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Så är numret klart att korrekturläsas. Samma dag som jag läser i nya
Biblioteksbladet om BiS vänstervridna seminarium på mässan. Det
tilltalar varken BBL-skribenten, somliga närvarande bibliotekarier eller
kulturministern. Eller Elsebeth Tank för den delen.
BBL efterlyser ett balanserat seminarium. Det är tydligen provocerande att så
många kommit för att lyssna på den bibliotekssyn som två kulturarbetare – i
BBL litet godtyckligt hopfösta under en vänsterstämpel.- utvecklar.
BiS roll under sin 41-åriga historia har ju varit att just lyfta fram ett
perspektiv som ifrågasätter mainstreamade folkbiblioteksidéer och diskutera
sig fram till vad som faktiskt gagnar ett rättvist bibliotek. BiS är förstås inte mot vare sig IT
eller trivsamma bibliotekslokaler och i vår yrkesvardag gör också vi som individer vad vi
kan för att skapa biblioteksmiljöer som motarbetar digitala klyftor och skapar välkomnande
rum. Men biblioteket har ett samhälleligt uppdrag att värna och utveckla en rad områden –
inte minst litteraturen. Den diskussionen ska inte reduceras till ”vänstergnäll” – för att citera
kulturministern i BBL – och inte heller har vi anledning att be om ursäkt för att vi ger även
folk utanför det egna skrået tillfälle att föra fram sina uppfattningar om bibliotekets roll.
Mässeminarieformen ger dock dåligt utrymme för att föra hela diskussionen vid samma
tillfälle. BiS’ seminarium är en del i en större diskussion.
BiS fortsätter alltså att ”gnälla” i detta och åtskilliga kommande nummer. Men 2011
kommer också att bli ett avgörande år för BiS. Vi står i en generationsväxling; gamla aktiva
är på väg ut – och nya är beredda att ta över. Hur BiS och dess tidskrift kommer att utvecklas
vet vi bättre efter årsmötet i mars.
BiS behöver dig! Är du beredd?

Lennart Wettmark

Kommande nummer av bis:
bis nr 4 Manusstopp runt 15 dec

Medverka i bis! Välkommen att skicka material till Lennart Wettmark, Rosenbadsgatan 9,
652 26 Karlstad 054-101813. e-post: lennart.wettmark@gmail.com Räkna inte med något arvode...
Artiklar i bis publiceras efterhand som pdf-filer på BiS hemsida och i Globalarkivet enligt Creative
Common Erkännande-Dela Lika - om inget annat avtalats

Vad vill föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor. Enligt BiS är det
bibliotekets uppgift att 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.
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Ingrid Atlestam kommenterar
händelser och trender

Gör som pionjär Valfrid

I IFLA-vimlet snappade jag en liten folder med siffror om
USAs bibliotek och hittade en hel del imponerande, som att
59% av de vuxna har lånekort och att ”återbäringen” på varje
dollar investerad i bibliotek är nästan 350% och att biblioteken
tar ansvar för att överbrygga såväl digitala som andra klyftor.
Kolla www.ala.org!
Så för en gångs skull uppmanar bis, lär av USA, den moderna
bibliotekstankens ursprungsland! Det gjorde Valfrid Palmgren
för drygt hundra år sedan, så metoden är beprövad och funnen
framgångsrik. Klyftiga bibliotek motverkar klyftor och, att
det på lång sikt gör hela samhället mer jämlikt, är ju själva
grundtanken i folkbiblioteksideologin. Detta även när så
mycket annat i samhället jobbar åt motsatt håll.

sorter för insikten om att ”ingen individuell
frigörelse är möjlig innan hela gruppen
kvinnor frigjort sig”.
Får lust att plocka fram alla gamla
nummer av Kvinnobulletinen som jag sparat
och visa för yngre kollegor, titta vilken
framtidstro och optimism vi hade och tänk
så mycket som ändå förändrats!

”Gråt inte! Gör motstånd! Var glad!
Gå till angrepp!”

Lite samma tankar som förhoppningsvis bis jubileumsbok
från förra året kan väcka, nostalgi, inspiration och kampen går
vidare! Även om förpackningen är betydligt diskretare och
bibliotekarier varken framhäver sig själva eller sina systrar och
bröder på det Brattströmska sättet

Ta fram skelettet ur garderoben!

Var i Waterford i södra Irland för någon vecka sedan,
spännande resa inom ett EU-utbytesprojekt, CAIC. Projektet
handlar om vuxenutbildning och Kortedala bibliotek och de
andra biblioteken i nordöstra Göteborg är de enda biblioteken
i projektet, en mycket positiv erfarenhet om man vill sprida
”bibliotekssaken” (begreppet användes av bibliotekseldsjälar
vid förra sekelskiftet, de såg sig som missionärer för

Manifestera manifesten

Nu när det är färdig IFLAt för den här gången, och för mig
både första och sista gången, kan man ställa sig frågan varför
IFLAs arbete inte påverkar vår biblioteksvardag mer. Är det
något som bara sker däruppe, inget för oss här nere? Lite den
känslan fick man.
Varför bryr vi, SB eller KB, oss inte om ens att översätta och
lansera alla de guidelines och manifest som IFLA/UNESCO
arbetat fram i hopp om att kunna påverka och utveckla all
världens biblioteksverksamhet. Tror bibliotekssverige inte
själv på ordets makt?
Skolbiblioteksmanifestet och Folkbiblioteksmanifestet

känner säkert alla till och förhoppningsvis även det nyligen
antagna manifestet för mångkulturell biblioteksverksamhet.
Men Internetmanifestet? Alla de guidelines som finns till
manifesten? Mycket klokt finns det i dessa uppfordrande
texter, som nog många av oss skulle behöva läsa och lära
av för att inse att bibliotek är allvar och inte en del av
upplevelseindustrin.

Å alla kära SYSTRAR!

Så heter Ebba Witt-Brattströms nyutkomna mycket personliga
skildring av livet som feministaktivist från 70-talets början
och framåt. Mest handlar det om hennes tid i Grupp 8 och i
redaktionen för Kvinnobulletinen. Inspirerande, nostalgisk
och uppfordrande läsning. Intressanta intervjuer, massor av
illustrationer.
Inser att mycket hänt, mycket mer kunde ha skett, mycket
återstår att göra. Viktig bok för nu unga feminister av alla de
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folkbibliotekstanken) utanför biblioteksbubblan.
Bland annat besökte vi Waterford City Library ett
imponerande mångsidigt och modernt bibliotek, surfa in och
kolla!
En inte lika positiv upplevelse var Dewey Decimal
Classification! Nog för att SAB-sysstemet är etnocentriskt och
sätter Sverige som världens centrum, men är det bättre att få
den engelskspråkiga västvärlden som alltings utgångspunkt?
Begrunda till exempel
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avd 200-299 Religion
220-229 The Bible
230-289 Christianity
290-299 Other Religions
När man försöker diskutera detta så får man som svar att det
är inget att bry sig om, ingen använder klassifikationssystemet
längre, det är bara som ett skelett längst in, man söker på
annat sätt och ställer upp media på annat sätt etc.. Men varför
då byta? Skelettet är ju faktiskt helt avgörande för kroppens
funktion, utseende och möjlighet att överhuvudtaget fungera!
Varför skaffa sig ett mindre passande skelett och ursäkta det
med att det går att dölja?

Kampen går vidare

Städade barnbokhyllan hemma och hittade ”Elefanten
söker jobb” ett litet bilderbokshäfte i serien ”Lilla arabiska
bilderboksbiblioteket” utgiven av Nybro biblioteksförlag AB
1981. Det arabiska originalet skapades för de palestinska
barnen i flyktingläger. Enligt Libris kom det ut fem titlar i
serien på svenska.
Initiativet till denna utgivning kom från bissaren och
dåvarande bibliotekschefen i Nybro Olaf Berggren, som var
en av de mest drivande för att få igång det som då kallades
invandrarverksamhet på landets bibliotek. Han drev frågan
både i teori och praktik i många forum utöver bis tillsammans
med flera andra namnkunniga (BiS-)pionjärer.
Nu finns Internationella biblioteket, Den hemliga trädgården,
Det mångspråkiga biblioteket med mera. Men ingen tid för
nostalgi mer än denna lilla notis. Det mångspråkiga biblioteket
är viktigare än någonsin, men dessvärre ofta bortprioriterat
eftersom det inte befrämjar utlåningsstatistiken. Nu måste
alla bibliotekarier vara en Olaf, Heli eller Miklos om inte
biblioteken ska svika en stor del av medborgarna.

Säg Google- det räcker inte
”Google är inte allt. Upptäck Mölndals biblioteks Länkkatalog,
på nätet sedan 1995”, annonserar Mölndals Stadsbibliotek i
Ordfront. Fantastiskt med bibliotek och bibliotekarier som
envisas med att tala om att det finns en värld utanför Google!
Var nyligen med och ordnade en kurs där bl a Mölndals
Länkkatalog presenterades av dess skapare och utvecklare
Bert Hoflund. Utvärderingen visade att flera av de deltagande
bibliotekarierna då upptäckte och sedan dess använder denna
guldgruva. Alltför många tror dock att Google fångar allt. Kolla
till exempel Mölndals länkar vad gäller språk och länder!
Tillsammans
med Skolverkets
Länkskafferiet
bör Mölndals
Länkkatalog vara
självklara redskap för
varje bibliotekarie
och andra infosökare,
vilket varje
bibliotekarie bör informera varje informationssökare om!
Länkskafferiet finns nu även på facebook, om man blir deras
fan så får man massor av bra och aktuella länktips, så det bör
varje bibliotek och bibliotekarie bli!
När man då ändå håller på att fraternisera på nätet så bli
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då även fan till Internationella Biblioteket, det ger mervärde,
annars förstår jag inte alls varför man ska vara fan till en massa
bibliotek i när och fjärran. Blir lätt någon slags navelskåderi i
biblioteksvärlden, man kommenterar varandra istället för att
kommunicera och dokumentera världen utanför.

Kulor mot kulor

I slutet av förra seklet bar vi knappar från stora landet i väster
med texten ” Books are weapons”. Nu tycks läget blivit än mer
vilda västern, enligt en artikel i Aftonbladet nyligen skjuts där
mer än någonsin, även bibliotekarier är beväpnade i tjänsten.
Det är tydligen inte längre med två tomma händer som man
tar sig fram, utan med hjälp av kulor. Även här skjuts det mer
än någonsin och vapnen blir fler och fler.
Ordets makt, vad hände med den? Minns
ett ungt par som hade ett anslag med texten
”I detta hem är endast verbal aggression
tillåten”. Det behövs fler sådana lappar?
Det är ofta när orden saknas som
aggressionen tar sig mer våldsamma
uttryck, ett rikt språk är en fredsbevarande styrka. Så visst
ska bibliotekarier vara beväpnade, men med ord, mening och
sammanhang och kanske en lågmäld liten flöjt, men inga andra
pipor!
Om nu vindsnurror kan stoppa jasplan, så borde väl ord och
dessas boning, bibliotek, kunna stoppa kulor? Men då måste de
få kosta en del kulor!

Var är poängen?

Nu föreslår folkpartiets mest militante Björklund att de som
läser spanska eller tyska utöver engelska i grundskolan ska få
extra poäng att tillgodoräkna sig då de söker till gymnasiet,
för att det är så viktigt att öka språkkunskaperna. Är denne
Björklund inte uppdaterad sedan han själv gick i skolan? Det
pratas över hundra språk i detta land, en oerhörd rikedom, som
skolan nu inte alls ser någon poäng i utan snarare som problem.
Självklart borde alla dessa språkkunskaper utvecklas,
tillvaratas och premieras i skolan, se det vore verkligen en
poäng! En skola har hundra språk, låt alla blomma och se till att
de får utvecklas även i skolans och folkets bibliotek!

Mångfald förutsätter samordning

I Inger Eide Jensens utvärdering och förslag till revidering av
bibliotekslagen lyfts ”behovet av nationella strategier när det
gäller litteratur- och informationsförsörjning på andra språk än
svenska” fram på flera ställen i texten.
I KBs beskrivning av sitt nya uppdrag nämns inte detta behov
överhuvudtaget, trots att det borde vara en viktig del av deras
nya roll att samordna och utveckla landets biblioteksväsen.
Uppdragsgivaren, regeringen, bör ge KB bakläxa på denna
punkt och se till att KB tar till sig samordnar sig med Eide
Jensens förslag. Det första man sedan bör göra är att föreslå ett
nytt och utvidgat uppdrag för Internationella Biblioteket!

Digital folkbildning

Det verkar äntligen vara rena ketchupeffekten vad gäller,
artiklar, konferenser, utspel och uppmärksamhet angående
bibliotekets möjligheter att överbrygga digitala klyftor. Insikten
når allt längre om det självklara med bibliotekets uppgift
och det faktum att folk redan röstat med fötterna, det är till
biblioteket man går för att få hjälp.
Se exempelvis Migrationsverkets utskick på BIBLIST 201003-30, om hur biblioteken kan instruera den som vill söka
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svenskt medborgarskap elektroniskt.
Hoppas nu alla biblioteken äntligen tar sig an denna utmaning
och inser att det inte handlar om en tillfällig klyfta utan en
stege, där var tredje person i Sverige står och vinglar på första
pinnen eller inte ens nått den. Bibliotekets viktigaste mål
måste vara att få så många som möjligt att nå ett par pinnar
upp, en andra alfabetisering, det vill säga - har man bara lärt
sig grunderna, knäckt koden, så är det möjligt att ta sig vidare
själv, kanske rent av med hjälp av en lånebok! Folkbildning
helt enkelt!

Från FNL-are ti
Kerstin Ericsson

The Daring Library

Såväl den ovanstående rubriken som innehållet i årets BiSseminarium på bokmässan har väckt debatt, en debatt som
det inte fanns utrymme för under den mycket begränsade
seminarietiden. Elsebeth Tank, ansvarig för The Darling
Library har känt sig provocerad och kommenterat seminariet i
Malmö Stadsbiblioteks blogg. Bra, då är syftet nått, att få igång
en debatt.
Tydligen är det i dag kontroversiellt att hävda, som Göran
Greider och Annina Rabe gjorde i seminariet, att bibliotek
ska vara i viss mening ganska traditionella, tillhandahålla
det folk enligt alla undersökningar faktiskt förväntar sig.
Sammanfattningsvis handlar det primärt om text, tillgänglighet
och tystnad. Sedan bör givetvis varje bibliotek även vara, eller
vara del av, ett kulturhus, med ett brett utbud
I boken ”Där människor och tankar möts – bibliotek som
folkbildning” (BTJ 2010) skriver Göran Greider och även några
av de andra kapitelförfattarna om bibliotekets och demokratins
framväxt ur och genom konflikt. Tyvärr var inte Greider på
bettet i seminariet och tog tag i den tråden, så läs boken!

Bibliotek för och om alla.

Med anledning av all uppmärksamhet kring den bedrövliga
behandlingen av romer i Europa är det hög tid att ställa sig
frågan, vad gör biblioteken för den romska gruppen och
individen? Böcker på romani , ett av landets minoritetsspråk?
Tidskriften Glinda, www.romaniglinda.se ? Romska
nationaldagen? Musik? Film? Uppsökande verksamhet?
Samarbeten? Debatter?
Alla bibliotek har väl köpt ”Tio pinnar i luften. Sagor, sånger
och gåtor på nationella minoritetsspråk och svenska” av Gunilla
Lundgren och Amanda Eriksson utgiven av Skolverket?

Sociala media eller kapitalistiska media

I bisseminariets allra sista skälvande minut var det någon som
ifrågasatte att det var personer utanför biblioteksvärlden som
var inbjudna att samtala om bibliotek. Visst är bibliotekarier
bäst på bibliotek, men absolut inte bäst på att se det utifrån att
se andra vinklingar, andra uppgifter än de att gneta på att hänga
med att, att ifrågasätta. Detta blev uppenbart vid seminariet
under mässan med rubriken ”Sociala medier och bibliotek”.
Deltagarna från biblioteksvärlden vittnade alla om att det
gällde att hänga med, att vara duktiga på allt detta nya. Men
det provocerande ifrågasättandet av bibliotekets roll kom från
de andra deltagarna Unni Drougge och Rasmus Fleischer. De
sa allt det kloka som kritiskt skolade informationskompetenta
bibliotekarier borde ha sagt. De talade om de ekonomiska
intressen och stora företag som ligger bakom ”social media”
en term som de helst inte ville använda, de talade om att
biblioteken borde använda tekniken till att lyfta fram det smala,
det udda det som inte finns i topplistor och automatiskt rankas
av tekniken.

6

►”Jasså, du är en så´n där j-a revolutionär!”
sa Sigge när han såg mitt FNL-märke. Han
spände ögonen i mig och jag pep ”Ja” varpå
Sigge sa: ”Ja, det var tur det…”Året var 1970.
Jag gick på biblioteksskolan i Solna och var
på anställningsintervju hos min företrädare
Sigge Grääs. Jo, jag fick jobbet och Sigge,
folkbildare, ABF-are, bruksarbetare och
de senaste tio åren kommunbibliotekarie
i Häverö kommun, var oerhört stolt över
att han nu skulle efterträdas av en utbildad
bibliotekarie. FNL-rörelsen hade jag kommit
i kontakt med under studietiden i Lund.
Under praktikterminen vid Helsingborgs
stadsbibliotek våren 1969 minns jag att vi
ordnade ett möte där BiS presenterades. Det
första åren under 70-talet var jag aktiv BiSare, men så småningom tog arbetet i FNLgruppen, FiB och en Oktober-bokhandel över.
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ill bibliotekschef
Sigge hade sett till att
där också planerades in ett
nytt folkbibliotek. När jag började
min anställning var planeringen långt
framskriden och 1973 invigdes Folkets Hus
och det nya biblioteket. Att varje lördag stå på
Centrumtorget och sälja Vietnambulletinen i
det lilla brukssamhället var tufft trots att det
alltid varit S-styrt. Sigge hade varit kommunist i
unga år men blivit socialdemokrat under kriget.
Det visste alla och det var inget konstigt med
det. Däremot att vara s.k. vänster och komma
utifrån var en annan sak. Men när ynglingar i
nian, hetsade av ortens pingstpastor, kom in i
biblioteket och skrek j-a kommunist /FNL-are
gick Sigge in till rektorn som i sin tur läxade upp
dem. Arbetet i Vietnamrörelsen stärkte mig att
inte ”fega” och att alltid försöka se huvudsidan i
en frågeställning. Att ena så många som möjligt i
en viktig fråga – den sk Enhetsfronten.

