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et finns knappast någon av er som läser allt i ett
bis-nummer. Man läser litet här och där. Allt
intresserar en inte. Och så har man inte tid. Jag
har som redaktör inga illusioner.
Jag däremot läser allt. Flera gånger. Gör man det så slås
man av hur varje nummer skildrar det mikrokosmos av
ambitioner, förhoppningar, besvikelser som en socialt
orienterad bibliotekarie möter i dagens värld. Och bis är
mycket internationell i sin erfarenhetsförmedling. Ett skäl
till det är att avståndet mellan kontinenter och bibliotek
emellanåt utgörs av en serie knapptryckningar.
I det här numret kan du som läsare därför genom Miklós
Gulyás få perspektiv bakåt till 1970-talets ansträngningar
av en engagerad grupp nordiska bibliotekarier att göra
biblioteken angelägna för andra än infödda svenskar.
Frågan är lika aktuell idag - fast kanske på en annan nivå.
Det visar Shiraz Durrani (årets BiS-gäst på mässan) och
Elizabeth Smallwood i sin rapport från England om hur de
försöker motarbeta social utestängning bland sin
kommuns invånare. I vilken riktning kommer biblioteken
att gå? I England befinner sig biblioteken i en kris.
Siv Wold-Karlsen har sett och rapporterar om hur
biblioteksverksamheten i Tyskland nu kommer att utvecklas av ett av världens stora mediaföretag Bertelsmann,
som ser en ny marknad lösgöra sig ur den tyska offentliga
sektorn. I Sverige arbetar vi ännu inom systemet; Två
utredningar kring bibliotekens framtid - Forslundska

utredningen om bibliotekslagen och Stenqvistska
KB-utredningen, sker
inom ramen för vårt
offentliga/politiska
system. BiS är en av de
parter som genom
remisshandlingar vill
påverka utvecklingen på
det gamla vanliga sättet.
Kubadiskussionen
fortsätter och uttrycker på sitt sätt en grunddiskussion
kring politikens gränser. Är det ekonomiskt och politiskt
möjligt att utmana grannen i norr och skapa ett alternativt
samhälle - åt var och en efter hans behov? Eller leder ett
sånt samhälle till otillbörligt tvång? I det här numret
rapporterar två resenärer, som reser med olika utgångspunkter och ser helt olika saker i sitt möte med Kuba.
Vad kan vi till slut göra? I likhet med Martyn, Edgardo
och Elaine i det här numret diskutera våra erfarenheter
eller kanske köpa in och själva läsa någon av de böcker
Mats Myrstener har läst kring tillståndet i världen. Eller
öppna sig för en ny erfarenhet genom att möta medmänniskor från andra delar av jorden här i Sverige eller
annorstädes. Det här bis-numret vill ge många alternativ.
Läs och agera!
LW

Manusstopp för nr 3 är preliminärt 15 augusti!
Vad är 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

n
stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och
samhällskritik.
n
utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare
och närsamhälle.
n
arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på
fel sida om den växande informationsklyftan
n
aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt
gångbara.
Som medlem i BiS får du kontakt med likasinnade. Du får tidskriften bis och kan delta i föreningens olika möten. Du
kan engagera dig i föreningens arbete och därigenom i bibliotekspolitiken, nu när det är viktigare än någonsin att
hävda och stärka bibliotekens intressen i ett samhälle som alltmer förkastar kollektiva lösningar. Nu när kunskap,
makt, pengar blivit en ond cirkel!
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….och igen
Fråga 2003/04 i riksdagen om
statens ansvar för kommunala
lärcentrum besvarades av Thomas
Östros den 21 april med många
vackra ord och förslag till hängrännor, fråga och svar hittar man i
Rixlex, men inte ordet bibliotek i
någondera! Kommentarer överflödiga!

Notisredaktör

Ingrid Atlestam
Att äga ett språk
Fulla tunnor flödar
Stuprör, är senaste inneordet i
organisationssvängen. Det handlar
inte om de i plåt och inte de i tyg,
utan symboliska, sådana som hindrar
kringsyn. Nu propagerar konsulterna
och andra kringresande i korta
trender för fler hängrännor. Myndigheter jämförs med stuprör, liksom
datasystem och förvaltningar. Måtte
det nu inte handla om sådana där
moderna stuprör där allt försvinner
direkt i avloppet!
Nu är det dags att tala för bibliotekets hängrännefunktion, eller varför
inte dra till med den gamla beprövade regnvattenstunnan, som kan
användas för vattning, skölja
grönsaker, diska komposthinken,
fågelbad , lek m. m.

Bibliotek för samhälle
Bo Rothstein konstaterar i sin
mycket intressanta bok om tillit att
det är två saker som behövs för att
ett samhälle ska fungera, för att
människor ska känna tillit till varandra och samhället. Det är universella
institutioner och mötesplatser. Är
det någon som tror att han nämner
bibliotek ? Nej, men boken bör läsas i
vilket fall och så är det upp till oss
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att tala om att denna tulipanaros
finns, ännu så länge, och heter
folkbibliotek.

Nu har dom gjort det igen!
I ”En lärande IT-politik för tillväxt
och välfärd, ITPS slutrapportering av
uppdraget att utvärdera den svenska
IT-politiken” (A2003:015, Kurt
Lundgren) har Instiutet för
tillväxtpolitiska studier lyckats skriva
180 sidor om bland annat IT och
kultur, IT och lärande, IT och
demokrati, IT och tillgänglighet , allt
med den övergripande IT-politiska
målsättningen ”ett informationssamhälle för alla” utan att överhuvudtaget nämna bibliotek, förutom en rad
om KB mer i förbigående Alltså ett
totalt förbigående av den enda
institution, dvs folkbiblioteken, som
kan garantera tillgängligheten till IT
för alla och som åxå är på god väg att
göra det.
Varför har bibliotek så svaga röster,
visst ska det vara tyst i biblioteket,
men inte om biblioteket!
Rapporten finns att hämta på
www.itps.se

Man snappar bara en bråkdel av
ordströmmen, något om hjärtfel och
systern som dog för trettio år sedan,
men den ständigt malande avbryts
av en, som på en blandning av
bruten engelska och något slaviskt
språk vill boka dator. På ungdomsavdelningen har tumult utbrutit.
Könsord och böcker på olika språk
viner i luften.
Varför kommer det inga nya upplagor
av körkortsboken på persiska,
arabiska och serbokratiska?
En svenska så bruten att frågan inte
blir begripen ens på fjärde försöket,
stor lättnad för alla inblandade när
det äntligen blir klart att det gäller
böcker om apor, cyklar eller kanelbullar.
Uppfattar inte författarnamnet, skriv
ner det, nej, med latinska bokstäver,
nja hittar inte men kanske katalogen
har en annan transkribering? Har ni
verkligen inget av Shakespeare på
italienska? Varför har ni tidningar på
arabiska men inte Hallandposten?
Kan jag skriva så här när jag söker
jobb? Hittar inte i kaytalogen, men
jag kanske stavar fel?
Språklig rikedom eller fattigdom?
Språk är meningslöst som privategendom, ju större kollektivt ägande
desto mer begriper fler!
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Vi krävde bara

allas lika rätt till biblioteksservice...
Miklós Gulyás minns när folkbiblioteken lämnade
den svenska provinsialismen

I

februari 1959 började jag som bok
framtagare på Kungliga biblioteket.
Fyrtio år senare pensionerades jag
från länsavdelningen i Stockholm. Jag
avfirades som en kung. Lena Lundgren
skrev en bok om min yrkeskarriär.
Kanske var Margareta RosenqvistSoliman, Olaf Berggren, Heli Vasara,
Kerstin Rydsjö, Elvi Hållsten, Benedikte
Kragh Schwarz, Lena Wester några av
dem som läste eller åtminstone bläddrade igenom boken. Helena Sandblad
och Ulla Kaitavuori hade nog gjort det
men var inte längre i livet.
Det finns ytterligare femtio eller hundra
personer från invandrarverksamhetens
pionjärtid kvar att nämna. Biblioteksfolk från de invandrartäta
förorterna, sjukhus och
fängelser. Men de flesta
namn har jag glömt och
många har jag inte ens känt
till. Så ni får nöja er med
dessa spontant utvalda personer
Jag är glad över att bis gav mig chansen att minnas dem, att minnas oss. Fast
om jag hade varit redaktör skulle jag ha
föredragit en artikel av Olaf Berggren.
Sverige var förr ett provinsiellt land.
Ett språk - ett folk och därtill en dominerande religion med tillhörande statskyrka. I invånarnas ögon ett perfekt
samhälle, långt från kontinentens krigförande soldater, katoliker och tiggare.
Dagens svenskar – rojalister och EUskeptiker - måste väl sägas vara arvtagare till dessa attityder.
Många svenskar var trötta på
enformigheten och vi som kom, med våra
erfarenheter (och fördomar), var egentligen omedvetet efterlängtade. Fast det
bis 2004:2

uppstod samtidigt en villrådighet i det
”homogena” samhället.
Det välvilliga svenska folkbiblioteksväsendet återspeglade den svenska
provinsialismen. Kravet från de fridlysta infödingarna var egentligen bara
att invandrarna måste anamma den nya
kulturen och språket och helst glömma
det medtagna.
Sextio- och sjuttiotalets tidsanda utgjorde en lämplig atmosfär för
biblioteksvärldens internationalisering.
Den stora invandringen förvandlade
det svenska samhället och de vänsterradikala strömningarna krävde nyordning inom den förändrade befolkningsstrukturen. Samtidigt fick stat och kom-

mun allt bättre finanser vilket gjorde
att det blev pengar över till invandrarverksamheten.
Man skall inte tro att folkbiblioteksväsendet före pionjärernas tid var
invandrarfientligt. Det svenska samhället har alltid varit filantropiskt, men dikterat av ”värdfolkets” smak och värderingar. Man saknade känsla för de
egentliga behoven, det saknades kunskap om kulturerna. Biblioteken hade
folkbildande och moraliserande
medelklassmak. Detta var inte enbart
negativt, men ofta saknades inlevelse.
(Jag minns att när vi ville köpa in Gudfadern på italienska så blev det ramaskri från ledningen. Att ha denna bok
på finska eller turkiska gick an, men det

passade inte på ett kulturspråk.)
Pionjärerna var ingen enhetlig grupp,
jag kan inte ens påstå att vi tyckte om
varandra. Vi hade ett gemensamt mål
och
det
var
det
svenska
biblioteksväsendets internationalisering. De flesta var barn av 1968, engagerade mot det pågående Vietnamkriget och apartheid. Jag själv med mina
jämförelsevis föråldrade erfarenheter,
först som jude under andra världskriget och sedan som invånare i en öststat under Stalintiden, kände mig ibland
som en katt bland hermeliner.
Vi var inte sentimentala. Florence
Nightingale var ett skällsord, dvs. det
var inte medömkan med invandrare som
drev oss, vi
krävde bara allas
lika rätt till
biblioteksservice.
Min viktigaste inspirationskälla var
Olaf Berggren, invandrad från
Alexandria och i mångas ögon odiplomatisk och oförblommerad. Han förklarade sådana självklara ting som att det
finns andra kontinenter än Europa, andra religioner än den lutherska, andra
alfabet än det latinska. Olaf kanske inte
passade in i det provinsiella och
konformistiska svenska samhället, men
personligen ser jag mig som kommande
ur hans kappa. Kamrater, gör ni det
också?
Helena Sandblad som arbetade på
Kulturrådet hade också stor betydelse
för mig. Vi var jämngamla men, ändå tror
jag hon betraktade mig som en liten
pojke. Eftersom hon arbetade i makthavarnas närhet kunde hon förmedla och
5

realisera fotfolkets drömmar. Det var
Helena som organiserade inköpsresorna till Turkiet, Jugoslavien och
juntans Grekland. Kulturrådets (Helenas) invandrarbokpaket innebar ett
paradigmskifte i biblioteksvärlden. Den
pragmatiska Helena följde sällan själv
med på våra långa och till synes meningslösa möten i Borås och Kungälv,
där samtalsämnena rörde kasjuberna i
Polen, tatarerna i Helsingfors, kopterna
i Egypten. Dessa oviktiga ämnen vidgade vår världsbild och gjorde den enformiga och målinriktade biblioteksvardagen uthärdlig.
Vår publiceringsverksamhet var omfattande med artiklar som mest fungerade praktiskt och informativt. Uppbyggelselitteratur skrev vi bara undantagsvis. bis’ klassiska invandrarnummer har jag sparat, trots att jag i
övrigt varit tvungen att utrangera
största
delen
av
mitt
biblioteksbibliotek. Ulf Larsons teckningar och Birgitta Trotzigs artikel i
detta nummer hade rollen av att frälsa
de oinvigda eller åtminstone de
empatiskt lagda. När jag har läst Birgitta Trotzigs artikel har jag frågat mig
hur mycket av dessa egendomliga
personlighetsförskjutningar och rubbningar i den sociala rollen som en person som blir avskuren från sitt ursprungliga språk och hänvisad till ett
nytt lyder lagar och är tillgängligt för
undersökning. Varför beter sig utlänningen som han gör? Kan det förebyggas eller i varje fall förklaras för omgivningen?
Ni får förlåta min oavvägda och subjektiva historiebeskrivning. Det har nog
gått ett decennium – kanske ännu längre
tid – sedan jag sist författade en s.k.
biblioteksrelaterad artikel.
Sjuttiotalet framskred i otaliga möten,
fortbildningar och konferenser. Jag
minns när Olaf i Växjö talade om arabiska böckers transkription och katalogisering. På den tiden hade jag inte
ännu sett någon bok med arabiska bokstäver, följaktligen tyckte jag då att
hans föredrag var verklighetsfrämmande.
6

