”...är ju alltid väldigt politiskt korrekt och förbannat tråkig, men jag uppskattar att
den ändå tillräckligt ofta lyckas vara hyfsat arg och aggressiv. Att den också är så
erbarmligt ful gör att den känns ännu mer trovärdig....” Christer Hermansson i BBL 2006:
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ördag. Klar höstdag med nyplockade trattkantareller på köksbordet. På radion meddelar Reinfeldt att handelsministern avgår. Kulturministern verkar bli kvar. Hon känns hotfullare. Mot
radio/TV och folkbibliotek i allmänhetens tjänst – public service alltså. Ingen verkar ha undersökt om hon har bibliotekslånekort.
Vad händer med den statliga kulturpolitiken? Folkbibliotek är ju också en inskränkning i
marknaden. Skall de mera biblioteksvänliga allianssystrarna från de andra partierna kunna
hålla tillbaka Stegö? Läs Palme som motvikt.
I den bästa av världar skulle alla behov kunna tillgodoses. Nu tvingas biblioteken välja
och översätta kulturpolitik till praktisk vardag. Britt-Marie Häggström visade på BiS seminarium att biblioteken kompenserar sig genom att öka avgifterna. Inte på boklån. Det
får man inte. Men inom en rad andra områden. Men vilka effekter har det? När arbetsplatsutlåningen utvecklades på 70-talet var andan en annan - då skedde utlåning på förtroendebasis. Trösklarna skulle vara låga.
Nu riskerar biblioteken att EU-anpassas till den grad att vi kanske måste betala för att få låna - för
att inte störa marknaden.
Några citat ur det här numret:
sid 4: ”Ja, nu är det vetenskapligt bevisat, att ett jämlikt samhälle som bygger på rättvis fördelning,
förtroende, solidaritet och demokrati ger bäst förutsättningar för människor att känna sig lyckliga.”
(Ingrid Atlestam)
s.6: ”Då träffas vi alla i biblioteket, det är kallt och ruggigt, någon har bakat bullar och bryggt kaffe”
(Olof Olsson, Härön)
s.10: ”Det kan bli ett slags deﬁnition på ett biblioteks uppgift: att låta tankar, idéer och känslor brytas
mot varandra på ett sätt som förmår engagera ständigt nya generationer.” (Olof Palme)
s.19: ”Så medan enhetsskolan förtvinar och segregationen sprider sej, är biblioteket fortfaran-

de ett reellt alternativ till apartheid-ideologin, föreställningen att olika kulturer utvecklar sig
bäst när de hålls åtskilda från varandra” (Siv Wold-Karlsen)
s.21: ”Ingen folklig befrielserörelse kan uppnå sin vision utan att säkerställa sitt behov av information” (Shiraz Durrani)

s. 26: ”Övertidspengar verkar vara accepterade av alla, och dessutom ﬁnns det ett 20-tal olika poster,
som olika bibliotek kan ta olika betalt för.” (Britt-Marie Häggström citerad av Siv Wold-Karlsen)
PS på måndag morgon avgår kulturministern...

Manusstopp för nr 4 är 1 december

Vad är BiS?
BiS grundades 1969 och är en biblioteksförening som arbetar utifrån en socialistisk grundsyn. BiS är ett forum för en biblioteksdebatt om
bibliotekens sociala ansvar med tidskriften bis som sin främsta kanal. Enligt BiS är det bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckl
demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik.
• utgöra en offentligt ﬁnansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om den växande
informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.

Medverka i bis!

Du är välkommen att skicka material till: Lennart Wettmark, Rosenbadsgatan 9, 652 26 KARLSTAD tel. 054-10 18 13
lennart.wettmark@gmail.com. Vanligen arvoderar vi inte artiklar
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Notisredaktör: Ingrid Atlestam

Äntligen!

Svensk biblioteksförening har
producerat en liten skrift ” Ett
Sverige i världsklass - Fem förslag för
framtiden” vari man argumenterar
för bibliotekens nödvändighet, listar
problem och föreslår åtgärder. Man
kräver en skärpt bibliotekslag, en
nationell biblioteksstrategi, satsning på
skolbibliotek, läsfrämjande arbete och
uppsökande verksamhet. BiS kunde inte
gjort det bättre, utan hejar på och gläds åt
att alla dessa gamla BiS-krav fått så brett
stöd.

Kungen ur tiden
SAB-systemet har
sina ﬁnesser! De
ﬂesta omskrivna
människorna får sig
en liten z signatur
på mer eller mindre
lämplig avdelning,
så till och med
helgonen, och hyllas
därefter. Dock icke
regerande furstar
före 1980. Är det inte
dags att detronisera
Gustav Vasa , VGurra , Napoleon,
tsarerna och de
andra grabbarna och
sortera in dem bland
kreti och pleti även
retroaktivt?

Alla ska med

”IT+Kultur=Tillväxt?” heter en nyligen
publicerad rapport från den IT-politiska
gruppen. Mycket bra och tänkvärt sägs i
rapporten. Man citerar de kulturpolitiska
målen ” att värna yttrandefriheten och
skapa reella förutsättningar för alla att
använda den” och ”att verka för att alla
får möjlighet till delaktighet i kulturlivet
och till kulturupplevelser samt till eget
skapande” . Men sedan faller ”alla”
bort. De växande IT-klyftorna nämns
i förbigående och ska lösas genom
att ungdomar lär äldre. Tänk om det
var så enkelt! Folkbiblioteken är lika
förbigångna. Här kunde man ju markerat
folkbibliotekens unika möjligheter
och betydelse för att vägleda i och
tillgängliggöra även den digitala kulturen.
Både det nya och det gamla arbetarpartiet
betonar att ”alla ska med” så dock icke
denna kulturpolitiska expertis!

…åt alla lycka bär

Ja, nu är det vetenskapligt bevisat, att ett
jämlikt samhälle som bygger på rättvis
4
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fördelning, förtroende, solidaritet och
demokrati ger bäst förutsättningar
för människor att känna sig lyckliga.
Läs Lyckoformeln av Stefan Klein!
Därav kan man väl dra slutsatsen att
folkbibliotek, som bygger på tanken
till alla efter behov, från alla efter
förmåga, bidrar till mångas lycka
genom sin blotta existens.

Lyckan kommer lyckan går

Men det gäller att försvara och
utveckla dessa lyckobringande
instutioner. Ett och annat korn kan
man då hitta i ”En nödvändig bok
om marknadsföring av bibliotek” av
Zuzana Helinsky. Det är en präktig
liten bok som slår in massor av
vidöppna dörrar. Men kan den skapa
något litet korsdrag i någon vrå så har
den väl fyllt sitt syfte?

Ännu mera lycka

Enligt Kulturrådets statistik har
antalet anställda vid folkbiblioteken
minskat med drygt femton
procent sedan 1990, dvs 1000
årsarbetare. Äntligen har BHS
slutat marknadsföra bibliotekarie
-utbildningen med tomt prat om
lysande framtidsutsikter. Men om
nu (v) kunde få gehör för sitt krav på
200.000 nya jobb i offentlig sektor så
kunde kanske BHS få anledning att
damma av sina gamla glada budskap,
arbetslösheten skulle minska,
biblioteken skulle bli bättre. Mer
lycka på många håll alltså, så vad
väntar vi på? Bättre tider? Men de är
ju redan här säger godsägaren från
Sörmland.

Dikt och verklighet

I årets upplaga av SACOs
”Välja yrke” framgår det att
bibliotekarier är folk som lärt sig
söka information och är experter
på ”informationsmarknaden” (både
tryckta och elektroniska medier).
Behovet av dessa proffs säga vara
stort utanför den traditionella
biblioteksvärlden, men de spås ändå
inte någon lysande framtid.
Författarförbundet anser att
folkbibliotekens främsta uppdrag
är att tillgängliggöra den goda
litteraturen. Ute i verkligheten
prioriterar vi att få barnen att läsa
och service till vuxenstuderande. När
bibliotekarie modell –68 är utgallrad,
har passerat bäst före datum, vem ska
då ” ge mig en bra bok”?
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Åter till frågan

Norsk polis kräver att biblioteken
registrerar vem som använder Internet
till vad. Bodström vill få stopp på den
okontrollerade nättraﬁken som sker
på Internetcaféer, biblioteken har
han väl inte upptäckt ännu. Men det
ﬁnns andra som gjort det och även
många kollegor anser det självklart
att biblioteken ska kunna redovisa
internetanvändningen. Biblioteken
blir Bodströms lakejer, istället för
försvarare av yttrandefriheten.
Det är hög tid att alla landets
biblioteksorganisationer kräver att
bibliotekssekretessen gäller även
datoranvändning. Agera innan det är
försent!

Snålskjuts

Bidragsfusket brer ut sig. BTJ
levererar numera sina talböcker
till biblioteken som portofri
”Blindskrift”. Inte nog med att det
är ett missbruk av en förmån för
personer med speciella behov, det
ger även en massa merarbete för
biblioteken med detta småduttande
av försändelser med separata fakturor
och föjesedlar.

Är tidskrifter inte ﬁna nog?

I höst har Socialpolitik – ännu gång – ett oemotståndligt erbjudande till de
bibliotek som inte ﬁnns bland våra prenumeranter. Det Socialpolitik bevakar handlar ofta om verkligheten för era trognaste besökare; om arbetslöshet, integration, diskriminering, jämställdhet, barn- och ungdomsfrågor,
skola, vård, omsorg. Med ett nytt politiskt landskap efter valet ökar vikten
av en granskning och diskussion om utvecklingen inom välfärdsområdet.
Biblioteket, menar jag, kan underlätta för medborgare att följa och delta i
den debatten. Vara den förmedlande länken mellan oss som lyfter frågorna
och läsare som kanske inte ens känner till det rika utbudet av kultur- och
samhällstidskrifter som faktiskt ﬁnns.
Socialpolitik har – med synnerligen begränsade resurser – under dryga
12 år getts ut av en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden och
fackligt fristående. Tidskriften ﬁck FORSA-priset 2004 (Förbundet för
forskning i socialt arbete) bl a för: ”modet att skildra väsentliga sammanhang, förståndet att ifrågasätta maktens piruetter och uthålligheten att vara ständigt aktuell”. Västra Publicistklubbens stora pris 2004 gick till mig
personligen för arbetet med Socialpolitik bl a med motiveringen: ”förenar
djup kunskap med kritisk skärpa och stor medkänsla i bevakningen av ett
komplicerat område”.
Och, det ska sägas, många bibliotek har funnits med från allra första början. Men jag har genom åren saknat många, som jag återkommande försökt
värva. Som trogen biblioteksbesökare sen barnsben, känner jag sorg mer än
något annat över att det är så svårt att nå er som är ansvariga. Jag har ju ingen
marknadsföringsbudget att ta till. Det tog t ex många, många år på Bok & biblioteksmässan innan de bibliotekarier jag mötte ens kände till tidningen, trots
alla utskick. Inte ens Kulturrådets satsningar med olika prenumerationserbjudanden har fått stort gensvar. Är tidskrifter inte lika ”ﬁna” som böcker? Blir
det för mycket administration? Eller vad beror det på att så få nappar?
Jag vet att även era resurser är begränsade. Att ett val utesluter något annat,
men en årsprenumeration i vår bibliotekskampanj 06 kostar bibliotek vi ännu
inte nått 310 kronor för tre år (fr o m nr 1 år 2007 t o m 09). Det täcker bara
våra tryck- och distributionskostnader, men både ni och vi slipper en del administration runt aviseringar. Och vi når just de läsare som inte är pengastarka,
men som kanske mer än andra berörs av det vi belyser. Jag hoppas att ni ser det
som ett oemotståndligt erbjudande!
Göteborg i oktober 2006
Hälsningar!
Maria Wallin
chefredaktör
Socialpolitik värnar om en solidarisk välfärdspolitik.
Läs mera på www.socialpolitik.com
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Ett bibliotek för
lässugna öbor
Olle Pettersson

N

är höststormarna tjuter och sommargästerna
för länge sedan packat sina väskor och åkt till
stan träffas boktokiga öbor på Häröns bibliotek.
Över en kopp kaffe och hembakta bullar diskuterar man
läsvärd litteratur.
Bland sjöbodarna i det steniga landskapet ligger Häröns
bibliotek, lite på höjden så att utsikten över havet är bedårande. När det förr var skolbarn i huset såg lärarinnan det
tvunget att måla över halva fönstren så att eleverna inte
skulle bli distraherade av livet utanför.
Idag är färgen borttagen men samtligas blickar är frivilligt mer koncentrerade på de av böcker fyllda hyllorna än
på det som sker på utsidan. Oavsett hur vackra fartyg som
passerar förbi.
Sedan öns livsmedelsbutik stängde för en del år sedan är
biblioteket en given mötesplats för öborna.
- Jag går dit så gott som varje fredag året runt, säger
Olof Olsson, en skepparkransbeprydd gentleman i 70-årsåldern med vegakeps som tillsammans med sin bror och
syster brukar gå hit. Litteraturen betyder mycket för Olof
speciellt sådan som handlar om historien. Han säger: Men
jag lånar mest böcker på vintern. När det brinner i spisen
och är ruskväder och man ligger i sängen och läser. Då är
det dubbelt bra.
Häröns bibliotek var minst sagt välkommet redan från
öppnandet år 1949. Lejonparten av öns befolkning var på
den tiden åretruntboende, ville roa sig med lite läsning
och besökte gärna lokalen. Första leveransen av böcker till
ön bestod av tre lådor litteratur. En av ﬁskegubbarna som
skulle hjälpa till och frakta över leveransen från fastlandet
var så lässugen att han själv lånade en hel låda av böckerna.
Biblioteksverksamheten ﬁnns i ett hus som byggdes
1867-68 och som i många år användes som öns skola. Huset ﬁnansierades av Jonas Gardell på Skaboholmen som
drev ett sillsalteri och hade det väl beställt. År 1949 slutade man med undervisningen och övergick till bokutlåning.
På vintern bor det drygt 40 personer på Härön men
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sommartid ökar sommargästerna befolkningen med ﬂera
hundra. Lika självklar som turistrusningen är på sommaren är tystnaden och ödsligheten på vintern.
- Då träffas vi alla i biblioteket, det är kallt och ruggigt,
någon har bakat bullar och bryggt kaffe. Och vi lånar
och diskuterar böcker, säger en leende Marita Andrén,
en handlingskraftig dam vars släkt bott på Härön i ﬂera
generationer. Hon säger med ett leende på läpparna:
Biblioteket betyder enormt mycket för oss. Sedan jag
började gå till biblioteket och låna böcker orkade jag inte
längre läsa en massa tidningar. Och det är bra för sådan
läsning är skit!
På bänken utanför biblioteket har Olof Olsson med sin
bror Gunnar och grannen Janne Andrén satt sig på en
bänk och språkar om böcker dom läst. Författare som
Arne Gadd, Vilhelm Moberg och August Strindberg
omnämns med värme. Till saken hör att Arne Gadd som
kombinerade sitt författarskap med skärgårdsmåleri hyrde
ett rum på ön under ﬂera vintrar. Hans ordspråk klingar
lika vackert som åren 1960-1970 då han på Härön fann
inspiration att skriva böcker.
- Härute är jag ensam men ändå inte ensam. I staden var
det oftast tvärtom - där var man sällan ensam men ändå
var stadens ensamhet den tyngsta av ensamheter.”
Som ett komplement till de få hyllorna böcker som
ryms i lokalen åker bibliotekarien Siv Johansson ibland
till biblioteket i Skärhamn för att leta reda på böcker som
öborna önskar läsa.
Öppettiderna är samma varje vecka med enda undantaget
att Siv Johansson också öppnar biblioteksdörrarna när
Åsa i Kallevik som bor på baksidan av Härön har ärenden
i samhället. Åsa är i 70-årsåldern och är en riktig tufﬁng
som inte avskräcks från ensamheten och den långa
promenaden och på vintern svåra framkomligheten till
viken där hon bor. Backen jämte hennes hus kallas enligt
Åsa för Guldvaggebacken efter en sägen som gått i folkmun
om ett fartyg med denna gyllene last som på 1600-talet
lurades att gå på grund utanför Härön. Besättningen slogs
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ihjäl och prinsessan ombord begravdes i ett stenröse. Om
detta har författaren Johan Pettersson skrivit en bok –
Skeppet med guldvaggan, liksom ytterligare ett drygt tiotal
historiska skildringar om Bohusläns historia.
När bibliotekstimmen är slut står den pensionerade
yrkesﬁskaren Gunnar Olsson med några väl valda böcker
i handen. En av dessa har han fått tips om, den handlar om
hur det var i Ryssland då Stalin härskade, den andra är en
tjockare bok av en amerikansk författare. Gunnar hör till
stamgästerna som under åren hunnit låna ett större antal

böcker. Men om detta förtäljer han intet. Istället ser han
lite lurig ut och säger:
- Det var som jag hörde på radion, en äldre bokintresserad
kvinna sa : när jag var yngre så brukade jag låna ﬂera
böcker, nu räcker det med en bok hela tiden. När det gått
några veckor har jag redan glömt vad jag läst.
Biblioteket är öppet endast öppet en timma i veckan –
på fredagar mellan kl. 17.00 och 18.00.