Brinnande aktuella frågor
Som ”barn” av den radikala årskursen 69-70 i
Solna arrangerade jag med stor iver allehanda
utställningar, föredrag och bokutställningar
om de då brinnande aktuella frågorna.
Generad erinrar jag mig dessa idag och minns
särskilt när jag visade filmen ”Calcutta” för
pensionärsföreningen. Efter filmens slut reste sig
fru Nylén och sa att ”fattigdom har vi nyligen
upplevt i vårt land och den känner vi alltför väl.
Därför vill vi att du visar filmer med gladare
innehåll”. Däremot kan jag fortfarande känna
glädje när jag tänker på barnverksamheten som
tidigare varit eftersatt. Nu satte vi igång med
sagoläsning, dockteater och filmvisning.

Norrtälje
Beträffande mitt yrkesval var det inte bibliotekarie jag hade tänkt bli
från början, trots att jag växte upp i en bokhandel. Men mina ämnesval
till språklärare – spanska som huvudämne, engelska och konsthistoria
skulle komma till stor användning några årtionden längre fram i
yrkeslivet.

Bibliotekarie i Hallstavik
Jag började alltså arbeta som bibliotekarie i bruksorten Hallstavik,
centralort i dåvarande Häverö kommun, som efter ett halvår slogs
ihop med ett tiotal andra mindre kommuner till storkommunen
Norrtälje. Sigge, som visade sig vara en pionjär i biblioteksarbete och
folkbildning, blev min läromästare under det halvår som han arbetade
kvar. 1968 hade han lyckats få resurser till bokbussverksamhet
tillsammans med en grannkommun. Bokbussen, en Hanomag, delades
i tvåveckorsperioder mellan de två kommunerna och körde ”från
dörr till dörr”. Biblioteket låg i centralskolan, men några år innan
kommunsammanslagningen 1971 hade kommunledningen i Häverö
beslutat att ett nytt Folkets Hus skulle byggas i centrala Hallstavik.
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Efter fem år bytte jag till en tjänst vid huvudbiblioteket i Norrtälje
och blev så småningom t.f. bibliotekschef. Staden hade byggt ett
nytt och modernt stadsbibliotek 1965, men som huvudbibliotek i den
nya storkommunen räckte lokalerna inte till. Ett nytt huvud-bibliotek
planerades fram och tillbaka under ett tiotal år och 1988 flyttade vi in i
det nya och relativt rymliga Stadsbiblioteket.
Under mitt yrkesliv som bibliotekarie har jag insett vikten av
att biblioteket hela tiden måste synas och höras. Vi blir ju lätt
marginaliserade i kampen om de kommunala resurserna. 1998 var
Stockholms Kulturhuvudstadsår. Även kranskommunerna i Stockholm
kunde delta på olika sätt. En politiker, Per Börjesson, i Kultur - och
fritidsnämnden kläckte idén att Norrtälje skulle slå dalakommunen
Svärdsjös rekord i högläsning som låg på en vecka. Vi bildade en
arbetsgrupp och bestämde att vi skulle slå rekordet med att genomföra
högläsning dygnet runt i fyra veckor och få in rekordet i Guinness
Rekordbok!! Projektet döptes till ”Läsmaran”. Sanslöst vågat! Vi
raggade ihop 28 lagledare till 28 olika lag med olika teman och
inriktningar: idrott, Astrid Lindgren, Roslagsförfattare, natur, fåglar
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osv. osv. 803 deltagare från hela kommunen läste dag och natt utan
uppehåll i bibliotekets tillfälligt omdesignade tidningsrum med
lokalradiosändning 28 dygn! Jag hade aldrig i mina vildaste fantasier
trott att jag skulle få uppleva något liknande. ”Läsmaran” blev
omskriven även utanför kommunens gränser och gav biblioteket en
plats i Guinness redkordbok.
Bokbussverksamheten har haft stor betydelse alltsedan
Sigges Hanomag-buss på 60-talet. Norrtälje kommun är en
glesbygdskommun, trots närheten till Stockholm med en stor yta i
förhållande till folkmängden. Hösten 1997 anordnade vi i samarbete
med SAB den internationella bibliotekskonferensen ”Buss på
framtiden” med bokbussutvecklaren Kester Clark från Suffolk i
England. Han höll konferensens mest bejublade föreläsning. Efter
konferensen åkte vi ned till Bok- och biblioteksmässan och visade
upp Kesters buss, som då skilde sig från våra svenska bussar genom
sina stora sidofönster. Idag har ser alla bokbussar ut som Kesters buss.
Alltsedan har jag levt efter Kesters livsdevis: “Take a chance and don´t
be sorry for a might have been”!

Spanska besök
Fem år senare fick vi besök av bibliotekskonsulent Ignacio Latorre
från kulturdepartementet i Valencia, som fått ett stipendium för att
studera svenskt biblioteksväsen. Han berättade om den spanske
kollegan och bibliotekschefen Antonio Cuoto, som något år tidigare
arbetat fram projektet ”biblioplayas” i badorten Benidorm. Efter ett
studiebesök i Benidorm någon månad senare, tog jag med mig idén
till turistchefen i Norrtälje som blev eld och lågor! Hon ville genast
sätta igång att leta sponsorer för att köra igång redan samma sommar.
Sagt och gjort. Sommaren 2004 gick startskottet för ”Biblioplayas”
i Roslagen. Genom ett samarbete med lokala företag och kommun
kunde den annars ”semestrande” bokbussen besöka badstränder,
campingplatser och lanthandlare runt om i Roslagen. Norrtälje
blev nu omtalat i Sverige och även i Spanien för genomförandet av
”Biblioplayas”-idén.
Ignacios studiebesök hos oss följdes några år senare av att
bibliotekschef Sara Gago från staden Ermua i Baskien besökte oss,
vilket i sin tur ledde att jag blev inbjuden att föreläsa i Bilbao för
ett 50-tal baskiska kolleger om svensk folkbiblioteksverksamhet.
2009 inbjöds Francisca Vernalte, ansvarig för folkbiblioteken i
Baskien, av Svensk Biblioteksförening genom min förmedling att
hålla ett seminarium på Bok & Biblioteksmässan om de spanska
folkbibliotekens snabba utveckling efter Franco-diktaturens fall.
Förutsättningen för alla dessa fantastiska och spännande kontakter
med spanska kolleger var ju mitt stora intresse för det Spaniens
historia och kultur som väcktes under studierna i Lund.

Biblioteket och de arbetslösa
Åter till Sigge som hade framhållit vikten av att bibliotekets
verksamhet anpassar sig till de frågor och problem som finns i
samhället. Under 30-talets arbetslöshet blev biblioteket en plats dit de
arbetslösa kunde gå. Man ordnade studiecirklar och andra aktiviteter.
Under arbetarrörelsens framväxt handlade det om människors
möjlighet att tillägna sig kunskap i uppbygget av demokratin. Och
det gjorde man bl.a. genom att läsa skönlitteratur: de ryska stora
författarna och de amerikanska: Theodore Dreiser, Henry James och
Upton Sinclair.
När så den ekonomiska krisen kom på 1990-talet med
massarbetslöshet blev folkbibliotekens uppgift att erbjuda de
arbetslösa en plats som är öppen för alla utan avgifter, tillgång till
böcker och tidskrifter. Jag sökte och fick pengar från Statens Kulturråd
till BOKIS-projektet. En bibliotekarie anställdes som projektledare
för tre s.k. ALU-arbetare och uppgiften var att hjälpa de arbetslösa
tillrätta, ordna informationsprogram m.m. Arbetsförmedlingen
placerade en arbetssökningsdator på biblioteken i Norrtälje, Hallstavik
och Rimbo.
Den statliga utbildningssatsningen ”Kunskapslyftet” med syfte att
erbjuda de arbetslösa kompetenshöjning sjösattes 1997. Lärcentra
fyllda med datorer och lärare växte fram i alla kommuner. Men
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Kunskapslyftsutredningen hade missat att samtidigt förstärka
folkbibliotekens resurser. Frustrerade studieovana vuxna
invaderade biblioteken som i praktiken fått ett ny roll: hälften
av de besökande var nu studerande som ställde speciella krav på
verksamheten. Med Sigges berättelser från 30-talet i ryggen insåg
jag att här gällde det att inte falla in i den alltför vanliga ”tyckasynd-om- oss-själva”-valsen utan i stället säga ”Visst går det!” att
påverka (Tina Lindemalm, SAB:s ordförande). ”Vi måste bjuda
upp oss själva, om inte någon annan gör det”. Sagt och gjort. Jag
bjöd in mig själv och SAB:s ordförande Joneta Belfrage till ett
kommunfullmäktigesammanträde, tog upp frågan i
Länsbibliotekets chefsgrupp, med SAB och Kulturrådets Siv
Hågård, kontaktade DN för intervju m.m. Från 1997 inbjöds jag
att föreläsa vid olika bibliotekskonferenser i olika delar av landet,
men en av de viktigaste var nog NITUS årsstämma i Bollnäs våren
2000. Där fanns representanter för Lärcentra från hela landet
tillhörande nätverket NITUS för flexibelt lärande med kurser och
program på högskolenivå. Här fick jag chansen att möta dem som
arbetade med de elever, som kom till våra bibliotek och ställde
krav, som vi alltför ofta inte kunde uppfylla. Ingen hade formulerat
detta uppdrag knutet till adekvat resurstilldelning. Nu hade vi i
alla fall etablerat den kontakt vi saknat alltsedan Kunskapslyftet
sjösattes 1997.
I vår kommun bjöd jag in rektorerna vid Komvux, gymnasiet
och Utbildningscentrum (som ju i likhet med alla övriga
kommuner i landet fått Kunskapslyftspengarna) till att arbeta i
en arbetsgrupp, Biblioteksrådet, med syfte att öka samarbetet
mellan de tre nämnder som ansvarar för biblioteksverksamhet. Vi
skrev till de politiskt ansvariga om behovet av resursförstärkning
till folkbiblioteket. Precis några år tidigare hade kommunen fått
beskedet att regementet, Lv3, skulle läggas ned. Norrtälje kommun,
som redan hade en mycket låg utbildningsnivå, skulle nu förlora
en stor procent högutbildad arbetskraft. De politiskt ansvariga
arbetade nu fram en strategi inför nedläggningen, som innebar en
långsiktig plan att höja utbildningsnivån i kommunen med bl.a.
satsning på högskoleutbildning på det gamla regementsområdet.
Målet var att locka högskoleutbildningar till Norrtälje och bl.a. KI,
Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildning blev intresserad att
starta en filial i Norrtälje. Ett krav som KI ställde var att det skulle
finnas en tillfredställande biblioteksservice för studenterna.
Här sammanföll plötsligt Biblioteksrådets krav på
resursförstärkning med kommunens önskan att locka hit KI. Tack
vare Mats Törnqvist, kommundirektör men även bibliotekarie,
fick jag av Norrtälje kommun, DIK och SAB uppdraget att göra
en biblioteksutredning, ”Bibliotekets roll i utbildningssamhället”.
Syftet med utredningen var att kartlägga behov och resurser samt
att skapa en struktur för biblioteksverksamheten som en viktig
del i kommunens arbete att höja utbildningsnivån i kommunen.
Utredningen innehöll ett förslag till Biblioteksplan med en
analys av kommuninnevånarnas behov av biblioteksservice
från förskoleåldern till pensionärsåldern. Planen, ”Den lärande
människan - Det Livslånga Lärandet”, beskrev också arbets- och
ansvarsfördelningen för folkbibliotek, skolbibliotek och andra
bibliotek med speciell inriktning. I utredningen föreslog jag att
folkbiblioteket i Norrtälje skulle få det formella uppdraget att
förutom det traditionella folkbiblioteksuppdraget även vara ”ett
redskap för individens livslånga lärande” och fungera som ett
högskolebibliotek för högskolestudenter och komvux-elever.

1,4 miljoner mer till biblioteket
Den 29 november 2000 kunde vi hålla presskonferens med
kommunens kommunalråd. Fullmäktige hade beslutat att ställa sig
bakom utredningens förslag att förstärka bibliotekets budget med
1,4 miljoner! Min Biblioteksplan blev faktiskt utgångspunkten för
många av de biblioteksplaner, som under åren arbetats fram i andra
kommuner. En högskolebibliotekarie anställdes på Stadsbiblioteket
med uppgiften att ansvara för studenternas användarundervisning
och uppbygget av ett studiebibliotek med inriktning på medicinsk
litteratur började i samarbete med KI:s bibliotek. Genom att
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Presskonferens för utredningen Bibliotekets roll i utbildningssamhället. Kerstin Ericsson, Bengt Ericsson kommunalråd (c) och Håkan Johnsson, oppositionsråd. Foto: Roine Karlsson Norrtälje Tidning

läsa Biblioteks-pedagogik 10 p på BHS insåg jag hur viktigt det
är att bibliotekarier även har kunskap i Informationskompetens
(information literacy) i mötet med biblioteksbesökaren och inte bara
studenterna. Något år senare invigdes vårt Pedagogiska bibliotek av
dåvarande riksbibliotekarien Thomas Lidman. Förutom det nästan
overkliga beslutet i fullmäktige om resursförstärkning blev Svensk
Biblioteksförenings Bengt Hjelmqvist-pris 2001 höjdpunkterna i
min bibliotekskarriär. Under mitt utredningsarbete gick jag tillbaka
till just folkbibliotekens grand old man Bengt Hjelmqvist och bl.a
det han skriver i 1946 års folkbibliotekssakkunnigas betänkande om
folkbibliotekens betydelse för samhällsbygget: ”Man kan se saken från
samhällets sida och säga att folkbibliotekens uppgift är att medverka
till skapandet av kunniga och dugliga medborgare. Det är angeläget
för demokratin, att den enskilde fritt kan bilda sig en mening angående
de olika förhållanden han möter.”
Biblioteksplanen antogs av Kommunfullmäktige 2001 och i enlighet
med densamma bildades ett Biblioteksråd, där förvaltningscheferna
för Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden, kommundirektören och bibliotekschefen skulle
ingå för att i enlighet med Biblioteksplanen regelbundet utveckla
biblioteksverksamheten. Men nu visade det sig att varken ansvariga
politiker eller tjänstemän i barn- och skolnämnden var intresserade av
att ta ansvar för skolbiblioteken. Förvaltningschefen delegerade ”ner”
sin närvaro i rådet genom att ersätta sig själv med en distriktschef.
Därför kunde Biblioteksplanen i Norrtälje aldrig förverkligas i sin
helhet. Under de kommande åren uppvaktade jag och Kalle Guettler
(stridbar författare och skolbibliotekarie) den ena ordföranden i
skolnämnden efter den andra. Vi bjöd in oss till det ena nämndmötet
efter det andra, Kalle skrev insändare, studenter från Uppsala
Universitet skrev en uppsats om betydelsen av skolbibliotek med
Norrtälje skolor som exempel. Som slutmål för mitt yrkesliv som
bibliotekarie hade jag satt upp att skolbiblioteksfrågan i Norrtälje
en gång för alla skulle lösas. Så blev det tyvärr inte. I valet 2006
stärkte moderaterna sin ställning och efter något år började det sätta
sina tydliga spår i kommunens arbetsklimat. Förvaltningschefer
och mellanchefer, som opponerade sig mot kommunledningens
diktatoriska och antifackliga arbetsmetoder slutade.
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Våren 2008 fick även biblioteksverksamheten känna på
kommunalrådets ”skjuta från höften”-metod. Plötsligt fick vi veta
att han bestämt att turistbyrån skulle klämmas in i biblioteket med
minsta möjliga kostnader. När beslutet blev offentligt informerade jag
Bibliotekets vänner, som startade en namninsamling. Kommunalrådet
backade. Jag hade bestämt att sluta hösten 2008, och det var
nog i sista minuten, att döma av de tydliga signaler jag fått från
kommunledningen. En viss tillnyktring infann sig lyckligtvis så
småningom och idag, hösten 2010, några veckor före valet har
biblioteket nyligen renoverats med fräscha lokaler anpassade till
dess nuvarande behov. I enlighet med FNL-tidens analys om vikten
att se huvudsidan i kampen för ett jämlikt samhälle är jag nu aktiv
socialdemokrat. Målet är att efter 12 års borgerligt styre i kommunen
vinna valet för att rätta till allt som gått snett. Nu är vi i oppositionen
eniga om att vi vill tillsätta en skolbiblioteksarbetsgrupp. Här finns
även Folkpartiet från alliansen med. Skolbiblioteksfrågan har aldrig
tidigare förekommit i något valprogram! Så mitt mål kanske uppfylls
till slut?! I skrivande stund vet vi inte hur det går i valet. Men man kan
ju alltid hoppas….
Dom tog och tog över
gator och torg
Dom köpte vår glädje
Och sålde vår sorg
Dom byggde ett samhälle
Iskallt och hårt
Och nu ska vi ta det tillbaka
Mikael Wiehe
”Ta det tillbaka” 2010

9

UPPHOVSRÄTT OCH ALLMÄNNING
Siv Wold-Karlsen
Artikelförfattaren är kritisk till att artiklar ur bis görs tillgängliga på Globalarkivet inom ramen för
Creative Commons, men inte utesluter kommersiell bearbetning och användning. Siv drar parallellen med friskolornas utnyttjande av gemensamma kommunala biblioteksresurser och Sverigedemokraternas utnyttjande av Mikael Wiehes ”Flickan och kråkan”. Hon vill värna om sin individuella
upphovsrätten och läsarnas rätt till originaltexten

BiS har beslutat att bis-artiklar ska publiceras i Globalarkivet enligt
Creative Common Erkännande-Dela Lika.
Erkännande-Dela Lika är ett av flera möjliga upphovsrättsavtal
under Creative Commons. Det är ett avtal som inte skiljer mellan
kommersiellt och icke-kommersiellt bruk av texterna, samtidigt som
det tillåter textbearbetningar. Det enda som är kvar av upphovsrätten är
upphovspersonernas rätt (eller tvång) att skylta med sina namn under
mer eller mindre kreativa textbearbetningar.
Vad är då kvar av allmänningen, the Commons, i konstruktionen
Creative Common Erkännande-Dela Lika?
Ingenting alls, eftersom man inte skiljer mellan kommersiellt och
icke-kommersiellt.
Allmänningar har funnits till alla tider och överallt, och gemensamt
för dem, det som gör allmänningar till allmänningar, är att de inte är
kommersiella och profitorienterade.
Allmänningen baserar sej inte på privat egendomsrätt utan på
kollektivt och ansvarsfullt bruk av gemensamma resurser.
För att allmänningen ska kunna överleva, måste den skyddas
från exploatering och vinstintresssen. Det gäller alla allmänningar.
Inte bara natur- och jordallmänningar utan också kultur- och
ordallmänningar - som till exempel offentliga bibliotek. Om detta kan
vi läsa bland annat i bis.