Invandrarverksamheten övergick från
entusiastisk pionjäranda till utilistisk
professionalitet samt nordiskt samarbete via konferenserna i Kungälv. Vi fick
lära känna Grete Bergh från Norge och
Benedikte Kragh Schwarz från Danmark. Jag var tvungen att vänja min
handikappade och invandrade hörsel
vid de danska och norska språken. Vi
har ingen kontakt längre, men jag vet –
önskar veta – att vi inte har svikit varandra.
Det nordiska samarbetet resulterade
i ett standardverk av imponerande storlek (över två kilo), KITAB: Kulturell
Identitet Tryggad Av Biblioteken. I
Kungälv bestämde vi att i ett utförligt
och representativt verk (på den tiden

bis invandrarnummer 1973

vågade man vara fantast) presentera de
aktuella kulturerna, språken, terminologin mm. Det blev mer än en uppslagsbok, det blev ett kitab: invandrarverksamhetens Koran och Bibel. Eftersom jag inte var redaktionsmedlem eller medförfattare blev mitt uppdrag att
skriva en hyllande recension i BBL.
Redaktörernas och författarnas namn
har jag delvis glömt. Jag är nästan säker på att Heli Vasara var bland dem.
Hon nämns bara i förbigående i denna
artikel, fast hon var en av invandrarverksamhetens tongivande personer.
Visst var vi duktiga. Å andra sidan
var det lätt att arbeta från nära nog en
nollpunkt i ett välordnat biblioteks-

system. Det var stimulerande att få
vidga vår egen och kollegornas världsbild och att arbeta för att befria infödingarna och invandrarna från deras
provinsialism. Vi fick resa, skriva, vi fick
priser och applåder. Men det var fotfolket som träffade invandrarna. Fotfolket som inte sällan behövde argumentera mot en lokal ledning, som något tillspetsat - växte upp i Sven Hedins och Hugo Alfvéns Sverige.
Jag tillåter mig i min allra sista
biblioteksartikel att patetiskt hylla de
okända kollegorna. De som gjorde Huddinge och Sankt Görans sjukhus’ bibliotek internationella, fängelsebibliotekarierna i Kumla och Hinseberg.
Bibliotekspersonalen i Kirseberg, i
Rinkeby, i Råslätt, i Angered, i Skärholmen. Utan att för den skull underskatta mitt eget arbete: det var de som
gjorde jobbet och jag som fick äran.
Med stolthet vill jag nämna att det i
inte så liten utsträckning är vår förtjänst att de inhemska minoriteterna,
främst samerna, har fått förbättrad
litteraturservice. Man kunde ju inte
nonchalera urbefolkningen längre, nu
när de invandrades bibliotekssituation
väsentligt hade förbättrats.
Jag kan inte säga när vaktombyte
skedde, när den nya professionella generationen tog över. De hade inte tid –
de tog sig inte tid – att diskutera tatarerna i Helsingfors. Vi fick nya arbetsuppgifter i Oslo, i Göteborg. Arbetade
på TV, på Skolverket, en beordrades att
syssla med biblioteksstatistik och datafrågor vid länbiblioteket i Stockholms
län. Benedikte Kragh-Schwarz i Ballerup
är nog den enda som är kvar inom
invandrarverksamheten på heltid. Jag
tror att hon är pionjärtidens sista mohikan.
Det var nog bra att vi försvann. Vår
jargong passade inte in i den nya tiden. Den nya generationen är kunnigare och kanske tråkigare. Man får tydligare och rättare svar när man ringer till
Internationella Biblioteket.
Det internationella biblioteket på
Odengatan med ett bestånd på över
hundra språk är vårt arbetes främsta rebis 2004:2

sultat. Jag är låntagare där, men med
ålderns rätt, läser jag numera bara ungerska böcker. Vet personalen vilka Olaf
och Heli är? Vet de vilka Ulla Kaitavuori
eller Helena Sandblad var? Normalt är
jag inte nostalgisk, den skyldiga i skrivande stund är denna beställningsartikel. Jag vill inte ens träffa de gamla
pionjärerna, jag skickar inte julhälsningar till dem (de skickar inte heller några till mig).
Ni måste besöka detta
fantastiska bibliotek, tala
med personalen som
kommer från världens
olika hörn. Låntagarna
tror nog att det internationella biblioteket har
funnits sedan tidernas
begynnelse. De klagar
över att det inte finns
munspelsböcker för nybörjare på arabiska, datahandböcker på somaliska, Mannen utan egenskaper på albanska.
Även om detta underverk till bibliotek ligger i
Stockholm ger det service till alla bibliotek i
hela landet. Etiopiern i
Svedala och polacken i
Pajala ställer krav på sitt
lokala bibliotek när det
gäller biblioteksservice
på det egna modersmålet.
Till sist.
Jag är pensionär, jag har lämnat det
mesta jag arbetat för. Jag har utträtt ur
alla de föreningar jag var medlem i med
undantag av Kurdiska bibliotekets vänner. Jag prenumererar på en enda tidskrift, minaret, tidskrift för svensk
muslimsk kultur. .Jag har faktiskt själv
skrivit en artikel i minaret. När Imre
Kertész fick Nobelpriset ringde chefredaktören och bad mig att skriva om
honom. På det viset blev jag tillfällig
medarbetare. Finns det något bibliotek
som inte prenumererar på minaret, som
beskriver en av Sveriges mest representerade och orättvist behandlade kultubis 2004:2

rer? För att använda sjuttiotalets tongångar: JAG UNDERKÄNNER ALLA
BIBLIOTEKSSYSTEM SOM SAKNAR DENNA TIDSKRIFT!
Jag har lämnat folkbiblioteken när det
gäller biblioteksorganisation, mediernas hantering och dylikt, däremot är
jag människorna, kunderna, det s.k.
multikulturella samhället trogen. Mina
svenska bibliotekserfarenheter använder jag ofta i Mellaneuropa, där isole-

ringen har medfört att människorna
förblivit vita och kristna. Budapest har
ingen moské, grannfolken i
Karpatbäckenet tittar misstänksamt på
varandra, nationalismen, diskrimineringen av zigenarna och antisemitismen är levande.
Jag har skrivit en bok på ungerska
om en svensk journalist som 1840 besökte Ungern och försökte jämföra
Karl Johans enformiga Sverige med
Ungerns häxkittel. Min nya bok, som
kommer ut som följetong i en ungersk
kulturtidsskrift i Rumänien, beskriver
i en moraliserande ton världens folk
som jag har fått lära känna dem i
Sverige. Hittills har jag publicerat ka-

pitel om svarta, om samer, om muslimer,
om rumäner och om slovener.
Jag får tacka mina kollegor, mina vänner från sjuttiotalet och alla de låntagare
som hjälpte mig att upptäcka världen
bortom horisonten.

Boken som nämns, Miklós
Gulyás - bibliotekarie i
världen (Länsbiblioteket i
Stockholms län, 1999) kan
kostnadsfritt beställas från
Länsbiblioteket i Stockholms
län, Anja Andersson 0850831278
anja.andersson@kultur.stockholm.se
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Bertelsmanns sköna nya
biblioteksvärld.
Siv Wold-Karlsen
I Tyskland samarbetar federala biblioteksföreningen och Bertelsmanns Stiftung
om att utveckla biblioteksväsendet

D

et kom ett litet häfte i posten: Bibliothek 2007.
Strategiekonzept (Bertelsmann, 2004). Både
titel och förlag verkade bekanta, och visst: Här
handlar det om samma Bibliotek 2007, och samma strategikoncept, som Bjarne Stenquist berättar om i Är det på
efterkälken Sverige åker? (Bibliotekstjänst, 2003) Undertiteln på Stenquists bok är: Folkbiblioteken behöver ett
nationellt uppdrag! – och syftet med boken är att synliggöra behovet för en nationell bibliotekspolitik. Medan en
rad Sverige närstående länder, däribland Tyskland, har
insett att det behövs en sådan, har Sverige inte ens börjat
diskutera frågan.
I Tyskland startade arbetet för en förnyelse av
biblioteksväsendet sommaren 2002, och, skriver
Stenquist:
Det ambitiösa projektet drivs av den tyska federala
biblioteksföreningen (Bundesvereinigung Deutscher
Bibliotheksverbände – BDB) och Bertelsmann Stiftung
(huvudägare av världens största förlag).

Som SB och Bonniers
BDB och Bertelsmann – översatt till svenska förhållanden
är väl det ungefär som om Svensk Biblioteksförening (SB)
och Bonniers gemensamt skulle ta hand om bibliotekspolitiken. Och nu har BDB och Bertelsmann kommit med
sin analys av Tysklands biblioteksproblem och, inte
minst, sina förslag till problemlösningar och förbättringar
av biblioteken.
I Tyskland är biblioteksfrågorna, liksom kultur- och
utbildningspolitiken, decentraliserade till 16 delstater,
vilket gör samarbetet svårt och de regionala skillnaderna
stora. Biblioteken lider dessutom, generellt, av att vara
såväl undervärderade som underfinansierade.
I sin bok redogör Stenquist för hur det tyska bibliotekslandskapet ser ut i siffror:
1.700 vetenskapliga bibliotek, som i europeisk jämförelse har en låg bemanningsnivå. Ca 2.100 större
kommunala stadsbibliotek och ca 13.000 deltidsbibliotek. Deltidsbiblioteken drivs ofta utan utbildad
personal, och, vill jag tillägga: ofta med oavlönad
personal. 7.000 av deltidsbiblioteken har kommunala
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huvudmän, 5.000 drivs av kyrkliga organisationer och
1.000 har ”andra huvudmän”.
Nu gäller det, enligt BDB/Bertelsmann, dels att få i stånd
en samordning av det splittrade bibliotekssystemet, dels
att få politiker att inse betydelsen av ett väl fungerande
bibliotek: Bibliotek är viktiga, och det lönar sig att satsa
på dem.
Här tar BDB/Bertelsmann utgångspunkt i den några år
gamla Pisa-studien, där man jämförde kunskapsnivån hos
skolelever i olika OECD-länder, och där tyska skolor
visade sig ha en oroväckande låg nivå – åtminstone blev
den tyska offentligheten mycket oroad.
De länder som låg väl till i Pisa-studien, har inte bara bra
skolor, utan också bra bibliotek, och bibliotek som är
fullständigt integrerade i skolan och utbildningssystemet.
Skriver BDB/Bertelsmann, och konkluderar med att
bibliotek är bra att ha om man vill bli först och bäst och
segra i konkurrenssamhället. Och det vill man ju. Biblioteket är en framgångsfaktor att räkna med, inte minst i en
kontext av globalisering och internationell konkurrens. I
ett globalt kunskapssamhälle, där information och kunskap är viktiga råvaror för ett lands konkurrensförmåga,
behöver Tyskland bra bibliotek som kan hantera de
dyrbara råvarorna på rätt sätt.
Bibliotekets egentliga yrkeskunskap är information
management, men för att yrkeskunskapen skall kunna
utvecklas, behövs samordning och ett övergripande
samordningsorgan. Och här lanserar BDB/Bertelsmann
BEA-BibliotheksEntwicklungsAgentur
(BiblioteksUtvecklingsAgentur) Man tänker sig BEA som
en stiftelse, antingen en självständig stiftelse, eller en
underavdelning av en större stiftelse, som heller inte finns
ännu, men som skulle omfatta all (ut)bildningsverksamhet.
BDB/Bertelsmann föredrar en storstiftelse för information
och (ut)bildning, men oavsett är det BEA som skall fixa allt
som har med bibliotek att göra: Integrering och nätverksarbete, kundorientering, effektivitetsökning, vara
innovationsmotor och utarbeta utvecklingsplaner. BEA
skall stå för modernisering och kvalitetssäkring. BEA skall
också bestämma vilka bibliotek som skall få resurser och
möjlighet att delta i olika projekt, samt utvärdera projekten
när de väl är genomförda.
bis 2004:2

BEA verkar bli näst intill allsmäktigt inom sitt gebit, och
det är bara att hoppas att BEA blir en upplyst despot, för
någon form för demokratisk kontroll och ansvar, är det
svårt att få öga på i BDB/Bertelsmanns framtidsvision.
I sista kapitlet av Bibliothek 2007 ser författarna tillbaka
på år 2004 i ett framtidsperspektiv, och konstaterar att
2004 var året när allt vände och blev så mycket bättre. Nu,
i framtiden, är mer än 60% av befolkningen bibliotekskunder, och därmed har Tyskland nått upp till en internationell toppnivå.

Inte mycket till vision
Att en tredjedel av befolkningen inte alls använder
biblioteket, är inte mycket till biblioteksvision, och lika illa
är det att Bibliothek 2007 tiger om hur biblioteksutvecklingen har varit de senaste 10-15 åren.
2002, samma år som Bibliothek 2007 började sitt arbete,
stängdes den enda övergripande-nationella biblioteksorganisationen i Tyskland: Deutsches Bibliotheksinstitut,
och den stängdes eftersom staten inte längre ville vara
med och finansiera den.
Parallellt med att den enda samordnande överbyggnaden försvann, fortsatte raserandet av basen, de lokala
biblioteken.

1989 blev företagen-arbetsplatserna privatiserade, och
fackföreningsbiblioteken hade inte längre något politiskt/
samhälleligt stöd. Biblioteken försvann, bibliotekarierna
blev, som så många andra, arbetslösa, och vad det blev av
böckerna, tidsskrifterna – mediabeståndet – är det egentligen ingen som riktigt vet. Det mesta bara försvann. Snart
började också folkbiblioteken försvinna, både i öst och
väst.
7 augusti 2003, på ett möte arrangerat av BiS’ syskonorganisation Akribie, vittnade två nyss nedlagda
biblioteksfilialer om sina erfarenheter. För Heinrich-Heinebiblioteket i Öst-Berlin kom beslutet om nedläggning som
en blixt från klar himmel. Biblioteket hade många användare, stor utlåning och så sent som i början av juli 2002
hade det fått internet-uppkoppling och ett nytt och bättre
telefonsystem, men i mitten av juli meddelar politikerna att
de vill stänga biblioteket. I augusti organiserar bibliotekanvändarna sig i ett Medborgarinitiativ för att behålla
Heinrich-Heine-biblioteket. De skaffar fram 100.000 euro i
sponsorpengar, pengar som kunde ha säkrat biblioteksdriften fram till mitten av 2004, men januari 2003 stänger
politikerna biblioteket, fast de måste betala hyran fram till
juli samma år.
Medborgarinitiativet arbetar nu för att åter-öppna
Heinrich-Heine-biblioteket, och från politikerhåll antyds
det att om medborgarna nu tycker det är så viktigt med
bibliotek, så kan de väl själva hålla biblioteket öppet.
Men Medborgarinitiativet säger nej till gratis amatörarbete, och hävdar att det är en poäng med professionellt
biblioteksarbete.