Översta bilden:
Gunnar Olsson, Olof Olsson och Jan Andrén
Nedre bilden t.v.: Siv Johansson, bibliotekarien
Nedre bilden t.h.:Harry
Johansson
Foto: Olle Pettersson
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Nu var det 1969

I våras var det 20 år sedan Olof Palme blev mördad. Året då han blev statsminister, 1969, höll han ett
tal på Svensk biblioteksförenings årsmöte i sin egenskap av utbildningsminister. bis uppmärksammar Olof
Palme genom att publicera delar av det talet och har bett Per Sundgren, doktorand i idéhistoria, tidigare
bl.a. kulturborgarråd (v) i Stockholm, kommentera talet.
Detta årsmöte innebar också BiS debut i biblioteksvärlden - Olof Palme läser på bilden till höger ett BiSupprop - och mötet ﬁnns kommenterat i bis allra första nummer. Hur var det 1969 i Sverige? Ett svar
ﬁnns nedan hämtat ur en Palmebibliograﬁ med tidskommentarer av Stellan Andersson
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”Sköna stund”, Riksutställningars
vandringsutställning om den rika
västvärldens, och i synnerhet Sveriges
förhållningssätt till de fattiga folken i tredje
världen vållade genom sina provokativa
texter och utmanande bilder en våldsam
debatt i början av år 1969. Utställningen
karaktäriserades i en frågestund i riksdagen
av en moderat ledamot som ”en rent
politisk utställning med klar inriktning på
vänsterextremism med smädelser och utfall
mot bl.a. Landsorganisationen och vårt
näringsliv”. Kunde sådana utställningar
tillåtas ”komma till uttryck med allmänna
medel?” frågade man sig. Olof Palme som
ansvarigt statsråd för kulturpolitiken
svarade: ”[Det] förekommer sådant som
jag i mitt personliga tyckande upplever
som tarvligt eller enfaldigt eller som ger
uttryck för värderingar som jag inte delar
och som jag i olika sammanhang intensivt
bekämpar. Men därifrån till att ingripa
med ekonomiska eller andra repressalier är
steget långt. Det kan med viss tillspetsning
sägas att kännetecknet på kulturpolitiken
i en demokrati är att man kan ge stöd även
till sådant som man tycker mycket illa om.
[ ... ] Det skulle vara ganska allvarligt om
statsmakten ingrep mot den rika mångfald
som karakteriserar svenskt kulturliv.”
”Tanken på en ständigt återkommande
utbildning, ett växelspel mellan utbildning
och annan verksamhet livet igenom är
onekligen fascinerande”, sade Olof Palme
i sitt anförande om utbildningsfrågorna på
den socialdemokratiska partikongressen
den 30 september 1969. Övriga viktiga
utbildningsfrågor under 1969 handlade
om forskarutbildningen, som debatterades
i riksdagen den 14 maj. Den högre
utbildningen öppnades nu också för dem
som var 25 år och varit yrkesverksamma
i minst fem även om de inte fyllde alla
formella förutsättningar. ”Detta är ett
första steg för att förverkliga principen
att de faktiska och icke de formella
förutsättningarna skall vara avgörande för
rätten att bedriva högre studier.”

Olof Palme valdes den 1 oktober 1969
enhälligt till partiordförande i Sveriges
socialdemokratiska arbetareparti. Synen
på sin egen roll och socialdemokratins
framtida uppgifter utvecklade han dels i sitt
avslutningsanförande till partikongressen,
dels i sin första allmänpolitiska debatt
som statsminister i riksdagen den 29
oktober. I riksdagens allmänpolitiska
debatt sade han: ”Socialdemokratin är
en demokratisk folkrörelse, som bygger
på enskilda människors engagemang för
våra idéer och medbestämmande när
det gäller utformningen av vår politik.
Politiken börjar i vardagen. Det är ur
vardagens bekymmer och svårigheter som
samhällskritiken växer fram, stämningar
skapas och kraven formuleras. Där fångas
de upp av dem som aktivt deltar i partiets
arbete. Lyhördheten inför de tankar och
känslor som rör sig ute bland människorna
är en avgörande förklaring till partiets
styrka.” Utifrån kongressens beslut och
en socialdemokratisk samhällssyn blev
det då framför allt tre uppgifter som stod
i förgrunden för det politiska arbetet
under 70-talet: ”Att förhindra att den
tekniska utvecklingen får orimliga sociala
konsekvenser, att vidga och fördjupa
demokratin det svenska samhället, att arbeta
för jämlikhet.”
I sitt avslutningsanförande på
partikongressen hade Olof Palme
sammanfattat sina synpunkter på de
grundläggande förutsättningarna för
framtiden: ”Ett samhälle, för att leva och
överleva, måste präglas av en övergripande
solidaritet, en förmåga till inlevelse i andra
människors villkor, en känsla av medansvar
och meddelaktighet. Annars bryts det förr
eller senare sönder i småskuren egoism.
Det ﬁnns aldrig de och vi, det ﬁnns bara vi.
Solidariteten är och måste vara odelbar.”
(Ur Olof Palme : en bibliograﬁ / sammanställd
av Ingrid Malm-Andersson ; kommentarer av
Stellan Andersson Hedemora ; Uppsala : Gidlund
i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibl.,
2001)
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Kulturpolitikens värderingar
Ur Olof Palmes anförande på Sveriges Allmänna Biblioteksförenings årsmöte 15 juni 1969 i
Kristianstad

Olof Palme läser första numret av bis.
foto: Bildtjänst,
Kristianstad

”

Det är naturligtvis en stor
glädje för mig, och en förmån
att få vara med vid invigningen
av SAB:s konferens, och att rikta
en hälsning och lyckönskan från
regeringen.
Glädjen är naturligtvis aldrig
oblandad, därför att man inser att
i och med att man skall komma hit
så förutsätts man också prestera
någonting. Och då står man inför det
vanliga dilemmat i mitt yrke: alla här
närvarande vet ju betydligt mer om
bibliotek än jag. Det är i hög grad
er dagliga gärning, ni har praktisk
erfarenhet, ni har ständigt anledning
att tänka över bibliotekens uppgifter
och målsättning. Inför en sådan här
resa så försöker man bättra på sina
kunskaper, läser på. Men det är inte
meningen att jag skall framträda här
som en mer eller mindre välartad prya
och redovisa kunskaper som ni redan
har.
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Min funktion är tvåfaldig. Dels det
enkla faktum att statsmakterna
fattar, måste fatta, vissa beslut, som
har avsevärda konsekvenser för
bibliotekens utveckling. Någonstans
slutar langarkedjan, så att säga, i
beslutsmekanismen. Och eftersom
detta är förhållandet, så är det
angeläget att statsmakternas beslut
vilar på någorlunda koncistenta
värderingar. Biblioteken ingår som ett
led i en övergripande politik på en rad
områden, inom forskning, kultur och
utbildning. Och det är om de tingen,
om värderingarna, som jag främst
skall tala.
Sedan tillkommer att biblioteken
börjar bli mer och mer spännande,
fascinerande. Inte längre bara en
samling böcker. De medverkar
levande i ett aktivt skolarbete,
som informations- källor. De är
ett medel för kommunikation och
står i främsta ledet för vad man

kan kalla den tredje industriella
revolutionen, den på elektronikens
och kommunikationernas område.
De blir mer och mer kulturcentra,
för kontakt och gemenskap
mellan människor. Det betyder att
biblioteken blir i viss mening mer och
mer förargelseväckande.
Det har de alltid varit.
Martin Luther skrev en gång att
ansamlingen av stora bibliotek
tenderar att dra bort människornas
uppmärksamhet från den förnämsta
boken av alla, bibeln, som dag och
natt borde vara i var mans hand.
Mitt syfte, min förhoppning, när
jag översatte de heliga skrifterna,
var att hejda denna utveckling,
denna alltmer vanliga produktion
av nya verk, skrev han. Senast i
går läste jag i en rapport att de
offentliga biblioteken i Kina, i
detta mycket läshungriga land,
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hade varit stängda under större
delen av kulturrevolutionens tid,
därför att biblioteken kunde dra
uppmärksamheten från Maos
skrifter.
Man får alltid gardera sig vid
jämförelser mellan Martin Luther
och Mao. Man kan möjligen dra den
konklusionen att; eftersom Martin
Luther i så många avseenden var en
förträfﬂig man, så är det inte bara
negativa element i kulturrevolutionen;
Det är ett intressant fenomen, att
de som varit mycket hårt låsta vid
en bestämd uppfattning, låt säga i·
religiösa och samhälleliga frågor och
som därav förletts t. o. m. att stänga
ﬂödet av information, tankar och
känslor till människorna, därmed
också har gett sig på biblioteken. Om
deras framtid vet man i stort sett en
sak med bestämdhet, nämligen att
de kommer att hamna på bibliotek,
katalogiseras och krossreferensas
med alla tillbörliga accessoarer. Där
kommer alltså i en framtid Martin
Luther och Mao att stå sida vid sida i
hyllorna, slumrande, måhända. Eller
inte slumrande utan som uttryck för
de värderingar som varje generation
har, som medverkande i en aktiv,
levande och öppen debatt. Och av
det kan man möjligen dra ytterligare
en konsekvens. Ibland framställs de
här nya tendenserna i biblioteken (jag
har hört den meningen framföras)
som något ganska otillfredsställande.
För på biblioteken där ﬁnns ju
mycket av ädla skuggor och vördade
fäder, där skall råda stillhet,
eftertänksamhet och ro. Men det
resonemanget rymmer en oerhörd
motsättning. Biblioteken om något
är ju en ansamling av farliga tankar.
Alla farliga tankar som någonsin
har nedtecknats ﬁnns i princip på
ett bibliotek. Och de som talar om
stillhet och ro, de vandrar i själva
verket på en vulkan av ett enormt
sprängstoff, seklernas intellektuella,
religiösa och politiska sprängstoff.
Och det går naturligtvis inte, rent
principiellt, att sitta på locket, utan ut
med dem, så att säga. Inte böcker och
bibliotekarier, utan tankarna. Till en
öppen och levande debatt. Det kan bli
ett slags deﬁnition på ett biblioteks
uppgift: att låta tankar, idéer och
känslor brytas mot varandra på ett
sätt som förmår engagera ständigt nya
generationer.
Nu har biblioteken, och det var det
jag skulle tala om, vissa olikartade
funktioner inom forskningen, inom
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skolans värld, inom kulturen. De är
ett av instrumenten för att förverkliga
målsättningen inom dessa områden.
(---)
Men det ﬁnns en annan
utvecklingslinje parallellt härmed,
som mer anknyter till skolans uppgift
att ge eleverna impulser för deras
framtida kulturkonsumtion. I den nya
läroplanen för grundskolan, uttrycks
denna sak på följande sätt:
”Skolan måste se till att de unga
inriktas och utrustas så, att de under
den på senare år alltmer ökade fritiden
både vill och kan göra mer insatser i
samhälls- livet, samt också i övrigt ge
fritiden ett utvecklande och värdefullt
innehåll. Skolan bör sålunda främja
en aktiv kulturmiljö i vårt land.”
Uppgiften att främja det målet kräver
engagemang men beror också på
vilken utformning och omfattning
biblioteksverksamheten har. Båda
utvecklingslinjerna pekar, enligt min
mening, på en samverkan mellan
folkbibliotek och skolbibliotek.
Det är inte bara en ekonomisk
nödvändighet i en tid då kraven från
skilda håll om ekonomiska tillskott
växer sig allt starkare. Den tar sig
uttryck i ett självklart samarbete, när
det gäller inköp, katalogisering och
andra administrativa arbetsuppgifter.
Men den är också uttryck för
tanken, att det skall ﬁnnas naturliga
kontaktvägar för eleverna från skola
till bibliotek. Det jag emellertid
tycker är mest spännande när det
gäller skola, utbildningsväsende och
bibliotek är ett annat led i det hela.
Jag har några gånger sagt att 70-talet
blir i hög grad vuxenutbildningens
decennium. Och varför? Det ﬁnns ett
klart påtagligt och kortsiktigt intresse
för det. Baksidan av den starka
expansionen av ungdomsutbildningen
är, att klyftan mellan generationerna
i utbildningshänseende riskerar att
växa. Mot en majoritet av svenska
folket som inte har mer än en 6årig folkskola i botten, står en
framväxande ungdomsgeneration,
där redan i höst 80-85 % av eleverna
kommer att gå i en 11- eller 12årig skola. Och skall man undvika
denna generationsklyfta, med de
rättviseproblem den för med sig, skall
man undvika att man får ofantligt
många människor i samhället som
säger: hade jag varit några år yngre,
så hade jag självklart skaffat mig en
utbildning, som inte stod mig till
buds när jag var ung, skall man kunna

ta till vara hela den praktiska och
teoretiska begåvningspotential som
ﬁnns i det här sammanhanget, då
måste man nu försöka att i efterhand
demokratisera utbildningsväsendet,
ge de äldre generationerna en chans,
de som idag är ute i förvärvslivet.
(---)
Man får kanske i framtiden tänka
sig ett annat utbildningssystem,
vad jag i Paris häromveckan kallade
återkommande utbildning, som
egentligen innebär att efter den
11-12-åriga skolan ser man all
eftergymnasial utbildning som en
organisatorisk enhet.
(---)
Utbildningen blir en återkommande
situation under den produktiva tiden.
Vi kan kalla det life-long education.
Det är uppenbart att det här skulle ha
fördelar. Det skulle bryta isoleringen
mellan praktisk yrkesverksamhet
och teoretiska studier, bryta
den hårda indelningen av vår
tillvaro i ungdomsstudier, sedan
förvärvsarbete, sedan fritid. Man
kan blanda dessa komponenter på ett
rimligare sätt under en människas
tid, demokratisera tillträdet,
samspela arbetsmarknadspolitik och
utbildningspolitik på ett vettigare
sätt. Modellen kan utformas olika.
Det var intressant att föra fram de här
tankarna fast mycket mer utförligt,
på undervisningsminister mötet
i Paris för två veckor sedan. Det
väckte intresse och det beslöts att
hela nästa europeiska utbildningsministerkonferens om två år helt skall
ägnas detta tema. Någonstans åt det
här hållet rör sig utvecklingen och
uppbrytningen av de gamla och stela
strukturerna till ett nytt sätt att se
på samspelet mellan utbildning och
yrkesverksamhet.
Biblioteken kommer att få en stor
uppgift i de här aktionerna, helt enkelt
därför att formerna för utbildningen
kommer att bli mer ﬂexibla än de
har varit. Arbetsmarknadsutbildning, reguljär skolutbildning, folkbildningsorganisationer kommer
att få växande uppgifter. Vi kommer
att nödgas ﬁnna vettigare former
för en vuxenpedagogik. Det är i en
aktiviserande verksamhet just för
de här grupperna av människor som
biblioteken blir en ännu mera naturlig
samlingspunkt än för de unga. När
samhället ställer utbildningsresurser
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till förfogande, blir det ofta de som
redan har en ganska bra utbildning, de
som har det relativt väl ställt på olika
sätt, som drar nytta av dessa resurser
medan de som bäst skulle behöva
utbildningen inte nås av den, med alla
möjliga spänningar och svårigheter
som följd.
Framtidens vuxenundervisning
måste av det skälet inriktas
mycket hårt på att nå ut, söka
upp människorna, stimulera
dem positivt till att medverka i
utbildningsprocessen. Man måste
undvika att riva upp klyftorna mellan
grupper och generationer i det här
landet. Igen tror jag, att i en skola
eller ett universitet som arbetar i
friare former än hittills, där kommer
biblioteken att få en central uppgift.
(---)
Många känner Torsby-exemplet. Där
hade man 27 utlåningsställen. Nu har
man reducerat till 1 huvudbibliotek, 3
ﬁlialer och en bokbuss. Sedan det har
skett, har utlåningen stegrats mycket
snabbt från 2,3 till 7,1 böcker per år och
invånare, varav hälften av ökningen
ligger på bussen. De två slutsatser man
kan dra av det är, att om man får igång

