.
Gudrun Schyman är en av talespersonerna i Fi men också
kommunpolitiker i opposition i Simrishamn, en kommun
som förra året tog beslutet att lägga ner alla sina biblioteksfilialer. Förra veckan var frågan uppe på bordet igen och
Schyman twittrade live: ”Kommunfullmäktige i Simrishamn,
debatt om M:s förslag att slopa biblioteksfilialerna i byarna.
Bibliotek är inte bara böcker!” och detta följdes av: ”Bibliotek är kultur o kultur är själva livsnerven i ett demokratiskt
samhälle. Bron där möten över gränserna sker, rummet där
vi kan expandera” (110 retweets än så länge). Kort därefter:
”M:s stängningslinje vann med stöd av Centern och Österlenpartiet. Vi får ta nya tag efter valet”. Jag twittrar tillbaka till
henne: ”Hur tänker Fi i frågan ’biblioteksdöden’? Schyman
svarar snabbt: ”biblioteken är basen för samtal och möten,
demokratins vardagsrum. Dialogens plattform, över generations- o nationsgränser”.
Sammanfattningsvis får jag inget klart svar om hur vi
motarbetar att fler biblioteks läggs ner i Sverige (mer än att
rösta emot förslagen). Jag önskar ju så att det fanns en enkel
och färdig lösning. Men jag får däremot ett klart svar om vad
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bibliotek betyder för Fi. De röstade emot nedläggningen i
Simrishamn.
Det finns en tydlighet med Fi: in med feministerna – ut
med rasisterna. Som feminist och antirasist är det väldigt
svårt att inte ryckas med i den retoriken. För som feminist
har jag länge frustrerat befunnit mig i ett samhälle som gång
på gång fallerar i jämställdhetsfrågorna. Jag har arbetat i skånska kommuner där SD tagit plats och spridit sin populistiska
retorik i kulturnämnderna. Jag är så oerhört trött på det.
Fi andas framåt. Historielösheten gör att partiet inte fastnar i 68-rörelsens systerskapsretorik, utan istället lägger
feminismen som ett rosa konfettiregn över alla delar: kultur,
skola, välfärd ekonomi etcetera. Jämställdheten handlar inte
bara om kön, det berör även rasism och klass. När jag läser
det kulturpolitiska programmet känner jag också att partiet
andas och lever kultur. Kultur är större än ett departement
och en minister. Mer än en förvaltning och ett hus. Enligt Fi
ska den inspirera och synas överallt. Kultur är inte strössel.
Kultur är livet.
På vänsterflanken gnisslas det om Fi – jag hör också det
i mitt flöde på sociala medier. Att Fi:s politik inte skiljer sig
nämnvärt från Vänsterpartiets så varför lägga en röst på ett
parti som inte kommer att ta plats i maktens högborg? Som
kan komma att förhindra ett maktskifte i svensk politik? Det
är retorik från vänsterhåll som får mig att dra öronen åt mig.
Jag önskar istället att de kunde lyfta tillsammans, ta varandra
i hand och ta steget in i på Rosenbad i slutet av september
2014 och visa Sverige att nu är det nog med rasism, vinster
i välfärden och orättvisor. Det är dags för kulturen och feminismen att ta plats.

Läs mer om Feministiskt initiativ's kulturpolitik: Kultur är livet självt
http://feministisktinitiativ.se/politik/kulturpolitik/

Foto: Balsam Karam

En bok in, en bok ut
Andrea Berge
Du har inte rört dig på 1 000 dagar, det funkar inte, det fattar
du också?
Du måste förbättra ditt cirkulationstal!
Hur har du annars tänkt försvara din plats i hyllan? Du
är väl inte skriven av någon känd författare? Det behöver jag
väl knappast dubbelkolla med mina kollegor? Du vet lika väl
som jag att vi inte har något bevarandeuppdrag. Du ingår inte
i någon serie av böcker? Varför satsade vi egentligen på dig?
Du har kostat mer pengar än du har genererat. ”En felaktigt
använd skattekrona, är en stulen skattekrona” – vet du vem
som sade det? Du kanske fick en välvillig recension någonstans? Blev du ens recenserad? Vet du hur många gånger du
har lånats ut? En enda gång på åtta år! Hur kommer det sig
egentligen att du har fått stå kvar på hyllan så här länge? Finns

det överhuvudtaget något lockande med dig? Titel, omslagsbild, baksidestext …? Du minns kommundirektörens ord,
jag behöver väl inte repetera dem? Vi måste ge plats åt det
efterfrågade. Du är för smal! Att snacka om bredden i beståndet, det är så sjuttiotal. Det är andra tider nu. Om jag ger dig
lite bättre exponering, hjälper det? Skulle någon intressera
sig för dig? Är du värd andra chansen? Ska jag skicka dig till
magasinet tycker du? Det är döden för de flesta titlar, syns du
inte finns du inte. Det är bättre att gallra direkt, varför dra ut
på det? Försäljningsvagnen, säger du? Vad får dig att tro att
någon är villig att betala fem kronor för dig? Ge bort dig?
Hur skulle det se ut? Där satt stämpeln, utgallrad, är du redo
för containern?
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Bibliotek i folkdräkt
Trond Sjöström & Petter Zerpe
Sverigedemokraterna talar ofta varmt om kultur, men vilken kultur
är det som åsyftas? Det ska visa sig att de satsningar som partiet vill
se på de svenska folkbiblioteken går stick i stäv med de övergripande
internationella skrivelserna angående bibliotekens syfte.
Vem är du, människa?
Barnet rycker dig i tröjärmen: ”Om du var ett djur, vad skulle
du vara då?” frågar hen. Du förklarar att du faktiskt är en apa.
”En apa!?” frågar hen. ”Naturligtvis en apa”, svarar du. ”Jag
kan hoppa runt, klättra i träd och göra tummen-upp.” Du
ler. Hen blir inte övertygad, men viljan att ställa och besvara
frågan är viktig! Vem är du, människa? Definierar du dig med
utgångspunkt i vad du tillhör, allt du tycker om? Eller definierar du dig utifrån vad du inte tillhör, allt du vill skilja ut
dig från? Frågorna är inte låsta till ett individuellt perspektiv.
Hur politiska rörelser definierar sig och sina grundläggande
övertygelser är viktigt för att vi ska förstå inte bara vad rörelserna är utan också vad rörelserna vill.

kan det göra stor skillnad för vår möjlighet till demokratiskt
deltagande: Den som saknar dator kan betala hyran och söka
information. Den som saknar språket kan lära sig utifrån
egna förutsättningar. Det här är en utveckling som inte roar
alla. Det är också här som Sverigedemokraterna gör entré.

Plötsligt i Älmhult
Sverigedemokraterna får medial uppmärksamhet i anslutning till ett kommunfullmäktigemöte i småländska Älmhult.
Den nya biblioteksplanen ska antas och Börje Tranvik, SD,
drar i handbromsen när det kommer till språksatsningen.
Enligt Tranvik ska inte biblioteken betala för andra språk än
svenska. Han lutar sig mot en sverigedemokratisk kulturpolitik som har ett antal tydliga ambitioner.

Ett bibliotek för alla
Folkbiblioteken är en konkretisering av principen om alla
människors lika värde. Det är i ett sådant historiskt sammanhang som folkbiblioteket föds. Folkbibliotekstanken har ingen
avgjord politisk-ideologisk hemvist. Att erbjuda människor
fri tillgång till kultur, kunskap och information har klangbotten i liberalism såväl som socialism. Därför präglas biblioteksväsendet av en bred samsyn på innehåll och utformning. Bibliotekens legitimitet bottnar både i bibliotekariernas
värdegrundsarbete och svensk lagstiftning. Enligt den nya
bibliotekslagen ska folkbiblioteken lägga särskild vikt vid de
som har annat modersmål än svenska. En fräschare omformulering av lagens föregående upplaga där skrivelsen omnämnde ”invandrare”. I sak är det inte mycket som förändrats. Alla
ska få ta del av biblioteket, inte bara genom en floskel eller
abstrakt princip. Lagen och policydokument styr bibliotekens
sortiment mot konkret verksamhet som tillgängliggör kultur,
kunskap och information. I många kommuner innebär detta
att såväl hem- som statslös har rätt till lånekort. Vardagligt
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Sverigedemokraterna ser kultur
Utmärkande för SD:s kultursyn är en kulturell enögdhet och
en brist på historiskt djupseende. SD beskriver en harmonisk
svensk och sedermera nordisk och västerländsk identitet:
Genom likheterna i levnadsbetingelser och årtusenden av
nära och naturliga relationer mellan befolkningarna har
en skandinavisk och nordisk kulturkrets vuxit fram. Denna
nordiska kulturgemenskap är något som Sverigedemokraterna vill bejaka och bygga vidare på. I en bredare mening
ser vi också Sverige som en del av en nordeuropeisk, europeisk och västerländsk kulturgemenskap.1

I texten som citatet ovan kommer ifrån, tycks partiet glömma Sveriges historia av statligt sanktionerat våld och social
instabilitet. Från ockupationen av Norge, till hungersupproren 1917, till den stora gruvstrejken i slutet av 60-talet
och göteborgskravallerna 2001. Spänningar i samhället som
1. ”Sverigedemokraterna och kulturen”, http://sverigedemokraterna.
se/var-politik/kultur/. Läst mellan 28/3 och 3/4 2014.

