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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

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.

Manusstopp för nästa 
nummer är 1 maj

Osynliga bibliotek 
– osynliga bibliotekarier?
Frågan ställs bekymrat i det här numret av en representant för en ny generation bib-
liotekarier. 

I BiS gör vi vad vi kan. På plats i detta nummer finns nu det varsamt renoverade för-
eningsprogrammet. Det kan verka litet gammaldags det där med program – för att 
inte tala om ”socialistiskt grund” för föreningens verksamhet. Rena stoppordet be-
farar en del inom föreningen som (av taktiska skäl) tycker att det är onödigt. Må så 
vara, men ett skäl till att föreningen överlevt 40 år är nog den gemensamma värde-
grunden. Och som världen ser ut i dessa tider så är det just de kollektiva, solidariska 
– socialistiska – lösningarna som är i underläge och behöver allt stöd. Är inte för-
resten biblioteken just inkarnationen av socialism – åt var och en efter hans behov…

Uppenbarligen är vare sig föreningen eller tidskriften pestsmittad. Nya medlemmar 
strömmar kanske inte direkt till, men så många nya blir det att det kompenserar de 
gamla som lämnar föreningen (och arbetslivet?) Men vi borde bli åtskilligt flera! 
Först då kan man säkra tillgången till den röst som BiS nu utgjort så länge. I vilken 
form förening och tidskrift kommer att finnas i framtiden är en öppen fråga. I den 
jubileumsbok som är under produktion får föreningen råd av en rad yngre bibliote-
karier som ser på BiS med sympati, men som på en gammal släkting. Vad behövs för 
att skapa en vital släktförening?
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Ingrid Atlestam kommenterar händelser och trender

Vi anställer varandra!
Förstår äntligen 
vad som menas med 
arbetslinjen! Nu ska 
hushållsnära tjänster 
för småbarnsfamiljer 
subventioneras så mycket 
att även städerskan ska ha 
råd med städhjälp enligt 
partiledare Björklund. 
Det smarta är förstås, att 
om vi anställer varandra 
som städerskor till 
skattesubvetionerat pris, så 
minskar arbetslösheten och 
folkhemmet kommer att bli 
glänsande rent. Nybonat 
och bonus till somliga och 
inga mänskor som går och 
skräpar.
   Men sa han inte att det 
var för jämställdhetens 
skull som detta ska 
genomföras? Jaha, då är 
det han som kommer med 
kvasten? 

Bibliotekets uppdrag?
I BBL nr2/09 finns en 
helsidesannons för tjusiga 
skyltställ från eurobib. De 
ser trendiga ut och kostar 
säkert därefter. Skulle 
gärna ha några sådana! Men 
hur marknadsförs de, vad 
har man skyltat upp med 
i annonsen? Jo, ett ställ 
med läckra kokböcker och 
matchande köksredskap 
och i det andra lyxiga 
böcker om vin med 
tillhörande flaskor och glas.
Varför skyltar man inte 
upp till exempel media 
om miljöproblem och 
tillståndet i världen eller 
lexikon eller språkkurser. 
Hur ser man bibliotekets 

uppdrag? Vad tror man 
lockar bibliotekarier 
att shoppa loss? Nä, jag 
kommer inte att köpa dessa 
skyltställ. Läser istället 
Nick Jones artikel i samma 
nummer med rubriken Vad 
betyder hemmet? och vad 
det kan innebära när man 
ofta nämner biblioteket 
som hemlikt, med denna 
avslöjande annons i minnet. 
Vem känner sig hemma på 
vilket bibliotek? Hemma, 
det är väl där man kan med 
att göra bort sig!

Folkbibliotek på 
entreprenad =inte bra
I senaste BBL nr 2/09 
analyserar Niclas Lindberg 
detta med bibliotek och 
entreprenad. Genomgången 
av nackdelar, problem 
och eventuella fördelar är 
mycket klargörande och 
i Förordet drar Henriette 
Zorn den enda rimliga 
slutsatsen: folkbibliotek på 
entreprenad är inte bra, det 
ska vi inte ha.
   Hoppas nu Svensk 
Biblioteksförening 
(SB) fastslår att detta är 
föreningens ståndpunkt 
och jobbar vidare på den 
linjen och ser till att få 
inskrivet i nästa version 
av bibliotekslagen att 
folkbiblioteken ska ägas 
och drivas i offentlig regi 
med ett stort statligt ansvar 
för att garantera rationalitet 
och en jämn standard.
   Folkbibliotek på 
entreprenad är lika 
absurt som om Sveriges 
Radio, ABF eller 
domstolsväsendet skulle 

drivas som entreprenad. 