Framförallt handlade det om att visa på ett pedagogoiskt mervärde:
att friskolorna utvecklade alternativa pedagogiker som också kom den
stora skolallmänningen till godo.
Efter valsegern 1991 föreslog Bildt-regeringen att alla friskolor ska
ha en generell rätt till offentliga bidrag, och eftersom förslaget gick
genom, försvann kraven på ett pedagogiskt mervärde.
Kvar blev drivkrafter som en ständigt ökande segregation och en
ständigt ökande profit.
2006 började den socialdemokratiska regeringen utreda om det vore
möjligt att stoppa friskolornas vinstutdelning, men i och med den
borgerliga alliansens valseger 2006, stoppades utredningen.

”Folkbibliotekets tjänster omvandlade till vinst”
I bis 2001:1 berättar Cay Corneliuson om hur det gick till när
biblioteket, där hon arbetade, fick besök av två lärare från en
närbelägen friskola.
Friskolan har inte, och tänker inte skaffa sej ett skolbibliotek. De
anser att folkbiblioteket är deras skolbibliotek, och nu tömmer de
historiehyllan. 50 böcker var tar de med sej, på långtidslån.
Visst finns det kommunala skolor som heller inte sköter sina
bibliotek, skriver Cay Corneliuson:
Men tidigare har vi alla befunnit oss i samma kommunala ekonomi;
huvudsaken har ändå varit att böckerna nått barnen. Nu är det två
olika ekonomiska system som möts.
I det nykomna ekonomiska dubbelsystemet betalas företagens
vinster via skattsedeln, och det är fritt fram för friskolebolagen att
plundra biblioteksallmänningen.
Cay Corneliuson avslutar sin artikel så här:
Samarbetet folkbibliotek/friskola måste regleras om skattepengarna
ska hamna rätt.

Kreativ och förädlande bearbetning
Den 3 augusti 2010 presenterade Piratpartiet sitt valprogram i tre
delar: Integritet, kultur och kunskap.
Den ideella upphovsrätten fungerar i stort sett bra, tycker
Piratpartiet, men vill uppmuntra till mer förädlande bearbetning av
originaltexter. Det betyder till exempel att vem som helst skulle kunna
ändra i denna text så att den till exempel stöder Sverigedemokraterna
- men fortfarande ha mitt namn under
Så skriver Karl-Erik Tallmo i Svenska Dagbladet, 5 augusti 2010, i en
artikel där han gör en kritisk genomgång av Piratpartiets valprogram.

”Bidrag på lika villkor”
I bis 2006:2 skriver Arwid Lund om Creative Commons och om
kritiken mot termen ’icke-kommersiell’:
det är oklart vad termen ’icke-kommersiell’ betyder juridiskt. Ska
exempelvis friskolor med kommersiella syften inte få använda resurser
som kommunala skolor kan använda fritt?
Termen ’fristående skolor’ (ofta förkortad till friskolor) infördes
1982 som samlingsnamn för alla skolor med annan huvudman
än stat-kommun. De hade länge kunnat få offentliga bidrag, men
förutsättningen var att de fristående också bidrog till det allmänna.
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Inför valet 2010 vill också alliansen utreda: Dåliga friskolor, friskolor
som tar ut så mycket i vinst att skolverksamheten och eleverna blir
lidande, skulle kanske möjligens kunna straffas med ett tidsbegränsat
förbud mot vinstutdelning.
Det enda riksdagsparti som vill ha ett principiellt förbud mot
vinstintressen i skolan, är Vänsterpartiet. De övriga tycker tydligen,
liksom förespråkarna för Creative Common-Dela Lika, att man
inte ska göra skillnad mellan kommersiell och icke-kommersiell
verksamhet, utan ge alla ’bidrag på lika villkor’.

Den 8 augusti 2010 håller Jimmie Åkesson sitt sommartal i
Sölvesborg, och i samband med det presenterar Sverigedemokraterna
sin bearbetade och förädlade version av Mikael Wiehes text ’Flickan
och kråkan’. Originaltextens ’Mitt hopp är en skadeskjuten kråka’ har
ändrats till ’Vårt land är en skadeskjuten kråka’.
”Wiehes dystra slutformuleringar om att allting redan är
försent förändrades i en mera hoppfull riktning” - skriver
Sverigedemokraterna på sin hemsida, och Linus Bylund, som står för
bearbetningarna, kommenterar:
Den smärre förändring som jag gjorde av texten förändrar inte på
något sätt det grundläggande budskapet i sången. Om något så gör
det budskapet mer positivt och hoppfullt.
På sin hemsida skriver Globalarkivet att bearbetningar aldrig får
ändra ’verkets karaktär’. Men vem avgör om ’verkets karaktär’ och
’grundläggande budskap’ har ändrats? Är det upphovspersonen
(Wiehe) eller bearbetaren (Bylund)?
Och hur kan en upphovsperson ens veta om och hur en text
har bearbetats om man gått med på ett avtal som a priori tillåter
bearbetningar?
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Enligt den vanliga upphovsrätten kan Mikael Wiehe åtminstone säga
nej tack till att ha sitt namn under Sverigedemokraternas version av
’Flickan och kråkan’. Enligt Creative Common Erkännande-Dela Lika
verkar det vara närmast omöjligt, åtminstone i praktiken.
Creative Commons och copyright-traditionen
Bearbetningar kan bli fel av många olika orsaker: illvilja, likgiltighet,
okunskap, missförstånd ... eller att man helt enkelt aldrig fattat det där
med en ideell upphovsrätt.
Creative Commons har sitt ursprung i USA och i en angloamerikansk copyright-tradition med liten förståelse för att
upphovsrätten kan omfatta något annat än kommersiella intressen.
Idag är det den kommersiella upphovsrätten som dominerar, inte bara i
det mediamäktiga USA utan också på global nivå och i organisationer
och avtal som WTO och TRIPS, där ideell upphovsrätt är ett okänt
begrepp.
Den ideella upphovsrätten är förstås heller ingen okomplicerad
skapelse. När den presenterades 1793, under franska revolutionen, var
det som en lag till skydd för geniets rättigheter, och under romantiken
utvecklades geni-begreppet parallellt men upphovsrättsbegreppet.
Idag har geni-begreppet falnat, men den ideella upphovsrätten
utvecklas, och jag tycker den är värd att försvara.
Karl-Erik Tallmo har, bland annat i polemik med Piratpartiet, pekat
på sambanden mellan yttrandefrihet och upphovsrätt:
• yttrandefriheten ger oss rätt att yttra oss
• upphovsrätten säger att ingen har rätt att förvanska våra yttranden.
Det här är viktigt, också och inte minst för dem som tar del av
yttranden, till exempel läser en bearbetad bis-artikel.
Det personliga är politiskt
För några år sedan blev jag ombedd att skriva en artikel om svensknordisk biblioteksersättning och konflikten mellan den och EUkommissionens Public Lending Right direktiv från 1992.
Att jag fick frågan berodde på att jag hade skrivit några bis-artiklar
om biblioteksersättningar och PLR-direktivet, och det var den
italienska biblioteksgruppen ’Non pago di leggere’ (Jag betalar inte för
att läsa) som ville ha artikeln.
Min italienska är endast passiv, så jag skrev, så gott jag nu kunde, en
artikel på engelska, skickade den till Italien och bad om kommentarer,
frågor och förslag till ändringar och förbättringar.
Något svar fick jag inte, men efter sju sorger och nio bedrövelser
samt rätt höga telefonräkningar, visste jag att Non pago di leggeregruppen hade gett artikeln till ’Biblioteche Oggi’ (Bibliotek idag) en
tidskrift som ägs av förlaget ’Editrice Bibliografica’.
Tidskriften definierar sej som kommersiell och praktiserar en rätt
häftig copyright-politik: Så snart Biblioteche Oggi publicerar något,
lägger man samtidigt beslag på hela upphovsrätten.
Artikeln jag skrivit hade översatts till italienska, och översättaren
hade, precis som jag, inte fått någon betalning.
Att jag skulle få betalt för artikeln hade aldrig varit aktuellt. Jag
hade inte ens tänkt tanken, men jag hade nog tänkt mej att artikeln
skulle publiceras i något bis-liknande. Nu hade den istället hamnat i en
kommersiell tidskrift med monopolistisk upphovsrättspolitik.
Det visade sej också att översättaren hade missförstått hur
kriterierna för nordisk biblioteksersättning har ändrats samt blandat
ihop Författarfonden och Författarförbundet.
Lätt begripliga misstag, som kanske delvis berodde på min dåliga
engelska. Men framförallt fel och missförstånd som lätt kunde rättats
till, om man bara hade kontaktat mej.
Istället agerade man som om det funnits ett Creative Common
Erkännande-dela Lika-avtal, alltså ett avtal där bearbetare-översättare
aldrig behöver ta kontakt med upphovspersonerna.
Om man hade kontaktat mej, hade vi kanske gemensamt kunnat
ändra och bearbeta på ett sätt som gjort artikeln mer begriplig och
intressant för eventuella läsare.
För det är inte alltid helt enkelt att överföra en text från ett
språkområde och ett socialt sammanhang till ett annat. Det kan
behövas både bearbetning ach samverkan.
Att då välja ett avtal som a priori säger nej tack till samarbete,
verkar rätt kontraproduktivt.
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Nu har BiS, för tidskriften bis och dess skribenter, valt ett Creative
Common-avtal där man på förhand avsäger sig alla kontakt- och
samarbetsmöjligheter.
Varför detta, när det nu faktiskt finns andra och vettigare Creative
Common-avtal?
Den enda förklaringen verkar vara att man har satt ’effektiv
informationsspridning’ framför allt annat. Informationen må vara
missvisande och obegriplig - det viktiga är att den sprids, och att det
går så snabbt som möjligt.
Den heliga effektiva informationsspridningen
Själv lyckades jag till sist få kontakt med översättaren, och
tillsammans lyckades vi få till en någorlunda hyfsad italiensk version
av den engelska ursprungstexten.
Nu återstod endast Biblioteche Oggis copyright-politik. Också
här hade jag velat samarbeta med översättaren, och jag föreslog att
vi skulle låta publicera artikeln under copyleft. Översättaren ville
inte ha med saken att göra, och Biblioteche Oggi sa tvärt nej: Som
kommersiell tidskrift kunde de inte publicera under copyleft, men de
föreslog:
Jag skulle behålla upphovsrätten och Biblioteche Oggi skulle,
parallellt med pappersutgåvan, lägga ut artikeln på internet, fritt
tillgänglig för alla.
Och så fick det bli.
Jag visste, och vet fortfarande inte så mycket om hur copyleft
fungerar, men copyleft låter ju bra - ungefär som Creative CommonDela Lika.
Mina långdragna konflikter med uppdragsgivarna gjorde att
publiceringen blev ett tidskriftsnummer försenad, och att artikeln inte
kunde spridas på det årliga biblioteksmötet.
Uppdragsgivarna var upprörda: Med mitt tjafs om
översättningsfel och upphovsrätt hade jag förhindrat en ’maximal
informationsspridning’. Hur kunde jag!
’Maximal informationsspridning’ är ett begrepp hämtat från
Globalarkivets argumentation för Creative Common-varianten
Erkännande-Dela Lika. Det är det mest generösa, och därmed också
det bästa upphovsrättsavtalet.
Att istället välja en Creative Common-modell som skiljer mellan
kommersiellt och icke-kommersiellt och dessutom ger möjlighet
till kontroll och samarbete omkring översättningar och andra
bearbetningar, stämplas som ogeneröst, eftersom det ’medger mindre
effektiv informationsspridning’..
Detta enlig Globalarkivet, och, antar jag, enligt BiS och beslutet som
togs på årsmötet 2010.
Själv är jag en ogin typ som inte vill ge ifrån mej den ideella
upphovsrätten, och jag är heller inte trakterad av BiS-erbjudandet om
individuella avtal. Så här står det i bis 2010:1:
Artiklar i bis publiceras i efterhand som pdf-filer på BiS hemsida
och i Globalarkivet enligt Creative Common Erkännande-Dela Lika
- om inget annat avtalats.
Jag anser att upphovsrättsfrågor måste lösas på en kollektiv nivå, och
därför är jag mot individuella upphovsrättsavtal av samma skäl som
jag är mot individuell lönesättning. Upphovsrätt, liksom arbetsrätt,
handlar om hur samhället ska se ut. Hur olika individer och kollektiv
ska kunna samexistera och interagera på någorlunda rimliga villkor.
Ett kollektiv både Globalarkivet och BiS verkar ha glömt bort, är
läsarna och vår rätt att veta vad det är vi läser: Varifrån det kommer,
hur det har bearbetats och av vem.
Gärna beslut, men först en rejäl diskussion
I augusti 2009 meddelade piratpartisterna att de skulle ställa
upp i valen 2010, och i bis 2009:3 kommenterar Ingrid Atlestam
Piratpartiets politik:
De frågor som Piratpartiet driver är mycket angelägna för biblioteken
och borde toppa biblioteksdebatten. Piratpartiet lyfter fram
problemen, men lösningarna tål att diskuteras, så gör det!
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Beslutet om ett Creative Common-avtal för bis-materialet vore väl
ett utmärkt tillfälle att diskutera upphovsrättsfrågor konkret och
generellt. Så har det inte blivit. Istället har vi fått ett beslut utan
någon märkbar diskussion.
Men som det står i de norska fjällvettreglerna: Det et ingen skam å
snu (= vända, vända om)
Så skulle inte BiS kunna backa ett par steg, och med
utgångspunkt i de olika Creative Common-avtalen börja en rejäl
upphovsrättsdiskussion?