genom åren tänts till gnistor av kungahuset, svenska mödrar,
gruvornas gubbar och medelklassens barn. Spänningar väl
inom ramarna för ”svenskhet”, ändå vill SD betona nationell
identitet som sammanhållande kitt för samhället. I SD:s verklighetsbeskrivning kommer brutala historiska traditioner an
på nationella identiteter. Därför anser de att somliga kulturer
är bättre än andra och historiens förlorare får skylla sig själva.
Det är inte år av kolonialism och postkoloniala marknadsförhållanden som gör samhällen instabila. Det är inte social och
kulturell ojämlikhet som bär ansvaret enligt SD.
De breda penseldragen i SD:s kulturpolitik handlar om
marknadsanpassning. Det finns en uttalad målsättning att
minska de offentliga institutionernas anslag för kultur. Vid
en genomläsning av SD:s kulturpolicydokument framträder
snabbt en kluvenhet. Å ena sidan skulle en marknadsanpassning ytterligare trycka tillbaka positioner för minoritetskulturer, som definitionsmässigt har mindre köpkraft. Å andra
sidan minskar möjligheten för nationell kulturbildning
då stora kulturkapital också ligger i andra länder men inte
minst företag. I det sammanhanget blir det viktigt för SD att
intressera sig för ett antal kulturarvsbärande institutioner
vars huvudsyfte är att ”slå vakt om de djupa värden som det
kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en
gemensam identitet i vårt samhälle.”2 Här kommer folkbiblioteken in i bilden:
[D]et kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån
biblioteksverksamheten och den kulturella verksamhet som
bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka
den gemensamma identiteten i samhället, bör sänkas.3

Därför gör språktillgänglighetssatsningar i biblioteken SD
ängsliga.
Bristen på historiska och sociala perspektiv gör att den
som läser SD:s kulturpolitik lätt förstår varför grupper måste
ställas mot varandra. Hur minoritetsgrupper kan ses som hot
mot samhällets stabilitet. Detta är SD:s muskelsvällande armar
som fäktar för att otillgängliggöra villkoren för alla människors lika värde. Barnet rycker dig i tröjärmen: ”Om SD skulle
vara ett djur, vad skulle de vara då?” Erkänn att missunnsamheten och tunnelseendet får dig att tänka på myternas cyklop.
Vilken bibliotekspolitik får vi med SD? Vi har sökt representanter för partiet men inte fått några kommentarer. Naturligtvis går det inte att precisera SD:s bibliotek i detalj. Vill
de samma sak med biblioteken som med grundskolans
2. ”Generella riktlinjer för kommunpolitik – 2012”, http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/08/riktlinjer_sd_kommunalpolitik_04_02.pdf. Läst 28/3 2014.
3. Ibid.

gympaundervisning så står något absurt men inte komiskt
för dörren – om SD lyckas bra i valrörelsen 2014:
I grundskolans gymnastik- och idrottsundervisning ska
gammeldans premieras i de fall dans förekommer. Många
gånger används dock kulturresurser till att finansiera smala,
högst tvivelaktiga och inte sällan politiserade verksamheter.4

Detta nostalgiska förhållande till kulturella särfenomen som
ska upphöjas till samhällsfostrande dygder, ger oss en viss
antydan om hur om hur Sverigedemokraternas folkbibliotek
kan komma att se ut.

Ett samhälle för alla
Vi är beredda att gå så långt som till att påstå att hela SD:s
politiska gärning syftar till att ställa människor emot varandra. Formulerat i populistiska förslag under förvändning av
brist på ekonomiska resurser. Det är en tankegång som fått
genklang de senaste 30 åren i svensk politik. Nedskärningsivern som genomsyrar varje ”ansvarsfull” politisk representant bjuder in till att göra skillnad mellan människor. För att
bryta den trenden och fortsätta bygget av ett öppet, solidariskt och kreativt samhälle krävs modet att säga: Vi behöver
mer resurser, inte färre människor. Det samhälle som sparar
på människor kan aldrig vara ett samhälle för människan.

Älmhult, vad hände sedan?
2013 motionerade SD riksdagen att anta ett förslag till den
nya bibliotekslagen. I motionstexten formuleras i fromma
ordalag hur viktigt det är att svenska bibliotek värnar om
svenska språket men också landets minoritetsspråk. Kontentan är dock en annan. I motionen vill SD att riksdagen
ska föreslå regeringen att inga andra språk än svenska ska
premieras. Älmhult var ingen enskild händelse. När Börje
Tranvik lägger fram sitt förslag i kommunfullmäktige 27
januari 2014, är det en förlängning av riksdagsmotionen. En
politik som SD slagit fast centralt. I det avseendet finns inget
sedan efter Älmhult, det finns bara just precis nu. Hör du
cyklopens stridsrop?

4. Ibid.
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Från vänster: Tina Ehn (MP), Martin Persson, Andrea Berge,
Bengt Berg (V), Gunilla Carlsson (S) och Lena Lundgren.
Foto: Johanna Dalmalm

Vad vill BiS med politikerna?
Emil Johansson
Allas tillgång till bibliotek, nationell biblioteksstrategi och
upphandling var några av ämnena som diskuterades när BiS bjöd in till
rödgrön debatt på årsmötet. Emil Johansson analyserar vad som kom
fram och vilka frågor som inte besvarades.
I samband med BiS årsmöte arrangerade föreningen en biblioteksdebatt där representanter för de tre rödgröna partierna
utfrågades om bibliotekspolitiken. Alla de tre debattörerna,
Bengt Berg (V), Gunilla Carlsson (S) och Tina Ehn (MP),
sitter för närvarande i riksdagens kulturutskott.
BiS moderatorer Andrea Berge och Lena Lundgren började
med att låta politikerna berätta om sin egen syn på biblioteken i samhället, för att sedan gå in på själva utfrågningen.
Gemensamt för de tre politikerna är att de alla känner sig
hemma på svenska folkbibliotek och anser att bibliotek fyller
flera viktiga funktioner i dagens samhälle. Politikerna känner
sig alltså välkomna på biblioteken, men är alla lika välkomna,
och vad bör göras för att biblioteken verkligen ska vara tillgängliga för alla? Moderatorerna räknade upp trösklar som
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förseningsavgifter, avgifter på lån av film och spel, registrering för datoranvändning, meröppet endast för vuxna med
mera. Panelen var enig om att biblioteken i teorin är öppna
för alla, men att det inte är så i praktiken. Aktivt uppsökande
verksamhet riktad till grupper som inte använder bibliotek,
lägre eller slopade avgifter samt kort till papperslösa var några
av förslagen från politikerna. Gunilla Carlsson (S) betonade
även bibliotekens placering som ett sätt att göra dem mer
tillgängliga, med utspridningen av Göteborgs stadsbibliotek
som exempel.
En svaghet i debattens upplägg var att många av de viktigaste frågorna låg på kommunal nivå, det vill säga folkbiblioteken och skolbiblioteken, medan alla i panelen jobbar på
nationell nivå i riksdagen. Även om panelen var enig om att

det behövs en nationell biblioteksstrategi för att stärka likvärdigheten mellan kommunala bibliotek, så är respekten för
det kommunala självstyret stor. Deltagarnas avstånd till den
kommunala nivån kan ha bidragit till att skarpa frågor många
gånger möttes av svävande svar.
Å andra sidan var svaren inte heller alltid så tydliga i frågor
som berör riksdagsarbetet. Frågan om e-böcker på biblioteken och vem som ska ha makten över vad som är tillgängligt
föll på att ingen i politikerpanelen kunde bestämma sig för
vad som bör göras med upphovsrättslagstiftningen. Politikerna verkar ovilliga att ens diskutera eventuella inskränkningar
av upphovsrätten, så om det är vad som krävs för att biblioteken ska kunna få makten över sitt e-boksutbud så är det nog
en lång väg kvar att gå.
Det samlade intrycket av debatten är att de rödgröna drar
åt samma håll i sin bibliotekspolitik. De säger sig alla värna
om bemannade skolbibliotek, bibliotekens ansvar för den
smalare litteraturen och att statliga bibliotek ska vara öppna
för allmänheten. De är också eniga om den nya bibliotekslagens brister och behovet av en nationell biblioteksstrategi. En
fråga där viss oenighet kunde urskiljas gällde hur partierna
ställer sig till upphandlingar av biblioteksdrift. Medan V av
princip säger nej till upphandlingar så lämnar S och MP en
öppning med en ”pragmatisk” inställning och motvilja mot
att låsa sig i frågan. Alla tre var dock ense i en negativ grundinställning till upphandlingar.