en rationalisering så är det gynnsamt
för biblioteksverksamheten. För det
andra: rationaliseringen skall frigöra
resurser för uppsökande verksamhet
och föra ut boken till människorna
istället för att man väntar på att de skall
komma till boken. Och för det tredje:
en sådan här satsning på utvecklingen
har lett till att biblioteken har blivit
centrum för andra aktiviteter av
typen informationscentral, offentliga
debatter,
kulturellt
centrum
i
kommunblocket, speciella insatser
för olika typer av grupper i den
uppsökande verksamheten.
(---)
En i hög grad liknande uppgift;
som litteratur- utredningen fast
det spänner över vidare fält, har
det kulturråd som tillsattes alldeles
nyligen och som igår kom ut med ett
program för sin verksamhet. Dess
huvuduppgift, enligt direktiven, är
att undersöka hur kulturpolitiken
kan bidra till en ökad jämlikhet,
till utjämning av sociala skillnader
och motsättningar. De problem
kulturrådet tar upp är dels den
allmänna samhällsmiljöns betydelse
för kulturpolitiken (det gäller inte
bara de sköna konsterna, utan det

gäller boendemiljön, arbetsmiljön
och utbildningspolitiken) dels
nödvändigheten av inte bara passiv
konsumtion utan aktiv medverkan.
Vidare nödvändigheten av att få
fram en decentralisering, aktivt
lokalt ansvar för kulturpolitiken.
Man skall belysa kulturarbetarnas
situation bl. a. genom vissa data
från låginkomstutredningen. Hela
tanken är som skräddarsydd för
biblioteken, därför att biblioteken är
särskilt väl ägnade både att aktivera
människorna, att uppsöka dem
och att skapa en engagerande lokal
kulturmiljö. Bibliotek är så mycket,
har så många ansikten.
Jag vill till sist uttrycka en livlig
förhoppning om en intensiv
debatt under de dagar som här
förestår, en debatt om bibliotekens
målsättning, deras uppgifter inom
ramen för forskning, utbildning
och kultur. Jag är övertygad om, att
en konferens som denna, och det
fortsatta samarbete som vi på många
områden kommer att ha, alltmer
kommer att förbättra bibliotekens
möjligheter att spela sin roll i ett
vitalt och öppet kulturliv. ”
Hela anförandet ﬁnns i BBL 1969:7-8

Per Sundgren:

Varför har då så litet hänt sedan 1969?
Kulturpolitikens värderingar heter föredraget, men
inte får vi veta så mycket
om värderingarna bakom
kulturpolitiken. Däremot
framgår med all tydlighet
att Palme är hyggligt insatt
i det område han talar om.
Och det är förstås inte
konstigt att inför en publik
av biblioteksfolk lyfta
fram bibliotekens viktiga
samhällsuppgift. När vi
så småningom närmar oss
kulturpolitiken är det som
vanligt en uppgift för denna
att fylla fritiden, särskilt
ungdomens fritid, vad kan
dom inte annars hitta på,
med meningsfullt innehåll,
dvs kultur. För att detta
ska ske bör samarbetet
mellan skolbibliotek och
folkbibliotek förbättras.
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Det är bara att hålla med
om detta sista. Det är t ex
fortfarande inte möjligt
för eleverna, i alla fall inte
i Stockholm, att direkt
via skolbiblioteket låna
böcker ur folkbibliotekets
bestånd. Detta har jag själv
föreslagit under senare år,
men från bibliotekarier
och kulturförvaltning fått
veta hur komplicerat och
omöjligt det skulle vara
att genomföra. Böckerna
måste ju skickas runt och
kan försvinna på vägen
mm.
Nåväl, till kulturpolitiken! Det är 1974
års kulturpolitik som
annonseras. Kulturrådet
har tillsatts och börjar
arbeta. Barriärerna på
kulturens område ska

äntligen brytas ned, nya
mönster ska skapas och
människorna aktiveras.
Kulturen ska bidra till
ökad jämlikhet och
minska sociala klyftor.
Och inte minst väsentligt:
kulturpolitiken ska inte
begränsas till de sköna
konsterna utan bli en
del av samhällsmiljön
och innefatta sådant
som arbete, boende och
utbildning. Man önskar
att man ﬁck höra dagens
ledande politiker ta sådana
ord i sin mun. Men att
kulturen skulle kunna vara
en kraft i förändringen av
samhället tycks idag vara
en närmast stendöd tanke.
Varför har då så litet hänt
sedan 1969 då Palme höll
sitt tal och sedan 1974

då den nya kulturpolitiken
beslutades? Jag tror att
en viktig förklaring är att
1974 års kulturpolitik,
trots mål om deltagande
och publiktillvändhet
och ambitionen att
vidga perspektivet till
hela samhällsmiljön,
ändå i praktiken blev en
konstpolitik med ﬁnkulturen
och kulturarbetarnas
intressen i centrum. För
Palme var det nog också
så att detta borde vara
inriktningen. Någon
däruppe vet vad som är den
goda kulturen och nu ska
folket aktiveras och förmås
att ta del av denna. När ska
vi få en kulturpolitik som
mera utgår ifrån de många
människornas intressen och
aktiva skapande och mindre
från kulturarbetarnas?
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Allas värde o
- d em okrati och m ä nsk l ig a rät ti

Barbro Bo

Bakgrund

Med inspiration från bland annat Homi
Bhabha, mm hade vi sedan länge tänkt starta en
programserie kring det svåra ämnet demokrati
med mål att få med ﬂera människor i ett lokalt
politiskt samtal. Som vanligt vill vi alltid ha
en knuff eller ett önskemål från omvärlden för
att dra igång arbetet. Arbetet hade föregåtts av
långa samtal med etnologen och journalisten
Amelie Tham, museologen Alfonso Madrid och
statsvetaren Jan Sellberg. Vi hade också väckt
”Fisksätraakademien” till liv för att visa omvärlden
vilka resurser området kan erbjuda på akademisk
nivå.
En av våra besökare, forskaren Elena Namli
(teologie doktor och lektor i etik vid Teologiska
Högskolan, Stockholm) visades sig vara redaktör
för en ny bok med titeln ”Allas värde och lika
rätt, perspektiv på mänskliga rättigheter”
(Studentlitteratur 2005) Hon erbjöd sig att föreläsa
om sitt arbete och titeln ﬁck därmed ge namn
åt vår serie som vi genomförde i samarbete med
Fisksätra Folkets hus förening.
Elena Namli inledde med att förklara en del
grundbegrepp kring demokrati. Man inser snabbt
hur lätt det är att problematisera denna form för
organisering av allt från arbetslag till nationer,
Hur förhåller sig individ till nation? Går gruppen
före individen? Hur förhåller sig nationer till FN,
individer till världssamfundet? Hur bygger vi en
lokal demokrati där allt ﬂer och i bästa fall alla
boende känner sig delaktiga?

Ungas aktiva deltagande i kulturlivet
Inom ramen för Unescos folkbiblioteksmanifest,
vår kommuns mål och visioner och vårt eget
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nystartade minnesarkivs inriktning på kulturarv,
identitet och medborgarskap, bjöd vi in till
ytterligare två program där vi med hjälp av pengar
från Landstingets kulturnämnd (”Ungas aktiva
deltagande i Kulturlivet”) kunde erbjuda ett
arvode till två yngre ﬁsksätrabor med intressanta
erfarenheter i bagaget.
Biblioteket vill gärna inspirera människor till att
engagera sig i samhällsfrågor och dessa två unga
kvinnor visade sig vara viktiga förebilder för alla
åldrar.
Först ut var Leyla Abdurahman som skrivit en
uppsats vid Göteborgs universitet om ”Antidiskr
imineringsbyråernas kamp för att förebygga och
motarbeta diskriminering i samhället”. Jag frågade
om hon ville diskutera resultatet med Diskrimineringsombudsmannen och båda tackade ja. Det
blev en mycket livlig diskussion där publiken inte
ville sluta trots den sena lördagseftermiddagen.
Sådana här frågor vill vi ha mera av, var publikens
kommentar efter avslutad debatt.
Nästa program leddes av Sandra Atler som engagerat

sig i arbetet inom ECPAT, en organisation som
sysslar med barns rättigheter och barnsexhandel
inom den globala turistnäringen. Sandra redovisade
en undersökning som bland annat visade att den
vanligaste förövaren är ”vanliga familjefäder” som
tycker att det är OK att ta en tur bort i grottorna
med andras minderåriga barn, samtidigt som den
egna familjen tryggt väntar vid poolen. Pedoﬁler
kan identiﬁeras patologiskt men vad kallar vi dessa
i övrigt normala män för?
Sandra ﬁck oss att känna att det går att påverka,
att lära sig mer och att det lönar sig att informera
människor t ex under ﬂygresan.
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ch lika rätt

g h eter på Fisks ätra bi bl i otek

olonassos

Den fjärde gången kom författaren Jorge Contreras och

berättade utifrån sin bok ”Kuppen, terrorn, tragedin”
om hur man i Chile blev fråntagen sina mänskliga
rättigheter under Pinochets militärkupp på 70-talet.
Han tycker att det är viktigt att man inte glömmer
utan att särskilt unga människor måste känna sin
historia. Vi måste ständigt vara på vår vakt mot
kränkningar av mänskliga rättigheter i alla former
överallt.

Traditionen ﬂerspråkiga poesidagar
Under hösten bjöd vi också in till svensksomalisk Poesidag ”Buraanbuur” med Amina Said,
molekylärbiolog och författare, som engagerat
berättade och läste sina dikter från Somalia och
Sverige. Amina talade mycket om vikten av att
engagera sig var man än beﬁnner sig och efter
programmet slut gick kvinnor i alla åldrar över till
Rosen, en lokal kvinnoförenings lokal och dansade
Buuranbuur, den kvinnliga somaliska formen för
kommenterande poesi. (Männen har sin egen form i
detta poesirika land)
Aminas dotter hörde för första gången mammas
dikter på svenska och deltog i dansen med andra
kvinnor. ”Var ﬁnns kurser i Buraanbur” frågade hon
mig senare och den frågan skickar vi vidare.

genomsyra våra samlade resurser i form av
medier, personal och övrig verksamhet. Proﬁlen
ska vara väl förankrad i området och motsvara
de boendes förväntningar på vår service.
Vi fortsätter vår programserie med stöd av
idéer och deltagare från område.

Ombyggt bibliotek
Biblioteket återinvigdes den 16 september
och det är med glädje vi konstaterar att
representanter från våra föreningar erbjöd sig
att organisera invigningen på denna allas vår
festdag. Lokalen har organiserats om för att
tydligare motsvara de behov av samhälleligt
stöd som så många efterfrågar i form av ett
Internetcafé samtidigt som vi vill erbjuda ett
skarpare bibliotek där man har chans att få
relevant information efter sina behov.
Barbro Bolonassos är enhetsledare för Fisksätra
bibliotek. Artikeln har tidigare varit publicerad i
Länsnytt från Regionbibliotek Stockholm

Proﬁlerade bibliotek i Nacka
Demokratin är inte självklar, den måste ständigt
erövras och det kan göras på många sätt. När
kulturnämnden i Nacka gav alla bibliotek i uppdrag
att proﬁlera sig valde vi ”Fisksätra bibliotek - arena
för demokrati” som vårt uppdrag med betoning på
Samhälle, Språk och Hälsa. Utöver vår bas ska detta
bis #3 2006
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Anneli Jordahl: Var
kommer du ifrån? :
intervjuer, reportage
och essäer
Mormor, 2006. 224 s.
Anneli Jordahl är journalist och
litteraturvetare och har skrivit den
uppmärksammade boken Klass
– är du ﬁn nog? och skriver nu på
en bok om arbetarförfattaren Elsie
Johansson. Hennes krönikor hittar
man i DN, Arena och Ordfront
Magasin. Hon bor i Bagarmossen,
en förort i Stockholm, som ofta
förekommer i hennes krönikor.
I den nyutkomna boken har
hon samlat artiklar och krönikor,
många om författare som Marit

Paulsen, Anne-Marie Berglund,
Ulf Lundell, Stig Larsson, Per
Gunnar Evander, Bo Widerberg
(som debuterade som författare)
och Vilgot Sjöman. Men också om
klassklättring, personalentreprenad
och bärplockning.

René Vasquez Díaz:
Oliktänkaren. En bok om
Artur Lundkvist (Ordfront,
2006)
Jane Fonda: My life so far
(Random house, 2005)
Vad är det för likhet mellan en svensk
poet och introduktör av utländsk
skönlitteratur, och en amerikansk
ﬁlmstjärna? Ja en likhet var att bägge
förföljdes av sitt lands hemliga polis
och underrättelsetjänst under många
år. Lundkvist gjorde ingen hemlighet
av att han var socialist och det räckte
för att han skulle registreras av SÄPO.
Fonda har läst sin personakt hos FBI,
som var omfattande under 1960- och
1970-talet. Hon utsattes under dessa
år för omfattande trakasserier, särskilt
under J Edgar Hoover-åren, då FBI
inte drog sig för att fysiskt eliminera
sina ﬁender inom Black Panthers och
anti-Vietnamrörelsen.
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Fondas personakt innehöll över
20.000 sidor material. Lögner om
henne spreds kontinuerligt till
pressen, som tacksamt tryckte dessa,
skådespelerskan Jean Seberg drevs
till självmord genom en liknande
smutskampanj av CIA. Lundkvist
och hans hustru Maria Wine
telefonavlyssnades under andra
världskriget av SÄPO, och 1950
konstaterade SÄPO:s agent besviket:
Att döma av L:s framträdande bl.a.
vid fredsdiskussionen i dec 1950 i
Medborgarhusets stora sal, måste det,
enl min mening, vara synnerligen
diskutabelt att kalla L för kommunist.
L deklarerade där öppet att han icke
sympatiserade med Sovjetunionen
annat än i fredsfrågan.
Men Lundkvists engagemang
främst i Svenska fredskommittén
och som företrädare för den s.k.
Tredje ståndpunkten räckte för att
polisen skulle hålla ögonen på honom
och Maria Wine. Han fortsatte att
övervakas av SÄPO långt sedan han
invalts i Svenska akademien.
Lundkvist ﬁck bara en gång
inresevisum till USA, 1946. Han
tillhörde uppemot 10.000 svenska
”kommunister” som SÄPO
registrerat och vidarebefordrat till
FBI. En av våra främsta översättare
av amerikansk poesi ﬁck själv aldrig
möjlighet att personligen besöka sina
vänner i USA. Artur Lundkvist blev
främst känd som autodidakten som
kom att översätta och introducera
en lång rad poeter från USA,
Sydamerika, Spanien och Frankrike.
Den kubanske författaren René
Vasquez Diaz kom till Sverige
1974. Han lärde snart känna Artur
Lundkvist och Maria Wine, och
hjälptes av dessa att etablera sig i
Sverige. Hans bok är en hyllning
till den sturige skåningen, till hans
författarskap, och obändiga vilja att
gå sina egna vägar. Liksom Ivar LoJohansson ﬁck Lundkvist Leninpriset
i litteratur. Lundkvist skänkte hela
prissumman, 129.000 kronor, till
en fond för översättning av svensk
skönlitteratur till främmande språk.
1960 var han och Maria Wine
mycket nära att omkomma i den
stora jordbävningen i Agadir i
Marocko, som Lundkvist också
skildrat i en dikt. När han 1981
drabbades av hjärtstillestånd trodde
alla att det var slut för den 75-årige
författaren. Efter att ha legat i koma
två månader vaknade han upp. Sina
intryck från den tiden skildrade
han i boken Färdas i drömmen och