Gratisarbete

Sommaren 2003 höll IFLA sin kongress i Berlin, och i
tidningen Neues Deutschland (23/7 2003) skrev en
upprörd biblioteksanvändare att staden Berlin inte
förtjänade vara värd för ett internationellt biblioteksmöte,
så illa som Berlin behandlade sina egna bibliotek. 1850
öppnades de första folkbiblioteken i Berlin, och stadsdelen Mitte fick då fyra bibliotek. 1989 hade Mitte elva
bibliotek, men 2003 fanns bara två kvar.

Biblioteken försvann
1989 låg Mitte i Öst-Berlin och var en del av DDR, och en
viktig del av DDRs bibliotekspolitik var fackföreningsbiblioteken, knutna till arbetsplatserna. I slutet av 1980talet fanns det ca 670 fackföreningsbibliotek med ca 1450
anställda och ett mediebestånd på 1.8 miljoner. De årliga
utlånen var ca 14 miljoner.
bis 2004:2

Thomas-Dehler-biblioteket i Väst-Berlin hålls däremot,
sedan 2001, öppet med hjälp av gratis arbete, utfört av 34
personer i åldern 10 till 71 år. Biblioteket har öppet 23
timmar i veckan, och får fortfarande lite pengar till mediainköp. Biblioteket skulle också fått några timmar professionell bibliotekarhjälp, men det har hittills inte funkat.
Något biblioteks-brukarna/arbetarna är besvikna över,
men annars gillar de läget: Det är bättre än ett stängt
bibliotek, och dessutom ser de sig som en del av en fin
kyrklig tradition, där kyrkan sedan länge har drivit ett
biblioteksarbete som helt bygger på gratisarbete, men
samtidigt är en integrerad del av det offentliga bibliotekssystemet.
Bjarne Stenquist skriver om Bibliothek 2007 att : Det är
en uttalad målsättning att utvecklingsmodellen inte ska
vara ett redskap för kostnadsbesparingar i biblioteksväsendet utan snarare fungera som en hävstång för en
förstärkt offentlig finansiering.
2004 preciserar BDB/Bertelsmann hur de tänker sig den
framtida biblioteksekonomin:
En del (ovisst hur stor) av biblioteksverksamheten skall
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skattefinansieras. Resten (av de nödvändiga pengarna)
får BEA och de enskilda biblioteken ragga upp bäst de
kan och vill.
BDB/Bertelsmann uttrycker sig här i termer av nya
affärsmodeller, flexibilitet och förmåga att locka till sig
privat finansiering, som skall komplettera den offentliga
finansieringen.

Betalbibliotek?
I dag är de flesta tyska bibliotek långt ifrån gratis tillgängliga: Såväl lånekort som internet kostar pengar som måste
betalas direkt och kontant av dem som använder biblioteket, men det är ett problem Bibliothek 2007 inte alls tar
upp. Troligtvis därför att BDB/Bertelsmann inte ser det
som något problem, utan som något helt naturligt och
självklart. Och risken är stor att såväl gratisarbete som
betalbibliotek följer med in i BDB/Bertelsmanns nya sköna
biblioteksvärld.

ABC – aktiva insatser med världens barn i
centrum
Wemrell, Maria. En gränslös värld? : Ett
underlag för diskussioner om
globaliseringen. Lund: ABC, 2003

Johan Haraldson har läst den
Boken En gränslös värld? har, precis som den fullständiga
titel avslöjar, som syfte att fungera som ett underlag för
diskussion om globaliseringen. Maria Wemrell försöker
inte ge några fullständiga svar, istället vill hon få folk att
tänka till. Boken är uppdelad i tre avsnitt: globalisering,
kultur och identitet och ekologisk hållbarhet. Varje avsnitt
inleds med tre skönlitterära berättelser där man får följa
olika ungdomars vardagssituationer i Sverige, Indien och
Uganda. Berättelserna illustrerar på ett enkelt sätt hur vår
vardag ständigt påverkas av globaliseringens effekter.
Därefter tar varje avsnitt upp ett axplock av de grundläggande byggstenarna i globaliseringsdebatten. Några av
de delar som tas upp inom de olika kapitlen är
strukturanpassningsprogram, frihandel, skuldavskrivningar, Schengen-avtalet, privatisering av vatten,
och mycket annat. För att förtydliga och peka på olika
problem används illustrerande bilder, tabeller och faktarutor. För att skapa en tankeprocess och diskussion,
återkommer efter varje kapitel (varje avsnitt är uppdelad i
fem kapitel) frågor på texten, samt diskussionsfrågor.
Boken är, vilket Maria Wemrell skriver i förordet till
läsaren, tänkt att läsas med kritiska ögon. Läsaren konfronteras med detta i och med frågorna på texten. Här bes läsaren
besvara frågor utifrån det hon har läst, vilket ibland kan ge en något snedvriden bild. Tillsammans med kompletterande
källor kan läsare bilda sin egen uppfattning, något som författaren också trycker på. Bokens målgrupp är huvudsakligen
högstadie- och gymnasieelever, men passar alla som behöver introduceras för globaliseringens många negativa sidor.
De begrepp och problem som tas upp är väldigt grundläggande, och något som alla borde känna till. Detta gör dock
inte att boken inte är intressant för den som redan besitter denna kunskap. Som diskussionsmaterial fungerar den här
boken utmärkt för alla som vill lägga diskussionen på en grundläggande nivå och sedan gräva djupare med hjälp av
andra källor.
Undervisning om globaliseringens effekter borde vara en självklarhet i alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige.
En gränslös värld? fungerar som en god motpol till den skönmålade bild av globaliseringen som så många gånger målas
upp.
Johan deltog under 2003 i programmet Youth Partners in Development i Sri Lanka/Sverige
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Kuba – förtryck, bibliotek och salsa
Text och foto: Inger Malmström

K

uba är en fullblodsdiktatur av skulle vilja ha eller skiljs i från den om oberoende bibliotek och många av
öststatssnitt – ett land i fat de redan börjat. SILC förmedlar boksamlingarna beslagtogs helt eller
tigdom, förfall och förtryck.
penningbistånd till ett antal samvets- delvis. Man har nu börjat återupprätta
Detta vill jag hävda efter ett tio da- fångars anhöriga. När vi reste runt på dem men många har upphört att finnas
gars besök på Kuba i mars. Jag reste olika ställen i landet för att besöka dem till.
tillsammans med en ung statsvetare, har jag stigit in i miljöer som en svensk
Vi ville även besöka offentliga biblioMaria Weimer, på uppdrag av SILC kan ha svårt att föreställa sig. Jag kän- tek. Ett stort biblioteksnät finns, man
(Svenskt Internationellt Liberalt Cent- ner mig bokstavligen beredd att slåss har mycket generösa öppettider och
rum), ett biståndsorgan som arbetar för med dem som vill påstå att dessa av massor av anställda. Mörkbruna träatt stödja demokratirörelser på olika håll regimen förödmjukade människor är möbler och dito kataloglådor sprängi världen, bl a på Kuba.
högerextremister och spioner för USA. fyllda med gamla katalogkort - inget bibI mars förra året arresterades 75 dissiAnledningen till att SILC ville ha med liotek var ännu datoriserat. De flesta
denter (en kvinna, resten män) och döm- mig till Kuba är att jag är bibliotekarie. böcker får besökaren inte ta fram själv
des efter summariska rättegångar till Man stöder nämligen de s k oberoende utan de hämtas av bibliotekarien.
mellan 6 och 28 års fängelse – de allra biblioteken. Dessa startades 1998 i priflesta mer än 18 år.
vata hem som ett led i demokratikampen Internet
De lever under eländiga förhållanden sedan Castro sagt att Kuba inte tilläm- Internet är inte något för kubaner, bara
- dålig hygien, usel mat, trånga celler, par censur av böcker. Anledningen till för utlänningar på hotell och utländska
minimal utevistelse. Regimen har tvär- att viss litteratur inte finns på de of- gäststudenter. En dissidentdotter jag
temot internationella överens- fentliga biblioteken är enligt detta ut- träffade utbildar sig till informática
kommelser placerat dem så långt från spel av Fidel att man inte har råd att (d v s går en högre datautbildning) Hon
hemorten som möjligt. Småbarns- köpa in dem. Då så, tänkte dissidenterna fick inte gå i Havanna utan får följa en
mammor kan få resa 70-80 mil för att och öppnade sina boksamlingar för ut- sämre utbildning utanför staden. Där
besöka sin man de två timmar var tredje lån och försökte dessutom få bestån- har hon tillgång till Internet en kvart i
månad som är normen för besök. De all- den att växa med hjälp från utlandet. månaden (utan skrivare) om hon betalar
männa kommunikationerna är minst De oberoende biblioteken drabbades för det. Mexikanska gäststudenter på
sagt bristfälliga, så en resa kan behöva hårt i samband med arresteringsvågen. samma skola har gratis och obegränföretas i såväl buss och tåg som på last- Flera av dem som arresterades drev sad tillgång. Före repressionsvågen för
bilsflak eller i hästkärra. Regimen kallar dessa dissidenter för CIA-agenter som bedrivit statsfientlig verksamhet. Man anklagar dem dessutom för att leva gott på understöd från USA. I denna
kör sjunger bl a Svensk-kubanska föreningen med.
Jag har träffat flera anhöriga till dessa fångar och sett
under vilka utomordentligt
enkla förhållanden de lever.
Ingen dissident, eller anhörig, får ha kvar ett normalt arMor och mormor utanför sin bostad (i Colon på landsbygden i regionen Matanzas)
bete. Deras barn får inte tillinnehållande rester av ett oberoende bibliotek. Sonen, sonsonen, 33 år, som förestod
biblioteket är dömd till 25 års fängelse långt från hemorten.
gång till den utbildning de
bis 2004:2
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ett år sedan kunde kubanerna köpa ett
(dyrt) kort som gav en stunds
Internettillgång. Denna möjlighet har
tagits bort. Inga bibliotek – jag besökte
flera folkbibliotek – hade Internet eller
datorer över huvudtaget (utom möjligen någon enstaka dator för administrativa ändamål). Undantag var
Biblioteca Nacional José Martí (landets
största bibliotek), där personalen arbetade med en hemsida och där brukarna
i en audiovisuell sal kunde köpa sig
Internettillgång på några få datorer.
Men då måste man vara inskriven som
brukare av biblioteket. En dissident
skulle aldrig kunna bli inskriven. Undra
på att dissidenterna söker sig till USA:s
intressekontor kontor, där man erbjuder
tillgång till Internetdatorer. Jag träffade
en dissident i en landsortsstad som
reste de många milen till Havanna och
intressekontoret för att kunna kommunicera med utlandet. Regimen och
Castrovänner ser detta frekventerande
av intressekontoret som ett bevis för
att de oppositionella är spioner för
USA.

Folkbibliotek och oberoende
bibliotek på Kuba
Min intention var, när Lennart Wettmark
frågade om jag ville berätta i bis om min
Kubaresa, att rätt så ingående både redogöra för och analysera mina intryck
av folkbibliotek och oberoende bibliotek. Efter det har jag drabbats av sjukdom – möjligen är den relaterad till den
ansträngande Kubavistelsen. Så nu inskränker jag mig till någon sorts sammanfattning och till att bidra med ett
antal bilder.
Folkbibliotek och oberoende bibliotek besökte jag i Havanna, i Pinar del
Río (västerut), i Matanzas (vid nordkusten) och i Santa Clara (åt sydost i
förhållande till Matanzas – är ”Ches
stad”). Dessutom några oberoende bibliotek på landsbygden utanför
Matanzas och Santa Clara.

Sammanfattningsvis
folkbiblioteken:

Kort om de
biblioteken

oberoende

De oberoende biblioteken ser inte
mycket ut för världen. De största jag
såg innehöll två fulla väggar med
böcker. Det är lätt att som professionell
bibliotekarie från det i dubbel bemärkelse biblioteksrika Sverige fnysa åt de
begränsade antal hyllmeter med tämligen ostrukturerat innehåll dessa utgör.
Men jag har under min resa fått klart
för mig vilken oerhörd symbolisk betydelse de har för de människor som kämpar för att få säga och läsa det de vill.
Jag ser de oberoende biblioteken som
ett folkrörelseprojekt. Andelen fräscha
böcker är mycket större än på folkbiblioteken. Och faktiskt var ett oberoende
bibliotek det enda bibliotek på Kuba jag
besökte som hade dataregister över beståndet. Många oberoende bibliotek
ordnar aktiviteter, t ex filmvisningar för
ungdomar med diskussion efteråt. Ett
oberoende bibliotek (i Matanzas) fick
ofta besök från gymnasiet i närheten
och hade även lånat ut till folkbiblioteket.
Vill förutom denna korta information
också berätta om en säregen kvällsupplevelse på ett bibliotek i den fattiga

om

Ingen datorisering av kataloger eller
utlåning. Dock berättade man på
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Biblioteca Nacional att datorisering av
folkbiblioteken är på gång.
Mörkbrunt är verkligen en genomgående färg på möbler och kataloglådor i
alla bibliotek.
Kataloglådorna är proppfulla med slitna
katalogkort – ibland omöjliga att alls
bläddra i.
Många, många anställda. Träffade flera
vänliga och engagerade bibliotekarier.
Mängder av böcker, varav ett överskott
med revolutionärt och marxistleninistiskt innehåll. Bokbeståndet ser
genomgående slitet ut.
De flesta böcker tas inte från hyllan av
besökare/låntagare utan hämtas av bibliotekarie. Detta gäller även på barnavdelningar.
Mycket öppethållande – oftast från 9
på morgonen till 9 på kvällen.
Astrid Lindgren med flera svenska
barnbokförfattare finns. Hittade även
på några bibliotek Orwells 1984 i
kataloglådorna men provade aldrig att
beställa fram någon bok.
Inga publika datorer för besökare och
endast enstaka för personalen. På biblioteket i Santa Clara sa en bibliotekarie
som tjänat detta bibliotek i 35 år: ”Jag
har mitt Internet i huvudet”.