Tyvärr ledde inte ens upphandlingsfrågan till någon
diskussion eller ifrågasättande partierna emellan, utan
deltagarna bara konstaterade sina ståndpunkter. Den starka
konsensusandan med en frånvaro av utmaningar och argumentation gjorde att det kan ifrågasättas om det ens rörde
sig om en debatt. Är till exempel biblioteksupphandlingen i
Nacka en dålig modell enbart för att den utförs av fel politiska
partier? Den som vill dra på stora växlar kan här själv fylla på
om politikens förflackning och dess eventuella konsekvenser.
Diskussionen präglades dessutom av en anda av att ta biblioteken för givna som goda platser och verksamheter, vilket
försvårar en diskussion utifrån visioner om ett likvärdigt
samhälle. Vad kan man egentligen göra med något som är så
himla trivsamt och hemtrevligt som biblioteken förutom att
värna dem? Risken med en biblioteksvärnande grundinställning är just att hamna i en defensiv position, istället för hålla
en aktivt progressiv blick riktad mot utökad folkbildning och
jämlikhet i samhället. Här har föreningen BiS en viktig roll i
bibliotekspolitiken, både nu i valtider och inte minst emellan valen.

Lyssna på en inspelning av hela debatten: ”Rödgrön biblioteksdebatt på BiS årsmöte”, http://foreningenbis.com/2014/03/20/
lyssna-pa-rodgron-biblioteksdebatt-fran-bis-arsmote/.
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Biblioteksdöd och obemannade
skolbibliotek – vad vill politikerna?
Charlotte Högberg
I höst går Sverige till riksdagsval, men vem ska en lägga sin röst
på för att värna om bibliotekens framtid? Fler svar behövdes även
efter årsmötets politiska debatt. bis frågade några av politikerna som
utmanar alliansregeringen vad deras partier egentligen vill med
biblioteken.

Foto: Sveriges riksdag

Foto: Privat

Foto: Sveriges riksdag

Foto: Michelle Dunbar

Foto: Sveriges riksdag

Tina
Ehn

Camilla
Backman

Bengt
Berg

Anna
Troberg

Gunilla
Carlsson

Miljöpartiet

Feministiskt initiativ

Vänsterpartiet

Piratpartiet

Socialdemokraterna

Hur ser du och ditt parti på bibliotekens roll i
samhället idag?
T. E. (MP): Två av bibliotekens viktigaste uppgifter är att ge
likvärdiga förutsättningar för ett jämlikt deltagande i samhället och att fungera som fria samlingsplatser som bidrar till att
skapa sociala sammanhang. Aktuella och synnerligen viktiga
uppgifter sett till samhällsutvecklingen.
C. B. (Fi): Biblioteken är en av de absolut viktigaste samhällsplatser vi har. Som institution är den grundläggande för vår
demokrati och vår rätt att vara kulturella varelser. Det är en
avgiftsfri plats för kunskap, möten, samtal, bildning och
tanke som är öppen för alla utan krav på konsumtion.
B. B. (V): Biblioteken fyller en mycket viktig roll i dagens
samhälle, som oberoende och icke-kommersiell informationscentral, men också ur en viktig demokratisk aspekt: att
alla människor ska ha tillgång till litteratur och kultur i ett
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humanistiskt och gott samhälle. Viktiga också som mötesplats för samtal och idéutbyten med tillgänglighet för alla. En
alldeles särskild roll spelar biblioteken för barn och ungdomar som kanske inte hemma har så god tillgång till böcker
och som riskerar att få för liten stimulans till läsning och
därmed språkutveckling.
A. T. (PP): Biblioteken är kanske viktigare i dag än någonsin.
Informationsfloden sköljer över oss och det behövs vägvisare
som guidar oss rätt i flödet. Dessa vägvisare är bibliotek och
bibliotekarier.
G. C. (S): Biblioteken har en mycket och central roll i den
kulturella infrastrukturen. De arbetar med läsfrämjande och
kulturfrämjande verksamhet. Särskilt när vi nu ser att läsning
och läsförmåga minskar måste vi värna deras verksamhet.

Vilka uppgifter anser du och ditt parti ska vara
viktigast för biblioteken i framtiden?
T. E. (MP): Sett ur nationellt perspektiv handlar det ytterst
om att skapa bättre förutsättningar för kunskapssamhällets
utveckling och därmed för välfärden och demokratin. Genom
en bättre bibliotekspolitik stärker vi värnet för informationsoch yttrandefriheten. Hur gör vi det på bästa sätt i framtiden?
Förmågan hos biblioteken att utvecklas och anpassa sin verksamhet till nya möjligheter och behov är helt beroende av
de biblioteksanställda. Bibliotekariens roll förändras givetvis
i takt med att biblioteken utvecklas och i takt med annan
utveckling inom utbildning, information och teknik. Medielandskapets snabba förändring ställer höga krav på kompetens och kunskapsutveckling. För att biblioteken ska fylla sin
funktion både i nutid och i framtid krävs också välutbildade
biblioteksanställda med hög informationskompetens. Pedagogisk kompetens har också blivit allt viktigare då människor, i alla åldrar, individuellt behöver söka upp information och tillföra sig ny kunskap. Det är bara drygt hälften av
alla biblioteksanställda som är utbildade bibliotekarier i dag,
den andelen behöver självklart höjas. Behovet av kvalificerad
utbildning och fortbildning för anställda inom biblioteksväsendet måste uppmärksammas av samtliga nivåer inom
biblioteksväsendet. Forskningen inom biblioteksområdet bör
ges ökad uppmärksamhet i regeringens forskningspolitik. I
likhet med lärarlyft bör bibliotekarier ges ökad möjlighet att
forska på deltid. En mer biblioteksnära forskning skulle öka
förutsättningarna för framtidens bibliotek.
C. B. (Fi): Bibliotekens viktigaste uppgift kommer vara som
demokratisk mötesplats och plats för kunskapsöverföring och
åsiktsbildning i bred bemärkelse. Här finns självklart utbildade bibliotekarier, den senaste litteraturutgivningen, den
senaste digitala tekniken, plats för läsning, studier, forskning,
möten, samtal och kulturella upplevelser. Biblioteken måste
vara tillgängliga och tillmötesgå alla läsares olika behov.
B. B. (V): Naturligtvis måste biblioteken utvecklas i takt med
samhället, men dessutom behålla det som vi kallar folkbildning. Den tekniska utvecklingen i samhället skall givetvis
också prägla bibliotekens service, där man kan både få hjälp
med datorer och sökmotorer, men också få tillgång till att
bruka dessa.
A. T. (PP): Det absolut viktigaste är överlevnad, att biblioteken får finnas kvar och inte rationaliseras bort. Varje stad
och varje skola ska ha ett eget bibliotek. Det är också viktigt
att människor i glesbefolkade områden får tillgång till bibli-

otekstjänster. Sedan är det också viktigt att biblioteken ges
utrymme att utföra sitt uppdrag att sprida kultur och kunskap
och inte hindras av till exempel en föråldrad upphovsrättslagstiftning.
G. C. (S): Att fortsätta vara den viktiga aktör de är idag. Stimulera till läsning, vara informations- och kulturcentrum.

Hur ställer du dig till en nationell
biblioteksstrategi?
T. E. (MP): Jag och Miljöpartiet har under den här mandatperioden i riksdagen väldigt tydligt drivit på för en sådan.
Det behövs nationella lösningar för till exempel bibliotekens
digitala tjänster, webbtjänster och andra tekniska plattformar
som kan stimulera biblioteksutveckling. Den senaste utvecklingen inom biblioteksområdet gällande drift och organisation visar på att det behövs en mer sammanhållen utveckling
inom biblioteksväsendet. Arbetet med att utforma kvalitativa
och kvantitativa nyckeltal och en bredare samordning behöver utvecklas. Dessutom vet vi att medievanor och biblioteksanvändning förändras med tiden. Sverige är ett av de länder i
världen där biblioteksanvändandet är som störst. Men besöken på biblioteken har minskat. Hundratals folkbibliotek har
lagts ned och boklånen minskar. Bibliotekens roll förändras och en framåtsyftande politik behöver utvecklas. Därför
behövs en nationell strategi.
C. B. (Fi): Vi måste lyfta biblioteken och dess betydelse. Det
är därför bra med en nationell strategi som tar ett brett och
samlat grepp på bibliotekens roll och uppgifter med mål som
styr verksamheten.
B. B. (V): Vänsterpartiet förordar en likvärdig biblioteksstandard över hela landet och då behövs det också en strategi för
detta. Det räcker inte med fina ord på ett papper, det måste
verkställas i praktiken.
A. T. (PP): En nationell biblioteksstrategi är nödvändig för
att trygga bibliotekens verksamhet idag och i framtiden och
för att ta tillvara de möjligheter som den nya tekniken skapar.
G. C. (S): Vi anser att Sverige behöver en nationell biblioteksstrategi och det har vi föreslagit i riksdagen. Vi har föreslagit
att regeringen ska förtydliga Kungl. Bibliotekets uppdrag och
att Kungl. Biblioteket får uppdraget att utarbeta en nationell
biblioteksstrategi och nationell biblioteksplan.
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Om ditt parti hamnar i regeringsmakt efter valet:
Vad ska ditt parti göra för att motverka den
utveckling vi ser i dag – att fler och fler biblioteksfilialer stängs ned och antalet bibliotek blir
färre?
T. E. (MP): Vi har föreslagit att mer medel tillförs den regionala kultursamverkansmodellen för att stärka upp biblioteksväsendet. En förstärkt bibliotekslag eller strategi bör också
medföra att ersättning till kommunerna för biblioteksverksamhet räknas upp i statens generella bidrag till kommunerna.
C. B. (Fi): Vi ska verka för att tillräckliga resurser läggs på
biblioteksfilialerna. De måste få kosta! Det är i kommunerna
som det beslutas om budgettilldelningen. Många kommuner skär ner i antal biblioteksfilialer med motiveringen att de
enbart behöver tillgodose de lagstadgade kraven. Med nationella mål och uppdrag och med en myndighet för tillsyn kan
vi styra det i en annan riktning.
B. B. (V): Kulturen måste kosta och biblioteken likaså. Genom
olika samordnande aktiviteter tror jag att biblioteksfilialerna
på landsbygden, i glest befolkade trakter, kan öka sitt besöksantal. Läsecirklar, berättarkvällar, aktiviteter för både barn
och pensionärer, kan positivt medverka till detta. Allt hänger
samman: mera pengar till folkbildningen skapar också bättre
förutsättningar för mindre bibliotek.
A. T. (PP): Vi vill verka för att bibliotekens verksamhet i stort
får den politiska uppskattning den förtjänar.Vi vill skapa reella
möjligheter för bibliotek att utnyttja den nya tekniken för att
fortsätta vara en viktig aktör för kultur- och kunskapsspridning. Vi vill göra det lättare för bibliotek att få digitalisera och
tillgängliggöra sina samlingar. Vi vill också att bibliotek ska
kunna låna ut e-böcker utan löjligt höga extraavgifter och
tekniska hinder av olika slag.
G. C. (S): Många kommuner har det tufft med ekonomin, det
har ibland varit skälet att man lagt ner filialer. Ibland har det
handlat om att man velat få möjlighet att starta nya bibliotek
där det finns fler människor och lägga ner filialer där det bor
färre. Vi anser att det är viktigt att alla människor, särskilt barn
och unga, har tillgång till bibliotek i sitt närområde.