Växtvärk
”Tillväxtverket och 
Myndigheten för 
tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser 
blir namnen på de två nya 
myndigheter som inrättas 1 
april 2009. ... Tillväxtverket 
ska ha tyngdpunkt i 
genomförandet av åtgärder 
som främjar hållbar tillväxt 
i företag och nationell och 

regional konkurrenskraft.
Myndigheten för 
tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser, 
ska vara regeringens 
stöd för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och 
analyser.”
   Detta är inget aprilskämt 
och kommer inte från 
Grönköpings Veckoblad 
utan Nuteks webbplats.
Är det inte just växtvärk 
ekonomin drabbats av? 
Växtverk är något somliga 
får i tonåren, när tillväxten 
går extra fort. Sedan slutar 
människor klokt nog att 
skjuta i höjden och växer 
bara andligen. Tänk om 
Kulturutredningen kunde 
leda till samma utveckling 
för samhället. Då vore det 
grönt för framtiden.
Bankväsende för andlig 
tillväxt ska enligt 
bibliotekslagen finnas i 
varje kommun. Dags för 
lite krispaket till dom!

Sponsring
Detta med ”att motverka 
kommersialismens negativa 
verkningar” är snart 
passé som kulturpolitiskt 
mål. Är det ett mål som 
någon uppnått eller rent 
av passerat? Dags för 
slutspurt, innan målet dras 
in. Men har du inte ens 
hunnit till Mångsbodarna 
så är det kört, bara att kliva 
av spåret och börja jaga nya 
mindre djärva mål.
   Nu ska det satsas på 
kommersialismens positiva 
verkningar, sponsring. 
Hur ska det gå till när 
själva kommersen är 
konkursmässig?
   Istället för att rädda 
banker och storföretag med 
krispaket, så att de någon 
gång i framtiden ska kunna 
sponsra kulturen - ge 
paketen direkt till kulturen, 
så att den kan skapa och 
handla och få igång hjul 
som inte släpper ut och 
förgiftar, utan släpper loss, 
förskönar och förkovrar.

Jaha, Blaha
Nästan niohundra sidor. 
Men vad ska det hela gå 
ut på, vad är det man ska 
åstadkomma? Den frågan 
riskerar att drunkna i allt 
reviromstöpande som 
kulturutredningen hotar 
eller lockar med. Det 
verkar som organiserandet 
är viktigare än frågan om 
vad det hela ska vara bra 
för. Formen skymmer 
innehållet, men det kan 
ju bero på att innehållet 
förefaller något diffust och 
illa formulerat.
   Förslaget till nya 
kulturpolitiska mål:
Den nationella 
kulturpolitiken ska, med 
utgångspunkt i demokrati 
och yttrandefrihet, bidra 
till samhällets utveckling 
genom att främja öppna 
gemenskaper och arenor 
som är tillgängliga för var 
och en.
Den ska möjliggöra 
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kommunikation mellan 
olika individer och grupper, 
skapa förutsättningar för 
kulturupplevelser och 
bildning samt verka för att 
alla ges möjlighet att fritt 
utveckla sina skapande 
förmågor.
   Statliga myndigheter och 
institutioner ska, utifrån 
arten av sina uppgifter och 
ansvarsområden, arbeta för:

Att främja mångfald, 
kulturell pluralism och 
internationellt samspel

Att stödja konstnärligt 
skapande och ge plats 
för konstens förmåga att 
gestalta, bryta mönster och 
vidga det möjligas rum

Att kulturarvet bevaras, 
brukas och tolkas

Att kulturell kompetens 
och kreativitet används 
för att bidra till en 
socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar 
utveckling

Att information och 
kunskaper görs tillgängliga 
och förmedlas.

Målen bör vara vägledande 
för offentlig kulturpolitik 
även utanför det statliga 
området.

Jaha, blaha, vad gör vi nu 
då? Hur ska det påverka 
mitt dagliga arbete? 
Lyckligtvis finns ett ”bör” 
i sista meningen, så inget 
hindrar kommunen att 
bestämma sig för att hålla 
fast vid nuvarande mål eller 
skapa nya alldeles egna.