Barnbibliotekarier framför hyllan med bl a Astrid Lindgren. I detta rum får
barnen inte ta böckerna själva. Santa Claras bibliotek är även knutet till en
akademisk bibliotekarieutbildning. Flera av bibliotekarierna undervisar där,
bl a den som står till vänster på bilden.

bis 2004:2

stadsdelen Cerro några timmar innan
vårt flyg skulle lyfta från Kuba. Vi hade
tidigare på dagen fått en betald guidad
tur (villkor för att vi skulle bli insläppta
där) på Biblioteca Nacional José Martí,
Kubas största bibliotek inrymt i en jättebyggnad med många våningar, varav
de flesta är bokmagasin. Vi frågade om
det fanns något folkbibliotek i Cerro
eftersom vi där senare skulle säga adjö
till en av dissidenterna. Ett stadsdelsbibliotek skulle finnas i Casa de la
Cultura och jag ville gärna se hur ett
mindre folkbibliotek tog sig ut.
Jag fick hjälp att hitta till detta bibliotek av dissidentens son, som förresten
tillbringat sju av sina tjugoåtta år i fängelse. När vi väl kom fram till biblioteket
fann vi en låst dörr i ett mycket fallfärdigt kolonialhus. En svart man på trappan upplyste oss om att biblioteket var

stängt men erbjöd sig visa det, eftersom han hade nyckel. Mannen visade
sig vara nattvakt för biblioteket. Han
sov därinne på nätterna dock utan tillgång till säng, eftersom bibliotekschefen inte tillät detta. Biblioteket var
otroligt mörkt, ruffigt, dammigt och vår
guide varnade för rasrisk på vissa ställen. Han visade dock med viss stolthet
trädgården på baksidan, som var totalt
igenvuxen av bredbladiga plataner, men
säkert en gång varit mycket vacker.
Stunden där inne i biblioteket gav mig
känslan av att ha stigit in i en sorts
skräcknovell. Efter detta besök förstod
jag verkligen vilken tillgång det oberoende bibliotek, som drivs av min
ledsagares mamma (dissidenten), är i
denna stadsdel. Det är framförallt
grannskapets barn som söker sig till
hennes bokbestånd.

Man brukar beskriva Kuba som kontrasterna ö. Jag hoppas intensivt att
kontrasten förtryck och salsa ska bytas till det mindre kontrastrika frihet och
salsa.

Inger Malmström är bibliotekarie på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla
Inger Malmströms artikel bygger på
”Kuba – förtryck och salsa”skriven för
Agnebergsskolans skoltidning och mera
specifika iakttagelser kring bibliotek
skrivet direkt för bis. Artikeln har
redigerats ihop av bis redaktör.

Önskelåda på
barnavdelningen i Santa
Clara. Jag frågade vad
barnen önskar mest. Harry
Potter svarade bibliotekarien.
Vad svarar ni då, frågade jag.
Vi säger att eftersom böckerna
inte trycks på kubanska förlag
kan vi inte skaffa dem.

Oberoende bibliotek på landsbygden söder om Santa
Clara. Mannen till höger, vår guide till olika dissidenter
och en demokratikämpe, driver biblioteket på övre
bilden medan mannen till vänster förestår detta. Han
talade med stort engagemang om de homosexuellas
svåra situation på Kuba. Artikelförfattaren i mitten.
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SILCs Kubakampanj en lögn
Ingvor Karlsson, text och foto

S

ommaren 2003 var jag på Kuba och besökte då på egen hand flera
folkbibliotek i Havanna och Matanzas och ett barnbibliotek i Varadero.
Jag besökte också ett kombinerat folk- och skolbibliotek i Matanzas,
samt en fritidsgård, där det fanns ett stort bibliotek. Jag talar inte spanska och
den personal jag träffade talade inte engelska, men med parlör och kroppsspråk
förstod vi varandra. Eftersom jag trodde mig veta att Kuba är i stort behov av
böcker hade jag samlat in en mängd bilderböcker på spanska som jag skänkte
till de bibliotek jag besökte. Jag blev mottagen med översvallande tacksamhet!

Pippi Långstrump
Det som intresserade mig mest var vilka barnboksförfattare som var representerade på de offentliga biblioteken, delvis p g a den massiva kampanj som SILC bedrivit om att t ex Pippi
Långstrump och Harry Potter skulle vara förbjudna på Kuba, delvis därför att jag som barnbibliotekarie
alltid är nyfiken på vilka barnböcker som finns på biblioteken jag besöker. Jag kunde då konstatera att
Astrid Lindgren var rikligt representerad med slitna exemplar av Pippi, Emil, Mio m fl, liksom Maria
Gripe, Lennart Hellsing, Gunnel Linde osv, men även klassiska författare som A A Milne, Rudyard
Kipling och många andra. Harry Potter fanns också! Jag fotograferade interiörerna på biblioteken helt
öppet innan jag presenterat mig utan att någon personal reagerade. På biblioteken fanns datorer och
TV, men böckerna var mycket vällästa och slitna. På biblioteket på fritidsgården fanns Pippi-dockor
och Disney-figurer, men också barnbiblar i långa rader, liksom gay-tidskrifter! Vad jag reagerade mest
över var hur ett fattigt land som Kuba, tyngt av USAs handelsblockad, satsar så enormt på kultur och
utbildning för alla och hur välsorterade biblioteken trots allt är. Det som behövs är en rejäl
uppfräschning av bokbestånden, så idén att ta med böcker och skänka till biblioteken vid besök på
Kuba är mycket god, men det skall vara till de offentliga biblioteken, så att det kommer alla till godo.

SILCs kampanj
Eftersom SILCs kampanj visar sig vara lögn blir jag misstänksam gentemot all annan ”information” som sprids om Kuba.
Varför sprida rykten som vilken turist som helst kan dementera?
Den massiva propagandan från USA, som själv förbjuder Harry
Potter och censurerar ungdoms- och barnböcker med frispråkiga teman i många delstater, har bara ett syfte. Jag lyssnade på
intervjun med Ramon Colas på bokmässan, och han erkände
själv att han får pengar från USA, ”som är våra vänner”, för att
resa runt och sprida ”information” Kan man kalla det för
oberoende?

Ingvor Karlsson är barnbibliotekarie i Göteborg
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Vad BiS sade om Kuba...

P

å BiS styrelsemöte i Stockholm 16 april diskuterades reaktionerna på BiS’ uttalande i Kubafrågan på
Biblist (se Biblist arkiv på nätet). uttalandet publicerades ursprungligen i bis nr 4/03 utan att väcka några
reaktioner. Efter stadfästandet på årsmötet i mars och den därpå följande publiceringen på Biblist kom en rad
indignerade inlägg och en debattör tyckte sig äntligen fått argument för att rensa ut bis från bibliotekshyllorna. Även
en och annan medlem ställde sig frågande.
I debatten påpekade vi från BiS’ sida att vårt uttalande väl anslöt till uttalanden som Canadian Library Association,
American Library Association och till del IFLA gjort i frågan efter undersökningar, studiebesök och kontakter.
Essensen i BiS uttalandet kan sammanfattas så här med motsvarande internationella uttalanden från amerikanskt och
kanadensiskt håll:
1. Vi vänder oss mot den brist på yttrandefrihet som finns på Kuba, som i det här sammanhanget drabbar de ”oberoende biblioteken”: ”Vi menar att för en demokratisk utveckling måste rätten till en opinionsbildning, som återspeglar
olika uppfattningar inom ett land skyddas”
ALA opposed all efforts to limit access to information in Cuban libraries and urged IFLA to take action to improve
the Cuban people’s access to books and other information sources on all topics through Cuban libraries.’ The
resolution also called for ending all efforts, including U.S. Government efforts, to limit access to information in
Cuba, and called for fair U.S. postal rates to make it easier to send books to Cuba.
2. Vi vänder oss mot den starka amerikanska inblandningen på Kuba. Kubas framtid skall avgöras av kubanerna - inte
av den amerikanska regeringen. Eller för att citera kanadensiska bibliotekarieförbundet (juni 2003): CLA opposes any
foreign government attempts to undermine Cuba’s government through economic blockades, subversion, military
adventures, assassination attempts, and outside funding of political opposition through ‘civil society’ organizations.
3. Vi anser att den insats vi som svenska biblioteksarbetare kan göra är att genom kontakter/utbyte stödja, påverka och
utveckla de kubanska folkbiblioteken. Det står självklart var och en fritt att stödja de oberoende biblioteken, men
donerade böcker verkar ha större chans att nå kubanerna genom de välbesökta, men fattiga folkbiblioteken, som
tacksamt tar emot bokgåvor.
ALA and IFLA members and staff confirmed in discussions with the Cuban dissidents who opened private libraries,
that these individuals did not consider themselves librarians, but described themselves as ”political dissidents”.
4. Vi anser - i likhet med i stort sett alla länder i världen - att blockaden skall upphöra, bl a därför att den hämmar ett fritt
informationsutbyte.
På styrelsemötet i april ansåg vi oss inte ha någon anledning att i sak revidera vår uttryckta ståndpunkt. Däremot
ansåg vi att vi tydligare borde ha tagit avstånd mot de hårda fängelsedomarna. Även om kubanerna med rätta kan
uppleva en nära-kriget-situation så bör BiS principiellt försvara yttrandefrihet och andra traditionellt demokratiska
inslag som oppositionella bör ha tillgång till i alla samhällen - liksom vi försvarar de kubanska välfärdsambitionerna och
kubanernas rätt att själva bestämma sin politiska framtid utan USAs inblandning,
Vår främsta insats är dock inte våra styrelseuttalanden, utan att vi upprätthåller en diskussion i frågan!

Lennart Wettmark

Engelska citaten hämtade ur ALA Midwinter Meeting International Relations Committee and Intellectual Freedom Committee’s Report on Cuba: http://www.ala.org/ala/pr2004/prjan2004/alacounciladopts.htm
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”Från Johnnys besök
minns jag bäst hur
intressant det var med
mötet mellan honom
och kamraterna från
Bolivia och Brasilien på
Social Forum i
Stockholm. Jag tror att
Sydafrika och Brasilien
t.ex. kanske kunde ha
nytta av att titta på hur
kåkstäder respektive
favelor fungerar och
jämföra. Och från
Bolivia kunde man,
liksom vi här i Sverige,
lära av kampen mot
multinationella bolag
och privatiseringen av
vatten osv.”
Maud Hell i ett brev 24
maj 2004

Johnny Jacobs, aktiv BiS-kontakt och bibliotekschef från Kapstaden, besökte under en vecka i vår Stockholm
och Karlstad. Här på bild på tisdagskvällens program på Världsbiblioteket Barnängen tillsammans med
Lena Lundgren, som lagt upp hans ambitiösa veckoprogram. Foto: Karin Westerlund
”

Vredendal
Mobile library

Zukie Jafta från Östra Kapprovinsen och Whisky Monama från
Soweto var båda aktiva i Sydafrikaprojektet. Båda går sedan i
januari en 18 månaders projektledarekurs i Göteborg i Globalakademiens regi! Foto: Eva Ramqvist
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BiS har en solidaritetsfond, Södra Afrika-fonden, som i
huvudsak bygger på insamlade medel och donationer
från främst BiS-medlemmar. Vi har tidigare använt pengar
därifrån för att köpa och dela ut Gunilla Lundgrens och
Kerstin Gidfors bok om Nelson Mandela på engelska till
bibliotek i Sydafrika.
Vi har i år mer eller mindre tömt fonden genom att skicka
10.000 SEK till June Baatjes bokbussprojekt. June har
varit en av de mest engagerade deltagarna i BiS’
skolbiblioteksprojekt och är nu IFLA-representant för
Afrika i dess mobile library sector. Hon har ”hittat” och
satt i stånd en avställd bokbuss från en tidigare japansk
donation, men saknade medel för att fylla den med
böcker. Pengarna från oss kommer hon att använda till
att köpa böcker på afrikaans, som är modersmålet för
”färgade” i Västra Kap-provinsen.”The service is a library for schools as well as a mobile service to the
rural schools who are very,very far from the nearest
town”, skriver June i ett brev. Hon kommer att presentera sitt projekt på IFLA-mötet i Buenos Aires.
Det dyker upp nya angelägna ändamål för insamlade
pengar så alla bidrag till fonden är mycket välkomna och
hamnar - vågar vi påstå - tryggt på rätt ställen. Bidra
genom att använda BiS postgironummer 335316-6 och
ange att det gäller Södra Afrika-fonden eller kontakta
föreningens kassör Karin Fagerberg 08-6595289
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Att bygga bibliotek utan murar
Shiraz Durrani och Elizabeth Smallwood

1

Biblioteksverksamheten i England befinner sig i en kris. I Londonförorten Merton
försöker man som ett svar göra biblioteken angelägna för grupper som lätt blir
exkluderade i det traditionella biblioteket. Hur man planlägger det arbetet beskriver två
bibliotekarier i Merton i den här artikeln.