Vad ska ditt parti göra för att stärka skolbibliotekens roll och öka antalet bemannade skolbibliotek?
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T. E. (MP): Vi avser att ta fram en nationell biblioteksstrategi och bibliotekslagen behöver förstärkas med krav om tillgång på utbildad personal. Det är en missuppfattning att när
människor själva söker sin information och biblioteken automatiseras, då behövs inga bibliotekarier längre. En reviderad
bibliotekslag behöver tvärtom lyfta fram bibliotekariens roll
och funktion på ett sätt som inte låser fast yrket, men skapar
förutsättning för professionens utveckling över tid och rum.
C. B. (Fi): Vi ska verka för mer resurser till skolorna och skolbibliotekarier! Skolan klarar idag inte sitt uppdrag med skolbiblioteken fullt ut. Det kommunala självstyret är stort men
en skärpt skolbibliotekslag kan tvinga fram en omfördelning
av resurser. Skolan och folkbiblioteket ligger dessutom ofta i
olika kommunala förvaltningar, vi ska verka för att de hittar
bättre samarbetsformer.
B. B. (V): Återigen bättre ekonomiska resurser! Utbildad
personal på skolbiblioteken är mycket viktigt om man vill
bygga broar mellan elever och böcker, för att öka läslustan
och utveckla språkfärdigheten som ju är ett av de viktigaste
sociala verktygen som en människa har i vårt samhälle. En
bibliotekslag som inte efterföljs är inte till stor glädje.
A. T. (PP): Människor som fått bekanta sig med bibliotek som
barn tenderar att fortsätta uppskatta och använda dem som
vuxna. Därför är det viktigt att se till att det finns resurser för
ett bemannat skolbibliotek på varje skola. Ett sätt att frigöra
pengar till detta kan vara att uppmuntra skolor att sluta lägga
pengar på dyr licensierad programvara och istället övergå till
att använda fri och öppen programvara.
G. C. (S): Vi socialdemokrater vill att alla elever ska ha tillgång
till skolbibliotek, och inte som idag hälften av eleverna, och
för att höja kvaliteten ska skolans huvudmän sträva efter att
skolbiblioteken ska vara bemannade med utbildade bibliotekarier. Det finns nu en lagstiftning, och det finns en undersökning som visar att lagen inte följs, vilket är en oacceptabel situation. Vi har därför föreslagit att Kungl. biblioteket
får ett uppdrag att ta fram en strategi som ska tillse att inga
skolhuvudmän bryter mot lagen. Avseende tillsynen av hur
skolorna lever upp till kraven på skolbibliotek är detta Skolinspektionens ansvar. Skolinspektionen bör samverka med
Kungl. biblioteket.

Vad ska ditt parti göra för att vända trenden med
sjunkande läsförståelse?
T. E. (MP): Flera åtgärder krävs för detta. Vi vill utbilda
läsningshandledare på Sveriges grundskolor som sprider

kunskap och metoder för att utveckla läsförståelse genom
exempelvis lässtrategier. Skolbiblioteken behöver bemannas
med utbildade bibliotekarier samt en generell satsning på
en utbyggd infrastruktur för IT i skolan samt kompetensutveckling för skolans personal syftande till att bättre integrera
IT och digital teknik i det pedagogiska arbetet. Vi vill också
att det nya skolforskningsinstitutets första uppdrag ska gälla
läsförståelse.
C. B. (Fi): Börja tidigt! Vi ska verka för att grunderna för
läsinlärningen läggs tidigt i förskolan, här behövs långsiktiga
riktade insatser, öppenhet för nya metoder och vidareutbildning av förskolans pedagoger. Alla grundskolelärare skall i sin
utbildning ha med sig barns tidiga läsning och skrivande.
Här spelar också skolbiblioteken och folkbiblioteken en
viktig roll som med sin utbildade personal och litteraturutbud skall vara en självklar part för förskola och grundskola.
B. B. (V): Riktade, läsfrämjande insatser till de målgrupper
som behöver dem mest. Skolan i samarbete med biblioteket
kan stimulera och skapa ett sug efter böcker. Olika projekt
som ”Läs för mig pappa” och de kontaktnät som funnits runt
”En bok för alla” skall stödjas, liksom olika initiativ från olika
läsrörelser. Men trenden hänger också samman med hur vårt
samhälle glider i sär, hur en dålig familjeekonomi påverkar
också tiden, humöret, de olika mänskliga aspekterna av att
kämpa för tillvaron. Det krävs både enskilda, humanistiska
initiativ och övergripande politiska/ekonomiska rättvisereformer.
A. T. (PP): Bemannade skolbibliotek i alla skolor är ett första
viktigt steg. Det är också viktigt att skolan uppmuntrar olika
sorters läsning tidigt i skolan. Men, man ska också komma
ihåg att läsförståelse kan se ut på olika sätt. Dagens unga läser
och skriver antagligen mer än alla tidigare generationer, men
de läser och skriver andra saker och på andra sätt.
G. C. (S): Kunskapsresultaten sjunker och svenska elevers
läsförmåga har gått från topposition till bottenposition i PISA
och nu måste vi på alla sätt vända denna utveckling. Vi stärker
skolan i grunden med mindre klasser de första åren i skolan
för att ge alla elever mer tid med sina lärare, och fler speciallärare och specialpedagoger som kan ge stöd till de barn som
behöver det mest. Vi vill också införa ett läsmål för årskurs 1
och vi vill alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek.
När läsandet minskar och barn och ungas läsförmåga försämras blir skolans kompensatoriska roll allt viktigare. Vi vill att
alla barn i grundskolan ska kunna få hjälp och stöd med sina
läxor och att de som lämnar grundskolan eller riskerar att

lämna grundskolan utan fullständiga betyg ska gå i sommarskola där de får mer undervisningstid med professionella
lärare. En god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik
skolgång. Därför ger fokus på läsning möjlighet att vända
kunskapsresultaten i skolan.