En diskussion som kunde omfatta även bibliotekens
upphovsrättspolitik. För vad händer när biblioteken via licens-avtal
avsäger sej rätten att äga och kontrollera sina egna samlingar? Och
istället för att garantera fri tillgång för alla, börjar fungerar som
hantlangare för en maktfullkomlig copyright-industri?
Göteborg, 4 september 2010

Creative Commons-licenser befrämjar kollektivt
skapande! Globalarkivet svarar Siv Wold-Karlsen
Arwid Lund och Anders Jensen-Urstad

Vi tolkar det som att Siv Wold-Karlsen har fyra viktiga punkter, som vi går igenom var och för sig.
1: Allmänningar är ickekommersiella och Erkännande-Dela Lika
gör inte skillnad mellan ickekommersiellt och kommersiellt.
Det kan argumenteras för att en typ av allmänning, den som på
engelska kallas för ”the public domain”, är fri från ägarskap i
bemärkelsen fri från upphovsrätt. Liberaler är splittrade i sin syn
på det immateriella ägandet (är det en äganderätt eller ett artificiellt
monopol?), men utifrån en vänstersynpunkt borde det kunna gå att se
det som en variant på det privata ägandet – som alltså är frånvarande
inom public domain. Problemet med denna form av allmänning, som
ägs av alla eller ingen, är emellertid att den är öppen för kommersiellt
exploaterande. Minns Disneys tillägnande inhägnande av gamla
folksagor i varuformen.
Allmänningar finns dock även i andra former och omfattar även
kollektivt skapande i nuet. Det är denna form av allmänningar
som nobelpristagaren Elinor Ostrom har forskat om. När det gäller
kollektivt skapande inom allmänningens form på det digitala området
har Creative Commons licenser varit avgörande för att skydda det
allmänna. På ytan är det sant att Creative Commons Erkännande–Dela
Lika inte gör skillnad mellan kommersiellt och icke-kommersiellt
i sina villkor för bearbetningar av det licenserade verket. På ett
djupare plan innebär licensen dock att den som sprider verket, eller en
bearbetning av verket, är tvungen att använda samma licensvillkor.
Det som ur en vänsterståndpunkt kan vara bra med att inte skilja
kommersiellt från icke-kommersiellt är att dessa bearbetningar om de
fogas in i andra sammanhang, tvingar dessa sammanhang att släppa all
information fri under samma licens. ”Dela Lika” fungerar därvidlag
som ett öppnande virus i en tid där intellektuell egendom stänger allt
fler dörrar runt informationen.
Nyliberaler försöker möta ett sådant informationsöppnande projekt
med nya affärsmodeller som bygger på annonsintäkter och liknande,
andra liberaler som är positiva till projektet ser fördelarna utifrån
yttrandefrihetsperspektiv, medan den allra största massan av dem
känner sig och sina traditionella affärsmodeller hotade och ropar
på stärkt upphovsrätt. Utifrån ett vänsterperspektiv finns det såväl
en frigörande potential som möjligheter till ökad exploatering med
projektet.
Den frigörande potentialen finns i att privata aktörer blir allt mer
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beroende och styrd i sina affärsmodeller av frivilligt, och i allt fler
sammanhang kollektivt, skapande inom allmänningar som möjliggörs
av just den licens vi här talar om. Att licensen tillåter kommersiellt
användande gör att en fraktion av kapitalet bidrar till att göra den
kapitalistiska ekonomin beroende av frivilligt, självorganiserat
och kollektivt arbete i allmänningens form. Möjligheten till ökad
exploatering finns i att verksamheter som tidigare genererat lön eller
försäljningsintäkter, två mycket olika saker, kan möta allt hårdare
konkurreras av samma frivilliga produktion inom allmänningens form.
Här finns alltså ett val att göra. Defensiv facklig kamp (i många fall
för artister som lever på att sälja sina varor snarare än sitt arbete) eller
en offensiv kamp för en ökad socialisering av såväl skapande som
ägande. Världsbiblioteket har valt det senare, men det är ett val som
också förpliktigar till ett aktivt politiskt deltagande i framtidens nya
former av klasskamp.
2. Verkets karaktär och bearbetningar som kränker verkets
karaktär - hur avgöra?
Enligt den vanliga upphovsrätten kan Mikael Wiehe åtminstone säga
nej tack till att ha sitt namn under Sverigedemokraternas version av
’Flickan och kråkan’. Enligt Creative Common Erkännande-Dela Lika
verkar det vara närmast omöjligt, åtminstone i praktiken.
Rätten att bli angiven som upphovsperson (eller ej) är, liksom rätten
att inte få sitt verk förvanskat, en av de så kallade ideella rättigheterna
i upphovsrätten: ”Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens
litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må
verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant
sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.”
(Upphovsrättslagen 1 kap 3 §)
Till syvende och sist är det en domstol som avgör huruvida den
ideella rätten kränkts. Högsta domstolen uttrycker det så här (NJA
2008 s 309):
”Frågan om ändringarna kan anses ha kränkt upphovsmännens
litterära eller konstnärliga egenart skall bedömas med utgångspunkt
från vilken verkan ändringarna kan sägas ha på respektive verks
integritet och på upphovsmannens personlighet sådan den kommit till
uttryck i verket i fråga.”
Dessa ideella rättigheter går inte att tala avtala bort i Sverige och
påverkas inte av Creative Commons-licenserna, vilket även uttrycks
i licenstexten: ”Upphovsmannen ideella rättigheter påverkas inte
av dessa Licensvillkor.” (Enligt CC-licensen måste man också ange
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hur man använt ett verk i ett bearbetat verk.) Wiehes möjligheter att
få Sverigedemokraterna fällda torde således inte påverkas av CClicensiering och diskussionen som uppstår kring ett sådant prövande
kan vara vitaliserande på många olika vis.
3. Svårare att påtala fel
Det är inte lättare att kontakta och samarbeta bara för att man måste
be om författarens tillstånd för att överhuvudtaget göra något. Tvånget
leder i slutändan ofta till att man inte orkar översätta eller bearbeta
en text som därmed inte blir spridd. Erkännande-Dela Lika möjliggör
bearbetningar utan att fråga om lov och visst kan det bli fel ibland,
men kommunikationen underlättas och licensen hindrar heller ingen
från att ta kontakt med ursprungsförfattaren bara för att licensen inte
kräver det. Dessutom kan vem som helst som upptäcker felaktigheter
i exempelvis en översättning själv korrigera dessa och sprida en
förbättrad version. Man behöver heller inte utgå från ont uppsåt.
4. Creative Commons för kampen mot upphovsrätten på en
individuell nivå; Wold-Karlsen tycker att kampen och lösningarna
ska vara kollektiva.
Vi håller egentligen med på den här punkten, men det är inte så
enkelt. Creative Commons bygger på liberala och individualistiska
lösningar som inte kommer att lösa de problem som upphovsrätten
som samhällsomfattande system skapar. Det behövs kollektiv
kamp och politiska reformer på samhällelig nivå. Problemet med
upphovsrätten är dock för akut för att bara lämnas till en kollektiv
kamp som är i sin linda; vi behöver också göra något i nuet. Eftersom
upphovsrätten är individuell måste vi på kort sikt även använda oss
av detta reformistiska och individualistiska perspektiv (som dock blir
rätt kollektivt om man betänker de hundratals redigeringarna av en
post i Wikipedia). Den rörelse för fri kultur som håller på att bildas
innehåller dock embryon till radikalare och mer kollektivt inriktad
kamp.
Inom den allt mer populariserade kulturproduktionen förändrar
exempelvis fan production, peer production (i bland annat Wikipedia)
och utbytet inom fildelningsnätverken samtidigt, på kollektiv nivå,
våra föreställningar kring upphovsrätten och det privata ägandet av
intellektuell egendom.

tredjedelar av den, resten hade censurerats bort, och det skulle dröja
till 2002 innan hela boken kom i svensk översättning.
Censur pågår, och det händer fortfarande att svenska
barnbokförfattare går med på att få sina böcker censurerade, i utbyte
mot att bli publicerade i det stora utland.
Som läsare blir jag förbannad och förvånad. Hur kan en översättare
förmå sej att utöva censur, och hur kan en författare gå med på det?
Hur kan man vara så svekfull mot sej själv, sin text, sin publik och
det offentliga samtalet?
Jag anser att en ideell upphovsrätt värd namnet inte bara ger
upphovspersonen rättigheter utan också ett ansvar gentemot eventuella
läsare.
När Världsbiblioteket, Creative Common och Upphovsrättslagen
pratar ideell upphovsrätt, lyser läsarna med sin frånvaro. Här handlar
det uteslutande om eventuella kränkningar av upphovsmannens
litterära eller konstnärliga anseende eller egenart, och till syvende och
sist är det en domstol som avgör om det handlar om kränkningar eller
inte.
Jag vill ogärna överlåta upphovsrätten åt juridiken. Jag anser
att upphovsrättsfrågor framförallt är social-politiska frågor, och
att de bör behandlas som sådana. Åtminstone i ett biblioteks- och
vänstersammanhang som BiS och Världsbiblioteket.
Själv har jag inget litterärt-konstärligt anseende och egenart, och det
enda jag försöker argumentera för, både som läsande och skrivande, är
en smula intellektuell hederlighet och ansvarskänsla.
Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det Sverigedemokraterna har
gjort med Wiehes text, men jag är övertygad om att vi borde diskutera
det, och inte skyffla över det på domstolarna.
Hur är det rimligt att behandla egna och andras texter?
Finns det något som är bra med upphovsrätten, och är den, som
Arwid Lund och Anders Jensen-Urstad skriver, individuell?
Nog finns det verk med flera upphovspersoner - medförfattare,
illustratörer, översättare - och möjligheter för en mer kollektiv
upphovsrätt har väl diskuterats, bland annat inom WIPO?
Omkring 1980 inleddes ett veritabelt korståg mot allmänningen
och för en rent kommersiell upphovsrätt, en ständigt expanderande
intellektuell äganderätt (IPR).
Med TRIPS och ACTA har man kört över WIPO och tredjevärldenländer, och IPR-lobbyn påverkar troligen våra dagliga liv mer än vad
Wikipedia och fildelning gör.
Den har ändrat på upphovsrätten, men också på äganderätten:
Det viktiga, för allmänheten, är inte att äga, men att ha tillgång till
- hävdar IPR-förespråkarna, och i enlighet med denna sanning har
offentliga bibliotek etablerat seg som gratisarbetande distributörer
för företag som eLib. Samtidigt fungerar biblioteken som formidabla
transfereringssystem och för över pengar från det allmänna till privata
företag.

”visst kan det bli fel ibland, men kommunikationen underlättas”

Så - vad göra?
I samband med valet fick jag veta att Miljöpartiet, i sitt kulturprogram,
föreslår att den ekonomiska upphovsrätten inte längre ska vara
något som automatiskt tillkommer upphovspersoner, utan något man
måste söka, och söka om igen med jämna mellanrum. Den ideella
upphovsrätten ska upprätthållas medels valfri Creative Common
licens.
Vänsterpartiet har sedan september 2009 på gång ett förslag om
”Digitala bibliotek”. Något förenklat handlar det om att lösa alla
fildelningskonflikter medels en utvidgat statlig biblioteksersättning.
Och nu vet jag också att Världsbiblioteket, utifrån en
klasskampanalys, föreslår att fackligt arbete ska ersättas av
gratisarbete. Tanken är att delar av den kapitalistiska ekonomin då
blir beroende av frivilligt, självorganiserat och kollektivt arbete i
allmänningens form, och en förutsättning för att strategin ska lyckas är
ett aktivt politiskt deltagande i framtidens nya former av klasskamp.
Nog är det förslag som tål att diskuteras, och Författarförbundet vore
väl en intressant diskussionspartner.

I början av 1970-talet kom det ut en svensk version av Simone de
Beauvoirs bok ”Det andra könet”. Eller rättare sagt: Ungefär två

Diskussionen fortsätter med nya inlägg i bis nr 4.
Välkommen att reagera du också! Manusstopp 15 dec.

*

Ansvar mot läsarna
Siv Wold-Karlsen svarar
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KULTUR
Annsofi Lindberg

►Christer

Hermansson är tillbaka med
en uppföljare till romanen ”Ich bin
ein bibliothekar” som kom ut 2001.
”Kulturchefen” är en fristående fortsättning.
Måhända ger också titeln en vink om vad
som eventuellt kan vara på gång, att något
extraordinärt har hänt med den tidigare så
timide och läderbyxklädde bibliotekarien
Oliver C. Johansson.
Handlingen har nu förflyttats från
Södertälje stadsbibliotek till kulturhuset i
den lilla mellansvenska staden Strangeness.
Huvudpersonen, Oliver C. Johansson, som
tidigare så tappert genom sitt bibliotekariekall
försökte sprida en smula kultur har på något
obegripligt sätt avancerat och genomgått en
slags metamorfos eller progression. Oliver C.
Johansson har blivit kulturchef i Strangeness,
men samtidigt har han också drabbats av en
släng hybris vilket läsarna efter hand blir
varse.
Ganska snart står det också klart att
Oliver C. Johanson knappast ”kan ha alla
hästar hemma” som det brukar heta. När
han får uppdraget att leda den kommunala
kulturverksamheten är hans spontana
förklaring att han är en vinnarskalle som
är ”fantastiskt bra på det mesta”. Men när
bibliotekariekollegan Tom Dunder skall
beskriva Oliver C. ges en helt annan bild.
Han menar att kulturchefen i Strangeness
är en relativt intetsägande figur som varken
har sexuella behov, dricker eller röker
men däremot envisas med att ikläda sig
missklädsamma byxor. Men det allvarligaste
problemet med Oliver är nog att han inte själv
anar hur asocial och bisarr han är samtidigt
som de flesta i hans omgivning lider desto
mer av hans inkonsekventa ledarskap. Ett
förhållande mellan chefer och anställda som
förmodligen inte är helt unikt.
Ett slags, åtminstone till en början, naivt
storhetsvansinne är den viktigaste drivkraften
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RCHEFEN
för att mana fram de självgoda och odrägliga
manér som präglar Oliver C Johanssons karaktär.
Tydligt avslöjas detta vid en rad utvecklings- och
lönesamtal som förekommer i boken. Väsentligt
för Oliver är också att han hellre vill bli beundrad
än förstådd. Men sanningen är nog att han
knappast lyckas med någotdera.
Trots att personalen på kulturhuset, från
städerskan Elsa till den biträdande biblioteksoch museichefen Günter försöker ifrågasätta sin
chefs egensinniga beteende förblir han närmast
omöjlig att kritisera i sin autistiska bubbla. Inget
biter riktigt på Oliver C. Johansson. Med de lätt
psykopatiska drag som han med jämna mellanrum
visar kan man bara som läsare ställa frågan hur
länge personalen på Strangeness kulturhus skall
stå ut.
När det gäller att beskriva såväl ledarskap som
chefsrollen på arbetsplatser av skiftande karaktär
är ”Kulturchefen” både avslöjande och bisarr och
här finns också styrkan i Christer Hermanssons
författarskap, det absurda. I vissa stycken skriver
han i samma anda som den polske författaren
Witold Gombrowicz eller Samuel Beckett. Ofta
relativt korta kapitel av scenisk karaktär, som
akter, utmärkta att spela på en teaterscen. Samma
ton fanns även i den förra romanen ”Ich bin ein
bibliothekar” men i ”Kulturchefen” har Christer
Hermansson ytterligare renodlat detta drag. Om
man ska nämna svenska kollegor i samma genre
blir det nog Bertil Schütt eller Claes Hylinger.
För några veckor sedan mötte jag en gammal
bibliotekariekollega som också läst Hermansons
senaste roman och hon menade att den mycket
väl skulle kunna fungera som kurslitteratur på
en ledarskapsutbildning och jag tvekar inte en
sekund att hålla med henne.
”Kulturchefen” ifrågasätter själva ledarskapet
på ett konstruktivt sätt och framför allt hoppas
man ju på att en och annan chef läser boken
och verkligen begrundar Oliver C. Johanssons
karaktär liksom alla vi andra.

bis #3 2010

15

Rapport från Bok- o
Lennart Wettmark
Litteraturhjältar I

Litteraturhjältar II

Läs för mig mamma

Dear Friends

►Vad gör en bibliotekarie när hon upptäcker att barnen inte verkar
vilja läsa de böcker man har? Heter man Geraldine Whiskey Monama
och är verksam i Soweto ger man sig inte så lätt.
Det här var den verklighet som mötte Whiskey när hon började sitt
arbete 1985. Få ville låna. Varför? Inga mammor läste för sina barn.
Varför? Många bibliotekarier skulle resignera. Inte Whiskey. Om detta
berättade hon på ett seminarium på Bok- och Biblioteksmässan i höst.
I regi av förlaget Vombat, men påhejad av många BiS-medlemmar,
som kommit i kontakt med Whiskey under 90-talets skolprojekt och
den fortsättning som följde i Sverige ytterligare några år senare.
Ett hundratal personer lyssnade och tittade på den afrikanska
uppenbarelse hon utgjorde i sin rödgulrutiga dräkt. Håret uppsatt med
en bred sjal i samma färger. Och med ett engagemang, som fuktade
även hennes ögon emellanåt.
Vad gör man alltså när läsningen går trögt i biblioteket? Man gör
hembesök hos barnens mödrar. Och upptäcker att inga av dem läser för
sina barn. De kan helt enkelt inte läsa. Och inte heller skriva. Whiskey
resignerar inte utan skapar en grupp av dessa mödrar. Lär dem läsa och
skriva. Åtminstone så mycket att de så småningom kan skriva ner sin
egen historia. Och med så bra resultat att flera vill gå vidare och erövra
ett intyg på sin läsförmåga; ett certificate att hänga upp på väggen.
”Literacy leading to empowerment”. Nästa steg blev att kunna fylla
i myndigheters formulär. När man kan öppna ett bankkonto och får
en dagskassa utvecklar man förmågan att räkna av nödvändighet.
Inkomster som man får av att sy. Whiskeys dräkt har hon köpt av en
av kvinnorna. Fotbolls-VM gav skjuts åt affärerna.

►Leslie Beake, känd i Sverige framförallt genom boken Song
of Be fick plötsligt bli Gunilla Lundgrens och Birgitta Franssons
partner på scen i den presentation av det samarbetsprojekt mellan
Sverige (Rinkeby) och Sydafrika (Langa i Kapstaden) 6:e klassare
i Rinkeby, 12-14 åringar i Langa. Den som i Langa kämpat med att
dra åtminstone några pojkar från fotbollen till en läsklubb har varit
Sindiwe Magona, som blevit sjuk och inte kunde närvara.
Barnboken har det inte lätt i Afrika. Den finns inte att köpa.
Privatpersoners efterfrågan är minimal. Förlagen förlitar sig på
departementen och skolorna. Intresset för att läsa historier finns
förstås. Dagspressen är ett forum om man vill nå ut. En läsarsuccé där
har nyligen varit att ta del av vad barn säger sig drömma om.
Intresset att ta del i andras liv är också grunden för det projekt
som nu mynnat ut i fotoboken Dear Friends. Barnen på de två
kontinenterna har skickat bilder med bildtext till varandra. Bilderna
kommer från de engångskameror projektet gett till barnen att fritt
disponera.
En tydlig skillnad visade sig. Langabarnen fotade utan blygsel sina
trånga och enkla hemmiljöer. Rinkebybarnen väljer genomgående
utomhusmotiv.
En stor tillgång i projektet har varit fotografen Per Englund, som
agerat fotocoach och genom konstruktiv kritik utvecklat barnens
bildseende.
Gunilla Lundgren och Kerstin Gidfors kan känna sig nöjda med sitt
senaste projekt!