P

ublic service-verksamheten grundas ofta på myter
som antar verklighetens skepnad, inte bara i allmän
hetens tankar utan också bland ”insiders” och personal som planerar och tillhandahåller servicen. En sådan
myt inom brittisk folkbiblioteksservice är att biblioteken är
”öppna för alla”. På ett ytligt plan är detta sant. När biblioteksdörrarna en gång har öppnats, lyder argumentet, är de öppna
för alla eftersom de enligt lag ska ”erbjuda en mångsidig
och effektiv biblioteksservice till alla som önskar bruka den”2
Det passar många inom yrket att upprätthålla denna ”öppna
för alla”-myt eftersom den nuvarande servicen är deras egen
skapelse och motsvarar deras ideologiska och politiska tankar. Det ligger inte i deras intresse att förändra den på något
genomgripande sätt.
Men allt står inte väl till bakom fasaden hos en självbelåten biblioteksvärld. Flera rapporter pekar på den inbyggda
orättvisan och ojämlikheten i den service man levererar till
en allmänhet vars behov ofta inte är undersökta eller kända.
I den här artikeln ska vi kort titta på några rapporter om de
allmänna bibliotekens status och därefter undersöka några
krav på förändring. Vi avslutar med några aspekter av Merton Library and Heritage Service (MLHS), som med sitt
innovativa förhållningssätt försöker placera biblioteken i
hjärtat av samhället.
På senare år har det kommit ett antal rapporter som pekar
på det faktum att de allmänna biblioteken inte tillmötesgår
behoven hos alla människor i sina områden. Audit-kommissionen (2003) fann att ”traditionell biblioteksservice befinner sig i nedgång”. Dess slutsats blev att ”biblioteken har
en viktig plats i människors hjärtan men håller på att förlora
sin plats i deras liv.” En kort blick på några nya rapporter
hjälper till att tydliggöra situationen.
Public Libraries, Ethnic Diversity and Citizenship (Roach
& Morrison, 1998)
Detta forskningsprojekt var ”det första större nationella
forskningsarbetet om allmänna bibliotek och etniska minoriteter”. I sin forskning ”för att undersöka hur biblioteken
har hanterat frågan om etnisk mångfald” drar de slutsatsen
att ”den allmänna biblioteksservicen ännu inte helt har lyckats engagera etniskt blandade samhällen”.
Open to All? (Resource, 2000) undersökte tillgången på
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allmänna bibliotek och ställde den grundläggande frågan:
var de allmänna biblioteken öppna för alla, så som man vanligen antog? Rapporten sammanfattade: ”De allmänna bibliotekens 150-åriga historia avslöjar att de brittiska bibliotekens förhållningssätt till frågan om social inkludering
har varit svagt och grundat på frivillighet. Grundinställningen
hos biblioteken fortsätter att baseras på idén om att utveckla
allmän tillgång till en service som i huvudsak återspeglar
värderingarna hos vit, engelsk medelklass. De försök som
gjordes att bryta sig ut ur denna form, som t ex ”community
librarianship” på 1970- och 1980-talet, har återförts till huvudfåran. Försök med service riktad till utestängda grupper blir
fläckvisa, ojämna och är ofta tidsbegränsade”.
Building Better Library Services (2002). Denna rapport
från Audit-kommissionen visade att biblioteksbesöken sedan 1992 har minskat med 17% och boklånen med nästan en
fjärdedel. 23% färre personer lånar böcker än för tre år sedan; andelen regelbundna biblioteksanvändare under 55 år
minskar.
Overdue (Leadbeater, 2003). The Laser Foundation Report
säger att ”Storbritanniens allmänna bibliotek befinner sig i
en allvarlig situation … uppgiften att ändra biblioteken börjar med de personer som driver dem. Biblioteken kommer att
få mer resurser bara om de själva hjälper till med förändringen”.
Report on Race Equality (Audit Commission, 2004). Rapporterar om en studie av hur offentliga organisationer, inklusive lokala myndigheter, sköter sina skyldigheter enligt Race Relations (Amendment) Act, 2000. Man hävdar att
många institutioner missar ett värdefullt tillfälle att förbättra
servicen genom att möta behoven i de mångkulturella samhällena. Resultat från studien tyder på att det trycks för
mycket på processer och inte tillräckligt på konkreta resultat.

Krafter för förändring
Ett antal krafter på internationell, nationell och lokal nivå
tvingar de allmänna biblioteken att förändras (3). Dessa innefattar:
På den internationella nivån leder företagens globalisebis 2004:2

ring den nuvarande världsomspännande trenden mot ett
globalt ekonomiskt system som domineras av
supranationella handels- och bankinstitutioner som inte
behöver stå till svars inför demokratiska processer eller
nationella regeringar4 Ett nyckelverktyg för att uppnå detta
är World Trade Organization (WTO), som snabbt håller på
att antaga rollen av global regering. WTO:s centrala
verksamhetsprincip är att kommersiella intressen ska ha
företräde framför alla andra. Dessa kommersiella intressen,
i kombination med snabba förändringar inom informationsoch kommunikationstekniken, tvingar de allmänna biblioteken att förändras.
På lokal nivå drivs kraven på förändring fram av ett antal
initiativ, inklusive The Comprehensive Performance Assessment and Equalitites Standard for Local Authorities.
Inom bibliotekssektorn själv förväntas eller krävs förändring genom följande initiativ:
Building Better Libraries (Auditkommissionens rapport)
Public Library Position Statement
(DCMS (5) requirement)
Comprehensive & Efficient
(Standards) – DCMS
Framework for the Future
(DCMS)
Libraries for All (DCMS)
People’s Network Programme

Att riva murarna – en fallstudie från Merton
1998-99 företog Merton Library and Heritage Service
(MLHS) en översyn av sin service i ett gemensamt projekt
som inkluderade politiker, personal och medborgare. Syftet
var att göra verksamheten bättre rustad att möta nya och
icke uppfyllda behov i en miljö som förändrades socialt,
politiskt och ekonomiskt. Den första kvalitetsförändringen
introducerades år 2000 med en ny personalstruktur. Denna
utvecklades vidare i 2003 års struktur.
Dessa förändringar inkluderar ett antal utmaningar som
belyses i första delen av artikeln. Själva modellen är dynamisk eftersom det förutsätts att den kommer att fortsätta att
utvecklas på basis av erfarenhet och för att möta nya
utmaningar. Emellertid har den redan givit upphov till ett
antal viktiga innovationer som pekar mot utvecklandet av
en ny modell för biblioteksservice.
Personalstrukturen från 2003 användes för att handskas
med några utmaningar som kommit upp genom 2000 års
struktur. Den påverkades av ett antal prioriteringar och principer, inklusive behovet att uppfylla kraven från DCMS:s
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Framework for the Future (2003). Målet var att skapa en ”balanserad” struktur som skulle lösa ett antal motsägelser i den
brittiska biblioteksvärlden, varav den viktigaste är att upprätthålla en traditionell byggnadsbaserad verksamhet samtidigt som man utvecklar servicen i nya riktningar och vänder
sig till dem som inte utnyttjar den.
Huvudpunkterna är:
1. Utveckla en ”behovsgrundad” service där man satsar resurser (personal, mediaanslag etc) där behoven är störst eller inte uppfyllda.
2. Formulera en policy – för att fylla det policy-tomrum som
har gjort det svårt att arbeta med budget, tjänster, jämlikhet
etc eftersom det inte har funnits några tydliga, konsekventa
och sammanhängande skrivna riktlinjer för vad vi skulle göra.
3. Fokus på ”performance management” – för att säkra att
policyn, när den väl formulerats, implementeras och att åtgärder vidtages om den inte följs.
4. Personalstrukturen består av två delar: Innovations and
Development och Operations and Performance Management,
vilket gör det möjligt att göra förbättringar i den befintliga
verksamheten samtidigt som man utvecklar nya tjänster.
5. Ett antal nya tjänster för att skapa ett nytt förhållningssätt
till nya utmaningar. Dessa innefattar:
· ”Innovations & Development Manager”: ska säkerställa
att nya idéer och kreativitet används för att utveckla verksamheten. Det blir på så sätt en parallell struktur till ”Operations & Performance”, vilket minskar spänningen mellan ”traditionell biblioteksverksamhet” och ”utveckling genom förnyelse”.
· ”Equality, Policy & Research Officer” – ska säkerställa (1)
att jämlikhet är grunden i vårt arbete, (2) att allting vi gör
grundas på vår policy. Detta ska göra det lättare att uppfylla
behovet att jämlikhet ska genomsyra allt, vilket inte kunde
uppnås genom det föregående systemet (med ett ”Equal
Access”-kostnadsställe).
· ”Operations & Performance Manager” (med stöd av
”Libraries Performance Manager” and ”Libraries Operations
Manager”) – ska säkerställa att den ”traditionella” verksamheten drivs effektivt med så hög kvalitetsnivå som möjligt
vid ALLA bibliotek. Ska också säkerställa att de nya tjänster
som utvecklats inom avdelningen för Innovation &
Development införlivas som del av den ”normala” biblioteksservicen.
· Två tjänster som ”Service Development Manager” för att
säkerställa att service inom följande områden inte bara upprätthålls utan också utvecklas, i takt med nya behov och
krav: service till unga människor och tjänster förknippade
med informellt lärande och IKT.
· ”Officer, Innovations Project” – ska erbjuda stöd och utveckling för att driva förnyelseprojekten.
· ”Youth Library Development Officer” – en tjänst i samarbete med Merton’s Youth Service. Detta är ett försök att få in
nya kunskaper i ungdomsarbetet på biblioteken samtidigt
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som man konsoliderar en ny samverkan med Youth Service,
som ett sätt att erbjuda ungdomar en enhetlig kommunal
service.
· ”Officer, Services to Older People” – en tjänst i samarbete
med Merton’s Chief Executive’s Department and the Merton Association of Pensioners. Ett nytt samarbete för att
utveckla service till äldre, inklusive att implementera den
handlingsplan som utvecklats som en del av den kommunala översynen av service till äldre.
· Flera nya, externt finansierade, projektledartjänster.

Förnyelseprojekt
Syftet med förnyelsearbetet är därför att ha ett målinriktat
förhållningssätt för att utveckla bibliotekstjänster, grundade på behov, vilka sedan kan införlivas med det vanliga
serviceutbudet. Ett sådant förhållningssätt är en grundläggande del av den nya personalstrukturen, som i hög grad
har ”policy and performance management” som sin ryggrad. Genom den här strukturen har MLHS som mål att jämlikhet ska bli en del av hela verksamheten och att erbjuda en
biblioteksservice som kan motsvara nuvarande och kommande behov.

Behovsgrundad service
Huvudpunkten är att utveckla en service grundad på behov. För detta har vi utvecklat ett antal strategiska samarbeten, vilket gör det möjligt för oss att få in nya kunskaper
i vår verksamhet och att fokusera på vad vi uppfattar som
de viktigaste behoven i Merton vid en viss tidpunkt. Utvecklingen av förnyelseprojekten är alltså ett svar på behovet av förändring på flera nivåer. Syftet med den nya
personalstrukturen var att:
· Svara mot behov i samhället
· Få jämlikhet att genomsyra hela verksamheten
· Utveckla nya kunskaper inom vår verksamhet

Förhållningssätt
MLHS saknar skrivna måldokument, vilket resulterar i olika
praktik på olika ställen. Syftet med vår inriktning på policies
är att åtgärda denna brist genom att tillhandahålla målformuleringar som leder till enhetlig service, både vad gäller
utformning och kostnader.
· MLHS har utvecklat en policy för Libraries Equalitities
· Enats om att utvecklingsområden detta år är: Bestånd/
Media-anslag, ”kundvård”, service till unga.

Aktiva i ungdomsbiblioteksprojektet:

Avdelningen för förnyelse och utveckling organiserades
därför med dessa mål i åtanke:
· Att se till att ett jämlikhetsperspektiv införs i verksamheten
något som kommer att genomföras av avdelningen för ”Operations and performance.”
· Att utveckla nya tjänster och nå ut till marginaliserade
grupper med hjälp av ett program med förnyelseprojekt riktat mot särskilda grupper
· Att utveckla service som stödjer de nya tjänsterna
· Att säkerställa att chefer och personal på alla nivåer och
platser tar ansvar för service till alla grupper och samhällen
inom sitt upptagningsområde.
· Vi är medvetna om att biblioteksservicen behöver utvecklas och nå ut till många olika grupper av människor. Samtidigt tillåter budgetrestriktioner inte att vi utökar vår verksamhet. Vår lösning har blivit att skaffa ett antal samarbetspartners, vilket ger oss möjlighet att inrikta oss på några
nyckelgrupper, med hjälp av en hängiven personal, och utveckla nya tjänster för dessa grupper. Personalen betalas
helt eller delvis av våra partners.
Vi inriktar oss alltså på ålder. Målet är att försäkra oss om
att alla aspekter av jämlikhet kommer upp inom varje åldersgrupp, t ex etnicitet, handikapp och kön. Genom att tillämpa
detta förhållningssätt känner vi att vi bidrager till jämvikten

Foto: Anthony Hopkins

Victor Kyufulena
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i samhället och minskar de spänningar som kan uppstå när
medborgarna i ett samhälle känner att resurser omfördelas
till service i ett begränsat område. Med ett behovsgrundat
förhållningssätt vill vi säkerställa att våra begränsade resurser riktas så att de motsvarar nuvarande och potentiella
brukares behov.
Vi har etablerat en ”förnyelseenhet” som inrymmer alla
förnyelseprojekten. Den inkluderar också ett ”Youth Space”
där ungdomar framställer tidskrifter, har musik- och
mediaworkshops etc. För personalens kompetensutveckling
kommer vi att inrätta en personalutvecklingsenhet och att
ordna regelbundna ”idéfora”.
Projektarbete
För att få till stånd förändring och utveckling i verksamheten beslöt vi att arbeta med projekt. Vi har alltså organiserat
ett antal ”förnyelseprojekt”. Arbete i projektform innebär
flera fördelar, t ex:
· Tillåter risktagande
· Kan upphöra om de inte motsvarar kraven
· Kan införlivas med den vanliga verksamheten om den blir
framgångsrik
· Kan utveckla nya samarbetsformer
· Kan generera nya resurser
· Kan bidraga till att biblioteken knyts till sektorer av samhället som inte utnyttjar deras tjänster
· Kan utveckla nya kunskaper/förmågor hos personalen
· Säkerställer att jämlikhet blir en integrerad del av nya tjänster, inte något som kopplas på i efterhand
Förnyelseprojekt
Nedan följer information om de olika förnyelseprojekt som
bedrivs för närvarande:
Service till äldre

Sophie Mauger
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För att uppfylla Best Value Review of Opportunities for Older
People har MLHS gått samman med Chief Executive’s Department och Mertons pensionärsförening för att inrätta en
tjänst som chef för service till äldre. Innehavaren av tjänsten ska arbeta 50% med att utveckla biblioteksservice till
äldre och 50% med översyn av handlingsplanen för service
till äldre. En del av arbetet kommer att bestå i att stödja
”Senior Merton”-gruppen och att arbeta för Mertons pensionärsförening. Tjänsten administreras av MLHS.
Ungdomsbiblioteksprojektet
I enlighet med den gemensamma fokuseringen på ungdomar, liksom som en följd av slutsatsen från Audit-kommissionen att ungdomar i allt mindre grad utnyttjar biblioteken
(Building Better Library Services, 2002), har MLHS erkänt
behovet att utveckla mer relevanta bibliotekstjänster för
ungdomar. Några av dessa är produktionen av ”Merton
Sense”, en tidskrift för och av ungdomar, inrättandet av
”Library Youth Forum” och etablerandet av ”Youth Space”
inom förnyelseavdelningen.
Välkommen till ditt bibliotek (att utveckla servicen för
flyktingar och asylsökande)
MLHS är en av fem Londonstadsdelar som ingår i Välkommen till ditt bibliotek, ett projekt grundat av Paul Hamlynstiftelsen och drivet av London Libraries Development
Agency. Projektets syfte är att utveckla nya, och förbättra
redan existerande, tjänster till flyktingar och asylsökande.
Merton har en halvtidstjänst. Projektet grundas på Merton’s
service, vilken belönades med ”Libraries Change Lives”priset 2001.
Commonside Open Learning Centre
Commonside Open Learning Centre är baserat i Pollards Hill
Library och bekostas av New Opportunities Fund. Syftet är
att uppmuntra vuxna från lokalsamhället att studera med