Folkbibliotekens unika 
uppdrag
I årets första BBL har 
skriver Niclas Lindberg, 
SB, om detta med 
folkbibliotekens innersta 
kärna, och det på ett 
föredömligt sätt. Bästa 
artikeln i kvinnominne i 
BBL!
   Det är i och för sig 

inget nytt som sägs, bara 
uppgraderat till nutid, men 
ack så välbehövligt. Redan 
Valfrid Palmgren sa det 
mesta kloka som finns att 
säga om folkbibliotekets 
samhällsuppdrag. Men 
det måste ständigt 
upprepas, för att motverka 
alla trendnissar och 
statistikterrorister som 
fått för sig att bibliotekets 
yttersta mål är allt åt alla 
genast, att biblioteket ska 
vara en gratis mediashop 
eller nöjespalats. 
   Ja, inte ens gratis längre 
alltid för nu ska Stockholms 
Stadsbibliotek hyras ut 
och då vara stängt för 
allmänheten!
   På sin blogg efterlyser 
Niclas Lindberg den debatt 
han hoppades få igång 

kring folkbibliotekets 
kärnverksamhet, ett par 
svar har han fått, men skulle 
tro att han fortfarande är 
besviken.
   Nu brinner det i knutarna, 
om folkbiblioteksfrågor 
ska bli ett nationellt 
uppdrag för KB, så är det 
viktigare än någonsin att 
formulera folkbibliotekens 
unika uppdrag, annars är 
risken att de ses som någon 
slags enklare variant av 
forskningsbibliotek och 
dess förlängda arm.

Mer pengar till 
mediainköp!
Det är inte bara 
bilförsäljningen som 
rasat. Nu rapporteras för 
första gången på tio år att 
bokförsäljningen minskar. 
Detta kommer att leda 
till en ökad efterfrågan på 
bibliotekens nyförvärv, 

ett faktum som bara kan 
glädja den som tror att 
höjd utlåningsstatistik är 
bibliotekets mål.
   Risken är att köerna på de 
mest populära böckerna blir 
ännu längre, vilket gör att 
ytterligare exemplar köps in 
på bekostnad av bredden i 
mediabeståndet. Ju fler som 
själva har möjlighet att köpa 
sina böcker, desto bättre 
kan biblioteket uppfylla 
sitt mål att överbrygga 
klyftor. Fler Marklund 
istället för arabiska lexikon 
eller kemi för komvux i 
bibliotekshyllorna har 
motsatt effekt.
   Det enda rätta i detta läge 
är att ge mer pengar för 
mediainköp till biblioteken 
för att garantera bredden, 
vilket även leder till ökad 
bokförsäljning!

Skattesänkargäng
I januari tjänade alla 
löntagare i Sverige 
tillsammans 1,4 miljarder 
extra tack vare den nya 
skattesänkningen enligt 
Metro. Det vill säga 
offentlig sektor förlorade 
1,4 miljarder och kommer 
att göra det varje månad 
framöver och värre blir det, 
så länge detta livsfarliga 
skattesänkargäng har hand 
om våra gemensamma 
slantar. Detta samtidigt 
som kommuner och 
landsting vädjar om hjälp 
att klara välfärden och 
jobben. Regering säger nej, 
det gäller att rätta mun 
efter matsäcken och när 
matsäcken är tom ska man 
tydligen hålla mun!
   De extra hundralappar 
som hamna på mitt konto 
denna månad hade jag 
hellre sett på bibliotekets 
budget och enligt många 
undersökningar genom åren 
så är jag inte ensam om det!

Press Display?
Press Display, denna 
databas med ett urval 
tidningar från stora delar av 
världen i fulltext, vem ligger 
bakom den egentligen? 

Hur bekostas den, betalar 
tidningarna för att vara med 
eller får det betalt? För vem 
är den tänkt med det till 
synes något slumpartade 
urvalet? Ibland landets 
ledande tidningar, ibland 
udda landsortstidningar, 
inte sällan konservativa och 
alltid Wall Street Journal. 
För vem i vems intresse och 
vem tjänar pengar på detta?
   På webbplatsen få man 
inga ledtrådar, någon 
som vet något, eller köper 
biblioteken detta bara för 
att ”ha nåt” på så många 
språk som möjligt, utan att 
se vad det är för gris som 
ligger i säcken? Och att just 
gris är kanske inte alls vad 
de tilltänkta läsarna vill ha! 
OSA!