Nu kan mammorna läsa för barnen. Man har egna inkomster. Och
deras egna livshistorier finns på nätet:

Me and my Children
My name is Thandeka Ntombiza Xaba. I have six children. First
one is 21 years old, second one is 18 years old, some of them
are twins 15 years old and another one 10 and 7 years old.
Children and I wake up in the morning because the children
went to school. Everyday wash their bodys and eat morvite.
They travel by bus or taxi to school.
Every morning I wake up and I go to adult Abet in Orlando East
Library. I have a daughter in our class. I walk all the way to
class by foot. I am oldest in our class group.
Jabulani is my first born, they did not have much money. After
a few days he slept in his cement pipe, one night he heard
voices, some one said, give us money, they hit him, one of them
stabbed Jabulani arm with a knife then they went away.
Blood dripped from his arm, he started to walk slowly down
the road, the drivers took him to the hospital, it was getting
dark and cold wind was blowing.

Name: Ntombiza Xaba
Date: 27 November 2006
sowetostories.blogspot.com
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och Biblioteksmässan
Biblioteket - en sovande radikal cell?

Foto Sthlms stadsbibliotek: Olle Norbetrg

Stort intresse för BiS mässeminarium

►När Elsebeth Tank reste sig och fick ordet återstod bara några
minuter av årets BiS-seminarium The Daring library. Elsebeth Tank,
stadsbibliotekarie i Malmö och den ansvariga för konceptet The
Darling library, kände sig angripen. Också en Uppsalabibliotekarie
reste sig upp och kände sig provocerad – av att biblioteksfrågor
diskuterades av andra än biblioteksfolk.
   Greppet att bjuda in Göran Greider och Annina Rabe verkar annars
ha lockat många. Salen J1 var fullsatt och några journalister fick till
slut forcera dörrvakten för att ta sig in. Kulturministern kom i så
god tid att inga problem att komma in förelåg. Annars en intressant
situation.
   Malmös Darling library-program hade inspirerat till ämnet
för seminariet, men samtalet skulle inte handla om Malmös
stadsbibliotek, som samtalsledaren Lena Lundgren inledningsvis
påpekade. Tre projicerade bilder från bibliotek, som alla på olika sätt
är välbesökta och uppskattade, utgjorde en utgångspunkt för samtalet.
Vad är ”daring” idag? Vad är utmaningen, det som sticker ut? Att få
höga siffror på en nöjdhetsskala är inte nödvändigtvis bibliotekets
primära mål och dessutom får de flesta bibliotek redan det.
Första bilden var Stockholms stadsbiblioteks klassiska rotunda. En
kyrka med hägrande kunskap, monumentalt ointagligt. Göran Greider
erinrade sig hur svårt det varit att ta sig upp för alla trapporna i något
läge när han var fysiskt handikappad. (Efter det här seminariet vet han
att det finns en hiss.) Annina citerade de klassiska orden, som yttrades
vid Stockholms stadsbiblioteks invigning: Över den här tröskeln får ni
inga arbetare. Och ändå tyckte de två inbjudna gästerna att detta var
ett djärvt bibliotek som satsade på stillhet, lugn och tystnad.
Den andra bilden, barnavdelningen på Vallentuna bibliotek,
förmedlar en bild av trygghet, kunskapen finns där mycket nära och
fysiskt tillgänglig. En sorts realiserad vision av folkhemmet?
Att den tredje bilden föreställde en bibliotekarie och en besökare
var svårt att tolka. Tvärtom verkade bilden från Fisksätra bibliotek
litet väl politiskt korrekt: två män med olika bakgrund möts över en
dator i biblioteket.
Hur skall då ett bibliotek vara enligt Göran och Annina? Göran
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tänkte på sin tonårstid och den bibliotekarie han mötte i Vingåker som
inte ville låna ut Mein Kampf. Han fick en intellektuell reaktion från
en tänkande människa. Nu talas om biblioteket som mötesplats och
mindre om innehållet. inredning och design i biblioteket betonas.
    Frågan man måste ställa sig är var biblioteket befinner sig – socialt.
Att sticka ut är kanske att ha ett socialistiskt utbud på Östermalm,
menade Göran! Servicesynen leder till tystnad. Biblioteken ska röra
sig mer i samhällsdebatten. Ställa deckarna tillsammans med böcker
om dödstraffet. Inreda ett utopirum, belysa frågan om klimat och
tillväxt. Ta på sig en aktiv roll när det gäller yttrandefrihetsfrågor,
något som de amerikanska kollegorna är bättre på, kompletterade
Annina med.
   Vem skall bestämma om bibliotekets utbud? En lösning är att
samarbeta med rörelser i lokalsamhället. Den som inte ser bibliotekets
rötter i folkrörelserna blir lätt ohistorisk. Annina citerade en invånare
i Hammarby sjöstad som inte tyckte det behövdes något bibliotek:
”Vi köper våra böcker själva.” Bibliotekets roll är ju att ge ett
tidsdjup, inte spegla pocketbeståndet i ICA-affären. Att ha det du
inte visste att du behövde. Biblioteket måste sluta be om ursäkt för
att man har litteratur. Det är djärvt… Och Annina citerade en affisch
för Stockholms förortsbibliotek som allt man kan göra stod uppradat
– fika t ex – men inget om att man kan låna böcker…
Det finns mycket till intet förpliktigande retorik kring ordet
demokrati. Orden har blivit urladdade på sin konfliktpotential. I
antologin Där människor och tankar möts (Btj Förlag 2010) menar
Göran att demokrati i grunden handlar om konflikt. Demokrati är
ett sätt att bearbeta konflikter. Diskussionerna utvecklar och stärker
demokratin. Biblioteket kan bidra till att vitalisera demokratin. Det är
helt enkelt en sovande radikal cell – tyckte Göran Greider.
Från stolen till höger viskar Christian att han är ganska imponerad
av en del han sett på Malmö stadsbibliotek. Kanske hade diskussionen
om förnyelsen av biblioteket blivit annorlunda utan fokus på
(reklambyrå-?)snärtiga formuleringar om att man bär ut författarna?
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Elsebeth Tank kommenterar
BiS-seminariet på sin blogg

Kommentar från samtalsledaren
Lena Lundgren:

►...På Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg
organiserade det svenska BIS (Bibliotek i Samhälle)
ett seminarium med titeln ”The Daring Library”.
Med strategin från Stadsbiblioteket i Malmö (’The
Darling Library in the World’), som exempel på vad
man inte ska göra, var två representanter från den
svenska kultureliten inbjudna för att göra en till synes
oförberedd folkbiblioteksreflexion.
Den äldre författaren och den yngre journalisten
– som båda sägs ha många intressanta synpunkter
i största allmänhet hade inte mycket att komma med
på biblioteksområdet. De enades snabbt om att just
Asplunds klassiska rotunda var deras gemensamma
sinnebild av favoritbiblioteket. Många böcker i tysta
salar!
Som kulturmänniskor bekymrade de sig inte om
den revolution på informations-, kommunikationsoch teknikområdet som har skett sedan 1920-talet
då Asplunds byggnad uppfördes. Likaså bortsåg de
från förändringar av hur bibliotek används och hur
bibliotekens brukarskara är sammansatt (för att inte
tala om icke-brukarna), förändringar som i många år
har stimulerat till nytänkande på biblioteken.
Att Malmös strategi diskuteras häftigt i Sverige
är välkänt. Men för mig var det faktiskt en nyhet att
formuleringen om biblioteket som marknadsplats
drar på sig kritik från utomstående debattörer som
associerar till bibliotek som en kommersialiserad
upplevelsepark. Det är egentligen underligt att
välutbildade människor som med stor passion
bidrar till biblioteksdebatten och därmed skaffar sig
inflytande, inte känner att de har en förpliktelse att
sätta sig in i några av de viktigaste begreppen som
utgör den moderna biblioteksutvecklingen...

►I slutet av seminariet efterlyste jag exempel på djärva bibliotek.
Då begärde Elsebeth Tank ordet. Hon ansåg att eftersom seminariet
ifrågasatte strategin The Darling Library, borde hon ha bjudits in.
Ytterligare någon i publiken yttrade sig och ansåg att diskussionen
borde ha förts internt i biblioteksvärlden och inte med utomstående.
Tyvärr fanns det inte tid att avsluta diskussionen på ett bra sätt men
här är en kommentar:

Källa:

Stadsbiblioteket i Malmö The Darling Library in the World

Elsebeth Tank bjöds inte in eftersom seminariet inte handlade om
Malmö stadsbibliotek. Vad jag tydligt sa i min inledning var, att vi
hade använt rubriken på MSB:s strategi som utgångspunkt för en
diskussion om vad The Daring Library, det djärva, modiga eller
vågade biblioteket, skulle kunna innebära. (Eftersom de flesta
bibliotek är uppskattade och rent av älskade av medborgarna, är det
väl inte så svårt att skapa ett sådant bibliotek?)
Det var också det som de två kvalificerade samhälls- och
kulturdebattörerna Annina Rabe och Göran Greider hade bjudits in att
tänka högt över och de hade många intressanta synpunkter.
Annina och Göran menade att djärva bibliotek är de som har en egen
profil och genomför den konsekvent. Djärvt inte att ge besökarna det
de vill ha, utan att stå för sina val utifrån en genomtänkt inriktning.
Göran menade att konflikter är nödvändiga för demokratin och att
biblioteken i större utsträckning skulle kunna stimulera diskussion och
visa på kompletterande och avvikande åsikter. Annina menade att en
trend på de nya biblioteken verkar vara att man tonar ner böckernas
roll, med stora entréer och tomma ytor och böckerna placerade långt
in i lokalen. Biblioteken borde kunna stå för att de är den plats där
litteraturen (gammal och ny, fakta och fiktion) har sin hemvist.
Utifrån hur samtalet skulle komma att utveckla sig kunde man tänka
sig två avslut på seminariet. Antingen skulle vi få en rad nya konkreta
idéer att fortsätta att diskutera och utveckla vidare, som skulle kunna
bidra till skapandet av framtidens bibliotek. Eller så skulle Annina
och Göran uttrycka mera vedertagna tankar om bibliotek och då vore
det också intressant. Mera traditionella uppfattningar framförs ofta i
fokusgrupper och intervjuer, som genomförs för att få in synpunkter
från medborgarna inför exempelvis ombyggnader och andra
förändringar. Det är inte bara äldre som vill att biblioteken ska erbjuda
lugn och ro, atmosfär och personlig service utan också exempelvis
de gymnasieungdomar i Sickla i Nacka som jag själv på uppdrag
genomförde en fokusgrupp med inför skapandet av det nya biblioteket
Plattan i Kulturhuset.
Vi har ett problem på biblioteken, om klyftan blir för stor mellan vad
människor förväntar sig och vill ha på biblioteken (lugna miljöer,
vänligt bemötande, hjälp med datorerna, litteratur, kvalificerad läsande
personal) och personalens (eller ledningarnas) egna ambitioner att
ligga i framkant när det gäller teknikanvändningen, medieutvecklingen
och upplevelsekulturen. Det problemet måste vi kunna diskutera!
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I Ship to Gazas efterdyningar:
medierna, folkbiblioteken och det
kritiska samtalet
Johanna Dalmalm och Tobias Willstedt
Efterspelet till händelserna väcker intressanta frågor om information och makt. Media sväljer och pumpar
okritiskt ut bilder och budskap som på förhand är regisserade för att fylla specifika syften. Vi måste börja tala
om radikal folkbildning!

►Den 31 Maj bordade IDF (Israel Defence Force) fartyget Mavi
Marmara på internationellt vatten. De israeliska soldaterna som
genomför bordandet avlossar dödlig eld och ett dussintal människor
dör, ett större antal blir skadade. Mavi Marmara som hade destination
Gaza och var en del av en större fredlig flotta som skulle föra
förnödenheter till den blockerade staden. Flottan reste under det
tagna namnet Ship to Gaza. Efterspelet till händelserna väcker
intressanta frågor om information och makt. Media sväljer och
pumpar okritiskt ut bilder och budskap som på förhand är regisserade
för att fylla specifika syften.

Strypta informationskanaler
Givetvis är kriminella handlingar som bordandet av ett skepp på
internationellt vatten och dödligt våld gentemot fredliga aktivister en
fruktansvärd PR-katastrof för IDF och Israel. Därför är det oerhört
intressant att observera händelseförloppet efter den här händelsen.
Hur man kontrollerar informationskanalerna blir en allt viktigare
del av modern krigföring och det här är ett relevant exempel. Man
ströp helt enkelt alla kommunikationskanaler för de aktivister och
journalister som befann sig ombord på Ship to Gaza, hittade själv på
en egen version av historien, manipulerade informationen och förde
fram bevis som stärkte den egna versionen.
Ny teknologi ger dig möjligheten att 1. Manipulera information
lätt (som till exempel att rycka ut en videoinspelning ur sitt
sammanhang, texta den med din förklaring till skeendet och klippa
ner den tills den stöttar din version) och 2. sprida den oerhört snabbt
(sociala medier är ett sätt, men är du skicklig nog kanske du kan få
Sveriges television att visa din redigerade video med din textning
och allt).
Du får ett försprång i opinionsbildningen som ger dig möjlighet
att skapa sympatier hos folk eller åtminstone röra upp tillräckligt
mycket damm för att folk skall låta bli att ifrågasätta vad som
egentligen hände. Man “spinner” en nyhet, vinklar och vrider den
(“Spin doctors” är ju en etablerad benämning på folk som sysslar
med den här typen av verksamhet i USA). Rapporteringen om Ship
to Gaza är ett exempel på hur man spinner information som en del
av militär verksamhet, de krigförande parternas medieoffensiver
under Rysslands korta krig mot Georgien häromåret är en annan.
Misstänkliggörande av motståndaren är en viktig beståndsdel i den
här strategin. Så lyckades man få stora delar av världen att undra
om ett gäng obeväpnade fredsaktivister faktiskt attackerade den
israeliska försvarsmakten. Genom sitt försprång i informationsflödet
tilläts IDF sätta dagordningen. Se till att din information är först ut på
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plan och se sedan till att så många som möjligt upprepar din version.
Vem vet sedan vad som egentligen hände? Vem orkar ändra åsikt när
dementierna och de mångfacetterade perspektiven kommer i små
notiser några dagar senare?

Svårare att hitta trovärdiga informationskällor
Vi får idag allt större möjligheter att ta del av en mängd olika
perspektiv ur en mängd skiftande informationskällor. Men att
sortera i detta flöde, granska källor och hitta trovärdiga kanaler
för informationsinhämtning blir samtidigt allt svårare. Här har
folkbiblioteken en avgörande roll att fylla och vidareutveckla.
Informationsteknologin har i mycket förändrat spelplanen.
Information går att ändra på nya sätt, information färdas snabbare
och genom andra kanaler än tidigare. Samtidigt är samtalet kring och
den informationskritiska blicken inte så närvarande som man skulle
kunna önska. Kanske kan man kunna säga att informationsflödena
i hög grad har politiserats genom att det blivit ett maktens redskap,
medan diskussion, mötet, det kritiska samtalet kring informationen
i en viss utsträckning utarmats. Klarar det demokratiska samtalet
av detta överflöd av information där de som skriker högst, först
och mest slagkraftigt överröstar de mer lågmälda och komplexa
rösterna? En mer spridd förståelse av modern informationsteknologi
och kommunikation över nätet är en viktig faktor i att skapa en
motrörelse. Informationsteknologin möjliggjorde den utveckling
som vi ser nu med makt- och kunskapsklyftor som ökar. Här är ett
område där folkbiblioteken verkligen skulle kunna göra stor nytta.
Den legendariska “digitala klyftan” innebär ju också att en stor del av
befolkningen delvis eller helt saknar möjlighet att delta i eller ens fullt
ut förstå den diskussion som tar plats genom digitala medier. De svaga
grupperna i samhället riskerar på grund av den digitala klyftan att
reduceras till passiva mottagare av levererad information.

Minska den digitala klyftan
Yttrandefriheten garanterar våra medborgares rätt att yttra sin åsikt.
Det är en liberal frihet som skyddar alla medborgare från hinder att
uttrycka sin åsikt. Däremot skapar inte förekomsten av yttrandefrihet
i sig lika möjligheter för alla att yttra sig. Det är, som alla förstår,
avhängigt av materiella förutsättningar och tillgång till forum att
yttra sig. Ytterst är det en maktfråga och alldeles säkert en relevant
fråga för folkbiblioteken. Genom att minska den digitala klyftan
skapar man också möjligheter för marginaliserade grupper att
yttra sig i nya fora. Att arbetarklassen idag inte använder webben i
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samma utsträckning som mer välbärgade och välutbildade grupper i
samhället gör, torde vara uppenbart för alla som exempelvis brukar
följa webbomröstningar efter partiledardebatter.

Folkbildningsrörelse
Precis som folkbildningsrörelsen under 1900-talet kunde jämna gapet
mellan en borgerlighet som hade tillgång till formell bildning och
den arbetarklass som inte hade det, skulle en folkbildningsrörelse
med nya krafter idag kunna utjämna maktbalansen mellan de som
har makt över och förståelse för de nya informationskanalerna och de
som inte har det.
Folkbiblioteken har en lång tradition av att verka för demokratisk
delaktighet. Sedan 90-talet har dock folkbiblioteken som politisk
rörelse avradikaliserats. Marknadsekonomiska principer har trätt in på
arenan. Användare blir kunder, kunskapsinhämtning konsumtion och
sociala ansvar ersätts av konkurrenstänkande.
Det finns dock många goda exempel på proaktivt
folkbildningsarbete. Folkbibliotek jobbar redan med att öka den
digitala delaktigheten på en mängd olika nivåer. Till exempel driver,
genom stiftelsen .SE, Länsbibliotek Östergötland kampanjen Nytta
och nöje på nätet och Regionbibliotek Stockholm en webbkurs om
sociala medier.