Amie Russell
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hjälp av IKT. Särskild vikt läggs vid att förbättra
tillgängligheten för missgynnade grupper och för dem som,
på grund av olika hinder, traditionellt inte har utnyttjat möjligheten att utbilda sig. Målgrupper är ensamstående föräldrar, äldre personer och boende i Pollards Hill, Figges Marsh
och Longthornton.
Lending Time Project
Merton är en av sex myndigheter i landet som ingår i Lending Time Pilot-projektet. Detta finansieras av DCMS och
inrikesdepartementets Active Community Unit och leds av
Community Service Volunteers (CVS). Syftet är att använda
frivilligarbetare för att tillföra mer värde till biblioteksverksamheten och hjälpa oss att erbjuda nya och innovativa
tjänser.
Quality Leaders Project (ungdomar)
Paul Hamlyn Foundation har bidragit med £180 000 och
National Youth Agency med £20 000 till Merton Library and
Heritage Service och styrgruppen för Quality Leaders Project
(QLP) för utveckling av nya tjänster till ungdomar, med
särskild tonvikt på unga flyktingar och asylsökande.
Ungdomsprojektet QLP kommer att ändra inriktningen på
biblioteksservicen så att ungdomarna själva får bestämma
vilka tjänster de behöver. På så sätt kommer service till ungdomar blir mainstream. QLP-Y-modellen, som grundas på
idén om ”management development through service
development”, kommer att ge bibliotekspersonalen nya kunskaper så att den kan utveckla och tillhandahålla nya,
innovativa tjänster. Merton kommer som en av sju myndigheter att deltaga i en ungdomsorienterad del av projektet
(QLP-Y), som startade i december 2003. Mer upplysningar
om QLP finns på http://www.seapn.org.k/qlp.html
Sammanfattning
Att det finns behov av förändring inom de offentliga biblioteken har erkänts på lokal och central beslutsnivå sedan en

Shiraz Durrani
BiS-gäst på mässan

tid tillbaka. Det accepteras nu i allt högre utsträckning inom
biblioteksvärlden själv. Det viktigaste behovet är att bygga
upp bibliotek som verkligen är ”öppna för alla”. Det finns en
pågående debatt om vad bibliotek egentligen är och om hur
man bäst bygger upp relevanta offentliga bibliotek som
motsvarar behoven hos alla grupper och individer, som behöver deras tjänster. Under senare år har ett antal sätt prövats inom olika myndigheter. Exemplet Merton kombinerar
ett starkt teoretiskt förhållningssätt med innovativ praktik,
baserad på principer om jämlikhet och social rättvisa. Under
en tidsrymd av ungefär fem år har flera större förändringar
ägt rum i MLHS. Dessa har lagt grunden till en ny, individorienterad service som gör det möjligt att utveckla ett nytt,
relevant sätt att tillhandahålla en biblioteksservice, som
motsvarar människors behov på 2000-talet.

En alienerande kultur
Statistik visar att människor från övre medel- och medelklassen är de som oftast utnyttjar biblioteken. Varierande
nivåer av biblioteksnyttjande har förklarats med det faktum
att ”icke-brukare från arbetarklassen … pekar på de allmänna
bibliotekens institutionskultur som ett hinder för nyttjande
… För många förknippas allmänna bibliotek fortfarande med
en akademisk, vit medelklasskultur som är alienerande för
missgynnade människor”.
House of Commons. Session 1999-2000. Culture, Media and Sports
Committee. Sixth Report

Översättning: Berith Backlund
1) De åsikter som framförs i artikeln är författarnas, inte
nödvändigtvis MLHS:s
2) The Public Libraries and Museums Act 1964
3) Fler detaljer om dessa förändringskrafter finns i Durranis
powerpointpresentation (2004) ”The changing world of
public service” på http://www.seapn.org.uk/qlp.html
4) Källa: http://www.ifg.org/index.htm

De senaste tio åren har en företagsstyrd globalisering skapat en massiv förflyttning av kapital och
arbete över världen. Det har fått viktiga sociala konsekvenser på nationell och lokal nivå. Det har
också påverkat biblioteken, som måste se till att deras resurser och service görs tillgängliga för alla
på ett socialt rättvist och jämlikt sätt.
Många bibliotek har, istället för att skapa nya modeller den nya situationen, accepterat mycket av
den ojämlikhet som finns i den företagsstyrda globaliseringen; den ojämlikhet i fråga om ekonomiska tillgångar, resurser och makt som finns i samhället återfinns också på biblioteken när det
gäller hur resurser utnyttjas och service tillhandahålls.
I London Borough of Merton har en innovativ biblioteksservice utvecklats, som har sin utgångspunkt i dess invånares behov. Målmedvetet har en service riktat in sig på ungdomars, äldres,
flyktingars, asylsökandes, svartas och etniska minoritetsgruppers behov.
Shiraz Durrani är kenyansk bibliotekarie som lever i exil i Storbritannien och arbetar som Innovation and Development Manager för biblioteksservicen i Merton, där han har möjlighet att genomföra idéer från forskningsprogrammet Open for All? The Public Library and Social Exclusion, i vilket
han deltog. Han presenterar dem på BiS’ rättviseseminarium på Årets Bok- och Biblioteksmässa.
The struggle to ensure equal library rights for all; A challenge to librarians ( bis seminar The Fair
Library VII) Torsdag 23 sept kl 10
Programmet på engelska
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Tankar från
Nord
och
Syd om social
utestängning och
bibliotek
bis efterlyste i april synpunkter på social utestängning på
den progressiva internationella e-postlistan Lib-plic (se
BiS hemsida!) F n finns ett trettiotal medlemmar från olika
delar av världen. Det här är några (redigerade) inlägg från
engelsk, argentinsk och amerikansk horisont:
Martyn Lowe (martynlowe@usa.net) från London
påpekar att i London måste all samhällsinformation ges
ut på ett dussintal språk. Hur många bibliotek gör det i
mångkulturella områden? Och hur många bibliotek
anstränger sig om att leta fram nätbaserade ordböcker
och översättningstjänster?
”När det gäller social utestängning tänker jag dock i första
hand hur rättvist vi hanterar de hemlösa uteliggarna
informationsbehov. Det riktiga genombrottet skulle
bibliotek få om man hade samarbete med ett socialarbetarteam, som både skulle kunna utbilda de biblioteksanställda och också kunna ha någon sorts fältkontor på
biblioteket.
Min andra tanke gäller analfabetism bland vuxna: Jag
möter då och då i biblioteket människor som har stora
problem för att de i vuxen ålder inte kan läsa. Detsamma
gäller alla dem som är dåliga på engelska och inte klarar av
att på egen hand skicka e-post till sina vänner eller sin
familj.”
Edgardo Civallero, bibliotekarie från Argentina,
(edgardo_civallero@yahoo.com.ar) arbetar med
ursprungsbefolkning, bönder och bybor. Han skriver:
”Tillgången till information (VIKTIG information som den
medicinska och vetenskapliga) är begränsad i hela
världen, men här i Sydamerika tycker vi att det är än värre.
Dyra avgifter måste betalas om universiteten skall kunna
få tillgång till de viktiga databaserade informationsbis 2004:2

källorna och mycket pengar ”slösas” på vetenskapliga
publikationer. Trots det kan inte en massa universitet och
folk som arbetar eller studerar där köpa den här informationen. Vi får behålla vår underutvecklingsstämpel. Ett
land utan kontroll av strategisk information kan inte lösa
sina grundläggande problem inom hälso-, miljö- och
jordbrukssektorn.
Som punkt ett kan jag alltså skriva att hela nationer i
tredje världen är utestängda från information, eftersom
den riktigt viktiga information säljs och det till ett högt
pris bortom vår förmåga att betala.
På en lägre nivå, och jag tänker då på folkbibliotek, är de
utestängda också ofantligt många. Analfabetism är
utbredd på min kontinent, liksom i så många andra delar
av världen. Och även om man arbetar med att utveckla
muntliga/hörbaserade system för att överföra information
där analfabetism är stor eller den muntliga traditionen
stark, så finns det ändå inte tillräckligt många bibliotek
med den sortens utrustning eller utarbetade program.
Folkbiblioteken i min region är fattiga, stöds inte av staten
och följaktligen finns där inga resurser inklusive böcker så folk kan inte läsa.
Det är ekonomisk utestängning, men om du letar efter
andra sorters utestängning så hittar du dem lätt här:
etnisk utestängning baserad på din hudfärg, språklig
utestängning av dem som talar ett indian- eller minoritetsspråk och inte kan läsa tillräckligt bra på spanska eller
portugisiska. Men det finns också yrkesbaserad utestängning: de flesta universitetsbibliotek är bara tillgängliga för
yrkesverksamma eller studenter. Det finns utestängning
byggd på kön, ålder… Listan kan göras lång.
Vad kan man då göra? Jag tror att biblioteken i en massa
länder drömmer om den ”digitala eran”. De har glömt att
vårt yrke i grunden handlar om SERVICE - att förse var
och en med information, oavsett form, på varje tänkbart
sätt. Men alla är idag så fångade och trollbundna av det
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’mirakel’ som digitala nätverk och digitala bibliotek,
optiska minnen och CDs osv utgör. Och de har glömt att
information är en allmän nyttighet som tillhör mänskligheten. Den kan inte säljas. Men när nu en del sålt naturen
(en annan allmän nyttighet) så tror jag att nästa steg i vårt
kapitalistiska samhälle är att göra vårt minne till salu.
Vi måste komma ihåg vårt yrkes ursprung och vilka vi är.
Kanske kan vi starta om!”
Martyn Lowe undrar i sitt svar om det inte kan finnas
organisationer som skulle kunna ställa upp ekonomiskt
för att subventionera olika sorters databaser. Kanske
skulle man kunna inrätta en internationell stiftelse som
skulle kunna betala för databaser till bibliotek i fattiga
områden eller i konflikthärdar.
Edgardo Civallero:
Det är nog en bra idé, men alla dessa problem vi ser
dagligen på våra gator är symptom på en mycket allvarlig
sjukdom i vår värld, i vår utbildning, i våra liv.
Jag tror att vi måste bekämpa den sjukdomen direkt (inte
dess ”små” symptom). Vi måste gå till roten. Om vi inte
gör det så kanske sjukdomen inte påverkar så mycket
idag, men kommer helt säkert att göra det i morgon. Jag
menar bara: ge inte fisk till folket. Lär dom att fiska. Bidrag
till universiteten är visst en bra idé och kommer säkert att
göra nytta, men det kommer att skapa ett beroende av
internationella (troligen amerikanska och europeiska)
stiftelser. Men vi måste sträva mot att varje land skall
kunna få fram sina egna resurser. Med ett bidragssystem
skulle vi acceptera etablissemanget och det sjuka systemet och vi skulle söka en halvdan lösning som skulle öka
vårt beroende. Vi måste understödja gräsrotsutveckling
och vi måste kämpa mot dessa informationssystem .
Martyns idé är bra, men om vi kunde vända på den skulle
den bli ännu bättre; en fond som skulle kunna investera i
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bokproduktion i små länder, t ex. Eller på universiteten.
Tänk dej det, Tredje världens egen produktion: våra
erfarenheter speglade i böcker, på vårt eget språk.”
Elaine Harger, skolbibliotekarie i New York
(eharger@agoron.net):
”Martyns och Elgardos inlägg får mej att tänka på en
grupp som kanske inte är direkt utestängd, men heller inte
”inkluderad”, nämligen de som inte talar engelska. Mitt
bibliotek ligger i ett område med stor spanskspråkig
invandrad befolkning, men också andra invandrare. Visst
har jag många böcker på spanska och samarbetar med
lärare i de tvåspråkiga programmen, bidrar med biblioteksterminologi på båda språken, men faktum kvarstår att jag
inte talar spanska, vilket gör det svårt för mig att kommunicera med föräldrarna. Jag har ofta saknat det och
förebrått mej för att jag inte tagit mej tid att lära mig ett
andra språk. Jag låter inte det problemet hindra biblioteksservicen, men att bara kunna ett språk är verkligen ett
tillkortakommande på en basal nivå.
Den större fråga som Martyn och Elgardo tar upp hör
förstås också ihop med mitt lilla bibliotek. Vilket privilegium har mitt bibliotek bara av att finnas i USA? Avslöjar
mitt bibliotek för eleverna vilket privilegium vi har av att
vara i USA? Ibland, men inte så mycket som jag som
progressiv bibliotekarie skulle vilja. Och varför inte det?
På grund av prioriteringar i skolan och läroplanen och
brist på information lämplig för den här åldersgruppen.
Vad avslöjar mitt bibliotek om den riktiga världen?
Ganska litet, men med dessa frågor i bakhuvudet skall jag
börja tänka på vad som kan göras!”
Översättning: Lennart Wettmark
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Peter Singer
En värld : globaliseringens etik
Stockholm : Thales, 2003

D

en amerikanske filosofiprofessorn (född i
Australien) Peter Singer har retat Bush-adminis
trationen i USA med sina provokativa uttalanden.
I boken om ”globaliseringens etik” kritiserar han USA:s
anfall mot Irak, bl.a. för att det ställt FN i ”skamvrån”. USA
har här medvetet gått förbi den enda organisation som
skulle kunna samla alla världens länder till gemensamma
beslut i globala frågor.
Han pekar på att detta också är Bushadministrationens
medvetna politik. I ett förord till den nya svenska upplagan 2003 skriver han att ett etiskt perspektiv på den
globala utvecklingen är nödvändigt. En av Bushs rådgivare, Richard Perle, har sagt att han hoppades att Sadaam
Husseins fall skulle dra ”Förenta nationerna med sig” (The
Spectator, 22 mars 2003).
En annan rådgivare, William Kristol, har förfäktat idén
om ”Pax Americana”, en ny världsordning med USA som
världspolis. I boken The war over Iraq skriver han att: ”vi
ämnar argumentera för och understödja amerikanskt
globalt ledarskap”. USA:s nya världsordning skulle, helt
enligt amerikanska konstitutionen och författarna Kristol
och Lawrence Kaplan, enbart stödja ”sunda principer och
höga ideal”, vilket Singer finner vara en självmotsägelse. (Det kan knappast vara en globalt ”sund princip” att ett land
ska stå för säkerheten i hela världen, att både vara åklagare, domare och rättskipare.)
Det faktum att USA vägrat skriva under Kyotoprotokollet, liksom den nya internationella brottsmålstribunalens
stadgar i Haag rimmar dåligt med utfästelserna om ”sunda principer och höga ideal” menar Singer. I själva verket gör
alla de utsläpp från t.ex. amerikanska ”stadsjeepar” i världens storstäder större skada för världen och dess miljö än de
spektakulära självmordsplanen 11 september. Men detta blundar man för i Washington, skriver Singer. Att sätta George
Bush (senior så väl som junior), som uttryckligt sagt att de bara vill gynna ”amerikanska intressen”, till ”världens
härskare” är enligt Singer som att sätta bocken till trädgårdsmästare.
Singer diskuterar också internationell rätt, och det nödvändiga i att se bort från nationella intressen, t.ex. för att
förhindra en ny kärnvapenkatastrof. Förvandlingen av vår planet till en värld ställer, enligt Peter Singer, oss inför helt
nya, maktpåliggande, utmaningar.