föreställningen. Han var, som han
själv sa, ”svår att ta kål på”. (Men
1991 dog han till slut.) Om den lilla
lägenheten i Solna, spartanskt inredd,
sa nobelpristagaren Garcia Marquez
att ”den var så anspråkslös att man
omöjligt kan tänka sig att någons
öde skulle kunna avgöras där”. De
högar med recensionsböcker han
ﬁck skickades oftast direkt efter
läsningen till Nobelbiblioteket, där
de är allmänt tillgängliga. Över en
fåtölj i vardagsrummet låg den poncho
han fått som personlig gåva av Pablo
Neruda.
Jane Fonda gick från att ha levt
lyxliv med den excentriske franske
ﬁlmregissören Roger Vadim på
Rivieran, där hon först lanserades
på ﬁlm som en sexsymbol i Brigitte
Bardotstil, till att bli USA:s mest
kända politiska aktivist på 1960-talet.
Hon skriver om ständiga problem
med att leva upp till faderns bild som
radikal politisk symbol i ﬁlmer som
”Vredens druvor”, ”Möte vid oxoket”,
”12 edsvurna män” och ”Unge
Abraham Lincoln”. Hon skriver om
ständiga ätstörningar och påtvingade
sexuella utsvävningar med Vadim.
Sedan hon träffat politiske aktivisten
Tom Hayden levde hon ett antal
år i kappsäck, ständigt kämpande
för olika amerikanska minoriteter.
Hennes insats i Vietnamrörelsen var
av stor betydelse. Efter den utﬂykten
blev hon på 1980-talet berömd fru
till en av USA:s rikaste män, och
hälso- och workoutprofet (men stora
delar av hennes honorar gick först till
Haydens försök att lansera sig som
presidentkandidat).
Men hon gjorde också en rad
(i USA) kontroversiella ﬁlmer som
”När man skjuter hästar”, ”Klute”,
”Kinasyndromet”, ”Julia” (som tar
upp McCarthy-tiden i USA som också
drabbat hennes far), ”Återkomsten”
(om Vietnamveteraner), ”9 till 5”,
och hon återförenades med sin far
Henry Fonda på hans ålders höst i
den ﬁna ﬁlmen ”On golden pond”.
Gemensamt ur Lundkvist kan man
väl ändå säga att hon huvudstupa gick
”sin egen väg”. Boken är stundtals
ganska påfrestande, men särskilt
kapitlen om de politiska åren är
intressant läsning. I USA torde
hon betraktas som en av de mest
inﬂytelserika moderna feministerna.
Själv kan jag inte annat än beundra
hennes rättframma skrivstil och stora
mod. Och hennes ﬁlmer förstås.

Mats Myrstener
bis #3 2006

Anders tycker att biblioteken skall bry sig mera om
den lokala demokratin!
Lennart Wettmark

1979 var Anders Ericson
bibliotekschef i Vestby, en liten
kommun vid Oslofjorden. Det
året diskuterades byggandet av ett
kolkraftverk där. Anders Ericson
gjorde då en insats för att förbättra
den lokala demokratin genom att
samman ställa en bibliograﬁ och göra
en utställning kring den aktuella
frågan.
2006 har Anders tagit ett nytt
initiativ: ”Biblioteket tar saka - et
håndslag for mer-demokrati” En
uppdaterad och IT-baserad version
av samma tanke: att biblioteken
kan betyda något för den lokala
demokratin genom att aktivt gräva
fram och presentera ett allsidigt
utbud av information. En tidig
inspirationskälla för Anders var Sven
Lindqvist.
-Jag köpte med en gång Gräv där du
står när jag hittade den på Tronsmo
bokhandel i Oslo!
På senare tid: i bis nr 3/99 fanns
en artikel om Adolf Henriksson,
bibliotekschef i Malmberget, som på
sitt bibliotek gjorde en utställning
kring LKAB:s 31 teser, som kom att
leda fram till den stora gruvstrejken
1969

DESinformation

IT-utvecklingen har inneburit att
varje kommun har en hemsidan som
bl a används för att sprida kommunal
information, något som Anders ofta
ﬁnner vara DESinformation snarare
än information, eftersom den speglar
intressen som inte alltid har som mål
att belysa frågor allsidigt.
- Jag skrev 2001 en bok om
bibliotekens oberoende. Då blev
jag medveten om hur jävligt
taskiga många av de kommunala
hemsidorna är.
Mot den bakgrunden är han
bis #3 2006

skeptisk till att bibliotekarier
skall integreras i den kommunala
informationsapparaten, t ex genom
medborgarkontoren. Han kan för all
del ha viss förståelse att små bibliotek
har mycket att vinna på att därigenom
få utökade öppettider.

-Det mest extrema jag sett är den
nya danska biblioteksutredningen!
Innehållet borde vara överordnat
tekniken. Biblioteken borde närma
sig och inspireras av journalisters
sätt att arbeta – särskilt grävande
sådana.

Tiden är nu kanske mogen för hans
”Biblioteka tar saken”-initiativ; i höst
kommer ämnet upp på ﬂera möten
i Norge. Den norska grundlagens
paragraf om yttrandefrihet har
reviderats och öppnar för en mera
aktiv roll för biblioteken genom att
betona den enskildes rätt att hålla sig
informerad.
Han vill varna för den teknikinriktning på bekostnad av innehållet
som han kan se på bibliotekarieutbild
ningar och bibliotek

Hur ser då Anders förslag ut? På den
egna bloggen ”BTS – biblioteket tar
saka” länkar han till den prototyp
han gjort kring frågan ”Sivil lufthavn
på Rygge”, som skall inspirera andra
bibliotek genom att ge exempel på
hur en sådan kan se ut – låt vara
att inte alla sidor behöver vara lika
ambitiösa som denna. I exemplet med
ﬂygplatsfrågan i Rygge innehåller
sidan de här huvudrubrikerna:
Flyplassen, Nyheter, Aktuella tema,
Fagstoff, Debatt, Myndigheter,
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Partiene, Viktige dokumenter, Andre
lenker, Bruk biblioteket, Nettsök
og kvalitet. I det här sammanhanget
ﬁnns det ny teknik som kan öka
interaktiviteten mellan medborgare
och styrande: bloggar, wikiteknik,
nya sökfunktioner (”Rollyo”).
Målet är att biblioteket opartiskt

och balanserat skall presentera alla
aspekter av en aktuell fråga. Och
alltså gräva djupt för att få fram
relevant material.
Adress till BTS – Biblioteket tar saka:
http://edufdaoduf.googlepages.com/
ryggeﬂy.html
Anders Ericson är numera

bibliotekskonsult och har tidigare
arbetat 17 år som byråkrat - i
det som tidigare hette Statens
bibliotektilsyn. Sedan 1999 är han
frilansjournalist och arbetar 60% av
sin arbetstid som webredaktör i Norsk
Bibliotekforening.

Anders Ericson skriver:

”...Dette er en ny type bibliotektjeneste, lansert sommeren 2006, der man tenker seg (for dette eksisterer foreløpig bare
som en idé - pr september 2006) at bibliotekarer hver morgen pløyer aviser og skummer nyheter på Internett (det må man
jo uansett gjøre som bibliotekar), for så å «videreforedle» disse for bibliotekbrukerne – særlig de elektroniske brukerne, og de
blir stadig ﬂere.
Ved den daglige avislesinga merker bibliotekarene seg viktige saker av den typen folk pleier å stille spørsmål om. Der det i
artiklene vises til dokumenter, rapporter osv. søker og ﬁnner bibliotekarene lenker til sjølve dokumentene (det er ofte ikke så
vanskelig, for den som kan det. Ofte går det også greit å be utgiverne om å legge ut dokumenter som ikke er lagt ut ennå).
For det er jo sjelden avisene går i dybden, og i beste fall trykker de bare korte sitater fra kildene. De er heller ikke spesielt
ivrige med å lenke opp til primærkilder. For hvis leserne bruker tid på sånt så leser de jo mindre i sjølve avisa – og får med
seg færre annonser! Men sånne kommersielle hensyn trenger ikke biblioteka ta!
Så skriver bibliotekaren en enkel tekstbit; en sammenstilling av lenka til artikkelen, samt lenker til refererte dokument pluss
kanskje til et søk på det aktuelle emnet i emnportalen Detektor og/eller Bibsys emneportal, også dette tjenester som norske
bibliotek står bak. Samt søk på aktuelle bøker i en felleskatalog (i dummyen har vi gjort sånne søk i Bibsys, fagbibliotekas felleskatalog, men om et år eller to har vi en felleskatalog for alle norske bibliotek).
Disse tekstene legges så ut på bibliotekets hjemmeside, godt synlig, i en spalte med en overskrift...”
(http://edufdaoduf.googlepages.com/omrettpaasak.html)

Om ett arbetarbibliotek i England

Ett sådant ﬁnns faktiskt, i Manchester, som också håller sig med ett Arbetarmuseum.
The Working Class Movement Library ﬁnns i ett högt gammalt tegelhus med adress 51,
The Crescent, Salford. Här ﬁnns ”hundreds of thousands of books, pamphlets, newspapers, posters, leaﬂets, objects and audio visual material”. Det grundades på 1950-talet
av Edmund och Ruth Frow. Sedan 1971 är det en stiftelse. Biblioteket är både arkiv och
museum, och har material om spanska inbördeskriget, fackföreningsrörelsen, rösträttsrörelsen, kooperation, kvinnosaken, brittisk och irländsk arbetarhistoria . Det är gratis
och öppet tisdag-fredag och var tredje lördag i månaden. Guidade turer erbjuds.
http://www.wcml.org.uk/
Mats Myrstener

Another production is possible : beyond the capitalist canon
(Reinventing social emancipation : toward new manifestos; 2)
Edited by Boaventura de Sousa Santos
Verso, 2006. 488 s.

En ”alternativ ekonomisk världsordning” har vuxit fram inom tredje världen, där många arbetarorganisationer själva tagit makten över produktionsmedlen. World social forum har blivit mötesplatsen för dessa organisationer, t.ex. de jordlösa i Brasilien. Författaren är en känd debattör inom området alternativ produktion, professor i sociologi i Coimbra, Portugal. I detta omfångsrika (planerade) fembandsverk behandlar den första delen demokratins förnyelse
och betydelse för den alternativa rörelsen. I denna andra del behandlas de ekonomiska frågorna.
De olika författarna i antologin behandlar förutom Brasilien också kooperativa rörelser i Colombia, Mozambique
och Indien; landfrågan (äganderätten, privat, kommunal, kooperativ) i Sydafrika och Brasilien; fackföreningsrörelsens
ställning i tredje världen, och alternativa produktionsformer av ﬁske i Indien.
Mats Myrstener
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Biblioteket som
gemensamt rum - inte
mellanrum
Siv Wold-Karlsen

I sin artikel ”Bör, vill,
kan och gör man?
Om behovet av att
diskutera folkbibliotekens
självbild” (bis 2006:2)
kommenterar och
kritiserar Nick Jones BiSprogrammet (från mars
2006)

Som jag läser artikeln, kan kritiken
sammanfattas ungefär så här:
BiS borde ta lärdom av amerikansk
och engelsk biblioteksforskningen
och kritiskt granska (det svenska)
folkbibliotekets självbild. Det
engelska forskningsprojektet
”Value and Impact of Libraries”
har konstaterat att engelska
folkbibliotek i stort sett bara har
speglat medelklass-, majoritets-, vitaoch engelska värderingar, och om
svenska folkbibliotek skärskådades
skulle konklusionen troligen bli det
samma, bara med ‘engelsk’ utbytt mot
‘svensk’.
bis #3 2006

Men nu har BiS inte vänt sin
kritiska blick mot biblioteket,
utan har istället placerat sig
som den allseende och osynliga
fångvaktaren i Panoptikonfängelset, fängelset där
övervakaren från sitt utkikstorn
kan se alla fångarna, medan
fångarna endast blir sedda.
De kan inte se fångvaktaren,
och heller inte sina medfångar
eftersom de är isolerade i var
sin ensamcell. Fångarna, som
väl här måste utläsas som
(grupper av) medborgarebiblioteksbrukare, objektiﬁeras
av BiS, och BiS upprättar dessutom
hierarkiska vi/dom dikotomier, med
vanliga/ovanliga medborgare som det
grundläggande motsatsparet. Vanliga
medborgare deﬁnieras som vitsvenska
medan ovanliga medborgare är de
ickevita-ickesvenska, som utsätts
för en diskursiv diskriminering och
nedvärdering i BiS-programmet.
Nick J styrker sin kritik med citat och
formuleringar hämtade från följande
avsnitt i BiS-programmet:
”Eliter tar över och det blir allt svårare
för den vanliga medborgaren att få ett
reellt inﬂytande i väsentliga frågor. Vi
kan välja elbolag och teleoperatörer
medan den politiska makten har ﬂyttat
till Bryssel eller abdikerat.
Vårt behov av upplevelser och
kunskap förvandlas till en marknad att
exploatera. Information har utvecklats
till en vara där nya upphovsrättslagar
styr handeln.
Nationella minoriteter, internationella
kontakter och alla som ﬂyttat eller ﬂytt
till Sverige innebär stora möjligheter till
dynamiska och berikande nyskapande
kulturyttringar. Ett mångkulturellt
samhälle ställer krav på ökad kunskap
och förståelse, och måste ge möjlighet
för alla grupper att bevara och
vidareutveckla sin kulturella identitet
inom det demokratiska samhällets
ramar.”

Eliter

Som Nick J ser jag här en tudelning
i vanliga/ovanliga medborgare,
men, i motsättning till honom, ser
jag att de ovanliga medborgarna
här deﬁnieras som eliter, dvs.: De
som kan utöva makt och myndighet
utan demokratisk kontroll och
insyn, medan vanliga medborgare
är beroende av demokratiska
strukturer för att kunna påverka
samhällsutvecklingen.
Nick hävdar att BiS-programmets
krav på att hålla sig inom det
demokratiska samhällets ramar är
diskriminerande eftersom det endast
riktar sig till ickevita-ickesvenska,
medan ”det svenska inte beskrivs

som en kulturell grupp bland andra
eller något som behöver införlivas i
den svenska demokratin eftersom det
redan utgör dess mitt.”

Här hänger jag heller inte med, och
dessutom har jag, förstås, problem
med svårhanterliga begrepp som
kulturell identitet/kulturell grupp,
det svenska/svenskheten.