Radikal folkbildning
Att minska klyftorna i människors nätanvändande är inte enbart
en social fråga, utan också en politiskt radikal fråga. Det är alltför
många som nu saknar möjlighet att delta i ett samtal om eller kritiskt
kan granska mångfalden av nyheter om till exempel Ship to Gaza.
Vi måste börja tala om hur kan vi arbeta med radikal folkbildning
idag. Vi måste tala mer om vad de digitala klyftorna innebär och vad
bibliotekens roll är och skulle kunna vara i arbetet med att minska
dem.

En man utan t
BiS jubileumsbok
200 sidor. 34 författare.
Beställ från Adlibris, Bokus,
Btj - eller direkt från BiS via
lena.lundgren@ebox.tninet.se
Pris via BiS 150 kr
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Intervju med Theod
Mats Myrstener

I en röd stuga högt uppe på Stigberge
skriver han att han fick flytta hit, sed
drabbades av skrivkramp. Men så dö
och så kom den fina Greklandsskildr
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två länder

dor Kallifatides

et på Södermalm ligger Theodor Kallifatides skrivarlya. I den senaste boken Det gångna är inte en dröm
dan det gamla rummet på Bellmansgatan gjordes om till lägenheter. Han var så bedrövad att han närmast
ök hans mor upp i medvetandet, tillsammans med en dagbok som hans far, byskolläraren i Molai skrivit,
ringen Mödrar och söner till, som var den första bok jag läste av Kallifatides. Men mer om det senare.

bis #3 2010

21

Jag lägger först märke till att han skriver på en laptop av senaste
modell. Någon nostalgiker för penna och skrivmaskin är han
uppenbarligen inte. Och att man skulle skriva tjockare romaner på en
dator håller han inte med om.
-Möjligtvis i USA, där man får betalt per ord, säger han. Annars tror
jag boken blir likadan vare sig man skriver för hand eller på en laptop.

Att bli ”invandrarförfattare”
Theodor Kallifatides kom till Sverige 1964, i sin pappas breda
omoderna byxor, med bara en adress till en landsman i Stockholm
i fickan. Han hade gjort militärtjänst i Grekland, både dråpligt och
kusligt beskrivet i den nya boken, och då hans far påstods vara
”kommunist” var alla vägar för vidare studier för 25-åringen stängda.
En släkting hade varit i Sverige och talat väl om landet i brev, och
”den svenska synden” var välkänd i Grekland på bio i filmer som
”Sommaren med Monika” och Bergmans ”Jungfrukällan”.
Han lämnade Grekland liksom så många andra unga greker efter
mordet på den kände vänstersocialisten Lambrakis, och stannade först
några dagar i München. Men Tyskland fyllde honom med motvilja och
han styrde kosan norrut, till Stockholm.
Han debuterade i antologin Grupp 68, 1968, och fick sedan ge ut
sin första diktsamling på Bonniers, Minnet i exil. Han skriver att en
författare bara fortsätter skriva, vare sig på ett språk man kan, eller på
ett språk man inte kan. Man ”går på kryckor” i det nya språket, man
går på knäna, krälar som en mask ibland. Men man kommer fram ”helt
enkelt för att man måste, för att berättelsen är större än författaren.”
Jag ger honom en kopia på den fina dikten Löftet från
diktsamlingen Tiden är inte oskyldig (1971). Hur kändes det att
komma till Sverige och bli en ”invandrarförfattare”?
-Ja, vad är en invandrarförfattare? Jag skulle välkomna
en litteraturhistoria som skrevs där man upphör med denna
kategorisering. Jag vill hellre bli bedömd i ett svenskt sammanhang.
Jag debuterade 1969 tillsammans med Tobias Berggren och andra
unga svenska författare, jag skriver på svenska, och jag har verkat i ett
svenskt litterärt sammanhang i fyrtio år, hela mitt liv i Sverige. Vadå
”invandrarförfattare”?
-Jag tycker nog den här kategoriseringen, som jag alltid fått leva
med, har underminerat och förminskat min ställning som författare,
hur den nu än är. Det är konstigt, en polsk snickare eller en turkisk
murare i Sverige kallas väl bara ”byggnadsarbetare”? Svenska
landslaget i boxning innehåller väl ingen riktig ”svensk”, alla är
invandrare, men det betonas inte. Eller när alla fotbollsspelare i ett
svenskt lag har utländsk härkomst. Men när det gäller författare
påpekas det alltid om vederbörande är ”invandrare”.
-Jag tror och tycker att där det ibland kraftigaste avståndstagandet
för andra kulturer har funnits, det är hos ”intelligentsian”, inte
nödvändigtvis bland vanliga arbetare. Det är kanske en kontroversiell
ståndpunkt, men ändå. Det intellektuella avantgardet som borde stå
på barrikaderna och slåss för allas rättigheter… ibland tvivlar jag på
att det är så verkligen. Så är det nog i många andra länder också, inte
minst historiskt under 1900-talet har man i Sverige varit misstänksam
mot invandrare, och inte minst från de intellektuellas sida. Och om
invandraren dessutom är författare, ja då … (han slår ut med händerna)

Hur länge är man invandrare?
Jag visar Theodor en antologi, Invandrare i arbete som Brevskolan
gav ut 1978, där ett kapitel från hans roman Utlänningar (1970) finns
med. Redaktören hette Hannu Ylitalo, och andra författare i boken var
Nicos Kokkalis, Zenia Larsson, Flavio Pires dos Santos, och Martta
Martinlompolo. Men han skakar på huvudet, han minns inte.
-Jag minns vissa försök att samla oss ”invandrarförfattare”,
t.ex. med ett lexikon och några antologier, det var debatter i
Författarförbundet, men jag har nog alltid varit skeptisk till den här
kategoriseringen, etiketten, precis som jag tror att Jonas Hassen
Khemiri är. Min son, som är docent vid Handelshögskolan kallas ju
inte ”invandrar-docent”? Hur länge är man ”invandrare” egentligen?
Det känns både löjeväckande och ruskigt.
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-Det känns närmast groteskt att man delar in samhället i invandrare
och ”svenskar” fortfarande. Vi gör ju samma saker, arbetar, lever,
sover, uppfostrar barn, betalar skatt, deltar i samhällslivet. Jag har bott
här i 47 år men kan fortfarande stämplas som ”invandrare”. Det känns
lite magstarkt.
-Invandrare fick en särställning på något sätt i Sverige, tack vare
bidrag och olika åtgärder från staten. Jag var emot detta från början,
och jag är fortfarande emot det. Alla ska behandlas lika.
-Att var invandrare är ett dubbelt öde, känns det som. Nu är jag
både invandrare i Sverige, och utvandrare i Grekland! En man utan
två länder!

Grindvakterna
Jag erkänner för Theodor att jag för tre år sedan inte hade läst någon
av hans böcker. Han småler och menar igen att det är ”grindvaktarna”,
den kulturklick som han kallar ”intelligentsian”, som inte
uppmärksammat mig på hans författarskap. Det har på ett sätt förtigits.
Jag funderar på detta. Jag menar, jag vet ju vem han är, jag har inte läst
någon bok av Björn Ranelid eller Lars Gustafsson heller, trots att jag
borde gjort det som bibliotekarie. Men är det något annat som hindrat
mig från att läsa Kallifatides böcker?
-Det finns flera doktorsavhandlingar om mig utomlands, men inte
ens en uppsats i litteraturhistoria om mig i Sverige? Varför? Jag tror
det är ett informellt system av att hålla vissa författare utanför det
litterära samtalet. Men på längre sikt kanske det inte spelar någon roll.
Jag skriver för att ingå i den kategorin av författare som i framtiden
ändå ska vara kända för några få böcker. Man får nöja sig med det.
-Jag hade också turen att ”adopteras” tidigt av Sven Delblanc, som
blev folkkär, men också sålde mycket böcker, han var ju närmast
”kommersiell”. Idag är det inget fult i det, men på 1970-talet var det ju
i allra högsta grad så.

Att lämna och återse Grekland
-Mina första böcker handlar ju mycket om hur det är att komma till
Sverige som invandrare, förhållandet mellan det nya landet och det
gamla. Sedan orienterade jag mig mer mot det svenska samhället i mitt
skrivande. Min svenska verklighet, den existentiella problematiken i
Sverige, både för svenskar och invandrare. Problemet att leva ”utanför
sitt land”, som påverkar jag-uppfattningen. Jag tycker att jag stilistiskt
utvecklats från det episka till mer koncentrerat, asketiskt, essäistiskt.
På senare år tycker jag att det svängt igen, jag har börjat skriva om
mitt liv från början, som i Det gångna är en dröm. Jag har varit
väldigt produktiv, nästan en bok om året det senaste decenniet, där jag
omväxlande skrivit om Grekland och om Sverige.
-Kanske känns det som att mitt liv nu fullbordat en cirkel, från de
första böckerna, som Utlänningar, till den sista boken Det gångna
är inte en dröm. Den är ingen självbiografi, utan en ”självbiografisk
roman”. Det känns som jag gjort en odyssé, och nu är den fullbordad.
Jag tar inte med allt, som man kanske skulle gjort i en självbiografi.
Boken om Sverige kanske kommer senare, den är bara en liten del i
den långa odyssén jag gjort som författare. Att jag spelat fotboll med
Huddinge IF tar jag t.ex. inte upp, min tid som universitetslärare i
filosofi osv.
-I den senaste romanen återvänder jag till min hemby Molai, och det
kändes som att min resa tog slut där, eller fullbordades. Jag lämnade
byn med min morfar som åttaårig pojke, skräckslagen. Jag har passerat
den någon gång på senare år, jag var där ett kort besök under min
militärtjänst, som jag också beskriver i boken. Men inget är längre
som det var i byn, inte som jag kommer ihåg det. Jag hade farhågor
och bitterhet, men det är förbi nu. Jag såg ryska immigranter i Molai,
det fanns inte tidigare. Jag upplevde en sorts försoning med mig själv
och byn. Byn som angav min pappa för att han var kommunist, har
förlåtit mig, och jag den. Nu bor helt andra människor där.
-Du skriver mycket om försoning och kärlek, också om svek och
förräderi, men sällan om hat och hämnd?
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-Skuld också, men hat, nej. Jag kan inte gå omkring och ”hata”
någon, nej. Kärleken följer oss däremot från vaggan till kistan,
dessbättre.

Är Sverige mångkulturellt?
-Magnus Nilsson menar ju i boken Den föreställda mångkulturen
att den svenska ”mångkulturen” inte går på djupet, vad tycker du?
-Jag tycker för det första att hans exempel på unga svenska
så kallade ”invandrarförfattare” känns missvisande, de är ju alla
författare som är födda och uppvuxna i Sverige, som Jonas Hassen
Khemiri. De har bott i förorter som Rinkeby eller Rosengård, det
kanske är det unika. Det är inte många andra författare som gjort det
vad jag vet.
-Astrid Trotzig har ju utnämnt dig till den ”typiska
invandrarförfattaren” i Sverige.
-Det må så vara, det är inte en titel jag själv eftersträvat. Sverige är
ytligt sett naturligtvis mångkulturellt, på 1970-talet fanns det möjligen
en pizzeria i en vanlig svensk stad, idag finns caféer och restauranger
av alla slag, indiska, kinesiska, japanska osv. Frisören du klipper
dig hos är turk osv. Men att det skulle finnas en jämlikhet mellan
kulturerna i Sverige, och att etniska minoriteter spelar någon stor roll
i Sverige, det tror jag inte. Sverige är homogent på nästan alla sätt,
bara mångkulturellt på den ”lägsta nivån” närmast marken. Högre
upp, i regeringen, i styrelserum, i akademierna, är det inte särskilt
mångkulturellt.
-Förändringar tar lång tid, och det är kanske bra. Det är nog bara
inom idrotten det är jämlikt mellan olika etniska grupper. Jag har
ju skrivit om detta, t.ex. i boken Ett nytt land utanför mitt fönster.
Invandringspolitiken måste vara långsiktig, det tar tid att förändra
etniciteten inom ett land.
-Magnus Nilsson menar att det egentligen handlar om klass och
inte etnicitet. Själv kommer du ju från en intellektuell miljö, din far
var lärare? Det gäller väl de flesta invandrade författare från ”första
generationen”?
-Det stämmer ju, t.ex. var många iranier som kom hit efter shahens
maktövertagande intellektuella, liksom ungrare som kom efter 1956.
Men många av de grekiska invandrarna var faktiskt vanliga bönder.
Det visar ju på det ogörliga att bunta ihop ”invandrare” som en enda
grupp: här finns dom med flera års universitetsstudier bakom sig, och
de som inte kan läsa, vare sig sitt eget språk eller andra språk. Det
kräver olika ”strategier” från myndigheternas sida, man kan inte dra
alla över en kam.
-Jag har inte läst Magnus Nilssons bok, men jag kan bli lite skeptisk
redan när han tar exempel bara från unga författare, som samtliga
vuxit upp i Sverige med svenska som modersmål.

Att erövra det svenska språket
-Du erövrade det svenska språket väldigt fort, och debuterade som
författare på svenska bara fyra år efter att du kommit till Sverige. Du
går inte längre på ”taggarna av ett språk som aldrig blir mitt”, som
det står i dikten Löftet eller hur?
-Nej, men man blir heller aldrig färdig med språket som författare.
Meningsbyggnad, syntax, den är annorlunda på svenska och grekiska.
Jag var ju ändå 25 år när jag kom till Sverige, och fick lära mig språket
från början. Nu kanske jag vågar ge mig ut på språkliga utflykter, som
jag inte gjorde för 40 år sedan när jag debuterade. Jag vågar också
skriva ”fel”, alltså inte grammatikaliskt riktigt men så att det uttrycker
vad jag tänker, eller en känsla. Men jag har fortfarande problem med
språket, inte bara med svenskan utan tyvärr också med grekiskan, då
jag ju varit borta så länge från Grekland. Jag tänker på svenska, jag
drömmer på svenska. Jag skriver alltid den första versionen av min
bok på svenska, sedan översätter jag den, mödosamt, till grekiska.
-Jag har ju båda språken som instrument när jag skriver, det är en
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enorm rikedom. När du översätter en mening ser du också bärigheten
i den, vad är det egentligen du vill säga? Du kan dölja dumheten med
en massa ord, men när du översätter det ser du så flagrant detta, att
det nästan blir motbjudande. Det blir så tydligt när jag översätter från
svenska till grekiska. Mitt författarskap har nog vunnit på det. Jag
värderar högre den ”tänkande” litteraturen än den gestaltande eller
bara beskrivande. Det beror nog på mitt temperament. Jag vill skriva
”tänkande”, mer kanske än stora episka romaner. Att få läsaren att
tänka också kanske.
-Hur har du mottagits i Grekland som författare?
-Det har tagit några år. Men jag tror jag gjorde en viss succé redan
med boken Utlänningar, som Johan Bergenstråhle gjorde film av,
det var gynnsamma omständigheter för mig. Filmen blev populär i
Grekland. Det tog sedan 15-20 år, mina böcker har getts ut i Grekland,
och jag kan se ett intresse där, på Internet, i bloggar, i recensioner.
-Har du aldrig haft motgångar som författare i Sverige?
-Det stämmer att jag haft framgång, som etablerad författare i fyrtio
år. Dagens Nyheter uppmärksammade mig tidigt, inte minst Olof
Lagercrantz när jag skrev Bönder och herrar. Men rätt var det är får
jag också en elak recension, det känns. Man kan känna sig ringaktad.
Aftonbladet recenserar t.ex. sällan mina böcker, jag vet inte varför.
Knivar i ryggen kan jag få, det får man leva med. Ofta sker det i
det fördolda, publiken kanske inte vet om det. Den stora glädjen
är läsekretsen som följer mitt författarskap. Det blir nästan som ett
kärleksförhållande. Folk som pratar med mig på gatan om Kärleken
eller Bönder och herrar. Det är den största belöningen. Jag har fått
hundratals brev sedan min sista roman gick som följetong i Svenska
Dagbladet i somras. Jag har besvarat alla! Framgången glöms, men
böckerna lever vidare i läsarens minne.

Räknas till Klassikerna
Det gångna är inte en dröm tror jag kommer att räknas till klassikerna
inom den biografiska litteraturen. Här finns fantastiska scener,
t.ex. från den arbetsplats i Aten där en stenhuggare gör gravstenar
i marmor, inte olikt hur en författare mejslar ut sin text, en märklig
och lite spöklik plats dit Theodor går med sin första kärlek, Maria.
Om det inre behovet av att skriva, författa, som han känner, först som
gymnasist, med kärleksdikter och korta noveller. Han skriver ”för att
uppnå den sällsamma koncentrationen som skrivandet kräver. Resten
är bara följder av det.”
Den första publicerade novellen i en grekisk tidskrift handlade om
en kvinna som vräktes från sin bostad under stort tumult. Han hade
besett hela scenen från ett café. Han deltog i studentdemonstrationer
mot regeringen - med sitt osvikliga sinne för humor berättar han
hur han genast sällade sig till byggnadsarbetarnas avdelning i
demonstrationståget, omgiven av starka karlar hellre än av klena
studenter, som var dömda att få stryk av regimens poliser.
Hans familj var fylld av emigranter. Hans far hade kommit från
Turkiet, och utvisats efter första världskriget. Hans mor härstammade
från Egypten. Två av hans kusiner emigrerade till Kanada, en annan
till Tyskland. Den yngsta, Dimitra, var bara fjorton år när hon reste.
Theodor kallar henne sin lilla syster, hon kallade honom ”min lille
kusin”. Att lämna sitt land var ett sorts självmord, men också ett
svek, ett förräderi mot fosterlandet. Men ett nödvändigt förräderi.
”De nya orden är som kåldolmar som har stått för länge i frysboxen”,
skriver han om sina första knaggliga försök med svenska språket. Och
”att tala har blivit som ett hantverk, med svett och trötta muskler”,
som den vitrandiga svetten på de unga muskulösa stenhuggarna på
gravstensverkstaden i Aten.