Mats Myrstener

”Inför det förestående valet, vill Bush dra åt tumskruvarna ytterligare. Förra veckan släppte regeringen sin sedan
länge aviserade 500-sidiga plan för att avsätta Castros ’uttjänta regim” för att citera biträdande utrikesministern
Robert Noriega. Vi kommer att anslå 59 miljoner dollar de närmaste två åren för att hjälpa till att åstadkomma ett
regeringsskifte på Kuba att jämföra med nuvarande sju miljoner dollar per år”
Ur artikeln Senseless Crackdown on Cuba av Douglas Starr, co-director of the Knight Center for Science and Medical Journalism at the
Boston University College of Communication. 12 maj 2004 i Boston Globe
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Två BiS-remisser i vår
”Förr i tiden” innebar remisskrivandet i BiS helgsamlingar någonstans i Sverige inom
lagomt avstånd från en järnvägsstation. Sedan följde intensiva diskussioner i grupper
och plenum. Avbrutet av mat och dryck kom såsmåningom ett förslag som granskades
och reviderades och som regel på söndagseftermiddagen antogs av en utmattad samling
biblioteksarbetare.
Skall BiS yttra sig nuförtiden ges ett uppdrag åt någon medlem att ta fram ett förslag
som sedan i styrelsen diskuteras via e-post för att sen antas när alla invändningar och
synpunkter beaktats. Så har det gått till när styrelsen diskuterat några viktiga
utredningar i vår.
Föreningen Bibliotek i Samhälle
c/o Karin Fagerberg
Lyckebyvägen 42 2 tr
121 52 Johanneshov

2004-05-23
Till
Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet KB - ett nav i kunskapssamhället SOU 2003:129
Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) yttrar sig härmed över betänkandet KB - ett nav i kunskapssamhället, SOU
2003:129. Föreningen har valt att enbart lämna synpunkter på kapitel 7 Informationsförsörjning till utbildning och
forskning - samordning och utveckling och på kapitel 8.3 Utbildning och forskning inom biblioteks- och
informationsvetenskap m.m.
7.1
Sverige - en kunskapsnation och ett IT-land
I detta inledande kapitel slås fast att det är angeläget att ”informationsförsörjningen till utbildning och forskning i hela
landet blir god och likvärdig” (vår kursivering). Vi vill också lägga till ”och till alla grupper av människor” (efter
”landet”). Detta understryker vi kraftigt eftersom det först och sist är en demokratifråga.
7.1.2 Behov av samarbete och samordning
Här åberopas propositionen Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen (2000/01:72). Den föreslagna
strategin lyfter fram folkbibliotekens samarbete med andra aktörer lokalt och regionalt och behovet av samsyn mellan
olika myndigheter, arbetsmarknadens parter, folkrörelserna och biblioteken.
BiS stöder Kulturrådets åsikt att ”målet för den nationella bibliotekspolitiken bör vara att säkerställa en god biblioteksservice för den enskilde medborgaren oavsett bostadsort eller behov. Ur ett medborgarperspektiv bör de offentligt
stödda biblioteken ses som en gemensam samhällelig resurs.” Vi vill dock påpeka att olika bibliotekstyper har olika
målgrupper och uppgifter och ska komplettera varandra.
7.3.3 Utvecklingen i högskolan och ökade krav på informationsförsörjning - högskolebibliotekens roll
I slutet av detta avsnitt nämns utvecklingen mot s.k. hybridbibliotek, med en stimulerande fysisk miljö och en kombination av tryckta och digitala resurser, som önskvärd för högskolebiblioteken. Vi vill lyfta fram att begreppet hybridbibliotek är lika aktuellt för folkbiblioteken.
7. 6 Bibsams verksamhet - bedömningar och slutsatser
7.6.1 Bedömningar
BiS stöder utvecklingen mot utökat samarbete mellan folk- och forskningsbibliotek.
När det gäller fjärrlånen anser de flesta, som utredaren har frågat, att de är en grundbult i bibliotekssamarbetet och att
de fungerar bra. BiS vill dock påpeka att fjärrlånen mellan folkbiblioteken nu befinner sig i en närmast helt oreglerat läge.
Utvecklingen och tekniken har medfört att fjärrlånen söker sig nya vägar utan att nya överenskommelser har träffats.
Flera utredningar har genomförts men ej lett till några klargöranden. Osäkerheten är stor och i vissa kommuner finns en
diskussion om att inte ställa det egna bibliotekets mediebestånd till förfogande för andra än den egna kommunens
invånare om inte ersättningsfrågorna reds ut även för folkbiblioteken. Detta anser vi är en utveckling tvärs emot den
önskade, där ett rikt flöde av medier mellan biblioteken än så länge är av största vikt för att människor ska få tillgång till
det material de behöver för studier, yrkesverksamhet och personlig utveckling.
7.9
Kulturrådet
BiS vill framhålla att Kulturrådet i nuläget har för små resurser för att på något avgörande sätt kunna bidra till utvecklingen av biblioteken. Vi har också åsikten att utvärderingar av projekt kunde ha högre kvalitet och tillgängliggöras
bättre.
7.12 Utredningens undersökningar
7.12.4 Utredningens slutsatser
BiS stämmer helt in i utredarens slutsatser att det finns ett stort behov av en ökad nationell samordning när det gäller
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bibliotekstjänster och informationsförsörjning. Motiv är
rätten till tillgång till likvärdig informationsförsörjning och biblioteksservice i hela landet
behovet av nationella lösningar inom olika områden (samkatalog etc.)
effektivare resursutnyttjande.
Vi vill lägga till till det första motivet ”och till alla grupper av människor” (se 7.1).
Förslag
7.13 Insatser för ökad samordning och utveckling av informationsförsörjning till utbildning och forskning m.m.
BiS instämmer i utredarens förslag. En nationell samordning av bibliotekspolitiken skulle betyda mycket för bibliotekens
verksamhet. Det är dock inte tillräckligt. En vision om bibliotekets roll i ett demokratiskt samhälle och en nationell
strategi för en långsiktig utveckling är lika viktiga.
I ett sådant arbete måste folkbibliotekens mångfasetterade uppgifter slås fast. Utredarens uppdrag, som är inriktat på
utbildning och forskning, har fått till följd att folkbibliotekens övriga uppgifter har kommit helt i skymundan i utredningen. Vi menar att folkbiblioteken visserligen har en viktig uppgift i samhällets utbildnings- och fortbildningssatsningar men mindre för högskolestudier och forskning än för studier på grundskole- och gymnasienivå samt för det
självstyrda lärandet. För det självstyrda lärandet finns det få andra samhällsresurser, men ur både personlig och
samhällelig synpunkt är detta lärande oerhört betydelsefullt. Det livslånga lärandet startar dessutom redan med det lilla
barnets nyfikenhet och att stödja barnets upptäckarlusta och språkutveckling är också folkbibliotekets speciella
uppgift tillsamman med barnhälsovården och förskolan. Se även nedan.
7.13.3 Kungl. biblioteket som nationell biblioteksmyndighet - förslag
BiS ser gärna KB som nationell biblioteksmyndighet under vissa förutsättningar. Utredningen behandlar bara informationsförsörjning till utbildning och forskning men folkbiblioteken har som nämnts också andra uppgifter som barn- och
ungdomsverksamhet, service till äldre och personer med olika slag av funktionshinder, verksamhet till människor med
andra modersmål än svenska, uppgiften att tillhandahålla fack- och inte minst skönlitteratur och funktionen som
mötesplats i samhället. Den sistnämnda, biblioteket som ett samhällets vardagsrum, är viktig för många människor, inte
minst för dem som annars är marginaliserade och socialt och ekonomiskt utestängda från mycket annan samhällelig
service.
Dessa uppgifter har inte alls beaktats och BiS vill understryka att en noggrann genomgång av konsekvenserna av att
flytta över folkbiblioteksfrågorna från KUR till KB måste göras. Flera frågor måste besvaras: Var hör barn- och
ungdomsverksamheten hemma (en stor del av den är inte förknippad med skolan)? Eller kommer, ve och fasa, barnverksamheten att delas upp? Åldersmässigt? I verksamhet riktad mot skolan och annan verksamhet? I kommunerna är
ofta biblioteket ansvarigt även för övrig kulturverksamhet för barn. Om övrig kultur ska ligga kvar på KUR, kommer då
barnbiblioteken att ändå har två ansvariga myndigheter för sin verksamhet? Kommer KB att ta sig an tillgänglighetsfrågorna i bred mening? Social och uppsökande verksamhet gäller sällan utbildning och forskning, finns det intresse
hos KB att bidra till utvecklingen där? Grundläggande språkstöd och medier, även skönlitteratur, tidningar och tidskrifter, på alla språk, var hör det hemma?
Att detta är problematiskt och inte utrett understryks av att det på s. 365 står att ”KB bör koncentrera sina insatser på
de stora systemfrågorna och informationsförsörjning som kräver nationell samordning”.
BiS kräver att, innan ett slutgiltigt beslut fattas om att göra KB till den nationella biblioteksmyndigheten, en ordentlig
genomlysning görs av dessa frågor.
7.14.6.2 Samordnad och behovsanpassad tillgång till digitala resurser och tjänster
BiS stöder förslaget om en nationell elektronisk biblioteksportal. Vi vill dock påpeka att det finns andra angelägna
nationella uppgifter än dem som föreslås i utredningen, exempelvis ett digitalt uppslagsverk för barn och unga samt för
människor med språksvårigheter, vilket kan ingå den föreslagna nationella biblioteksportalen.
Vi anser också att det tydliga målet måste vara en gemensam nationell mediedatabas ( i stället för de nuvarande två)
med anpassade ingångar och en utveckling av innehållet för olika målgrupper.
7.16.2 Bibliotekslagen
För BiS’ synpunkter på Bibliotekslagen och folkbibliotekens uppdrag, se vårt yttrande över Ds 2003:66 Om biblioteksverksamheterna (bifogas).
8.2.3 Behov av forskning
BiS vill framhäva behovet av forskning om olika gruppers användning av och syn på folkbiblioteken, som äldre,
marginaliserade grupper och barn och ungdomar.
För Bibliotek i Samhälle

Lena Lundgren
lena.lundgren@ebox.tninet.se
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YTTRANDE