Längre fram i artikeln deﬁnierar och
preciserar Nick svenskheten som det
som utgör den normerande grunden
i Sverige, och som på en global nivå
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motsvaras av vithet och västerlandet.
Svenskheten är alltså vit, västerländsk
- och manlig. Det är utifrån ”den
manliga-vitsvenska positionen uppe
i fångvaktartornet” man kan ta sig
rätten att utdeﬁniera dom andra, och
göra det i skydd av normalitetens
osynlighetsmantel.
Det är en deﬁnition av svenskhetenvästerländskheten som troligen ger ett
bra signalement på de eliter som i BiSprogrammet deﬁnieras som ovanliga
medborgare, och som ofta verkar utan
att synas.
Sen ﬁnns det väl också en manlig
vitsvenskhet som mera öppet och
direkt utövar makt genom att
misshandla och mörda människor
med ‘fel’ identitet. Och en ovanifrån
påbjuden svenskhet som handlar om
ofﬁciell nationaldag med svenska
ﬂaggor. Svenskhet kan deﬁnieras i
termer av folkhem, allemansrätt och
kärlek till naturen, samt på ett otal
andra sätt, för inte att förglömma alla
som betackar sig för att indeﬁnieras
i svenskheten, eller i någon som helst
kollektiv kulturell identitet.
Mångfald och motsättningar,
rätten att deﬁniera sin egen
grupptillhörighet, protester mot
att indeﬁnieras eller utdeﬁnieras
av andra, allt detta hittar vi i alla
kollektiva identiteter.
Judisk identitet kan deﬁnieras i
religiösa termer, eller religionsfritt,
judiskhet kan omfatta sionism eller
stå i opposition till den. Människor
kan mot sin vilja deﬁnieras som judar,
eller mot sin vilja uteslutas ur den
judiska gemenskapen, och kulturella
identiter kan skapas med hjälp av
bindestreck, som svensk-judisk,
palestinsk-kristen ... . Som Nick J
skriver:

genomdemokratiska. Det är de inte.
De ﬂesta har auktoritära inslag, ofta
baserade på patriarkal makt.
Det är inte bara Abraham som visat
sig villig att mörda sitt barn, när
gud - eller traditionen - så kräver. Så
nog är det viktigt med demokratiska
ramar som omfattar alla. Förbudet
mot barnaga ska gälla, oavsett vilka
gudar, heliga skrifter och kulturella
traditioner man kan hänvisa till.

”Kampen om inklusion och
exklusion är svår och det som
måste till är något nytt.”

Mellanrum

Demokratiska ramar

Jag tror att en nödvändig
förutsättning för att skapa något nytt,
är just det BiS-programmet hävdar:
Ett mångkulturellt samhälle måste
ge alla grupper möjlighet att bevara
och vidareutveckla sina kulturella
identiteter, fast inte utan tillägget:
”inom det demokratiska samhällets
ramar.”
Nick kritiserar tillägget och hävdar
att det ”kan ses som onödigt,
en överﬂödig självklarhet”
vilket implicerar att alla
kulturella traditioner skulle vara
18

Självbild

Jag skulle vilja, skriver Nick
J ”att man i BiS-programmet
kritiskt diskuterade det svenska
folkbibliotekets självbild.”
På min egen önskelista till BiS står
mer fokus på offentliga bibliotek
generellt, också på universitetsforsknings- och specialbibliotek.
Men när det gäller folkbiblioteket,
vill jag nog påstå att BiS ständigt och
träget diskuterar och kritiserar: Det
svenska folkbibliotekets självbild,
dess samhällsroll, dess förhållande
till den ekonomiska och politiska
makten, dess demokratiska ansvar
och uppgift. Och att vi hittar
koncentrat av de diskussionerna i BiSprogramformuleringar som:
”Bibliotekets mål ska inte vara nöjda
kunder utan insiktsfulla medborgare.”
”Folkbibliotekets uppgift här är
att överbrygga de informationsoch kunskapsklyftor som ﬁnns
på grund av sociala, kulturella,
utbildningsmässiga och ekonomiska
klasskillnader genom att
tillhandahålla ett kvalitetsurval av
böcker, tidskrifter, digitalt lagrade
medier och e-medier på så många som
möjligt av de språk som talas i landet.”

Nick J efterlyser mer kritik och
mer handling av BiS, men också att
kritiken och handlingen ska utgå från
en annan position än den BiS, och
folkbiblioteket, har valt att inta. Om
jag förstår det rätt, är utgångspunkten
fortfarande Panoptikon-fängelset,
där BiS, och folkbiblioteket, har
positionerat sig i fångvaktartornet.
Deﬁnitivt fel plats. Samtidigt kan
varken BiS eller folkbiblioteket
inta fångarnas position. Både BiS
och folkbiblioteket är inkluderade,
och att försöka se samhället ur
de exkluderades perspektiv, är en
skenmanöver som endast tjänar till
att upprätthålla rådande dikotomier.

Istället måste BiS/folkbiblioteket
hitta (eller skapa?) det tredje rummet,
mellanrummet:

”Det är i mellanrummet, det
tredje rummet, positionerna
emellan, utrymmet ﬁnns. Där
kan man förhålla sig kritiskt
till och kritisera den position
varutifrån utdeﬁnieringen
och exklusionen äger rum,
nämligen den manligavitsvenska positionen uppe
i fångvaktartornet. I detta
(mellan)rum kan man kanske
riva något gammalt och skapa
något nytt?”
Mitt problem här är att jag inte
kan upptäcka någon möjlighet till
ett tredje rum, ett mellanrum mellan
exkluderad och inkluderad.
Däremot tror jag de ﬂesta av oss
har erfarenhet av att vara såväl
exkluderade som inkluderade, och
ibland har vi till och med möjlighet
att själva välja.
En organisation som BiS har
t.ex. möjlighet att arbeta utomeller inomparlamentariskt, gå in i
etablerade organisationer eller skapa
egna. Eller försöka göra både och.
Rätt ofta blir det ett både och, om än
med gränser för vilka organisationer
man tror det är meningsfullt att gå in
i, och hur radikala alternativ man kan
och vill skapa. Att BiS skulle lämna
det offentliga biblioteket för att skapa
egna alternativa bibliotek, är varken
troligt eller meningsfullt. Däremot
kan jag tycka att BiS borde hålla sej
utanför Bok och Biblioteksmässan,
eftersom krocken med den reellt
existerande kapitalismen här blir
så brutal - och absurd. Som när
BiS på 2006-mässan arrangerar
ett seminarium om (det rättvisa)
bibliotekets framtid, med titeln Vi
betalar inte - ännu! Och det kostar
500 spänn att få vara där.
Om BiS hade velat och kunnat
lämna mässan för att ordna
alternativa gratis-seminarier på
varje biblioteksﬁlial, så hade man
inte skapat något tredje rum eller
mellanrum, men väl utnyttjat ett
offentligt rum, som ﬁnns där sedan
länge.

Gemensamt rum

Kanske kan man se bibliotek,
och andra offentliga rum, som
ett mellanrum mellan privatsfär
och kommersiella mässor, men
bibliotekets betydelse ligger inte i
att vara mellanrum, utan i att vara
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ett gemensamt rum. Ett rum dit alla
har tillgång, men ingen tvingas vara.
Det är också ett rum där vi har rätt
bra möjligheter att se varandra, både
i direkta möten människor emellan,
och i möten mellan olika kulturella
traditioner, manifesterade i böcker,
tidskrifter, musik ... .

Än så länge ﬁnns inga planer på
att, i parallellitet med friskolorna,
upprätta separata kristna,
muslimska, judiska osv. bibliotek.
Så medan enhetsskolan förtvinar
och segregationen sprider sej, är
biblioteket fortfarande ett reellt
alternativ till apartheid-ideologin,

föreställningen att olika kulturer
utvecklar sig bäst när de hålls
åtskiljda från varandra. Även
välviljans apartheid är förödande,
och kampen mot den är viktig
och avgörande. Det är bra att
biblioteket, och inte minst BiS, har
lång erfarenhet av att bekämpa
apartheid.

Om Arbetsplatsbibliotek
2004 fanns uppskattningsvis ca 1100 arbetsplatsbibliotek i landet, varav ca 400
drevs i kommunal regi, 400 i facklig regi
i samarbete med En bok för alla och 300
s.k. fristående arbetsplatsbibliotek där företagen ansvarar för verksamheten. Det
är en avsevärd minskning sedan 1970-talet då verksamheten byggdes ut kraftigt.
I Haninge kommun, där jag praktiserade
1982 fanns ett tjugotal arbetsplatsbibliotek, som senare lades ner.
Sex LO-fack driver tillsammans med
ABF biblioteksfrågan, det är Hotell och
Restaurang, Kommunal, Metall, Pappers,
SEKO och Transport. På ABF:s hemsida (www.abf.se) ﬁnns mer information
om hur facket och kommunen kan bidra till att bygga upp nya bibliotek. Även
Kulturrådet ger bidrag för uppbyggnad
av nya arbetsplatsbibliotek, med möjlighet att boka författarbesök och starta läsprojekt. Transportarbetareförbundet har
t.ex. startat fyra s.k. ”vägkrogar” där man
kan låna inlästa ljudböcker. De sex facken
arbetar med bokombud på arbetsplatserna, som får särskild utbildning. Ofta i
samarbete med statligt stödda En bok för
alla (

Min favorit bland böcker

Boktips från deltagarna på ”Boken på arbetsplatsen”. hösten 2004
Titel: Alberte och Jakob
Författare: Cora Sandel
Därför ska du läsa boken: En av tre böcker som handlar om frihet i en norsk småstad. En tonårsskildring om en ﬂicka som
bryter sig loss.
Tipset kommer från: Ingeli Bergman
Titel: Alberte och friheten
Författare: Cora Sandel
Därför ska du läsa boken: Den berättar
om en ung kvinnas (o)möjlighet till att
skapa sig en egen identitet - konstnärligt
och socialt.
Tipset kommer från: Ann-Charlotte Alverfors
Titel: Arbete och människovärde
Författare: Stig Sjödin
Därför ska du läsa boken: Han beskriver
människoöden och situationer på bruket
Tipset kommer från: Åke Dansk
Titel: Bananbok
Författare: Lennart Hellsing och Tommy
Östmar
Därför ska du läsa boken: Text och bild
utvidgar varandra här. Poesi som handlar
om väsentliga frågor på ett rikt och rytmiskt språk. Bra målare – god konst för
barn och vuxna.
Tipset kommer från: Susanna Ekström
Titel: Blindheten
Författare: José Saramago
Därför ska du läsa boken: Den är ett realistiskt mästerverk om solidaritet och
människovärde. Spännande som en thriller!
Tipset kommer från: Tony Samuelsson
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Titel: Farväl Gulsary
Författare: Tjingiz Ajtmatov
Därför ska du läsa boken: För att förstå varför det ändå är lönt att kämpa…fast man blir
lurad.
Tipset kommer från: Maria Hamberg
Titel: Förtivla ej
Författare: André Malraux
Därför ska du läsa boken: Bra och gripande
skildring om inbördeskriget i Spanien, om de
frivilliga internationella.
Tipset kommer från: Gunna Grähs
Titel: Hitom himlen
Författare: Stina Aronson
Därför ska du läsa boken: För det fantastiska språket. ”Verkligheten återskapas inte,
den förhöjs och förstärks. Landskapet lyser i
technicolor.”
Tipset kommer från: Aino Trosell
Titel: Inferno
Författare: August Strindberg
Därför ska du läsa boken: Man har rätt fast
man är galen. Man måste ta sig rätten att
vara galen. Varje gång jag har läst denna bok
sover jag lugnt.
Tipset kommer från: Olle Josephson
Titel: Kejsaren av Portugalien
Författare: Selma Lagerlöf
Därför ska du läsa boken: Den handlar om
kärlek.
Tipset kommer från: Lotta Durgé
Titel: Mannen utan öde
Författare: Imre Kertész
Därför ska du läsa boken: En skildring av en
ung judisk-ungersk mans liv och deportation
till Auschwitz. En skildring av nazister som
går bortom alla efterkrigsskildringar där vi
redan på förhand vet vem som är god och
ond.
Tipset kommer från: Marianne Högmark
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Never be silent

Shiraz Durrani har skrivit en bok om Mau Mau och behovet av information

1.Varför skrev du boken och
varför heter den ”Never be
silent”?
Boken var ursprungligen ett paper
till en workshop med namnet ”Libraries and rural development in Kenya”.
Det handlade om vilken roll de som
arbetar med information bör spela för
att tillgodose människors behov av information. Det var ett sätt att förstå
och omdeﬁniera bibliotekariernas sociala roll i Kenya. Det var den första
anledningen till att jag skrev boken.

Den andra anledningen var att
omtolka Kenyas historia från
folkets synpunkt. Historia har ofta
skrivits och tolkats av dem som har
försökt rättfärdiga kolonialism och
imperialism. Fakta har förvrängts,
dolts eller misstolkats. De som
försökte se historien ur folkets
synvinkel hade inte möjlighet
att forska eller att publicera sina
resultat. Jag använde sekundära
källor för att tolka händelserna
på ett nytt sätt. Boken försöker
ge en alternativ och, från min
synpunkt sett, autentisk version av
kolonialismen och motståndet mot
den i Kenya. Publiceringens historia
i Kenya, en viktig aspekt av social
kommunikation, erbjuder ett prisma
för att se och förstå den sociala och
politiska kampen i landet.
Den tredje anledningen till att
skriva boken var att det var en
politisk handling, vid en tidpunkt
när det fanns få demokratiska
vägar för politiska aktivister. All
progressiv politisk handling i Kenya,
från ungefär 1965, har måst utföras
underjordiskt. En ny generation
av kadrer behövde få lära sig
befrielseteori och prövas i aktiv kamp.
De behövde få en ny, panafrikansk
och antiimperialistisk syn på världen,
grundad på socialistiska principer.
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I den här processen saknades lämpligt
studiematerial. Den underjordiska
oppositionen behövde progressivt
material från andra världsdelar (t.ex.
skrifter av Marx, Lenin, Stalin,
Mao, Castro, Lumumba, Nkrumah,
Cabra osv.) och den organiserade
tillförseln genom underjordiska
nätverk – kom ihåg att detta var
innan Internet gjorde sådant material
lätt tillgängligt. Men den behövde
också material som återspeglade
lokal historia och kamp och lokala
framgångar. Sådant material måste
skrivas lokalt, så aktivister i den
underjordiska ”December Twelve
Movement” skrev och publicerade
”InDependent Kenya”1 och gav ut
sin egen tidning, ”Pambana”2. Mina
skrifter, inklusive ”Never be silent”
hade till syfte att bidraga med sådant
material för politiskt bruk. Mina
andra publikationer innehåller bl.a. en
kort introduktion till Mau Mau.3
Titeln ”Never be silent” kommer
från en befrielsesång, som Mau Mauaktivisterna sjöng för att berätta sin
historia och för att organisera och
mobilisera sina anhängare. Sången
var:
We will never be silent4
On January 7th we were
surrounded at Bahati
by the colonial army.
We will never be silent
until we get land to cultivate
and freedom in this country of
ours, Kenya.
Home Guards were the ﬁrst to go
and close the gates
And Johnnies entered while the
police surrounded the location.
You, traitors! You dislike your
children,
caring only for your stomachs;
You are the enemies of our people.
We will never be silent
until we get land to cultivate
and freedom in this country of
ours, Kenya.