Vad ska ditt parti göra för att främja jämlik tillgång till information?
T. E. (MP): Stärka biblioteken och bibliotekarierna. Framförallt inom folkbiblioteken och skolbiblioteken. Slå vakt om
att information måste finnas tillgängligt på flera språk och på
lättläst svenska. Miljöpartiet har också lagt förslag att även de
som befinner sig i landet "utan papper" även ska få lånekort!
C. B. (Fi): Vi ska verka för att ett ökat antal biblioteksfilialer
med högkvalitativt utbud, det bidrar till en mer jämlik tillgång till information. Alla skall dessutom ha rätt att ta del av
biblioteken som mötesplats, som plats för kunskapsinhämtning och åsiktsbildning utifrån sina egna förutsättningar.
Målformuleringarna för verksamheten skall därför utgå från
diskrimineringsgrunderna, de är fina verktyg för att uppnå
jämlikhet.
B. B. (V): Arbeta för att det ska finnas, från både politik
och ekonomiska intressen, oberoende träffpunkter i form
av bibliotek, fritidsgårdar och andra lokaler där den sociala
gemenskapen kan utvecklas, där det är härligt att låta fantasins vingar få breda ut sig och där sökandet efter kunskap
är möjligt – tillsammans med alla andra. Vår politik i stort
syftar till större rättvisa, till ett generöst utbud av kultur med
möjlighet för alla att delta, ta del, växa och känna glädje över
att vara människa.
A. T. (PP): Piratpartiet är ivriga anhängare av en radikalt reformerad upphovsrätt. Vi vill korta den ekonomiska skyddstiden
till 5 år med möjlighet till förlängning till max 20 år. Vi vill
också legalisera fildelning för privat bruk. Dessa två förändringar öppnar i ett slag upp möjligheten för mer jämlik tillgång till information.
G. C. (S): Ett samhälle med mindre klyftor, där människor
har arbete och försörjning leder till att fler har tillgång till
moderna verktyg som dagstidning, radio och tv, dator, mobil
och bredbandsuppkoppling. Detta är grundläggande förutsättningar. Vi behöver också arbeta med att göra information
tillgänglig för människor med olika former av funktionshinder.
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Läsning och social samvaro kan
förebygga Alzheimers
Jennie Claesson
Än finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom men man kan
lindra symptomen, och förebygga dem, genom social samvaro och
att träna sin hjärna. Jennie Claesson vill att landets politiker ska ge
folkbiblioteken extra resurser till seniorerna – för folkbildningen och
folkhälsan.
I mitten av mars hade jag förmånen att lyssna till professor
Henrik Zetterberg, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av Sveriges ledande forskare kring Alzheimers sjukdom. Han bjöds in till Mölnlycke kulturhus i ett
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arrangemang av Demensförbundet Mölndal-Härryda, Anhörigstöd Härryda kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.
Redan på föranmälningarna märktes det att antalet besökare
långt skulle överskrida det väntade. Så föreläsningen flyttades

till Hulebäcksgymnasiets matsal tvärs över gatan. Det tog en
stund att få in den ringlande kön ur kylan men efter en stund
satt upp emot 250 åhörare med blicken riktad mot professorn. Henrik Zetterberg berättade engagerat och lättfattligt
om den senaste forskningen inom Alzheimers, sjukdomens
orsaker och möjlig behandling. Åhörarna var intresserade
och kunniga så föreläsningen varvades med deras frågor,
kommentarer och egna familjemedlemmars livsöden.

Vår vanligaste demensorsakande sjukdom
Demens betyder att hjärnan inte fungerar som den ska, och
det kan bero på någon av över hundra olika sjukdomar, berättade Henrik Zetterberg. Alzheimers är vår vanligaste demensorsakande sjukdom, men det kan också bero på exempelvis underfunktion i sköldkörteln, för högt kalciumvärde
eller brist på vitamin B12. Bland flera möjliga orsaker till
Alzheimers märks ett protein som alla människor tillverkar.
Endast några har oturen att proteinet klumpar ihop sig till
de plack som hör samman med sjukdomen. Det kan också
vara en särskild gen som är orsaken, men inte alla genbärare
utvecklar Alzheimers. Generellt är det hög ålder som är den
största riskfaktorn. Symptomen kan vara enstaka eller flera
vitt skilda, såsom närminnesförlust, humörsvängningar, att
man glömmer bort hur man utför vardagliga göromål samt
depression.

Försämrat minne ska utredas noggrant
Tyvärr är symptomen lågprioriterade historiskt. Försämrat
minne har inte setts som en sjukdom utan avfärdats som
något som hör till åldern, men det behöver det inte göra,
särskilt inte om man arbetar förebyggande. Något av det
viktigaste, berättade Henrik Zetterberg, är att symptom som
försämrat minne utreds noggrant för att finna orsaken och se
hur sjukdomen bäst behandlas. Det bör tas på lika stort allvar
som ont i bröstet. Kanske är demensen orsakad av någon av
alla de sjukdomar som går att bota och då bör lämpliga åtgärder sättas in så snart som möjligt. Alzheimers börjar utvecklas
upp till tjugo år innan de första symptomen visar sig, berättade Zetterberg, och vid det laget är det redan för sent. Så vad
kan man göra förebyggande?

Motionera, umgås och håll hjärnan i form
Tjugo till femtio miljoner människor i världen har Alzheimers och behandlingarna är dyra. Men det finns sätt att få
en Alzheimers-drabbad hjärna att fungera bättre. Särskilt om

man ligger steget före. Vi kan alla, som Henrik Zetterberg
berättade, trimma vårt synaptiska nätverk genom att hålla
vår hjärna sysselsatt och utmanad. Att vi lever längre betyder inte att fler och fler kommer att drabbas av Alzheimers.
Tvärtom visar forskningen att Alzheimers har minskat med
25–30 procent på senare år, samtidigt som livslängden ökar.
Zetterberg tror att vi har vårt sundare leverne att tacka för det.
Att motionera, deltaga i sociala aktiviteter och hålla hjärnan i
form är sådant som motar sjukdomen. Men Zetterberg säger
samtidigt att det inte finns några belägg för att det bara är
finkultur som hjälper, eller att den som röker och ligger i
soffan har ökad risk att drabbas. Zetterberg tror istället på att
göra sådant vi tycker om. Motionera om du gillar det, prova
ut hörselhjälpmedel för att öka lusten till social samvaro och
läs sådant du tycker är roligt.

Läsning som förebyggande medicin
De så kallade bromsmediciner som finns för Alzheimers idag
botar inte sjukdomen men de lindrar symptomen. Det finns
fyra olika mediciner och man bör kräva att få prova en annan
om den första inte fungerar. I framtiden drömmer Henrik
Zetterberg och hans forskarteam om att ha utvecklat ett aktivt
vaccin som kan ges till alla redan i 40–50-årsåldern. Det
minsta samhället kan göra är att ge alla människor, särskilt
från denna ålder och uppåt, möjlighet att hålla hjärnan igång.
Istället pekar utvecklingen ofta på motsatsen. Sjukhusbibliotek lägger ner, långt ifrån alla folkbibliotek erbjuder ”Boken
kommer” och sociala aktiviteter för äldre kan vara smala och
begränsande. Tänk vad viktigt folkbiblioteket är! Läsning är
som självmedicinering och verkar förebyggande. Det finns
långt fler alternativ att välja mellan än det finns mediciner.
Det går att be bibliotekarien om hjälp att välja en ny bok om
man inte gillar den man börjat läsa, och tänk vad billigt!
Vår livslängd har som sagt ökat, och många av oss vill leva
längre, men helst med fortsatt intellektuellt utbyte. Henrik
Zetterberg påpekade att man kan leva med Alzheimers länge.
Nervcellsförlust ingår i åldrandet, men det gör också bättre
omdöme – man bara tänker lite långsammare. Då är läsning
ett utmärkt hjälpmedel, tänker jag, eftersom böcker är ett
långsamt medium. Jag anser att det är en politisk fråga att se
till att alla medborgare, och i detta sammanhang särskilt äldre,
har tillgång till litteratur som både intresserar och utmanar
dem. I höst hoppas jag att kommunpolitikerna lovar fler och
bättre medier tillika aktiviteter för äldre på folkbiblioteken.
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Pappa och jag.
Ett berättandeprojekt för pojkar
Sara Espensen
Garaget i Malmö ville hitta ett sätt att få
pojkar att läsa mer och uppmuntra pappor
till att bli läsande förebilder. Sara Espensen
berättar om jämställdhetsprojektet ”Pappa
och jag”, som ska locka fler pappor till att
läsa högt för sina barn.
2013 sökte Garaget pengar för ett jämställdhets- och läsfrämjandeprojekt och blev beviljade 100 000 kr från Statens
Kulturråd och 30 000 kr från Svensk Biblioteksförening. Sedan
december har vi arbetat med att fylla de två pappagrupperna
till berättarworkshoparna och i början av mars träffades den
första gruppen pappor, några med sina barn och några utan,
tillsammans med en berättarpedagog på Garaget.
Senast 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning
av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett
bakgrund och tillhörighet.1

Det var där det började, projektet som heter ”Pappa & jag
– ett berättandeprojekt för pojkar”. Vi bestämde oss för att
inrikta jämställdhetsintegreringen på biblioteksservicen för
barn och unga på Garaget, för att säkerställa att verksamheten skulle arbeta enligt inriktningsmålen i utvecklingsplanen
ovan.
Nästa steg var att ta reda på hur vi skulle arbeta med
jämställdhet. Målet i verksamhetsplanen för 2013 blev att
göra en jämställdhets-/nulägesanalys, omvärldsbevaka och
slutligen ta fram en projektplan. Analysen bygger på statistik från bibliotekssystemet, brukarundersökning på Garagets