Yttrande över Ds 2003:66 Om biblioteksverksamheterna
Bakgrund och förslag
I promemorian Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66), har John Erik Forslund, på uppdrag av Kulturdepartementet, utrett frågan om bibliotekslagen bör ändras för att motverka de ökande standardskillnaderna mellan
landets kommuner vad gäller folkbibliotek. Utredaren beskriver översiktligt bibliotekens utveckling under nittiotalet
och konstaterar, att det är i de minsta och de största kommunerna som folkbiblioteken hanterats värst. Han påtalar
också att skolbiblioteken överlag har en vansklig tillvaro medan högskolebiblioteken haft ett mycket gynnsamt
decennium.
Denna negativa bild av folkbibliotekens resursutveckling följs sedan av en genomgång av de växande kraven som
ställs genom allt det som ligger i begreppet det livslånga lärandet. Utredaren visar också att biblioteksutnyttjandet
ökat radikalt och att denna trend kommer att fortsätta eftersom behovet av kompetensutveckling, utbildning och
vidareutbildning inte kommer att minska utan snarare tvärtom.
I kapitel nio problematiseras folkbibliotekets mångfaldiga uppdrag och varnas för att den nuvarande fokuseringen på
utbildningssektorns biblioteksbehov leder till att folkbibliotekens bredare kulturpolitiska uppdrag går förlorat. Även
folkbibliotekens roll i demokratin och de utvecklingsmöjligheter som ligger i den nya informationsteknologin lyfts
fram liksom behovet av en nationell bibliotekspolitik. Dock kunde dessa tre viktiga frågor betonats ytterligare och
getts större tyngd.
Barnperspektivet saknas helt. Den barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet som inte ryms inom skolbibliotekens
pedagogiska uppdrag tycks vara totalt bortglömd. De åberopade SOM-undersökningarna omfattar inte barn under 15
år. Biblioteksanvändningen hos barnen borde också undersökas. Folkbiblioteken står dessutom för den huvudsakliga
bokförsörjningen för de flesta förskolor i landet, vilket är viktigt att framhålla. Barnens del av verksamheten måste
säkerställas.
Men vad leder då allt detta till för förslag vad gäller skärpt bibliotekslag, ja inte ens skuggan av en tumnagel, bara
detta lilla tillägg till den nuvarande tämligen tandlösa bibliotekslagen:
7a§
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka.
Kommuner och landsting bör anta planer för biblioteksverksamheterna.
Utredaren måste ta hänsyn till vad som just nu bedöms vara politiskt möjligt. Detta förslag kan bara de som redan är
emot hela bibliotekslagen säga nej till. Givetvis tillstyrker föreningen Bibliotek i Samhälle förslaget i brist på bättre.
Minst lika viktig för folkbibliotekens framtid är den andra biblioteksutredning som nu är ute på remiss och som
föreningen Bibliotek i Samhälle kommer att lämna synpunkter på, KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Vad bör göras?
Portalparagraf
Föreningen Bibliotek i Samhälle har vid oräkneliga tillfällen, alltsedan starten 1969, framfört krav på en bibliotekslag
värd namnet. Eftersom droppen till sist urholkar stenen följer här föreningens synpunkter ännu en gång
En ny bibliotekslag bör inledas med en portalparagraf där det allmänna biblioteksväsendets uppdrag anges med
utgångspunkt från de nationella kulturpolitiska målen, regeringsformens formuleringar om informations- och yttrandefrihet och bibliotekens nyckelroll i hela utbildningsväsendet.
Dessutom bör varje bibliotekstyp dvs folk-, skol-, högskole-, forsknings- och specialbibliotek få sin egen uppdragsparagraf grundat i de uppdragsbeskrivningar som finns i olika dokument och där sådana inte finns ska de
formuleras. Bibliotek för vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå inbegrips nu inte i lagen därför ska
paragrafen om skolbibliotek skrivas om så att den omfattar även dessa skolformer, inte bara ungdomsskolan.
Portalparagrafen bör speciellt uppmärksamma bibliotekets roll i demokratin. Det kan formuleras som ett publicservice uppdrag för biblioteken i termer av ett offentligfinansierat informationssystem fristående från politiska och
kommersiella intressen och med krav på bredd, allsidighet och kvalité och utbud även för språkliga, kulturella och
andra minoriteter.
Den nuvarande skrivningen om ”ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare” bör
ändras till ”garantera allmänhetens tillgång till IT för information, kunskapssökande, kommunikation och möjlighet att
delta i den demokratiska processen”.
En portalparagraf som fastslår de offentligfinansierade bibliotekens uppdrag i allmänhet och för varje variant, skulle
innebära att denna nödvändiga infrastruktur för demokrati, kultur och lärande, som biblioteksnätverket utgör, får en
politisk vikt och plattform som mer motsvarar dess betydelse än dagens splittrade bild. Detta utan att det i sig behöver kosta mer än tankemödan och pappret det trycks på till en början.
Normalisering
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Utredningen borde gjort jämförelser med i första hand Storbritannien, Danmark och Finland vad relationen mellan
bibliotekens standard, lagens innehåll och existensen av en nationell bibliotekspolitik och myndighet kan innebära för
bibliotekens utveckling.
Enligt BiS bör staten ta ansvar för bibliotekens mediaflöde, dvs stå för ett väl tilltaget mediaanslag. Dessa pengar bör
vara villkorade så att det av kommunen krävs en motprestation i form av lokaler, personal, öppettider, IT mm. På så sätt
skulle en jämn biblioteksstandard garanteras och fjärrlånen kunna bli ännu friare då allt betalas ur samma kassa. Det
skulle också göra det möjligt att sluta avtal för alla landets bibliotek vad gäller olika former av abonnemang, något som
BIBSAM nu bara kan göras för de statliga biblioteken. Förslag finns i KB-utredningen som går åt det hållet, men inte
tillräckligt långt enligt föreningens åsikt.
Om ett sådant statligt ansvar skulle omfatta alla media eller bara det skrivna ordet i olika lagringsformer, kan diskuteras. Varför inte ett distributionsstöd liknande det för böcker för den skiv- och filmutgivning som får statligt produktionsstöd?
Här finns mycket att analysera och utreda, men huvudsaken är principen som skulle ge en jämlikare tillgång till
folkbibliotekens nu mycket varierande service, men ändå bevara kommunens huvudmannaskap och möjlighet till
engagemang och satsning på bibliotek.
Klyftigt
Folkbibliotekens basala uppdrag är att överbrygga geografiska, sociala, kulturella och ekonomiska informationsklyftor.
På något vis bör detta formuleras i folkbibliotekens uppdragsparagraf. Vad klyftorna står för varierar, just nu är de så
kallade digitala klyftorna högt upp på dagordningen och föreningen BiS förutsätter att Kulturdepartementet och andra
berörda departement tagit till sig och genomför de förslag som finns i ”Förslag till strategi för att minska de digitala
klyftorna”, (Ju 2002:E) och då speciellt de förslag som berör bibliotek, som t ex breddundervisning och en flerspråkig
samhällsportal.
I detta sammanhang vill vi också påtala att det behövs en ändring av den del av sekretesslagen som handlar om
bibliotekens lånetransaktioner så att lån av pc i biblioteket även omfattas av samma sekretess. Det vill säga ingen,
utöver bibliotekspersonalen som ju har tystnadsplikt, ska kunna få uppgift om vem som använt bibliotekens datorer
eller till vad de använts.
Vad gäller klyftor vill BiS också peka på risken av den starka fokuseringen på folkbibliotek och utbildning och då ofta
högskoleutbildning som görs såväl i Forslunds utredning som i de flesta andra bibliotekssammanhang just nu. Det är
viktigt att fastslå att folkbibliotekens uppdrag i första hand gäller folkbildning och kunskapssökande utanför högskolans utbud, annars är risken stor att folkbiblioteken hamnar på fel sida om en växande kunskapsklyfta och sviker dem de
egentligen är till för. Detta till exempel genom att lägga ner förortsbibliotek och i stället satsa på centrala hybridbibliotek.
Biblioteken är tillräckligt viktiga för att kunna göra både ock!
En annan fara med koncentrationen kring vuxnas lärande och samordning med andra bibliotekstyper är att de målgrupper som i stort sett är unika för folkbiblioteken, de yngsta och de äldsta, marginaliseras i bibliotekssammanhang.
Det är de som främst drabbas när filialer och uppsökande verksamhet läggs ner.
Mötesplats
Inte heller folkbibliotekens roll som mötesplats får något större utrymme i Forslund utredning. I alla ”vackra ord sammanhang” där det talas om demokrati och integration betonas vikten av mötesplatser och hur man ska skapa sådana.
Av någon outgrundlig anledning ”glömmer” man de 1500 självklara mötesplatser som redan finns och som 70% av
befolkningen använder sig av.
Som arena, mötesplats, rum för samtal är folkbiblioteket unikt. I biblioteket möjliggörs verkliga möten i tid och rum
mellan människor och mellan människor och media. Var annars kan man träffa såväl Mandela som Platon, Hitler, Gandhi,
Dalai Lama, grannen och den lokala politikern. Biblioteken är vårt kollektiva minne, en av förutsättningarna för att vi
inte ska bli historielösa. De är de rum för samtal över alla gränser som är fritt tillgängliga för envar. I den nu pågående
debatten, om vikten av tillit, analyseras vad som behövs för att bevara och utveckla tilliten i ett samhälle, såväl den
mellan människor som till samhället. En slutsats är att det behövs mötesplatser och etablerade, universella samhällsinstitutioner som ger alla lika tillgång utan behovsprövning.
Det går inte att lagstifta om biblioteket som mötesplats, däremot ger en skärpt lag större möjligheter för alla dessa
mötesplatser att leva vidare och utvecklas och därigenom stärks demokratin, tilliten och välfärdsamhället.
Enligt uppdrag från stormötet för föreningen Bibliotek i Samhälle

Ingrid Atlestam
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Mats
Myrstener
har läst:

leva anständigt på.
Polly Toynbee, journalist på
bl.a. The Guardian och BBC, har
gjort en liknande undersökning av
livet för de många fattiga i Storbritannien. Hon
anmälde sig på ett ”job centre” för
arbetslösa och tog de okvalificerade
jobb som erbjöds: telefonförsäljare,
kakfabriker, vaktmästare på sjukhus
och servitör. Hon kunde konstatera
att lönen för dessa sämst betalda i
England idag är lägre än för trettio år
sedan, trots att hyror och priser
och omkostnader stigit rejält.
Resultatet är att Storbritannien idag har den största procenten
”fattiga” inom hela EU, med en stor
och växande servicesektor som sköts
av underbetalda, fackligt oorganiserade arbetare, och hon konstaterar att
den ”optimism” som kunnat ses i
England sedan Blair och ”New
Labour” tog makten, knappast gäller
dem som har det sämst ställt. Löneklyftorna är
högre än någonsin, och Storbritannien tillhör de länder inom EU som
satsar minst på social välfärd.

Paul Kingsnorth
One no, many yeses : a journey into
the heart of the global resistance
movement
Free press, 2003. 354 s. : ill.

Polly Toynbee
Hard work : life in low-pay Britain
Bloomsbury, 2003. 242 s.
För några år sedan gjorde Barbara
Ehrenreich uppståndelse i USA med
boken ”Barskrapad”, där hon undersökte den stora uppsjö av underbetalda arbetstillfällen på hamburgerbarer, snabbköp och städfirmor som
utbjuds i USA, arbeten som främst
erbjuds ungdomar, färgade och
kvinnlig arbetarklass, och som få kan
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Författaren, historiker och redaktör
för tidskriften Ecologist, undersöker
den flora av alternativrörelser som
vuxit fram på senare år. Han spårar ett
av ursprungen till den mexikanska
zapatiströrelsen, och dess motstånd
mot frihandelsorganisationen
NAFTA. Vid WTO:s toppmöte i
Seattle 1999 demonstrerade 50.000
personer mot frihandelns och globaliseringens negativa följder. De
demonstrationer och meningsyttringar som syns i media är enligt
författaren bara ”toppen av ett
isberg”. Kingsnorth reser över fem

kontinenter och hittar frihandelsmotståndare i Nya Guinea, USA,
Sydafrika, Australien och Italien.
Någon gemensam ideologi hittar han
inte hos motståndarna, bara ett stort
gemensamt ”no”!

Ann-Christin Sjölander Holland
Vatten: rättighet eller handelsvara?
Agora pocket, 2003. 239 s.
Den som tror att vattnet är en livsförutsättning som är fritt tillgängligt
för alla bedrar sig. Bokens författare,
journalist på tidningen Kommunalarbetaren, pekar på den senaste utvecklingen på frihandelsområdet, där
världens vattenresurser snabbt privatiseras av stora företag och spekulanter,
stödda av IMF, WTO och Världsbanken. En uppmärksammad strid mellan
lokalbefolkningen i Bolivia och det
multinationella företaget
International Water om vattenförsörjningen i Cochabamba slutade med att
företaget fick dra sig tillbaka. För den
här gången. En av deras främsta
lobbyister är George W. Bushs bror,
Marvin.
Vattenförsörjningen har privatiserats i Shanghai, Buenos Aires,
Johannesburg och Manilla och utvecklingen fortsätter. I Norrtälje har kommubis 2004:2

nen sålt ut sin vattenförsörjning till
en entreprenör.
Författaren frågar sig om tillgången
till vatten, ett av mänsklighetens mest
fundamentala behov, ska vara en
mänsklig rättighet eller en handelsvara på världsmarknaden? Boken
avslutas med litteraturtips och
aktuella hemsidor.

De fattigas röst : sammanfattning av
Världsbankens ”Voices of the poor”
samt svenska perspektiv (Red. PerUlf Nilsson och Tomas Brundin)
Atlas pocket, 2003. 230 s.

Boken bygger på den stora studie
som gjordes av Världsbanken 2000
och där ett forskarlag under indiern
Deepa Narayans ledning inhämtade
uppgifter från över 60.000 fattiga i
tredje världen. Här vill man spegla
begreppet fattigdom inte i siffror och
procent utan i känslor av förnedring,
hunger, smärta, maktlöshet och
ofrihet.
Här inbegrips också en stark
kritik av den förda biståndspolitiken
och istället betonas behovet av att ta
tillvara de fattigas kunskaper och
möjligheter till samarbete, respekt och
ett synsätt som gör de fattiga
inte till problem utan till möjligheter
för utveckling, att ”de har
tillgångar snarare än är en belastning”
som Världsbankens vicepresident
Mats Karlsson, tidigare statssekreterare på utbildningsdepartementet och
verksam på SIDA, skriver i förordet.
Synpunkter ges också av bl.a.
Maj-Britt Theorin, Thomas Hammarberg, som arbetat på Rädda barnen
och Olof Palmes internationella
center, och Georg Andrén från
Riksbanken. Boken är ett samarbete
mellan förlaget Atlas och
den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen.

Här får vi träffa hans kollega,
busschauffören Aleksandr Tarasov,
besöka Scanias bussfabrik och en
tryckeriverkstad som Göran Lundin
varit med om att starta i staden,
besöka Rysslands första rockmusikradiostation, träffa Valentina och Jurij,
en polis som dömdes till tretton års
fängelse för ett mord han inte begått,
vi får inblickar i maffians verksamhet
och de många utslagnas situation i
staden och träffa den åttioåriga
Alexandra Klokova som överlevde
nazisternas belägring under andra
världskriget och nu är rädd att hela
det ryska samhälle hon var med om
att bygga upp håller på att raseras.
Han skriver också om de
många gatubarnen, men också om
arbetet med att ta hand om dessa,
bl.a. av Kjell Gerdin från Stockholm,
som efter ett kringflackande liv nu
arbetar med föreningen S:t
Petersburgs barnskyddsällskap. Om
andra svenskar i staden, om en kärlek
till staden och folket handlar boken,
som är rikt illustrerad med praktfulla
fotografier.

Göran Lundin, Lina Petersson,
Natalja Tolstoja
(Foto: Erland Segerstedt)
Entusiasternas väg : från Leningrad till Sankt Petersburg
Ord & Visor, 2003
Göran Lundin är författare och
busschaufför från Skellefteå. Han
har tidigare skrivit böcker bland
annat om samer och Haiti, men
också noveller, som ”Busschaufför
på villovägar” (1993). I sin nya bok
skriver han och hans medarbetare
om Sankt Petersburg, en stad som
Göran Lundin ofta besökt, både
som busschaufför och som privatperson.
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Från en samling i skolan 2003

En skola i Eastern Cape i Sydafrika…
West Bank Primary School i King William’s Town har 259 elever, men inget bibliotek och inte heller några
böcker:
Rektorn, mrs Melrose skriver i ett brev till BiS 5 maj att man saknar mycket i den nybyggda skolan:
samlingslokal, tillräckligt antal klassrum, ett bibliotek:
”As I am a librarian and teacher, I realise the necessity for a library at any school. With the OBE
(Outcomes Based Education) system that is used in our schools, great emphasis is placed on selfactivity, which includes research for various projects in all subject offered”
BiS har begränsad kapacitet att rycka in, men kanske det finns andra som vill ha en kontakt och göra en
insats “to assist in the upliftment of these children who has been denied so much in the past”, för att
citera mrs Melrose.
Kontakta gärna oss i BiS (sve.we@xpress.se) eller mrs Melrose direkt: svisser@global.co.za om du är
intresserad!
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