Med en sensualism i språket
”Min längtan är en blomma som växer på gamla ruiner”. Kallifatides
har en sensualism i språket som få svenska författare besitter. Som
när han beskriver invandrarnas arbeten i Utlänningar, som diskare
på restaurang eller städare i ett kontorslandskap – eller undanskymda
arbeten som nattportier eller postsorterare. Som när han träffar en
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annan invandrare, judiska ungraren Maja i Helsingborg, där han jobbar
på hotell – det blir tafatta kärleksscener mellan två vinddrivna själar
i exil. Som när han beskriver den prostituerade Timandras kärlek i
Lustarnas herre (1986). Sällan läser man några braskande socialistiska
paroller om solidaritet mellan världens arbetare, här rör man sig
snarare på solidaritetens ”individnivå”.
Jag frågar honom innan jag går om han fortfarande är socialist. Jo,
han har alltid röstat med socialdemokraterna, men arbetarrörelsen är
inte så kulturintresserad längre tillägger han resignerat. Men han ska
presentera sin nya roman på ABF-huset om en vecka.

När jag efter intervjun sitter på Jimmys steakhouse och tar en öl ser
jag plötsligt Kallifatides gå förbi, en lite åldrad, hopsjunken man i stor
överrock och mörka glasögon, ständigt puffande på sin stora pipa.
Säkert lika ivrigt angelägen som jag att komma hem och äta middag
och se på kvällens fotbollsmatch på TV, efter dagens slit. Alltså precis
lika vardagligt tråksvensk som jag, om än med en helt annan bakgrund
och erfarenhet. Jag tror att han i framtiden kommer att räknas till de
betydelsefulla författarskapen i Sverige. Inte minst som vägröjare
har han ju gått i bräschen och odlat marken för andra författare med
invandrarbakgrund, de som kom efter. Han gjorde svenska språket till
sitt, och med tiden kom han också att behärska det bättre än många av
sina, mer uppmärksammade, författarkollegor.

Löftet
(1969)

Mor jag skall resa till andra länder

Men jag kan inte skicka mycket pengar

andra städer och en annan himmel

tidningarna skriver att

varje månad kommer jag att skicka
min kärlek till dig med en check

mycket valuta går ut ur landet
på det sättet

från Svenska Handelsbanken
I fabrikerna på kaféerna
skall jag gå på taggarna
av ett språk som aldrig blev mitt

Hundra kronor en gång i månaden
har jag rätt till
om jag skall skicka mer måste jag få tillstånd
från Riksbanken

Jag skall vattna dina blommor
med vatten tårar och blod

jag hoppas bara att
pappas begravning inte kostat mer

men ingenting växer
där dina händer saknas
min kärlek skall jag skicka varje månad med en check
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Hälsa alla mina vänner om det är några kvar
Din son
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”Mångkulturen” ifrågasatt

Mats Myrstener har läst Den föreställda mångkulturen, en bra
inkörsport till det intressanta som händer i ung svensk prosa
►Frågan om vad som är ”arbetarlitteratur” har diskuterats
homogeniserade och hopklumpade i grupp.
bland litteraturvetare ända sedan begreppet uppfanns (som
Bibliotekarier tillhör de största syndarna, tänker jag då
”proletärlitteratur”) av läroverksrektorn i Visby, litteraturhistorikern
konspiratoriskt. När begreppet ”invandrarlitteratur” myntades på
Richard Steffen 1921. Lika omdiskuterat är nog begreppet
1970-talet i Sverige omfattade det all litteratur på främmande (främst
”invandrarlitteratur” i Sverige. Bägge begreppen torde må bra av att
invandrar-) språk, som importerades till Sverige (inte minst genom
omdefinieras.
BiS’ stridbare representant Olaf Berggren i Nybro, som dock var väl
Vad gäller arbetarlitteraturen (eller ”arbetardiktningen” som Lars
medveten om begreppets mångsidighet).
Furuland kallat den) torde dagens arbetarförfattare knappast klassa
Jag minns ett exempel från ett bibliotek i södra Sverige som
in i den gamla definitionen från 1930-talet. Fortfarande har många
importerade ”jugoslaviska böcker” till sina invandrare. Men
av författarna – Aino Trosell, Kjell Eriksson, Kjell Johansson eller
dessa ställde sig frågande till bokurvalet – de kom nämligen från
Ann-Charlotte Alverfors t.ex.) haft någon sorts kontakt
Makedonien, och böckerna var i stort sett bara på
med arbete inom LO-förbundens områden, men de har
serbo-kroatiska, vilket ansvariga bibliotekarier inte
Invandrarna blir hade tänkt på.
också högskolestudier bakom sig, och är ofta ”andra
generationens arbetarförfattare”. Åsa Linderborg är ett bra enligt denna hypotes
Idag drivs vi istället, skriver Nilsson om
exempel.
”föreställningen
av ett mångkulturellt samhälle”.
homogeniserade
När nästa generation arbetarförfattare dyker upp
Det har t.o.m. ersatt den tidigare inställningen att
och hopklumpade i Sverige var ett ”klassamhälle”. Det hänger ihop med
om några år har de kanske bara haft en farfar som
arbetat inom LO-kollektivet. Och då börjar begreppet
grupp.
världens globalisering och öppnandet av gränserna
arbetarförfattare bli ganska urvattnat.
(också det en fiktion, eftersom EU:s gränser knappast är öppna för
Bättre då att låta begreppet handla om litteratur som utspelas
vem som helst).
i ”arbetarmiljö”. Åsa Linderborgs Mig äger ingen handlar om
Alltså föreställer vi oss gärna böcker om (av) invandrare att handla
hennes pappa, metallarbetaren från Västerås. Eller Maria Hambergs
om kulturkonfrontationer, språkförbistring, vi/dom-problematik med
nyutkomna Drömfabriken, som utspelas på verkstadsgolvet på Saab i
utländskt klingande namn och exotisk geografi (”invandrarförorten”
Södertälje.
är för många svenska läsare sannerligen ”exotisk”).
Anledningen är förstås att läsarna ofta kommer från den homogena
svenska medelklassen (och ofta är kvinnor).
Invandrarlitteratur och -författare
Men det har också med litterär status att göra. Invandrade författare
som Aris Fioretos, Peter Weiss eller Sigrid Combüchen, kallas
Samma problem finns när det gäller den s.k. ”invandrarlitteraturen”.
aldrig ”invandrarförfattare”. Begreppet är både exotiserande, och
Är det böcker av författare som invandrat till Sverige, eller litteratur
nedvärderande, menar Nilsson.
på andra språk än svenska, för invandrare? Eller kanske litteratur som
Problematiken exemplifieras inte minst inom litteraturkritiken.
handlar om invandrare i Sverige och andra länder?
Theodor Kallifatides är vår mest omhuldade ”invandrarförfattare”
Litteraturvetaren Magnus Nilsson, som skrev sin avhandling om
menar Astrid Trotzig, omtyckt inte minst av medelålders kulturtanter
Ivar Lo-Johanssons socialmodernistiska roman Traktorn, skriver om
för sitt exotiska utseende och sina erotiska skildringar. Och Ett öga rött
definitionsproblemen i sin nya bok Den föreställda mångkulturen
(Gidlunds, 2010). Han uppmärksammar t.ex. det utländska, främst från berömdes inte minst av kritikerna för att den var språkligt nyskapande
(”Rinkebysvenska”).
Tyskland, intresset för en rad nya s.k. ”invandrarförfattare” (snarare
andra generationens författare) i Sverige, som Alejandro Leiva
(Men, kan jag invända, så är det ju också. Fast redan Väinö Linna i
Wenger, Jonas Hassen Khemiri, Johannes Ayuru, Marjaneh Bakhtiari
Okänd soldat skildrade med talspråksexempel österbottniska rekryter
och Hassan Loo Sattarvandi.
i finska vinterkriget, en utmaning för hans svenska översättare NilsI Tyskland har man uppmärksammat Sverige som ett föredöme
Börje Stormbom. Och skönlitteratur på dialekt kanske inte accepterats
vad gäller ”mångkultur”, något som skulle förklara framgången för
fullt ut av den ”fina” svenska litteraturen förrän Sara Lidman och
ovannämnda unga författare. Men är Sverige så ”mångkulturellt”
Torgny Lindgrens böcker kom i slutet på 1970- början på 80frågar sig Nilsson? Har det egentligen inte med våra ”föreställningar”
talet. Mest tycker jag Khemiris språkekvilibristik påminner om en
om hur ett sådant samhälle borde se ut? En fantasi bara, en ”dröm”?
trendsättare som Ulf Lundells Jack.)
Detta ges också uttryck i de nya unga författarnas böcker, t.ex. Jonas
Hassen Khemiris Ett öga rött, där just denna ”mångkultur” nagelfars
och kritiseras och ”demaskeras”.
Generaliseringar och klichéer
Och hur är det med begreppet ”klass”, som nu verkar få en renässans
frågar sig Nilsson? Det har t.ex. uppmärksammats av feministen
I värsta fall kan den invandrade litteraturen bli föremål för det grova
Nancy Fraser, som menar att inställningen till etnicitet och till klass
generaliserandet, man kan redan nu se en ny schablonfigur i svensk
faktiskt hänger ihop. Det är utgångspunkten för Magnus Nilssons här
film, den lite tokrolige invandraren, gärna en butiksinnehavare (ofta
framlagda forskning.
spelad av samma skådespelare dessutom).
En poäng har Nilsson i att den åberopade litteraturen egentligen inte
handlar om ”mångkultur”, utan tvärtom. Den är, som hos Khemiri,
Etniciteten som ”filter”
istället en frän kritik av svensk Svensson- mentalitet, som han absolut
inte vill tillhöra. Nilsson tar ett annat exempel från en arbetarförfattare,
Det ”etniska filtret”, skriver Astrid Trotzig, som själv är adopterad,
Maria Hamberg, som i novellen ”Morgon” i samlingen På väg till
i antologin Orientalism på svenska är ”särskiljande”. Det är
natten skildrar ett arbetarkollektiv som är allt annat än homogent. Alla
närmast rasistiskt, och klumpar ihop en grupp unga författare, andra
personerna är olika, många är dessutom invandrare från olika delar av
generations invandrare, ofta boende i förorter bland arbetarklass eller
världen. Tematiken utvecklas i den nya romanen Drömfabriken.
småborgerskap. Liknande tankegångar framför Aleksander Motturi
Susanna Alakoskis roman Svinalängorna behandlar både arbetare
i essän Etnotism (2007). Invandrarna blir enligt denna hypotes
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och invandrare. Men Alakoski verkar mena att klasstillhörigheten
är viktigare än etniciteten. Men recensenterna undvek att tala om
”klass”, precis som man gjorde i recensionerna av Mig äger ingen.
Båda böckerna faller väl in i den långa tradition av biografisk
arbetardiktning. Även Rudolf Värnlund och Eyvind Johnson skälldes
också, precis som Alakoski ibland bemötts, för att skildra bara det
negativa hos arbetar- (eller den invandrade)-klassen.
Ja, en recensent (Björn Gunnarsson) kallade t.o.m. Åsa Linderborgs
pappa för ”arbetarklassens sista (anti)hjälte”. Därigenom
rättfärdigande talet om det ”postindustriella” (klasslösa?) samhället.
Nilsson analyserar i sin bok Ett öga rött (som han kallar en typisk
”bildningsroman”, ungefär som Goethes Wilhelm Meisters läroår).
Väsentligt i boken är tvånget att välja emellan det svenska och det
arabiska/muslimska, ett val som Halim förkastar i boken.
Liknande identitetsproblematik finns i Kalla det vad fan du vill av
Marjaneh Bakhtiari. Här är det den iranska pappan som vill att hon
ska bli ”iranier”, medan mamman vill att hon ska bli ”svensk”. Också
Bakhtiari är kritisk till den svenska ytbilden av ”det mångkulturella
samhället”.
Tvärtom framställs i boken ett Sverige med stora och starka
motsättningar mellan ”svenskar”, och ”invandrare”. Föreställningen
om det problemfria, klasslösa, mångkulturella Sverige rämnar här som
en spegel mitt itu.

Klassmotsättningen exemplifierad
Som exempel på böcker som framställer klassmotsättningarna
i Sverige pekar Nilsson också på Lena Andersson mästerliga
förortsskildring Var det bra så? Det är en ironisk skildring av förorten
Stensby i Stockholm från 1970- till 1990-tal. Blev betongförorten
Stensby så bra som politikerna hade hoppats? Men boken är också
självironisk: man diskuterar gärna hur olika personer klär sig, eller
vem som ockuperat tvättstugan för länge, men inte storpolitik, eller
när en man tagit livet av sin fru i Stensby, genom att kasta ut henne
från balkongen.
Här kritiseras lika starkt som hos Bakhtiari och Khemiri det
Nilsson kallar ”den föreställda mångkulturen” - men också ett närmast
osynliggjort klassförtryck.
Även Hassan Loo Sattarvandis Still skildrar förortsproblematik och
klassklyftor, t.ex. mellan den intellektuelle Saladin och hans kompisar
i förorten Hagalund. Här utvecklar Sattarvandi Khemiris användande
av slang, Rinkebysvenska och talspråk på ett virtuost sätt. Man
kan jämföra med rap-musikens och slampoesins bidrag till vår nya
litteratur, t.ex. gruppen Latin Kings texter.
Nilsson gör utmärkta och viktiga analyser av de nämnda verken.
Kanske kan jag invända (som jag alltid brukar göra) mot överdrivet
teoretiserande, som att Kallifatides och Khemiri skulle vara drivna
av en lust att, med Pierre Bourdieus teori, inmuta sina respektive
”litterära fält”. Här kommer man in på författarnas självbild, och
den är nog mer komplicerad än så. Många av Nilssons teorier
bygger dessutom på tysk litteraturforskning, som han i och för
sig rättvist redovisar. Men huvudpoängen: att den av kritikerna
formulerade exotiska ”mångkulturen” egentligen är en skildring
av klassproblematiken (och av sökandet efter egen identitet i detta
komplicerade fält), både i arbetarlägenheterna och i invandrarförorten,
tar jag till mig.
Boken är för övrigt en utmärkt inkörsport till det intressantaste som
händer i dagens svenska unga prosalitteratur.

BiSsalong 1, tema:
varför vill du jobba på
folkbibliotek?
Tid: Torsdagen den 4 november klockan
18.00.
Plats: Spelbomskan Stockholm
Stadsbibliotek Odengatan 63.
Arrangörer: Föreningen BiS (Bibliotek i
Samhälle)
Välkommen till ett samtal om
det vardagliga arbetet på våra
folkbibliotek.
Föreningen BiS bjuder in till BiSsalong
1, den första, av förhoppningsvis, flera
kvällar då vi som jobbar på bibliotek får
en möjlighet att träffas för att diskutera
aktuella teman. Målsättningen är att dessa
salonger skall vara tankeväckande möten,
under avslappnade former, där är vi får tid
till att reflektera. Tid som vi annars kanske
inte har i vår vardag.
Första mötet kommer att ledas av Nick
Jones (enhetschef Bibliotek Forum
Nacka) och Tobias Willstedt (bibliotekarie
Alby bibliotek). På mötet kommer BiS
presentera två texter som fungerar som
utgångspunkter för en fri diskussion. I de
här texterna har samtalsledarna formulerat
några kritiska frågor utifrån det vardagliga
arbetet på folkbibliotek.
BiS kommer att bjuda på dricka och någon
lättare förtäring till mötet.
Texterna som har skrivits till mötet finns
att läsa på Bisbloggen om man vill läsa
dem i förväg.
Besök http://bisbloggen.blogspot.com/
Öppet för alla, även icke BiS-medlemmar
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Nicaraguas barn hungrar efter böcker

Ann-Britt Sternfeldt,
San Juan del Sur, Nicaragau

Nicaragua är ett mycket fattigt land. Man har även en av de största inkomstskillnaderna i världen. Trots löften
om att utrota analfabetismen är den ännu hög, över 30 procent ute på landsbygden. Och med dagens regering
förväntas inga större förändringar, utan de hopp som finns är främst privata initiativ. Ett av dem är San Juan
del Sur Biblioteca Pública y Móvil.

►När hotellägare Jane Mirandette (från US)
satte upp en boklånehörna för sina gäster
i turistorten San Juan del Sur, i sydöstra
Nicaragua, upptäckte hon hur människor
bland lokalbefolkningen smög sig in för att
se på böckerna. Hon förstod att det fanns
ett enormt behov bakom nyfikenheten och
bestämde sig för att hjälpa befolkningen,
framförallt barnen, med deras hunger
efter böcker och kunskap. Lånebibliotek i
Nicaragua har hittills varit få och bristfälliga.
De allmänna folkbiblioteken har ofta såväl
små boksamlingar som restriktiva låneregler.
Bibliotek med lite bättre resurser är främst
referensbibliotek för studenter och forskare
där böckerna måste läsas på plats. En
situation som hindrar många människor
från att få hålla en bok i sin hand. I San
Juan del Sur fanns ingetdera, men med Jane
Mirandettes hjälp fick staden sitt första
bibliotek år 2001. Ett ordentligt lånebibliotek
utan hindrande restriktioner. Som stöd och
ram för verksamheten formades en NGO,
”The Hester J. Hodgon Libraries for All”,
som idag står bakom fem lånebibliotek
ute i landet. Alla med den viktiga mobila
verksamheten som levererar böcker och
annan service till mer avlägsna samhällen ute
på landsbygden.