1. Malmö stad, Kulturförvaltningen (2013). ”Kulturförvaltningens
jämställdhetsstrategi”. Tillgänglig via http://www.malmo.se/.
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besökande barn och unga samt omvärldsbevakning på området jämställdhet och bibliotek.
Syftet med statistiken var att se om det fanns några skillnader i kön mellan pojkar och flickor när det gäller aktiviteter
knutna till lånekort. Statistiken visade att lika många pojkar
som flickor på Garaget har lånekort (91/93), men att pojkarna i betydligt lägre utsträckning lånar böcker (319/952).
Statistiken visade också att män lånar betydligt färre barnmedier än kvinnor på Garaget (1075/4153). Att män i mycket
mindre utsträckning är här och lånar barnmedier ansåg vi
indikera det som lyfts fram i olika sammanhang, att män
läser mindre för sina barn.
Syftet med brukarundersökningen var att försöka fånga
upp skillnader/likheter mellan flickor och pojkar utifrån
vad de gör på Garaget, hur dom ser på Garaget och biblioteket, hur dom känner sig på Garaget, hur delaktiga dom är
och vill vara. Brukarundersökningen visade bland annat att
pojkar i lägre utsträckning än flickor väljer de aktiviteter som
är kopplade till Garagets biblioteksservice, läsa/låna, önska
böcker och läsa på plats.
Utifrån resultaten i analysen och utifrån aktuell forskning stod det klart att vi skulle arbeta med pojkar och deras
läsning. Det vi nu behövde bestämma var på vilket sätt vi
skulle arbeta med pojkarna. Vi ville på något sätt ”börja från
början” och funderade på om det då inte var papporna till
pojkarna vi behövde fokusera på. Efter att ha läst en del om
hur viktigt det är med manliga läsande förebilder för pojkar,
bland annat i projektet ”Läs för mej, pappa!”, som är ett
projekt där syftet är att få män inom LO:s fackförbund att
läsa mer, och i projektet ”Pojkar, pappor och prat om böcker”
(PPP) där målet är att ge pojkar kunskap och mod att bryta
mönstret och bli läsande förebilder, bestämde vi oss för att
satsa just på papporna.
Eftersom Garagets verksamhet utgår från behov och
önskemål från människor i närområdet och eftersom brukardelaktighet är en metod för verksamhetsutveckling, var det
självklart att inte införa någon verksamhet utan att först bjuda
in våra besökare. Så, projektet ”Pappa & jag” handlar dels om
att lyfta berättande/högläsning som metod för läsutveckling,
att lyfta pappornas betydelse som läsande förebilder och att
stärka dem i sitt berättande, men också om att ta reda på,
med hjälp av papporna, vilken typ av läsfrämjande aktivitet
vi kan ha på Garaget i fortsättningen. Projektet handlar också
om att arbeta med jämställdhet på andra plan, som t.ex. en
genuspåse, som senare ska delas ut till förskolorna i närområdet.

Eftersom ingen av oss som arbetar på Garaget är berättarpedagoger kontaktade vi två personer, Anna Lundquist,
berättare och förskollärare och Mikael Björk, förskollärare
och dramapedagog. Anna och Mikael har sedan arbetat ihop
ett innehåll till sex berättarworkshopar med olika teman
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bara gör det! Introduktion i berättandets grunder.
Huvudstupa i berättelsernas värld.
Förr och nu, gammalt och modernt.
Rulla igång filmen – hur minns man en hel berättelse?
Fantasins grammatik.
Berättelsens byggstenar.

Sen var det bara att jaga pappor, i början gick det lite trögt,
men nu är båda grupperna fulla, vilket innebär sammanlagt
24 pappor. Det finns två grupper, en daggrupp, för de som är
föräldralediga och en kvällsgrupp. För två veckor sedan hade
vi den första träffen med en av grupperna och idag har vi
den andra. Papporna får själva välja om de vill ta med sig sina
barn (även syskon) eller om de vill komma ensamma. Vi har
en barnvakt på plats och vi bjuder på god fika! Alla pappor
som är med får också med sig en bokpåse hem vid första
träffen. Innehållet i påsen är dels material som berättarpedagogerna vill arbeta med på workshoparna men också en
bok om vikten av att läsa högt för sina barn. Allting är gratis!

För att erfarenheterna och kunskapen ska kunna spridas
efter workshoparna kommer berättarpedagogerna att hjälpa
oss att ta fram en inspirationskarta i berättande/högläsning.
Denna karta ska sedan delas ut till föräldrar på Öppna förskolan, våra besökande föräldrar samt BVC i Garagets upptagningsområde i samband med att De små barnens bok delas ut (ett
samarbete med BVC och en aktivitet som sedan länge finns
på biblioteken i Malmö).
För kommande utvärdering gör vi en målgruppsbeskrivning av deltagarna i berättarworkshoparna i form av
en enkät samt en utvärderingsenkät. För att få reda på vad
man som förälder skulle vilja se för läsfrämjande aktivitet på
Garaget kommer vi att ha två fokusgrupper med papporna
efter sommaren. Tanken är att vi där ska fånga upp hur man
som förälder vill vara delaktig på Garaget och vilken typ av
läsfrämjande insatser man skulle vilja se på Garaget.
Så, nu är det bara att tuta och köra! Workshoparna är igång,
papporna verkade, efter första träffen, nöjda och glada. Även
barnen som var med hade roligt med vår barnvakt Candice
i lekhörnan. Vi jobbar parallellt vidare med kompetensutveckling på området jämställdhet och bibliotek. Planerar till
exempel att göra en resa till Hallonbergens bibliotek, som
är hbt-certifierat, för att höra hur de arbetar för en jämställd
medborgarservice. Sen kommer vi att sammanställa vad vi
kommit fram till och hur vi i fortsättningen ska arbeta med
jämställdhet.

Foto: Sara Espensen
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BiS ökenprojekt avslutat
med flaggan i topp
Monica Zak
BiS Västsaharaprojekt är avslutat, och ändå inte. Monica Zak berättar
om den allra sista delen i projektet men också om mer långsiktiga
effekter som projektet har fått och om andra insatser som görs för att
ge de västsahariska flyktingarna böcker att läsa, både för nytta och nöje.
Föreningen BiS insamling till böcker på arabiska till de västsahariska flyktingbarnen i Algeriet avslutades förra året.
– Det har avslutats med flaggan i topp, mejlar Hamida
Abdullah, föreståndare för lägrens första folkbibliotek. Barn,
lärare och andra vuxna i lägren läser mer än de gjort tidigare.
Varför? Jo, vi har ju fått tillgång till böcker på vårt eget språk.
Det BiS har åstadkommit under de få år projektet pågått är
stort. 6 000 exemplar av Pojken som levde med strutsar på arabiska
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har överlämnas. Dessutom 1 000 exemplar av en lärarhandledning på arabiska som berättar hur svenska lärare har arbetat med boken. Lön har betalats till en bibliotekarie på halvtid under två år. I år kommer flyktingbarnen att få ännu fler
böcker; för de sista insamlade pengarna har köpts dels bilderböcker på arabiska från Sverige, dels en bok med muntliga
berättelser som tryckts i Algeriet.

Ett tack från Monica Zak
Ett stort tack till alla bidragsgivare under åren som gjort allt
detta möjligt. De största bidragsgivarna har varit Sven Nordqvist, bokförlaget Opal, Svensk Biblioteksförening och flera
biståndsgupper, men många enskilda personer har också
bidragit och medlemmar i BiS har samlat in pengar vid födelsedagar, på sina bibliotek eller stått med bössor under biblioteksmässor och möten. Ett speciellt tack till Lena Lundgren
som har varit BiS kontaktperson.
Alltihop började med att jag hade skrivit en bok som
hämtat tema och inspiration bland västsaharierna. Boken
Pojken som levde med strutsar hade översatts till arabiska och publicerats i Algeriet. När jag visade upp den bland de västsahariska flyktingarna som lever i fem stora läger i öknen i Algeriet sade alla, från en minister i Polisarios skuggregering till
lärare, som såg boken:
– Vi vill ha den här boken. Den handlar ju om oss. Den är
på vårt språk, på arabiska. Vi vill ha många exemplar.
Tillbaka i Sverige hittade jag ingen organisation som ville
ta på sig ett bokprojekt tills jag mötte Lena Lundgren som
fick BiS att engagera sig. Projektet startade 2010 och avslutas
2014 med att de sista 40 000 kronorna har använts till nya
bokinköp.

erna kommer också att föras ut till skolorna för nu finns det
tre bokbussar som har uppsökande verksamhet och kör runt
i lägren.
– Alltihop började med att vi fick Pojken som levde med strutsar av Monica Zak på arabiska till biblioteket och bokbussen,
förklarar Hamida Abdullah. Boken blev vår första ”bestseller”. Fem exemplar av boken får inte lånas ut, men resten är
ständigt utlånade. Och i och med att vi fått boken om Hadara
ville alla ha fler böcker på arabiska. Det är ju vårt språk.
Samtidigt hade två viktiga saker hänt i lägren. Skolministeriet som har skolor för 32 000 flyktingbarn hade bestämt
att varje skola skulle ha ett skolbibliotek. När BiS finansierat
inköp av de första 5 000 exemplaren av ”strutsboken” delades
de ut till skolbiblioteken. Senare fick lärarna en lärarhandledning på arabiska. Den skrev jag på svenska och den berättade
om hur en del lärare och elever i Sverige arbetat med strutsboken. Kim Naylor bidrog med foton och handledningen
översattes till arabiska av Rawia Morra och trycktes i Småland.