2. Vilken roll har en
utbildad bibliotekarie eller
informationsarbetare i en
folklig rörelse?

Det är viktigt att se bibliotekarierna
i deras sociala sammanhang. De
är del av ett socialt system som,
under kapitalismen, är indelat i
olika klasser. Informationssektorn,
liksom andra delar av livet, är i själva
verket ett redskap för en viss klass,
som använder den för att främja
sina klassintressen. Samtidigt är
klasser med mindre politisk eller
ekonomisk makt inbegripna i ett
ständigt motstånd för att hävda sina
klassintressen. De yrkesutbildade är
inte neutrala i detta sammanhang.
Antingen de erkänner det eller ej är de
involverade i den här kampen på den
ena eller andra sidan.
En folklig rörelse i en sådan
situation söker politisk makt
för att tillgodose behoven hos
dem den representerar. En
grundförutsättning för att deras
kamp ska lyckas är kontrollen över
samhällsinformationen. Vilken
information en rörelse behöver beror
naturligtvis på behoven i kampen.
Enkelt uttryckt måste de veta allt
som deras ﬁender vet, men dessutom
behöver de också känna till och förstå
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situationen ur sin egen synvinkel,
både nationellt och internationellt, för
att kunna dra korrekta slutsatser för
sin kamp. De behöver vetenskaplig
och teknisk information, som kan
främja deras sociala kamp och
tillfredsställa deras materiella behov.
För att detta ska vara möjligt måste
de kontrollera redskapen för att
kommunicera - tryckpressar, böcker,
radiostationer, informationsteknik,
video, fotodokumentation, bibliotek
och alla andra redskap som utvecklats
genom informationstekniken.
En folklig rörelse behöver aktivister
som kan kontrollera och använda
all denna teknik - på samma sätt
som man behöver advokater, läkare,
bönder och arbetare.
Utbildade bibliotekarier kan
bidraga till framgången för en
folklig rörelse genom att vara
aktiva i kampen och genom sina
kunskaper ge den folkliga kampen
stöd i form av information. Alla
deras traditionella kunskaper – att
skaffa relevant material som för
kampen framåt, att lagra, sprida,
katalogisera och klassiﬁcera
information osv. – behövs i
kampen. Bibliotekarier är den
kollektiva informationsbank för
kampen som organisationen kan
dra nytta av.
Ingen folklig befrielserörelse
kan uppnå sin vision utan
att säkerställa sitt behov av
information. Mau Mau hade en
omfattande informationsstrategi
för att dess behov av information
och kommunikation skulle
tillgodoses, vilket framgår
av ”Never be silent”. De
kontrollerade dagstidningar,
tryckpressar, utbildningsprogram;
de organiserade fältsjukhus och
vapenfabriker, de upprättade bibliotek
på hemliga platser. Allt detta krävde
relevanta kunskaper och relevant
information. De utvecklade metoder
för att sprida information och
använde muntliga berättelser och
frihetssånger för att nå människor
som inte kunde läsa och skriva.
De samlade också in och använde
upplysningar för att följa ﬁendens
rörelser och stridsstyrka. I allt detta
spelade fackföreningsrörelsen en
nyckelroll.
Mau Mau hade inte vad vi idag
menar med yrkesutbildade
bibliotekarier som utförde det
här arbetet. Men behovet av
bibliotekariens kunskaper fanns.
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Faktum är att det var aktivisterna
själva som blev bibliotekarier och
som dokumenterade händelser,
skrev ned och samlade information,
organiserade hemliga bibliotek i
skogen och säkerställde att korrekt
information nådde dem som behövde
den, i relevant form och vid rätt
tidpunkt. Dagens ”professionella”
bibliotekarier har mycket att
lära av dem när det gäller att vara
aktivistiska.
Med tanke på det strypgrepp som ett
litet antal mediakonglomerat håller
massmedia i, på det globala planet, är
det viktigt att alternativ information
görs tillgänglig för människor i en
form och på ett språk som är anpassat

till lokala behov.
Samtidigt måste folkliga rörelser
arbeta tillsammans för att bli starka.
Imperialistiska krafter arbetar
globalt och bildar ”coalitions of the
willing” för att behålla sitt grepp över
människor, länder och resurser. På
samma sätt måste folkliga rörelser
arbeta tillsammans i en global
allians med dem som kämpar emot
imperialismen. Informationsaktivister
måste inta en ledarroll i detta globala
samarbete av folkliga rörelser och
underlätta informationsspridningen,
så att människor och organisationer
kan förenas i medvetenhet om
varandras program, visioner,
erfarenheter, framgångar och
misslyckanden.
Visionen om en global folklig
rörelse, som World Social Movement,

kan förverkligas bara om detta aktiva
informationsutbyte ﬁnns. Det är
bibliotekariens roll att skapa nätverk
för sådant utbyte.

3. Vilken roll spelar
informationstekniken i
informationsförsörjningen
till folkliga rörelser?
Det här hänger ihop med föregående
fråga. Folkliga rörelser behöver alla
verktyg de kan komma över för att
uppnå sin vision. Verktygen varierar
beroende på på vilket stadium
kampen beﬁnner sig i olika länder.
Men på varje stadium ﬁnns behov
av att relevant information värderas,
samlas in och sprids. På grund av
att mängden information växer så
snabbt är det inte längre möjligt eller
praktiskt att förlita sig på de verktyg
man använt i tidigare strider.
Utvecklingen inom
informationstekniken har skapat
nya verktyg och tekniker som kan
vara till hjälp för att samla och sprida
material från olika befrielsekamper.
Den enorma mängden muntligt och
skriftligt material som skapats under
den långa kampen mot kolonialismen
i Afrika, Asien, Latinamerika,
liksom i Europa och USA kan nu,
med hjälp av informationstekniken,
lättare samlas, dokumenteras och
göras tillgängligt. På samma sätt
måste dokumentation om den politik
och de aktiviteter som bedrivs
av organisationer och ledare som
är aktiva i de antikoloniala och
antiimperialistiska rörelserna (före
och efter frigörelsen) göras mer
tillgänglig. Med de möjligheter som
informationstekniken öppnar kan
detta bli möjligt, särskilt om det sker
ett större samarbete mellan olika
folkliga rörelser.
Idag väntar man sig inte att någon
organisation ska använda skrivmaskin
för att skriva sina manifest. Inte
heller kan man nå alla aktivister
genom vanlig post. De ﬁender som
de folkliga rörelserna kämpar emot
använder teknik som kan ta folk till
månen och Mars. Det ﬁnns inget hopp
om seger om inte rörelserna själva
uppgraderar sina verktyg och sin
teknik så att de motsvarar ﬁendens.
Man kan inte utkämpa moderna krig
med slangbella. Inte heller kan man
vinna folkliga krig med papper och
penna. Informationstekniken som
kommunikationsverktyg är avgörande
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för att folkliga rörelser ska segra.
Det är inte bara ett effektivt
sätt att kommunicera, det kan
också hjälpa till att organisera
anhängarna, liksom att träna en
armé av avancerade kadrer för nya
strider.
Idag är det lätt att på några
sekunder nå miljoner människor
med e-post och textmeddelanden.
”Videoguerrillor” fotograferar
ﬁendens grymheter och
sänder dem till hela världen.
Satellittevestationer, som använder
folkets språk och kultur, kan
bidra till att bryta imperialismens
kontroll. Radiostationer kan
fortfarande vara ett kraftfullt sätt
att nå människor i deras hem,
fabriker och på fälten. Medan
olika bolag försöker använda
dessa kanaler för att avvända
människors uppmärksamhet från
sin exploaterade verklighet och
dess orsaker, kan folkliga rörelser
använda dem för att öppna
människors ögon för orsakerna
till deras lidande. De kan ge en
syn på världen som imperialismen
försöker stänga ute. Kort sagt har
informationstekniken förändrat
hela balansen i kampen mot
bolagens globalisering och skapat
en ny generation aktivister som
kommer att bidra till att befria
världens folk.
(övers. Berith Backlund)

Noter:
1. 1983. London: Zed Books.
2 Mer information om dessa och
andra underjordiska skrifter ﬁnns
i: Durrani, Shiraz (1997): The
other Kenya : underground and
alternative literature. Collection
Building. Vol. 16(2):80-87.
3 Durrani, Shiraz (1996):
Kimaathi, Mau Mau´s ﬁrst Orime
Minister of Kenya. Middlesex:
Vita Books.
4 En befrielsesång från Mau
Mau, citerad i Mathu, Mohamed
(1974): The urban guerrilla. Ed.
Donald Barnett. Richmond,
British Columbia, Canada. LSM
Information Centre, pp. 23-24.
5 Publicerad i Information
Equality, Africa, no. 2 (September,
2006). [Newsletter of the
Progressive African Library and
Information Activists’ Group –
PALIAct. Se http://www.seapn.
org.uk/PALIAct-new.html]
Boken ﬁnns tillgänglig på:
http://eprints.rclis.org/
archive/00007239/01/NBS_Final_
13June2006.pdf

Never ever 5
We will never be silent
sang the Mau Mau.
We will never give up
even in death
the ﬁght for what is right
the ﬁght for our rights.
Cuba stands imara for forty years and more
Venezuela takes destiny in its own hands
Bolivia joins the march of history
Nepal shows it is not far behind.
Contras and proxy wars no longer work
bombs fail to subdue Iraqi liberation
missiles are turned on oppressors in Lebanon
Afghans cannot be “paciﬁed”; Palestinians just
never give up.
The tide of history turns
unrecognised, insigniﬁcant changes
portend the demise of the two Bs, making them
the has-beens
grim brothers, indeed.
Who can be silent
when the silent cry of the dying child
calls on everyone, everywhere:
never be silent, never
never, never be silent
never ever

Shiraz Durrani 28 August 2006

Hej!

Vi på Världsbiblioteket vill tillsammans med Globalportalen inbjuda
alla föreningsaktiva som är engagerade i informationsarbete till konferens
den 9 november i Solidaritetshuset, Stockholm, på temat Solidarisk Epublicering.
Om man vill kunna samla in fria digitala resurser, länka till dem på ett
permanent vis och göra dem sökbara för sina användare, eller om man vill
försäkra sig om att kunna ändra om bland egna digitala resurser utan att
länkarna blir inaktuella för alla som länkat till dem - då tror vi att detta
är en viktig konferens.
Sprid gärna informationen om denna konferens vidare till föreningsaktiva som
ni vet är intresserade av ämnet.
Besök gärna Världsbibliotekets hemsida på www.solidaritetshuset.nu och
Globalportalens på www.globalportalen.org. Världsbibliotekets samling av fria
digitala resurser är ännu i sin linda men kan beses på
http://www.solidaritetshuset.nu/cgi-bin/solhus.cgi?d=s&w=334
Med vänliga hälsningar,
Arwid Lund
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Knäcker upphovsrätten bibliotekens
gratisprincip?
”Yttrandefrihet i fokus 2006” Siv Wold-Karlsen rapporterar från ﬂera av de mässeminarier
som tar upp hoten mot biblioteken och efterlyser insatser från Eblida. Upphovsrätten som
skulle värna upphovspersonen har nu blivit en copyright för stora förlag

T

emat för årets Bok&Bibliotek-mässa var
Historiskt sett har copyrighten inneburit olika
yttrandefrihet, och IPA och PEN var
saker. Innan 1710 och Statute of Anne (i England) var
medarrangörer. IPA är den internationella
copyrighten ett monopol tryckare/förläggare ﬁck av
förläggarföreningen, International Publishers’
kungen, i utbyte mot att samarbeta med makten och utöva
Association, stiftat, som det står i deras broschyr ”1896 in
censur.
Paris by the leading European and American publishers
Med Statute of Anne ﬂyttas copyrighten från
at the time”. PEN står för Poets/Publishers/Playwrights
förläggare/distributör till författare/upphovsperson.
Editors Novelists, bildades i London 1921, och är alltså
Copyrighten ska ge författarna en möjlighet att leva av
en gemensam organisation för författare och förläggare.
sin penna, och antas dessutom främja såväl yttrandefrihet
På mässan hade PEN och IPA gemensam presskonferens,
som kulturell och vetenskaplig utveckling.
gemensam monter och gemensamt seminarium med titeln:
Idag ser vi en tillbakagång till tiden innan Statute
Upphovsrätten hot mot
of Anne, för nu går
Rättigheter som ger (ekonomisk) makt
yttrandefriheten?
copyrighten från författare/
koncentreras till mediaföretag och bästsäljarupphovspersoner tillbaka till
författare, och det är en koncentration som får
Deltagare var Ana Maria
förläggare/distributörer, och
konsekvenser också för yttrandefriheten.
Cabanellas, förläggare (men
det handlar inte om längre
också författare/översättare) och
om upphovspersonernas
ordförande i IPA. Günter Krings, förbundsdagsledamot
rättigheter utan om copyright-ägarnas rättigheter.
för de tyska kristdemokraterna (CDU) med
Rättigheter som ger (ekonomisk) makt koncentreras
yttrandefrihetsfrågor som specialitet. Seán Ó Siochrú,
till mediaföretag och bästsäljar-författare, och det
författare och advokat med inriktning på utvecklings- och
är en koncentration som får konsekvenser också för
rättighetsfrågor.
yttrandefriheten.
Cabanellas inledde, och när Krings ﬁck ordet började
han med att säga att han höll med i allt Cabanellas sagt.
På seminariet ”Ordets frihet - bibliotekariens själ”
IPA-representanten och CDU-representanten visade
diskuterade Bo Westas, ledamot i FAIFE (Free Access
sig också vara rätt samsynta, och båda verkade uppfatta
to Information and Freedom of Expression) också
förhållandet mellan upphovsrätt och yttrandefrihet
yttrandefrihetens villkor, men med utgångspunkt i
som helt oproblematiskt. Upphovsrätten förutsätter
biblioteket och bibliotekets ansvar, och därmed vidgades
yttrandefrihet och yttrandefriheten förutsätter
yttrandefriheten till informations- och yttrandefrihet.
upphovsrätt, de två stärker varann och kommer aldrig
Det största hindret för och hotet mot informations- och
i konﬂikt. Det enda som hotar den goda symbiosen är
yttrandefrihet, hävdade Westas, är fattigdom, individuell
piraterna, eller som det uttrycktes på ett annat B&Boch kollektiv, samt avsaknaden av infrastrukturer som
seminarium: huliganerna som tror de har rätt att ta vad de
bibliotek.
vill ha utan att betala för sig.
På IPA-PEN seminariet fanns inget biblioteksperpektiv,
Alla är inte durkdrivna skurkar, många blandar bara
och Krings avfärdade behovet av kulturella allmänningar
ihop begreppen och tror att fri tillgång är samma sak som
som ett logiskt felslut, en otillbörlig sammanblandning
gratis tillgång. Men fri och gratis har inget med varann att
av fri och gratis tillgång. Logiskt nog försvarade Krings
göra, underströk Krings.
också bruket av tekniska skyddssystem (Digital Right
En sammansatt skara av tjuvaktiga och/eller förvirrade
Management/DRM) alltså: System där copyright-ägarna
människor som hatar upphovsrätten, så ungefär ser
låser in sitt material med elektroniska lås som endast kan
hotbilden ut.
öppnas med pengar.
Ett utmärkt system i en fri marknadsekonomi - hävdade
Seán Ó Siochrú hävdade att motsättningen för eller mot
Krings.
upphovsrätten är en falsk motsättning, konstruerad av
.
dem som inte vill diskutera vad det egentligen handlar
På seminariet ”Vi betalar inte - ännu” tog Kjell Nilsson
om, nämligen: Vad slags upphovsrätt/copyright är det vi
(KB) upp problemen med att upphovsrätt mer och mer
vill ha.
ersätts av licensavtal, utformade av upphovsrättsägarna,
och där de tekniska skyddssystemen kan sägas
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representera det ultimata avtalet: Det som ger all makt
till upphovsrättsägarna och gör det omöjligt att skydda
bibliotek och biblioteksverksamhet med hjälp av
undantagsregler.

Upphovspersoner och upphovsrättsskydd

En mindre andlig förklaringsmodell är att Krings,
och många med honom, egentligen inte är intresserade
av upphovsrätt utan endast av intellektuell äganderätt,
Intellectual Property Right, och det är en helt annan
femma. Intellectual Property Right handlar alltid om att
äga, men inte nödvändigtvis om kreativt arbete.