Fördel Dewey?

KB har bestämt sig 
för Dewey och SB 
rekommenderar resten 
av biblioteksvärlden att 
följa efter. Först säljer 
man BTJ och nu vill 
man inte längre förvalta 
klassifikationssystemet, 
så det är verkligen hög 
tid för en nationell 
folkbibliotekspolitik med 
en stark central myndighet, 
hellre ett uppgraderat 
Kulturråd än KB! 
   Varje sätt att kategorisera 
världen och etikettera all 
kunskap, alla upplevelser 
och fenomen speglar 
givetvis en världsbild, en 
ideologi, ett sätt att tolka. 
Som så riktigt påpekas i 
SBs lilla ”utredning” om 
för- och nackdelar med 
övergång till Dewey för 
folkbiblioteken så är det 
en amerikansk världsbild 
man beslutat att övergå till 
förhoppningsvis med viss 
försvenskning. 
Några större fördelar för 
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folkbiblioteken ser man 
inte, utan det tycks bara 
vara att ta skeden, eller 
snarare knubben, i vacker 
hand och plita dit siffrorna 
så småningom, eller? 
Det gick rätt trögt att en 
gång införa SABsystemet, 
den sista filialchef som 
vägrade i Göteborg 
hotades bli fråntagen sin 
tjänst och då gav hon sig, 
men vi är ju mycket mer 
förändringsbenägna nu! 
Frågan är bara om det är 
särskilt positivt? 
   Är det verkligen så stora 
fördelar med Dewey ens för 
alla forskningsbiblioteken? 

    2009-03-16

    Till
    Svensk Biblioteksförenings
    årsmöte 

Motion angående fond för forskning och biblioteksutveckling
I den svenska biblioteksvärlden finns mycket lite pengar för satsningar på biblioteks- 
utveckling. Vi kan jämföra med exempelvis Danmark där det finns betydligt större summor 
för utvecklingsprojekt och där biblioteken därför har betydligt större möjligheter att pröva nya 
idéer. 

Utvecklingen av databasen BURK och mediehanteringssystemet BUMS finansierades bl.a. 
med vinster som genererades av företaget Btj. Det är, enligt vår mening, rimligt att en del 
av föreningens tillgångar, som föreningen har fått in genom försäljningen av företaget och 
den fastighet som man tidigare ägde, går till forskning och större projekt av betydelse för de 
svenska bibliotekens framtid.  

Vi yrkar att årsmötet beslutar att
styrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en fond för forskning och 
långsiktiga, strategiska biblioteksutvecklingsprojekt.

Föreningen Bibliotek i Samhälle
genom

Lena Lundgren

Man måste ju ändå fixa 
svenska ämnesord. Eller är 
det tänkt att vi på sikt ska 
övergå till engelska? 
28 bokstäver, som kan 
användas både som 
versaler och gemener ger 
ett mycket större antal 
korta kombinationer 
är tio siffror, vilket gör 
det mycket lättare att 
memorera signum. Varför 
göra något krångligara 
undrar en dyslektiker? 
Var det inte tillgängligare 
biblioteken skulle bli? 
Visst borde det väl göras 
lite mer omfattande 
konsekvensanalyser för 

folk- och skolbibliotekens 
del? Kostnader? Inköp 
på alla de språk som nu 
talas i vårt land, kan det 
underlättas?  Det är ju 
just vid inköp av utländsk 
facklitteratur som ratio
naliseringsvinsterna ska 
uppstå, gäller det  t ex 
finska, ryska, arabiska, 
persiska, kurdiska, somali 
också? Andra media än 
böcker? Tidsplan?  
Dessutom ska det 
betalas licensavgifter till 
systemägarna i USA. 
Har det skett någon 
upphandling enligt EUs 
regler?