Som regn i öknen
Jag tror ingen BiS-medlem kan förstå vilken stor kulturgärning föreningen och alla enskilda bidragsgivare gjort. Så här
mejlar Hamida Abdullah från folkbiblioteket i Smara.
– Böckerna som vi fått är som ett regn i öknen för oss som
lever instängda i flyktingläger sedan 40 år tillbaka. Böckerna
får oss att känna oss mindre dystra. Böckerna ger oss hopp.
Nu frågar alla mig, när de nya barnböckerna på arabiska
kommer.
Hamida vet nämligen, att när det här skrivs i februari
2014 är ett fartyg på väg mot Algeriet med en container som
ska till de västsahariska flyktinglägren. Bland Emmaus balar
med kläder finns också tre kartonger. Kartongerna innehåller mer än 150 vackra bilderböcker på arabiska publicerade
av Mona Henning och hennes förlag Dar Al-Muna. Det är
bilderböcker skapade av Sveriges mest uppskattade barnboksförfattare: Sven Nordqvist, Jan Lööf, Gunilla Bergström,
Astrid Lindgren, Ulf Stark, Jens Ahlbom, Matti Lepp ...
Ryktet har redan nått flyktingarna. I folkbiblioteket i
Smara finns bibliotekarien Fanna som börjat ta emot förskolebarn på biblioteket varje förmiddag. Snart får de barnen lära
känna Pippi, Findus, Pettson, Alfons Åberg och Emil. Böck-

Alla vill läsa om Hadara. Boken är den mest utlånade från folkbiblioteken och
bokbussarna i lägren. Foto: Monica Zak, John Godoy

Böcker på spanska
Den spanska organisationen Bubisher, skapad av författare,
lärare och bibliotekarier i Spanien hade redan finansierat en
bokbuss som körde runt i lägret Smara och lånade ut böcker
till skolorna. Böckerna de lånade ut var på spanska, det gamla
kolonialspråket som eleverna läste i skolan men inte förstod
särskilt bra.
Organisationen Bubisher finansierade också byggandet av
det allra första folkbiblioteket i lägren, det finns i Smara, det
största flyktinglägret. Biblioteket hade precis invigts när BiS
5 000 böcker kom till lägren. En del av BiS böcker lämnades till biblioteket och bokbussen. Alla, både elever, lärare
och vuxna ville läsa Hadaraboken. Det blev ett oerhört sug
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efter böckerna om Hadara, inte bara för att den berättade en
välkänd historia om en västsaharier utan också för att den var
på arabiska som alla kunde läsa.
– Bokens huvudperson Hadara är vår hjälte, sade flickan
Fatimetu, 14, vid mitt senaste besök i lägren. Han levde ett
svårt liv ute öknen men gav aldrig upp. Vi lever ett svårt liv i
öknen vi också. Men Hadara inspirerar oss. Vi kommer inte
heller att ge upp förrän vi kan återvända till ett fritt Västsahara.

bland annat spökhistorier som jag hörts berättas av västsahariska flyktingar i lägren och i andra länder. Boken publiceras
med foton från lägren tagna av Kim Naylor.
Förhoppningsvis kommer den boken att användas på
biblioteken, i skolorna och i de femton läseklubbar som finns
och stimulera till mer muntligt berättande.

Spanjorerna har tänkt om
Suget efter Hadaraboken och andra böcker på arabiska fick
spanjorerna att ändra inställning. De insåg att flyktingarna
ville ha och behövde litteratur på sitt eget språk. När ett
nytt folkbibliotek invigdes i fjol i lägret Aussered hade man
lyckats få en donation på 3 000 böcker på arabiska. En del
av böckerna måste sorteras bort, men idag är 80 procent på
spanska och 20 procent på arabiska.
Biblioteket i flyktinglägret Smara har kunnat öka sitt
bestånd av böcker på arabiska tack vare böcker inköpta i
Sverige för pengar från Föreningen Västsahara och Västsaharaaktionen. Att hitta bra böcker på arabiska i Sverige är
inte så lätt men det gick att hitta några Harry Potter-böcker
(önskemål från flyktingarna) men också faktaböcker om
barnavård, geografi, historia, romaner av kvinnliga arabiska
författare och biografier om Nelson Mandela, Gandhi och
Che Guevara.
– Det har ökat utlåningen bland vuxna, säger bibliotekarien Fanna i Smara.
Organisationen Bubisher har, trots den ekonomiska
nedgången i Spanien, inte bara lyckats finansiera ett nytt
biblioteksbygge utan också inköp av två nya bokbussar. De
bussarna kommer snart att kunna köra runt i öknen och
besöka skola efter skola med de nya böckerna finansierade
av BiS och snart kommer eleverna att låna böcker av Astrid
Lindgren, Ulf Stark, Selma Lagerlöf, Barbro Lindgren, H. C.
Andersen och många andra.
Ett annat projekt finansierat av BiS var inköp av 1000
exemplar av strutsboken i en mycket hållbar och inbunden
upplaga. De har tryckts av Mona Henning i Sverige. Böckerna
sändes med Emmaus container och har sedan smugglats in i
det ockuperade Västsahara eller blir lästa av nomaderna i den
den befriade delen av Västsahara.
De sista pengarna från BiS går till inköp av en samling med
spökhistorier. På svenska heter boken Den sjungande dödskallen, på
arabiska heter den Kitab el Achbah (Spökboken) och innehåller
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En ung flykting blir synundersökt av svenska optiker från Vision for all. Snart får hon
glasögon och kan se att läsa igen. Foto: Monica Zak, John Godoy

Glasögon ger fler läsare
Under hösten 2013 besökte en grupp svenska optiker lägren
för att göra undersökning av flyktingarnas ögon och dela
ut glasögon. Optikerna arbetar inom frivilligorganisationen Vision for all som skapats av den svenske optikern John
Godoy.
– Vi har delat ut glasögon i avlägsna trakter i tjugo länder,
berättar John Godoy, men ingenstans har jag tyckt vårt arbete varit mer nödvändigt. Alla barn i lägren går i skolan och
praktiskt taget alla vuxna är alfabetiserade och har tillgång till
bibliotek. Men många ser dåligt. Det var därför köerna för att
få glasögon var så långa. Vi tänker komma tillbaka till lägren
i höst igen.
En av flyktingarna som kom för att få sina ögon undersökta av John Godoy var Ahmed Hadara, sonen till Hadara,
huvudpersonen i boken Pojken som levde med strutsar. Det visade
sig att han som så många andra behövde glasögon. När han
satt på sig glasögonen log han brett och sade till John Godoy:
– Oj vad bra jag ser. Nu kan jag läsa boken om min pappa.

Du kan läsa mer om optikernas besök i flyktinglägren i det senaste
numret av tidskriften Västshara 2014 nr 1. Prenumerera gärna! Se
Föreningen Västsaharas hemsida.

Monica Zak, författare till boken ”Pojken som levde med strutsar” hälsar på hos
Ahmed Hadara, strutspojken Hadaras son. Det var hans berättelse som fick henne
att skriva boken. Foto: Monica Zak, John Godoy

Västsahara mellan hopp och förtvivlan

Thunberg, Lena (2013). Västsahara – Europas sista koloni i
Afrika. Göteborg: Föreningen Västsahara.

Den som vill veta mera om Västsahara har fått en utomordentlig
aktuell källa i Lena Thunbergs Västsahara – Europas sista koloni i Afrika,
som kom ut förra året. Lena Thunberg är redaktör för tidskriften
Västsahara. och har tidigare gett ut flera skrifter om landet.
Den nya boken innehåller en historik och en grundlig
genomgång av turerna kring den avkolonialisering av Västsahara, som FN fattade beslut om 1963, men som aldrig har
genomförts, samt Marockos ockupation och konsekvenserna av
den. Författaren har besökt både de ockuperade och de befriade
delarna av Västsahara och flyktinglägren i Algeriet. Västsaharier
berättar om förföljelser och trakasserier från ockupationsmakten och om motståndskampen, som drivs av Polisario. Läsaren
får också inblickar i det välorganiserade men torftiga livet i flyktinglägren, där nu den tredje generationen barn växer upp utan
att ha sett sitt hemland. Vattenbrist, undernäring och felnäring
innebär stora problem för flyktingarna.
Boken har ett behändigt format och är saklig och lättlast.
Den är rikligt illustrerad med vältagna bilder av flera fotografer,
blan annat den för bis-läsare bekante Kim Naylor. Fakta om Västsahara, viktiga årtal och källista bidrar till att göra boken till en
självklart inköp för alla bibliotek. För gymnasiebibliotek borde
den vara oumbärlig eftersom den berör ämnen som kolonier,
internationella konflikter, mänskliga rättigheter och FN:s roll
(liksom EU:s och Sveriges)!