Statute of Anne ansåg att copyright-tiden skulle vara
14, maximalt 28, år räknat från när ett verk publiceras.
BiS seminarium
Nu sitter vi med copyright-tider på minst 70 år, och
”Vi betalar inte - ännu”
det räknas inte längre från verkets utgivningsår utan
På BiS-seminariet, det åttonde i serien Det rättvisa
från upphovspersonens dödsår. Till och med EUbiblioteket, blev det ingen tid över till frågor och
kommissionen håller nu på att snubbla i sina egna
diskussion, så det ﬁnns ingen debatt att referera från,
copyright-direktiv och deras utdragna rättigheter
men väl tre inlägg, av Kjell Nilsson (KB) Frode Bakken
Triggade av Googles digitaliseringsplaner har EU(Högskolebiblioteket i Telemark) och Britt-Marie
kommissionen satt igång projektet i2010-Digital
Häggström (DIK)
Libraries, som ska göra Europas ‘rika kulturella och
Vad hotar gratisprincipen och bibliotekens avgiftsfrihet,
vetenskapliga arv’ digitalt tillgängligt för alla, och
frågade Kjell Nilsson, och svarade: Upphovsrätten, så som
dessutom bevisa att EU är bäst i världen på att ‘optimera
den håller på att utvecklas.
informationsteknologi’.
1985 kom Bangeman-rapporten, en EUMen så var det det där med
Den svenska biblioteks- ersättningen rapport som utgår från konkurrensen
upphovsrätten. På seminariet ”Europas ligger illa till eftersom den har
mellan EU och USA och handlar
bokskatt samlas på nätet” berättade
om att öka lönsamheten genom
hamnat i konﬂikt med ett EUMarius Snyders från EU-kommissionen direktiv från 1992 ”uthyrningsatt stärka upphovsrätten. Fast inte
om en bok som publicerades
genom att stärka upphovspersonernas
och utlåningsdirektivet” och även
redan 1862 men fortfarande är
ställning, utan genom om att stärka
pliktleveransen hör till de drabbade.
upphovsrättsskyddad. Författaren var
upphovsrättsägarnas intressen.
ung när boken kom ut, ﬁck själv ett långt liv, och bokens
Omkring 1985 börjar EU-kommissionen också
upphovsrättsskydd överlever honom med 70 år.
skicka ut copyright-direktiv, det ena på det andra,
Det ﬁnns många böcker utkomna i Europa
och alla handlar de om att ändra upphovsrätten till
efter 1862 och en hel del av dem är fortfarande
upphovsrättsägarnas fördel. Det kan handla om det 70upphovsrättsskyddade. Det behövs alltså tillåtelse
åriga upphovsrättsskyddet, eller om faktasamlingar utan
från upphovsrättsägarna om man vill kopiera och
verkshöjd som nu får upphovsrättsskydd.
göra dem offentligt tillgängliga. Vilket ju är vad EUAlla EU:s copyright-direktiv är implementerade
kommissionens projekt i2010-digitala bibliotek handlar
i den svenska lagstiftningen och får konsekvenser
om. EU-kommissionens lösning på det här problemet
också för biblioteksverksamheten. Den svenska
tycks vara att överlåta åt nationalbiblioteken att ﬁxa det
biblioteksersättningen ligger illa till eftersom den
ekonomiskt-praktiska. Själv nöjer EU-kommissionen sig
har hamnat i konﬂikt med ett EU-direktiv från 1992
med att sätta ramarna för projektet.
”uthyrnings- och utlåningsdirektivet” och även
pliktleveransen hör till de drabbade. Pliktleverans av
På seminariet om Europas bokskatt hördes röster som
elektroniskt material har länge varit ett problem, och när
antydde att ett upphovsrättsskydd på 70 år kanske
det äntligen såg ut att lösas, kom EU-lagstiftningen och
är lite väl långt, och samma sak sa Günter Krings på
satte käppar i hjulet. Nu ﬁnns risken att det elektroniska
IPA-PEN seminariet. Men själva utgångspunkten, att
pliktmaterialet endast får visas i Kungliga Bibliotekets
upphovsrättsskyddet räknas från upphovspersonens död
lokaler.
och inte från verkets tillkomst, ifrågasattes inte.
Parallellt med att upphovslagen förändras, ersätts den
Meningen med upphovsrätten var/är ju att den ska
allt oftare av avtal, och när det gäller e-publikationer
främja kulturell och vetenskaplig utveckling genom att
är licensavtal det normala. Vi har fått click-avtal, där
ge författare/upphovspersoner (ekonomiska) möjligheter
upphovsrättsägarna ensidigt bestämmer, och som
att fortsätta skapa litterära och vetenskapliga verk, gärna
kronan på verket: de tekniska skyddssystemen som gör
hela livet igenom. Men rimligtvis sätter döden punkt även
biblioteket skyddslöst.
för författarnas kreativa arbete. Eller är det någon som på
Handelsavtal kan också hota biblioteksverksamheten,
allvar tror att författare/upphovspersoner fortsätter att
och handelsavtal ﬁnns på såväl global som regional och
vara konstnärligt produktiva även efter döden, förutsatt
bilateral nivå. Inte minst USA övergår mer och mer till
att deras arvingar eller förlag fortsätter att få copyrightbilaterala avtal, som ofta är väl så brutala som de globala,
pengar?
inklusive WTO:s TRIPS-avtal med sina inbyggda
Kristdemokraten Günter Krings tror kanske det.
straffmekanismer.
Han ansåg det självklart att den penga-genererande
upphovsrätten överlever upphovspersonen och han ansåg
EUs tjänstedirektiv
dessutom att kommersiella bolag är väsen med mänskliga
Bilaterala USA-avtal drabbar väl huvudsakligen länder i
rättigheter. Det var i polemik med Seán Ó Siochrú,
tredje världen, men något som direkt drabbar Sverige, och
som hävdade motsatsen, nämligen att endast människor
alla andra i EU/EES-regionen, är EU:s tjänstedirektiv,
kan ha mänskliga rättigheter, att Krings replikerade att
som Britt-Marie Häggström tog upp i sitt inlägg. I
även mediaföretag har mänskliga rättigheter som måste
november 2006 röstar EU-parlamentet om huruvida
respekteras.
biblioteket är en samhällsnyttig tjänst eller inte, berättade
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hon, och utifall biblioteken anses samhällsnyttiga, faller
de inte under tjänstedirektivet.
Kjell Nilsson tog upp det globala WTO/GATS-avtalet,
riktat mot offentlig ﬁnansiering av nationella tjänster,
och som på biblioteksområdet framförallt hotar on-line
tjänster, eftersom internet-cafeer kan se dem som ojuste
konkurrens.
Han pekade också på att när universitet och högskolor
privatiseras följer universitets- och högskolebiblioteken
automatiskt med.
Däremot stämmer det inte, som det står i
Bok&Bibliotek- programmet, att ”Skatteﬁnansierade
bibliotek strider mot Världshandelsorganisationens
[WTO:s] regler om fri konkurrens”. Huruvida bibliotek,
utbildning, eller andra offentliga tjänster ska privatiseras
och konkurrensutsättas, är ett frivilligt val inom ramarna
för GATS-avtalet. Problemet är bara att det är EUkommissionen som förhandlar i GATS-sammanhang, och
då på vägnar av alla EU-länder.
Frode Bakken tog utgångspunkt i informations- och
kulturmarknaden sett i förhållande till det politiska
projektet som kallas bibliotek. Han citerade IFLA om
gratis bibliotek som en förutsättning för demokrati
och en mänsklig rättighet i linje med utbildning och
sjukvård, samt konstaterade att det här är en gratisprincip
det ﬁnns rätt stor enighet om, dvs.ganska många av oss
anser att offentliga bibliotek ska vara fritt och gratis
till?????gängliga, men ganska få kommer på tanken att
kräva gratis semesterresor eller ny köksinredning på
samhällets bekostnad.
Information och kunskap har ett speciellt värde
eftersom de anses vara en grundförutsättning för ett
demokratiskt samhälle, och därmed blir information och
kunskap något alla ska ha samma tillgång till.
Men WTO/GATS ser inte samma grad av tillgänglighet
för alla som något värde. Istället värdesätter WTO/
GATS likvärdiga konkurrensvillkor för alla som agerar
på marknaden, och här gör man ingen skillnad mellan
offentliga och privata aktörer. Parollen är subsidier åt alla,
eller subsidier åt ingen, och biblioteket kommer i kläm.
Gratis tillgång till bibliotek är det enda som kan säkra
fri och jämlik tillgänglighet för alla, hävdade Frode
Bakken. Och även om man börjar med små, och tillsynes
obetydliga avgifter, så har avgifter en tendens att förhöjas
och förökas, och resultatet blir att ﬂer och ﬂer skuffas
undan och inte längre får vara med på biblioteket.
Den avgörande frågan är därför om vi klarar av
att upprätthålla det kollektiva gratis-systemet som
biblioteket utgör, parallellt med ett WTO/GATS-system.
Britt-Marie Häggström påpekade att trots en retorisk
enighet omkring gratisprincipen, är det långt ifrån
självklart att gratisprincipen praktiseras i alla länder, inte i
alla europeiska länder och inte heller i Sverige.
Det råder diskret tystnad omkring vilka bibliotek och
vilka bibliotekstjänster, i vilka länder, som faktiskt är
avgiftsfria och gratis.
Britt-Marie Häggström har frågat runt på svenska
bibliotek, och resultatet är smått deprimerande.
Övertidspengar verkar vara accepterade av alla, och
dessutom ﬁnns det ett 20-tal olika poster, som olika
bibliotek kan ta olika betalt för. Fjärrlån från utlandet kan
t.ex. kosta 200 spänn, och ersättning för lånat material
som har förstörts eller försvunnit, debiteras olika, allt
efter vilken media-typ det handlar om. Dessutom händer
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det att den som står i skuld till biblioteket behandlas
ganska brutalt. Det ﬁnns bibliotek som stänger av folk för
att de är skyldiga 40 kronor.
På frågor om hur det blivit så här, och om de varit
utsatta för politiskt press, svarade bibliotekscheferna
mnjaa, men åtminstone ett indirekt press kunde man nog
säga att det varit.
Förutom EU:s tjänstedirektiv tog Britt-Marie Häggström
upp WTO/GATS-förhandlingarna, som verkar stå stilla,
samt sa sig tvivla på att den svenska biblioteksersättningen
kan räddas.
Summa summarum en ganska dyster lägesbeskrivning,
precis som Frode Bakkens och Kjell Nilssons dito.
När inläggen var klara, hade vi två minuter på oss
innan vi måste lämna salen, så istället för plenumsdebatt
blev det en kort panelrunda på temat: Den svenska
bibliotekssituationen efter riksdagsvalet 2006.
Folkpartiet-liberalerna, som tidigare lovat avskaffa
bibliotekslagen om Alliansen vann valet, gjorde ju
helomvändning kort innan valdagen, och ﬁck följe
av Centerpartiet och de nya moderaterna, medan
kristdemokraterna aldrig har velat avskaffa lagen, och till
och med kan tänka sig att förbättra den.
Och förbättringar behövs. Enligt den nuvarande lagen
gäller gratisprincipen endast för tryckt material, och
fastän man redan 1996 sa att man skulle titta på det där
med on-line tjänster, så verkar det som om man idag, tio
år senare, bara fortsätter att titta, och så långt utan större
framgångar. Sa Kjell Nilsson, och så var seminariet slut.

Eblidas massiva frånvaro

Såväl Frode Bakken som Britt-Marie Häggstöm och
Kjell Nilsson är eller har varit aktiva i den europeiska
biblioteksorganisationen Eblida, och i sin introduktion
till seminariet utlovade Lena Lundgren (från BiS) också
information om
Som bekant hamnar biblioteken i EUvad Eblida nu
sammanhang inte under kommissionären
arbetar med.
för ”utbildning och kultur” utan under
I sitt inlägg
kommissionären för ”den inre marknaden
åberopade
och ﬁnansiella tjänster”.
Britt-Marie
Häggström
organisationen, och sa att Eblida måste vara aktiv på
europeisk nivå och visa vilka värden biblioteken står för.
Detta till trots var Eblidas frånvaro påfallande, och, tycks
det mig, bekymmersam.
Eblida är en EU-skapelse, med ursprung i ett
möte mellan biblioteksfolk och delegater från EUkommissionen på IFLA-kongressen 1987. Där kom
man överens om att det behövdes en organisation som
kunde förenkla kontakterna mellan EU-kommissionen
och de nationella biblioteksorganisationer. Sedan hände
inte så mycket förrän EU-direktiv 92/100, det famösa
”uthyrnings- och utlåningsdirektivet” (eller: Public
Lending Right/PLR-direktivet) skulle sjösättas, och det
blivande Eblida ﬁck ny EU-kontakt och dessutom EUpengar.
Den 13 juni 1992 föddes Eblida, och den 19 november
1992 sa EU:s ministerråd ja till PLR-direktivet.
Som bekant hamnar biblioteken i EU-sammanhang
inte under kommissionären för ”utbildning och kultur”
utan under kommissionären för ”den inre marknaden och
ﬁnansiella tjänster”.
Det är en placering som säger mycket om hur
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EU-kommissionen betraktar och behandlar
biblioteken, och säkerligen har både Eblida och dess
medlemsorganisationer ett annat syn på bibliotek och
biblioteksverksamhet. Eblida har också kritiserat ﬂera
av EU-kommissionens copyright-direktiv, inklusive
PLR-direktivet. Men någonstans på vägen slutar Eblida
kritisera, möjligen på grund av interna stridigheter om
hur PLR-direktivet bör bemötas.
EU-kommissionen däremot är på hugget, och sedan
ett par år tillbaka jobbar den på att tvinga igenom sin
tolkning av PLR-direktivet med hjälp av EG-domstolen.
6 juli 2006 dömdes Portugal för att inte ha uppfyllt sina
förpliktelser enligt PLR-direktivet, och sedan 29 juni
ﬁnns generaladvokatens förslag till dom mot Spanien
färdigt formulerat.
I september mottog Norge (och troligen också Island)
ett brev från ESA, som är EU-kommissionens förlängda
arm för att hålla EES-länderna i marknadens tukt och
förmaning. Därmed beﬁnner EES-landet Norge sig på
samma konﬂiktnivå som EU-länderna Danmark och
Sverige, medan EU-landet Finland har valt att kapitulera.
I en proposition från den 12 september 2006 föreslår den
ﬁnska regeringen att den ﬁnska upphovsrättslagen ska
ändras i enlighet med ”den omtolkning av uthyrningsoch utlånedirektivet” som EU-kommissionen gjorde
2002.