Mobilt lånebibliotek

Biblioteket i San Juan del Sur tog redan
från början på sig ett aktivt socialt ansvar
med den mobila verksamheten, ”Projecto
Movil”, som ett drivande verktyg. Projecto
Movil fungerar som ett mobilt lånebibliotek
men har också som mål att erbjuda viktig
samhällsservice som fattiga människor ute
på landsbygden annars inte har tillgång till.
Som till exempel information om tandhygien
och hälsa. Hälsoaspekter kan handla om
rening av vatten, såväl som mödravård och
veneriska sjukdomar. Projektet kan även
informera om frågor som husdjursskötsel. Om
djurs behov, om hur man reducerar risker för
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sjukdomsspridning, och andra säkerhetsfrågor
i samband med djurhållning.
Projecto Movil som bedrivs tre dagar
i veckan levererar böcker till över 4 900
lånekortsinnehavare i 31 samhällen utanför
San Juan del Sur. Det man kallar för ”Library
in a Box”. Den största gruppen låntagare är
barn mellan 8 och 13 år, men även föräldrar
och lärare är regelbundna låntagare. Varje
barn och förälder får låna 2 böcker åt
gången, medan lärare får låna 10. I brist på
skolböcker använder lärarna ofta låneböcker
i sin undervisning. Bibliotekspersonalen
följer noga vissa rutiner för att hålla
ordning på böcker och låntagare. När
låntagare registrerar sig får de ett lånekort,
en bibliotekskasse i vilken de uppmuntras
att bära sina böcker, och ett bokmärke som
förklarar låneverksamhetens regler. Ibland kan
lånekorten vara ganska tomma, eftersom det i
många samhällen inte finns några adresser och
ingen telefon. Men även om den målgrupp
som Projecto Movil vänder sig till är fattig,
och för vilken böcker är en spännande lyx, så
är det inte ofta som böcker försvinner.
- Låntagarna är för det mesta ansvarsfulla,
säger Vincete Pavon, ansvarig för bibliotekets
mobila verksamhet i San Juan del Sur. Och de
flesta skador som uppstår beror helt enkelt på
att böckerna slits ut, då vårt begränsade antal
innebär en ständig cirkulering.

När jag tar del i en av aktiviteterna som
ordnas är barnen däremot mer nyfikna på
mig. Och det är nästan med vördnad de ser på
pysselsakerna vi plockar fram. Barnen ska få
göra sig varsitt mjukisdjur, en rund liten figur
med ben och ögon. Nu är jag lika novis som
barnen när det gäller att göra mjukisdjur, men
det gör ingenting. Det viktiga är inte att vara
duktig utan att göra något tillsammans. Att ge
barnen uppmärksamhet och stimulans. Och
att visa dem på möjligheter att själva vara
med och skapa. Med målet att väcka deras
egen inneboende kreativitet.

De bläddrar och bläddrar

Utöver aktiviteter direkt riktade till barn i
skolorna erbjuder biblioteksverksamheten
även aktiviteter under kvällstid. Ett viktigt
exempel är den engelskaundervisning
som ges till både barn och vuxna några
kvällar i veckan. Nicaragua har en växande
turistindustri som man hoppas ska kunna ge
arbetstillfällen till lokalbefolkningen om de
kan engelska.
Oavsett många andra viktiga frågor är
det ändå lässtimulering som är kärnan i
bibliotekets aktiva verksamhet. Därmed
har man regelbundet sagostunder för de

Trots att jag är en främling, en blond
västerlänning till på köpet, så ägnas jag inget
större intresse när jag följer med till en av
skolorna som Projecto Movil besöker. Jag har
helt enkelt för stor konkurrens. I form av lådor
med böcker. Som barnen hungrigt dyker ned
i. Och de bläddrar och bläddrar. Som om de
inte kan få nog. Och jag tänker spontant på
mammas och mina ständiga promenader till
biblioteket när jag var liten. På det utbud som
fanns. Och hur självklart det var. Men inte
här, i Nicaragua.

- Aktiviteter är en väsentlig del i vår service,
och de är alltid uppskattade, om det så
handlar om sport, hantverk eller pedagogiska
lekar, säger Vincete Pavon. Vi är noga med
att erbjuda aktiviteter som främjar positiva
värden, som teamarbete, positivt ledarskap
och att dela med sig. Det är viktigt att
aktviteterna kan inkludera olika åldrar såväl
som både flickor och pojkar. Vi strävar
också efter ”hållbara” aktiviteter, sådant som
kan upprepas, som eleverna själva sedan
kan utföra. Därför undviker vi att använda
avancerade tekniska hjälpmedel som skolorna
och barnen inte har tillgång till i sin vardag.
Vad vi önskar är att aktiviter ska kunna bli
självgenererande med lite tid och stöd.

Kvällstid
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mindre barnen, och läsecirklar för de som
redan kan läsa. Man har även producerat ett
informationsblad till föräldrar med förslag på
aktiviteter som kan stimulera ett läsintresse
hos barn. Nu är emellertid föräldrars aktiva
deltagande långt ifrån självklart, av flera
orsaker, men framförallt kan det vara svårt
att ge rätt stöd om man själv inte kan läsa.
En situation som ibland leder till en omvänd
rollfördelning. Det blir istället barnen som
stimulerar föräldrarna till att lära sig läsa.
Nu är det inte heller enbart i hemmiljön
som det kan vara avsaknad på stimulans. Det
handlar även om att överbrygga kulturella
och traditionella brister. Nicaragua är
ingen läsande nation, här finns inte den
litteraturtradition som många andra länder
har. Något som delvis kan förklaras av en
historia av fattigdom, analfabetism, diktatur
och krig. Under 1980-talet efter att diktator
Somoza avsatts och det blivit fred i landet
skedde ett visst uppsving på kulturfronten.
Flera inspirerande initiativ och projekt tog
fart, i takt med att internationellt stöd rullade
in. Men trenden höll inte i sig. Den nationella
politiken uppfyllde inte vad den lovat, istället

har regeringen nu monterat ned en del av
det man tidigare uppnått. En utveckling
som förstärkts av den globala ekonomiska
lågkonjunkturen och sinande internationellt
stöd (som exempel har Sverige nu helt fasat
ut sitt bistånd).

Beroende av privata intiativ

Om Nicaragua ska utrota analfabetismen och
bli ett läsande folk måste landets regering ge
mer stöd och medel till lämpliga institutioner.
Som det nu ser ut är man i mycket beroende
av privata initiativ. Som San Juan del Sur
Biblioteca Pública y Móvil, som genom
”The Hester J. Hodgon Libraries for All”
kontinuerligt söker pengar och böcker från
olika håll. Och volontärer som kan bidra med
tid och kunskap. Ideell arbetskraft har stor
betydelse för vad man hinner med att göra,
och för vad man kan lära ut. Alla volontärer
har olika bakgrund, och man är öppen för
att låta volontärer lära ut vad helst de är bra
på. Så länge det ligger i linje med projektets
värderingar.

- Det finns hur mycket som helst att göra,
behovet av kunskap är enormt, säger Jane
Mirendette. Men vi jobbar på och vi gör
framsteg hela tiden. Mycket tack vara barnen
själva, de är sådana otroliga inspiratörer.
Deras lust och nyfikenhet, deras entusiasm
och fascination över att lära och läsa, det
ger oss energi att jobba vidare. Och har man
en gång sett glädjen i ett barns ögon när det
första gången håller i en bok, då vill man se
det igen, och igen.
Jag vet att det är massor som projektet
behöver men jag kan ändå inte låta bli att
fråga Jane om det är något man behöver mer
än något annat. Svaret kommer utan minsta
tvekan:
- Spanska böcker. Och åter spanska böcker.
Det är vad vi främst behöver.
Artikelförfattaren är frilansjournalist och nås via
anna@sternfeldt.se
Vill du läsa mer och kanske stödja projektet, se:
www.sjdsbiblioteca.org/
Jane Mirandette nås på janem101@aol.com

BiS Twittrar
Bis har kompletterat sin blogg med ett Twitterkonto: http://twitter.com/
foreningenbis
Twitter är en tjänst på internet som ibland brukar kallas för en mikroblogg.
Precis som en blogg är Twitter en sida på internet som du lätt kan uppdatera
själv med stycken av text och annat. I och med att Twitter är anpassat för att
fungera på mobiltelefoner måste alla inlägg innehålla max 140 tecken (som ett
sms) medan en vanlig blogg inte har den typen av begränsningar. Så länge du
har en mobiltelefon skall du kunna läsa och uppdatera ditt Twitterflöde, vilket
också har inneburit att tjänsten fått ett stort genomslag i länder där tillgången till
datorer är liten men där de flesta ändå har en mobiltelefon. När det var upplopp
i Iran efter presidentvalet förra året så spelade Twitter en så pass stor roll att
upploppen dubbades till “the Twitter revolution”.
En kritik mot Twitter har varit att texterna är för korta för att kunna formulera
något verkligt intressant att läsa. Då bortser man från att en Twitteruppdatering
ofta länkar vidare till en längre text, till exempel en bloggtext eller en artikel
som publicerats på en annan webbplats. Twitteruppdateringen fungerar då som
en löpsedel eller en kort introduktion till något längre resonemang. Twitter
fungerar också som en slags svärmintelligens där det är de mångas skrivande
om ett ämne som betyder något - på gott och ont.
Man anger ofta vilket ämne man Twittrar om genom att tagga sina inlägg med
en hashtagg (markeras med symbolen #). En vanlig hashtagg är till exempel
#bibliotek. Med den hashtaggen markerar man alltså att man skriver om
bibliotek.Vilka taggarmananvänder diskuterasframavTwittersanvändare.För
att ta ett exempel så diskuterade man innan valet i Sverige 2010 om man skulle
använda taggen #valet2010 eller #val2010. Man bestämde sig för #val2010 för
att det krävdes mindre tecken. Oftast använder man sig av taggarna på det sättet
att man gör en sökning på till exempel på #bibliotek och sedan får ett flöde med
alla twitteruppdateringar som använder denna tag. Twitterupplevsbästnärman
följer något i realtid. Att plocka fram någons gamla uppdateringar är svårt och
kan vara besvärligt att tolka utan rätt sammanhang.

Tobias Willstedt
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Er bibliotekdebatten reell?
Anders Ericson anmäleren bok om folkbildning och bibliotek

►Den svenske biblioteksentralen Bibliotekstjänst (BTJ), har gitt ut ei artikkelsamling med tittelen ”Där människor och tankar möts - bibliotek
som folkbildning”. Merkeleg nok kan tittelen minne om dei eufemismane om folkebiblioteket som fleire av artikkelforfattarane uttrykkeleg vil
til livs.
For eg oppfattar denne boka som eit forsøk på å skjerpe
det bibliotekpolitiske språket og å starte ein debatt om dei
overordna måla for folkebiblioteket, i staden for debatt om
kva som er taktisk lurt for å tekkjast måteleg interesserte
politikarar.
Ingrid Atlestam, som både er redaktør og forfattar
av ein av artiklane i boka, kritiserer den rådande
folkebibliotekstrategien for å vere ”amöbaartat och
opportunistisk”: ”Just nu är det biblioteket som mötesplats,
lärscentrum, informationscentral, företagsservice,
upplevelsesrum samt läs- och integrationsbefrämjande
arbete som tros vara mest gångbart.” Ho konstaterer at dei
feite åra var over på slutten av 1970-talet, men nettopp
derfor, meiner ho, er det viktig å ha ei målsetting og
hovudprioritering. Og denne er ganske enkel, nemleg å
overbyggje informasjons- og kunnskapskløftene. Så leverer
ho eit av dei best underbygde forsvara for folkebibliotek eg
har sett på lenge, med glasklår prioritering av ”minoriteter,
underprivilegierade och grupper som av någon anledning
ses som svaga och utanför i majoritetssamhället, för deras
möjlighet til kunnskapsinnhämtning och förmåga att klara
seg i samhället.”
Biblioteket må prioritere den grunnleggjande kunnskapen
framfor det meir avanserte. Mange tenester for minoritetar
og ”svake grupper” er kostbare, men det er jobben vår å
forklare politikarane dette. I staden kjøper mange bibliotek
endå fleire eksemplar av Läckberg, Larsson og Nesser;
bøker som finst i alle varehus og som dei fleste har råd til.
For igjen er det utlånsstatistikken som regjerer.
Atlestam siterer blant anna Thomas Hylland Eriksen,
der han skriv at smeltedigelen er den einaste vegen til det
velfungerande fleirkulturelle samfunnet. Og ho meiner
biblioteket er ein heilt sentral del av det felles kulturelle
og sosiale ”grensesnittet” som trengst for å unngå
verkeleg store sosiale konfliktar i framtida. Noko liknande
var historieprofessor Knut Kjeldstadli inne på i boka
”Sammensatte samfunn” frå 2008.
Biblioteket i Fisksätra utanfor Stockholm; der ein kan
seie at tankegodset til Atlestam er prøvd ut i praksis. Dette
biblioteket har fått ein eigen artikkel i boka, skriven av
Lena Lundgren.
Og i reportasjen frå Fisksätra har eg sitert ein tredje
artikkelforfattar, bibliotekforskaren Joacim Hansson
frå universitetet i Växjö. Han skriv om det svenske
folkebiblioteket sine historiske band til ”folkbildningen”,
men då den friviljuge folkerørsla, ikkje offentleg
utdanning. Mange svenske bibliotek er tufta på organisasjonsboksamlingar, men i dag er desse banda brotne, og biblioteket står igjen med eit
”passivt serviceoppdrag”. Det ligg nok status og faglege utfordringar i å tilby tenester til studentar og ”formelt lärande”, men Eva Maria Flöög
ved Høgskolan i Borås argumenterer godt for at folkebiblioteket må prioritere ”det fria lärandet, bildningen och folkbildningen”.
Idéhistorikar David Karlsson stiller spørsmål ved heile den statlege kulturpolitikken ved å vise til kampen mot å innføre ein slik etter krigen,
der faktisk ”landsfader” Tage Erlander var sentral. Han ville ikkje sentraldirigere tanke‑ og sjelelivet til folk, med kulturpolitikkane til Hitler
og Stalin friskt i minnet. I India, viser Karlsson, fungerer det uhyre multikulturelle samfunnet imponerande godt, ikkje takk vere statleg
kulturpolitikk, men ein lang tradisjon for meiningsbryting og å halde fast ved mangfaldet.
Desse og fleire artiklar, av blant anna ein poet og ein EU-parlamentarikar som også er prest og forfattar, gjer dette til ei viktig bok.
Där människor och tankar möts. Redaktørar: Ingrid Atlestam, Ulla Forsén. BTJ Förlag, Lund 2010. ISBN: 9789170186776.
Recensionen har tidigare varit publicerad i norska Bibliotekforum
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Begränsad eftersändning.

B-posttidning

Avsändare:
bis
Rosenbadsgatan 9
652 26 Karlstad

BiS anställer en bibliotekarie till de västsahariska flyktinglägren!

!
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BiS arbetar tillsammans med Monica Zak och den spanska Bubisher för att bygga upp bibliotek och sprida böcker. BiS
har nyss startat insamlingen och har för tillfället 15.000 i solidaritetsfonden och har fått ytterligare 20.000 efter ansökan
hos Helge Ax:son Johnsons stiftelse till tryckningen av Monica Zaks till arabiska översatta bok Pojken som levde med
strutsar. Vi arbetar med att på olika sätt samla in mer!
Spanska Bubisher har initierats av författaren Gonzalo Moure (se bis nr 2/2010). Projektet har volontärer som har med
sig böcker från Spanien, som man sprider via en bokbuss och i skolor. I fortsättningen kommer även ”strutsboken” att
distribueras av dem. Bubisher har nu fått ihop 10.000 euro genom insamlingar på fyra bibliotek och genom att Spaniens
största bokhandelskedja ger 1 euro till projektet för varje försåld tygkasse.
BiS beslutade på styrelsemötet i oktober att garantera lönen till en bibliotekarie, Bashir Lahsen, under ett år framåt
(100 euro/månad). Han arbetar nu med radiosändningar i lägret, men skulle då kunna aktivera den arabiska litteratur
som finns. Bashir arbetar som volontär och är mycket intresserad av arabisk litteratur. Han har fått en elementär
biblioteksutbildning och har faktiskt börjat katalogisera samlingen. För att betala bibliotekariens lön behöver vi bara
vara 10 personer som betalar 100 kr var i månaden under ett år, utan andra förpliktelser. Vill du vara med i detta
konkreta solidaritetsarbete? Anmäl ditt intresse till lena.lundgren@ebox.tninet.se
Bubisher står i begrepp att bygga det första biblioteket – i lägret Smara - och planerar att bygga tre ytterligare
bibliotek. Genom denna upparbetade kanal kan vi känna oss trygga att våra pengar kommer dit där de gör stor nytta och
förmedlas på ett sätt så att vi kan känna oss trygga.
Monica Zak har arbetat fram en lärarhandledning till sin bok. Den skall nu översättas till arabiska och kunna användas
i undervisningen tillsammans med boken. Det är ytterligare en del i arbetet att göra boken använd.
Det finns många skäl att stödja det här Västsaharainitiativet. Och det behövs alltså mer pengar! Har du idéer kontakta
Monica Zak eller de i BiS som ansvarar för projektet! Samla in pengar och sätt in på BiS konto 335316-6. Skriv
Västsahara!
För mer information kontakta:
monica.zak@telia.com, eller lena.lundgren@ebox.tninet.se eller Barbro Bolonassos, e-post: bolonassos@gmail.com

bis #3 2010