Lena Lundgren
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Christina
Garbergs-Gunn
In Memoriam 27 April 2014
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Tre år av saknad. En kär vän, en brinnande folkbildare, en
älskade mamma, maka, mormor. En passionerad person
som gjorde alla rätt, som kämpade och la in en högre växel
när Brunnsviks folkhögskola blödde, som tack och lov inte
kunde drömma om dess nesliga fall. Att hennes samvetsgrant
uppbyggda bibliotek efter hennes död skulle ligga för fäfot
och att hennes material redan året efter skulle ligga slängt i
en container.
Christina var med om att bygga upp och leda institutionen
”Boken på arbetsplatsen” under de åtta år dessa uppskattade
seminarier hölls på Brunnsviks folkhögskola. Hon befann sig
högt och lågt under dessa dagar, ständigt inspirerande och
glad fast hon borde ha gått på knäna. Hon arbetade dock inte
ensam, hon var en i ett team, i den så kallade Fruntimmersgruppen som hjälptes åt att planera och genomföra ”Boken
på arbetsplatsen”.
Men så plötsligt en dag var hon inte längre med i denna
grupp. Hon fick inte ens en blomsterkvast till tack för åren
på Brunnsvik och inte någon förklaring. Hon dög väl inte,
så tänkte hon nog, typiskt fruntimmersaktigt. Seminarierna
flyttades till Runö folkhögskola och Christina fanns inte längre med i Fruntimmersgruppen, så var det bara.
Hon beklagade sig inte, hon hade vid det laget fullt upp
med att försöka styra upp sin kära folkhögskola mot den
hårda vinden.
Hon hade tyvärr inte lyckats om hon hade överlevt sin
sjukdom. Men det som sedan hände hade inte behövt bli så
groteskt och förnedrande.
Minnena är mer levande än de sorgliga resterna efter vår
äldsta fackliga bildningsinstitution där Dan Andersson en
gång fick sin skolning. Där jag själv har funnit arbetsro och

suttit och skrivit, varvat med promenader i den gruvliga,
malmtunga miljön.Tysta susar numera träden över en respektingivande epok i vår närhistoria. Bevarat i minnet: Christina
och ruschen på Brunnsvik. Till och med dagis fanns där en
gång, ständigt kurser och utställningar, bokprat och mysiga
samkväm i gamla matsalen, stora evenemang i Brunnsvikshallen. Smedjan, Bikupan, Röda nästet - alla surrade de av
liv och folkbildning. En vistelse på Brunnsviks folkhögskola,
med sitt förnämliga bibliotek vårdat av Christina, var en lisa
för själen. Hit kom LO-medlemmar från hela Sverige för att
utbilda sig. Stärkta återvände de till sina arbetsplatser med
idéer om kultur och bildning i bagaget.
Alla inspirerande minnen, i tacksamhet bevarade. Också alla
frågor. Vilka njuter nu av konsten – den magnifika Amelinmålningen, Dan Andersson-skulpturen som Ivar Lo Johansson personligen överlämnade, alla grafiska blad, målningar
och teckningar? All denna konst, var är den nu?
Den viktigaste frågan är dock: hur kunde det gå så illa?
Hur kommer det sig att en fattig arbetarrörelse lyckades
bygga upp denna anrika institution och driva den med så
stor framgång under många händelserika år?
Hur hade man råd då? När man uppenbarligen inte har
det nu?
Eller är förklaringen så simpel och trivial – att enskilda
människor i beslutande positioner är bekväma och att allt
numera är förlagt till Stockholm? Hela Sverige ska inte leva.
Arbetarrörelsens kärntrupp vill vara kvar i huvudstaden och
frottera sig med sina egna, konferera hemmavid, inte ge sig
iväg på en resa till eftertanke, kultur och samkväm på det
gammaldags sättet. Inte känna efter, känna arvet och histo-

rien och varför man en gång gjorde dessa uppoffringar. Att
arbetare i Bergslagen och annorstädes i Sverige utgjorde
basen och förutsättningen för den rörelse som ännu finns.
Men hade man behövt vara så brutal? Kunde inte avvecklingen ha fått ske på ett mer respektfullt vis? Istället sångböcker och bibliotekskort i en container.
Enskilda eldsjälar, inte arbetarrörelsens ledare, såg slutligen till att böckerna räddades.
Allt skulle bara bort som om det ingenting var värt. Som
om man skämdes.
Skammen andas där än. I de tomma byggnaderna på den
vackraste platsen vid Väsman. De skäms, för att de ingenting
är värda för de som hade behövt dem bäst. De skäms för den
där naiva tron på allas lika värde och en värld utan girighet
och egoism.
Christina Garbergs-Gunn in memoriam. Ja, hon hade velat
ha den så här, i tacksamt minne bevarad. Att hon in i det sista
stred, för Brunnsviks ära och bevarande. Hon hade uppskattat ett argt memoriam, det vet jag, vredare än det här också,
ja säkert.
Från sitt hemliga ställe väntar hon på att någon ska fatta
den bortslängda ledarstaven och ta ansvar för en rörelse som
inte verkar vilja veta av sitt eget minne och själ.
Aino Trosell
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Rapport från BiS årsmöte
Första delen av BiS årsmöte är avklarad. Femton BiSare
står uppställda på det lilla podiet i Hedénsalen fyra trappor upp i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Andrea
Hofmann och Martin Persson håller upp ett plakat med
texten ”Kämpa Showan” för att understryka det nyss
antagna anti-nazistiska uttalandet. Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, är behjälplig
med att ta bilden. Om en liten stund skall tre rödgröna
riksdagsledamöter ta plats där och grillas med frågor
kring en rödgrön bibliotekspolitik. Niclas skall komma
att twitterrapportera om det.
Man skulle kunna kalla dagen lätt historisk; riksdagsfolk som hörsammat vår inbjudan och en generalsekreterare från den stora biblioteksorganisationen som gäst
på vårt årsmöte! Svensk Biblioteksförening vill samarbeta
med BiS för att stärka biblioteksfrågan i samhällsdebatten,
säger Niclas. Mycket händer ju i år. Kanske är det också
ett uttryck för uppskattning av tidskriften bis utveckling? Vem kan tacka nej till det? Inte BiS, som dessutom
varit medlemsorganisation i biblioteksföreningen under
ganska lång tid och gjort en så kallad resa från att vid
sin start under 70-talet ha haft ett kritiskt förhållande till

Illustration: Balsam Karam
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biblioteksetablissemanget till att successivt närma sig ett
etablissemang som till viss del ändrat karaktär.
Föreningens årsmöte återupptas efter diskussionspasset och hinner avslutas innan ABF-huset stänger. Verksamhetsberättelsen kan berätta om ett hyggligt år: ökande
upplaga för en välfungerande, temabaserad tidskrift, allt
fler följer BiS på Twitter och Facebook. Ekonomiska läget?
Ansträngt, men tidskriften kommer ut också 2015 och
litet medel finns för annan verksamhet, trots allt.
Styrelsen förnyas något. Så här ser den ut det närmaste
året: Ordinarie: Johanna Dalmalm, Stockholm; Christian
Forsell, Lund; Andrea Hofmann, Malmö; Lena Lundgren, Vallentuna; Martin Persson, Malmö; Petter Zerpe,
Stockholm. Suppleanter: Anna Hallberg, Göteborg; Maija
Löfgren, Norrköping; Emelie Mellbrand, Malmö; Lennart
Wettmark, Karlstad; Tobias Willstedt, Botkyrka.
Verksamhetplanen talar om ny bibliotekssalong i
Malmö, närvaro på Biblioteksdagarna och kanske också i
någon (billig) form på Bok- och Biblioteksmässan? Men
mest av allt ser vi fram mot spännande temanummer i
angelägna ämnen! Bibliotekssverige väntar också på dem!
Lennart Wettmark

Uttalande med anledning av det upptrappade fascistiska våldet i samhället.

Det nazistiska våldet
kan inte stoppa oss!

För en vecka sedan, på internationella kvinnodagen, kom
nazister till Möllevången i Malmö med kniv och attackerade folk som deltagit i en feministisk demonstration.
Fyra skadades, varav en så allvarligt att han legat nedsövd
den senaste veckan med livshotande skador.
Detta sker i en tid av rasistisk och fascistisk mobilisering i Sverige och Europa, en mycket farlig utveckling
som måste stoppas av alla oss som försvarar människors
lika värde och arbetar för frihet från förtryck.
Föreningen Bibliotek i Samhälle har en lång tradition
av engagemang i rättvisefrågor och antirasism. Vårt antirasistiska manifest är ett exempel på hur vi nyligen har
lyft de antirasistiska frågorna i bibliotekssammanhang.

Vårt arbete går vidare som en del i den breda, antirasistiska kampen. Vi sänder idag våra tankar till de som skadats
i nazisternas brutala attack, och till alla andra underbara socialister, feminister och antirasister som varje dag
kämpar för en bättre värld.
Vi kommer aldrig acceptera främlingsfientlig retorik
och vi kommer aldrig acceptera nazisternas våld. Vi säger:
Nu räcker det! Kämpa Showan! Kämpa alla antirasister!
Antaget vid föreningen Bibliotek i Samhälles årsmöte,
Stockholm, den 15 mars 2014
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B-posttidning

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

Nästa nummer: Internationellt
bis tredje nummer 2014 har det internationella som tema. Hur ser världens bibliotek ut och hur ser världsbiblioteket ut?
Det globala i det lokala? Vilken roll spelar bibliotek, litteratur och kultur i globalt solidaritetsarbete? Bibliotek och hållbar
utveckling? Nätpolitiken – global kommunikation, övervakning och yttrandefrihet? Och så vidare och så vidare!
Välkommen med ditt bidrag senast den 15 augusti! tidskriftenbis@gmail.com.

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
•

•

•

•

Barn och bis.
Foto: Eleonor Pavlov
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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.