Likvärdiga konkurrensförhållanden

Precis som WTO/GATS värdesätter EU-kommissionen
och PLR-direktivet endast likvärdiga konkurrensvillkor,
och gör ingen skillnad mellan kommersiella och ickekommersiella aktörer. Portugal har argumenterat att
offentliga bibliotek inte ska behandlas som om de vore
kommersiella företag, och EU-kommissionen och EGdomstolen har svarat att här har Portugal missförstått
själva idén med PLR-direktivet. Det handlar om att ge
alla samma konkurrensvillkor och därför måste alla
behandlas som om de vore kommersiella aktörer:

”I den mån som uthyrningsbutiker och offentliga
bibliotek har liknande verksamhetsområden
konkurrerar dessa inrättningar med varandra.
På grund av sina lägre utlåningsavgifter torde

offentliga bibliotek i allmänhet ha långt större
dragningskraft. Som bekant ledde utvecklingen av
systemet med offentliga bibliotek i början av detta
århundrade till att ett stort antal av de kommersiella
bokuthyrningsbutikerna som existerade vid den
tidpunkten försvann. Eftersom offentliga bibliotek allt
mer lånar ut inte endast böcker utan också andra
media, särskilt fonogram och videogram, som hittills
har kunnat hyras i butiker, kan en liknande utveckling
för dessa media som för böcker inte uteslutas.”
(Från förarbeten till PLR-direktivet, från 24 januari
1991, citerat efter och av EG-domstolens generaladvokat
4 april 2006, i hennes förslag till en fällande dom mot
Portugal)
För att videobutikerna inte ska drabbas av samma
öde som de ”kommersiella bokuthyrningsbutikerna”
behandlar EU offentliga bibliotek som om de bedrev en
kommersiell verksamhet och tog betalt för sina tjänster.
Det är rätt logiskt att man i Portugal och Spanien
betraktar PLR-direktivet som ett direkt angrepp på
bibliotekens gratisprincip och avgiftsfrihet.
I Portugal och Spanien har gratisprincipen en
ganska stark ställning, i motsats till hur det står till i
Nederländerna, Tyskland och Österrike, tre länder som
enligt EU-kommissionen är de enda som lever upp till
PLR-direktivets krav.
PLR-direktivet är bara ett av många copyright-direktiv,
som i sin tur är en del av en global utveckling i riktning
mot intellektuell äganderätt och kommersialisering
av kulturella allmänningar. Det speciella med PLRdirektivet är att det riktar sig direkt mot det offentliga
biblioteket och den fria lånerätten, och därför vore det
tacksamt om Eblida åtminstone ville dokumentera den
pågående processen och dess konsekvenser.
Siv Wold-Karlsen
Göteborg, oktober 2006

”Det er gjort en omfattende befolkningsstudie i Japan hvor
man sammenlignet ulika regioner og studerte samfunnsökonomiske faktorer og antall bibliotekkort blant beforlkningen i
forhold til dödelighet. Og studiene viste at de som hadde bibliotekkort levde lengst”
Citerat från ”Besøk ofte ditt lokale bibliotek og lev lenger Biblioteket holder motet oppe”
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Dags att diskutera vad en nationell
biblioteksstrategi skall innehålla!
Anette Eliasson & Lena Lundgren

P

å Kulturrådets konferens för konsulenter i
Tällberg den 28 – 30 augusti diskuterades frågan
om en nationell biblioteksplan, en nationell
biblioteksstrategi och en nationell biblioteksvision.
Representanter för de nationella biblioteksmyndigheterna
i Danmark och Norge presenterade sitt arbete med
framtidsfrågorna och ﬂera av länsbibliotekarierna bad
de inbjudna politikerna ta med sig frågan ”hem” till
riksdagens kulturutskott, vilket de sa att de gärna gjorde.
Vänsterpartiet hade föreslagit att en utredning kring
bibliotekslagen ska göras och att den gruppen skulle
kunna titta på hur en nationell biblioteksstrategi skulle
kunna formuleras. De andra partierna redogjorde för
sina ståndpunkter och det viktigaste som kom från
centern och moderaterna var kanske att det var OK med
biblioteksplaner och en bibliotekslag (i värsta fall), men
att den i så fall inte ﬁck innehålla några krav på åtaganden
för kommunerna, som i allt väsentligt måste få bevara sitt
självstyre, särskilt om det inte kopplas pengar till kraven.
Krav på en nationell biblioteksstrategi kommer från många
håll, men vad ska den ha för innehåll? Här behövs en
grundlig diskussion, som alla biblioteksmänniskor
måste engagera sig i. Några frågor som är viktiga att
diskutera är: Är det någon skillnad mellan en vision, en
strategi och en plan? Vad är det vi vill ha? En vision med
fokusering på bibliotekets roll i dagens och framtidens
samhälle eller en strategi med mera konkreta anvisningar
för bibliotekens arbete? Eller båda delarna? Vill vi att
någon på nationell nivå ska bestämma om vilka grupper
vi ska satsa på? Hur deﬁnieras dessa grupper? Vem ska
bestämma prioriteringarna, politiker eller tjänstemän? Vi
efterfrågar ofta sådana anvisningar men tänk om de inte
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stämmer med våra egna uppfattningar om vad som ska
prioriteras?
I bibliotekslagen ﬁnns idag skrivningar om vilka särskilda
(större) grupper folkbiblioteken ska arbeta med. I de ﬂesta
kommuner ﬁnns t.ex. barn och unga som en prioriterad
grupp i kommunens verksamhet, så även folkbibliotekens.
Men vad betyder det? Betyder prioritering att mer än
50% av resurserna ska satsas på barn och unga, eller att
de ska få något mer än sin andel av befolkningen? Eller att
de ska få lite mera än föregående år? Vad kan en nationell
biblioteksplan, strategi eller vision göra mer än en lag?
Går man till UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest
ﬁnns skarpare skrivningar och tydligare visioner och
riktlinjer för bibliotekens verksamheter, men hur
kan de användas för svenska förhållanden? Allt detta
är frågor som vi måste diskutera. Vem driver den
diskussionen? KB, Kulturrådet, Sveriges kommuner
och landsting, Svensk Biblioteksförening eller Sveriges
Länsbibliotekarier?
Att det behövs en nationell myndighet med övergripande
ansvar för den offentliga biblioteksverksamheten verkar
ändå vara nödvändigt. Utan en sådan är det risk att
vi inte kommer någonstans med samverkan mellan
bibliotekstyperna, med kvalitets- och effektivitetsarbete
och med den resurskrävande långsiktiga utvecklingen av
biblioteken.
Anette Eliasson är konsulent vid Regionbibliotek Halland
och Lena Lundgren konsulent vid Regionbibliotek
Stockholm. Båda är styrelsemedlemmar i BiS
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Litauisk litteratur - en översikt
Catharina Engström

E

tt av förra årets teman på
Bok- & biblioteksmässan var
Litauen och litauisk litteratur.
Tidskriften Ariel har i tidskriften
men också i sin skriftserie under
ﬂera år publicerat verk av litauiska
författare, gett ut en diktantologi,
Bortom det låsta havet. Poesi från ett
litauiskt nittonhundratal (1999) samt
ägnat ett specialnummer åt Det
litterära Litauen: essäer, lyrik, prosa.
(1998: 5-6).
Även tidskriften Vår lösen har
ägnat ett specialnummer åt litauisk
litteratur i Tema: Baltikum (1996: 2/3).
Och lagom till Bokmässan gav
förlaget Tranan ut antologierna
Litauen diktar: möte i gryningen. 26
samtida poeter och Litauen berättar: Att
avregistrera ett spöke. Tjugotvå noveller
samt Jurga Ivanauskaites roman Häxan
och regnet. Författarhuset gav ut Jurgis
Kuncinas’ roman Tula och tidigare har
Ellerström gett ut Herkus Kuncius, De
försvunna texterna. Essäprosa (2003).
Om litauiska språket kan nämnas
att det fram till mitten av 1800talet mest talades av bönder på
landsbygden. De ofﬁciella språken
var tidigare fram till slutet av 1600talet det gamla vitryska språket
och latin. Efter unionen med Polen
ersattes de av polska. Även ryskan
har varit ett språk som konkurrerat
med litauiskan. Det var den muntliga
litteraturen i form av folksånger
(dainos), folksagor, legender och
ordspråk som spreds på litauiska.
Kristijonas Donelaitis (1714-1780)
är Litauens förste skönlitterära
författare. Hans mest kända verk
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är diktverket Årstiderna och skrevs
på litauiska och har blivit Litauens
nationalepos. Det består av fyra
delar: Vårens fröjder, Sommarens
arbeten, Höstens gåvor och Vinterns
mödor. Donelaitis riktar kritik mot
överklassen, godsägarna, och andra
som gör livet svårt för bönderna.
Dikterna är skrivna på hexameter och
kom i svensk tolkning av Lennart
Kjellberg 1991.
Romualdas Granauskas (1939)
roman Livet under lönnen kom
1986. (Svensk övers. av Anders
Kreuger 1991.) Det är en skildring
i tillbakablickande av det lantliga
vardagslivet före kolchosernas tid.
Med införande av kolchoser tappade
bönderna sin livs- och brukarlust,
alkoholismen brer ut sig och skördar
sina offer. Kvar i byn blir en gammal
kvinna som vägrar ﬂytta från sin
gamla gård. Det är genom hennes liv
och minnen som landsbygden och
den litauiska byn och dess människor
skildras. De vilkas liv ruinerats
av ett omänskligt samhälle. Det
är en lågmäld systemkritik av det
hänsynslösa samhälle som ersatt det
gamla jordbrukarsamhället.
Sigitas Parulskis (1965) är kanske
den mest populära författaren i
Litauen. Han skriver prosa, lyrik,
dramer och essäer. Romanen Tre
sekunder himmel 2002 (Svensk övers.
av Jonas Öhman 2005.) handlar
om en fallskärmsjägare under den
allra sista tiden i sovjetsamhället.
Fallskärmsjägarna, de blå baskrarna,
är ett elitförband. Det militära livet
är fullt av trakasserier. Språket är

kryddat med ryska ord vilket gör
språket rikt och mustigt och grovt. På
svenska ﬁnns också två diktsamlingar
utgivna i Ariels skriftserie Mortui
sepulti sint 2002 i tolkning av Mikael
Nydahl m ﬂ och En hund av marmor
2005 också i tolkning av Mikael
Nydahl m ﬂ. Den senare är en
urvalsvolym som sammanfattar
Parulskis’ poetiska verk från debuten.
Jurga Ivanauskaite (1961) tog
chansen att resa när muren mellan
öst och väst försvann. Hon har varit i
USA, Tibet, Indien och Paris. Hon är
en kosmopolit och gränsöverskridare
i mer än en bemärkelse. Hennes
genombrott blev romanen Häxan och
regnet, 1993. (Svensk övers. av Jonas
Öhman 2005.) Här ﬁnns inslag av
feminism, drömlika scener, förtvivlan
över kvinnors underdånighet och
marginalisering och deras fåfänga
hopp om belöning senare om de offrar
sig. Häxan och regnet beskriver tre
kvinnoöden ﬂätade i varandra. En
modern ﬂicka som lever i Vilnius och
går i psykoterapi för att glömma en
präst som hon älskar, en medeltida
kvinna som straffas som häxa för sin
kärlek till en franciskanermunk och
Maria Magdalena, ett kvinnoöde runt
tiden för Jesu korsfästelse och död.
Att skildra prästers eller munkars
hemliga sexliv eller en romantisk
förbindelse mellan Maria Magdalena
och Jesus var att gå över tabugränser.
Hon skildrar hur karismatiska
kyrkliga dignitärer, heliga män,
som antas leva i celibat, utnyttjar
sin talang att attrahera aningslösa
fromma kvinnor. Kvinnorna får
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betala för sin sårbarhet medan kyrkan
ställer sig bakom männen och skyddar
dem från kritik och straff.
Jurgis Kuncinas (1947-2002)
var poet, prosaist och översättare.
Han är en berättare och kallas ofta
sovjettidens krönikör. Han försörjde
sig länge som diversearbetare
och hans verk kom ut under
självständighetsåren. Han skriver
mycket om dem som inte förmår
att anpassa sig till samhället utan
som väljer friheten. Hans bästa
roman anses vara Tula 1993 (Svensk
övers. av Jonas Öhman 2005.) och
den beskriver på ett poetiskt sätt
kärleken som är det enda alternativet
i en meningslös värld. Han skriver
ﬂödande om huvudpersonens minnen
när denne återvänder för att i minnet
återkalla kärleken till Tula.
Litauen berättar. Att avregistrera ett
spöke. Tjugotvå noveller. (Svensk övers.
av Jonas Öhman och Raimonda
Jonkute 2005.)
Novellerna i antologin visar på vilken
bredd författarna uppvisar i Litauen.
De är humoristiska, burleska, lätt
absurda eller sorgset vemodiga. Här
är några jag särskilt fäst mig vid.
Vanda Juknaites (1949) långnovell
Land av glas skildrar den vanliga
modern och kvinnan i Litauen efter
kriget och under sovjetockupationen
och den första sköra perioden efter
frigörelsen, övergångsperioden.
Vanda Juknaite skriver om en
småbarnsmamma som nyligen fött sitt
andra barn som är klent och sjukligt.
Det saknas adekvata mediciner och
riktig läkarvård. Mamman lider av
depression och är fullkomligt ensam
och utlämnad åt sig själv, sina barn
och sin hemmafruvärld. Mannen
lever i sin värld. Det är en skakande
studie av ett kvinnoporträtt gjort
utan patetik eller gnällighet. Vanda
Juknaites stil är mycket arbetad och
bygger på tystnader och tvetydigheter
och ytterst slipade dialoger.
Laura Sintija Cerniauskaite (1976)
skriver med stor humor och i en lätt
absurd anda om mäns och kvinnors
beteenden i novellen Men darling han
har ju min rock på sig.
Danuté Kalinauskaites (1959) novell
Att avregistrera ett spöke handlar om
att sälja sitt gamla barndomshem. Nya
tiden, kommersialismen, står mot det
ﬁnstämda nostalgiska gamla och de
gamla traditioner som är förknippade
med husförsäljning.
Att ett så litet land som Litauen
ger ut så många lyriker är
anmärkningsvärt.

Anmärkningsvärt är också att
vi fått två lyrikantologier och ett
ﬂertal diktsamlingar på svenska.
En kulturgärning tycker Tommy
Olofsson i SvD om utgivningen av
Litauen diktar: Möte i gryningen. 26
samtida poeter. (Svensk övers. av Liana
Ruokite och Juris Kronbergs 2005.)
De dikter som valts ut är samtliga
skrivna efter den återupprättade

självständigheten. Samtliga
antologier innehåller också
författarpresentationer.
Catharina Engström är pensionerad
bibliotekarie och bor i Kalmar
Bra länk:
http:www.booksfromlithuania.lt
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Finns det en
bokmässa i Kongo?
Sökningar på nätet kan antyda att det ﬁnns ﬂer bokmässor
i Afrika än vi kanske är medvetna om. Somliga lever nog ett
osäkert liv. I första hand tänker man på Zimbabwe International
Book Fair, som många svenska bibliotekarier och författare
besökt genom åren. På dess hemsida har inget hänt sedan
2003 och någon bokmässa lär väl inte ha avhållits på länge i
Harare Sculpture Gardens.
Harares plats verkar istället ha intagits av Cape Town Book
Fair, som 17-20 juni i år samlade
över 20.000 besökare och hade 400
utställare från 26 länder – däribland
Nordiska Afrikainstitutet.
Den största bokmässan i Afrika
är också den äldsta: the Cairo
International Book Fair, grundad 1969,
som enligt arrangörerna kommer
alldeles efter Frankfurtmässan när
man ser till antalet utställda böcker &
förlag och besökare.
En uppstickare kan Nigeria
International Book Fair vara. 8-13 maj
i år samlade den 3.000 personer dagligen till bokutställningar
och till konferenser kring huvudtemat: HIV/AIDS, National Book
Policy och uthållig utveckling. Grundskole- och gymnasielever
tävlade i bästa uppsatsen med det för kontinenten avgörande
uppsatsämnena: ”How to prevent the spread of
HIV/AIDS in Nigeria” för de yngre och ”The SocioEconomic implications of HIV/AIDS in Nigeria” för
de äldre. På min gymnasieskola tävlar eleverna om
bästa deckarnovellen…
Nigeria Book Fair Trust (NIBFT) har från 2007
utsetts till ofﬁciella förlagsställare till Astrid Lindgrenpriset (ALMA).
Men om alla de andra mässorna ﬁnns mindre
information på nätet, men man blir mycket nyﬁken
på:Salon Internationale du livre d’Abidjan i
Guldkusten, Zambia Book Fair i Lusaka, Luanda
Book Fair i Angola, Dar es Salaam International
Book Fair, Uganda International Book Fair i
Kampala, Foire Internationale du Livre de Dakar
i Senegal, Salon du Livre de Bamako (SALIBA) i
Mali, Foire Internationale du livre de Ouagadougou
i Burkina Faso och slutligen Kinshasa Book Fair i
Kongo.
Lennart Wettmark
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Nytt sydafrikabesök

Under hela 1990-talet hade BiS en intensiv kontakt med Sydafrika i Masizame- och LPYL-projektet. Och
kontakten fortsätter i nya former.

Maud Hell, skolbibliotekarie i Lund och en av de aktiva i de tidigare BiS-projekten är en av ﬂera drivande
för att upprätthålla banden. Med stöd av pengar från Nätverk Södra Afrika har
Busi Dlamini och Mona Niemand från Department of Education, Gauteng (Johannesburg och Pretoria)
besökt Sverige i augusti. På Skolbibliotek Syds seminarium i Simrishamn berättade Busi och Mona utförligt om sitt arbete och att de fortsätter att genom konferenser för skolbibliotekarier och genom LIASA
försöker sprida kännedom om den skolbibliotekspolicy, som länge varit nära att få ett riktigt erkännande
från de nationella myndigheterna.
Bilden är från Stockholmsdelen av besöket och och ett lunchmöte på Världsbiblioteket på Solidaritetshuset. På bilden Barbro Bolonassos, Sven Hallonsten, Maud Hell, Busi Dlamini och Mona Niemand. De
aktiva värdarna Anna Birgitta Eriksson och Maria Bergstrand saknas på bilden.
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