bis #1 2009 7

När en grupp bissare var på 
studieresa i London 2005 
stötte vi flera gånger på 

begreppet ”the relevant library”.  
Det var ett uttryck som intresserade 
mig: Vad är ett relevant bibliotek? 
Hur kan ett bibliotek vara relevant? 
Vem definierar betydelsen av ordet 
relevant? Vad skulle utmärka ett 
relevant bibliotek i Sverige?
   De svenska folkbiblioteken har 
en hög och jämn standard, det 
kan alla som har besökt bibliotek 
i andra länder intyga. Men hur 
”relevanta” är de? I en undersökning 
av referensarbetet vid sex bibliotek 
i Östergötland konstaterar Anna-
Lena Höglund att besökarna ställer 
andra typer av frågor på de mindre 
biblioteken än på de stora biblioteken 
i Linköping och Norrköping. På ett 
av de små biblioteken bad exempelvis 
en besökare om hjälp att skriva en 
adress på ett kuvert och en annan 
besökare frågade om en bok som 
nämnts i en veckotidning, något som 
inte förekom på de stora biblioteken. 
På det mindre biblioteket finns en 
närhet till användarna, ett förtroende 
mellan personal och besökare, som av 
naturliga skäl är svårare att uppnå på 
stora bibliotek. 
   Ett annat exempel är den 
undersökning av kontakten mellan 
barn och bibliotekspersonal 
som Jessica Ferguson har gjort 
på biblioteken i Tensta och 
Östermalm. Där såg hon i Tensta 
samma förtroendefulla stämning 
mellan barnen och personalen, 
ett förtroende som innebar att 
barnen i större utsträckning bad 
barnbibliotekarierna om hjälp, att de 
hade mera fysiska kontakter och att 
barnbibliotekarierna engagerade sig 
mer i barnens privata liv. 

Det relevanta folkbiblioteket
Bibliotek som vuxit fram ur kontakterna med närsamhället och som har betydelse i 
människors ”sociala vardag” bör få betydligt bättre kommunala och statliga resurser för det, för ett 
demokratiskt samhälle, viktiga och t.o.m. nödvändiga arbetet.

Lena Lundgren

På Fisksätra bibliotek i Nacka kommun 
har under åren 2004 – 2006 pågått ett 
projekt kallat ”Språk som rikedom”. 
Syftet har varit att undersöka vad 
som händer om man bestämmer sig 
för ett salutogent förhållningssätt 
när det gäller barns språk, d.v.s. att 
man ser flera språk som en tillgång 
och inte som ett problem och om 
biblioteket kan spela en roll som ett 
nav för det språkstödjande arbetet i 
lokalsamhället. Projektet är avslutat 
och jag har som extern utvärderare 
skrivit rapporten Språk som rikedom 
– en tillgång för Fisksätra – en 
utmaning för Nacka kommun. I 
arbetet med rapporten kunde jag 
konstatera att biblioteket i Fisksätra 
verkade vara ovanligt väl förankrat 
i lokalsamhället.  Alla jag pratade 
med uttryckte sin stora uppskattning 
av biblioteket och vittnade om hur 
mycket det betyder för dem som bor 
där. Men räcker det för att biblioteket 
ska kallas relevant? Är inte det 
samma uppskattning som kommer till 
uttryck i kommunernas nöjd kund-
index som för biblioteken oftast ligger 
över 90 %? 

Det lokala folkbiblioteket
Biblioteksforskaren Joacim 
Hansson har i skriften Det lokala 
folkbiblioteket tagit upp ett annat 
engelskt begrepp som används i 
biblioteksdebatten i Storbritannien, 
”Community  Librarianship”. Han 
definierar det som att biblioteken 
har ”ett varierat utbud av aktiviteter 
och tjänster som riktar sig mot 
människors sociala vardag”. I 
praktiken innebär det att ”en rad 
olika verksamheter som kanske inte 
i förstone förväntas av ett bibliotek 
blir en viktig del i arbetet med att nå 
de närboende medborgarna”. I brist 
på en lämplig svensk översättning 
använder han begreppet ”det lokala 

folkbiblioteket”. Som exempel nämner 
han projektet ”Ordbron” i Kortedala 
i Göteborg, som är en frågetjänst på 
flera språk (och som numera ingår 
i Fråga biblioteket). I Kortedala 
och Gamlestadens bibliotek 
finns flera andra exempel på hur 
biblioteken arbetar för att överbrygga 
informations- och språkklyftor, 
vilket exempelvis markeras av att 
man har en särskild rubrik Kurser 
och handledning på bibliotekens 
webbplats.     

Kulturföreningar
I Fisksätra finns en rad 
kulturföreningar som drivs av ideella 
krafter. Journalisten Amelie Tham 
har i en rapport konstaterat att dessa 
föreningar och biblioteket uträttar ett 
stort och betydelsefullt arbete med 
mycket litet stöd från kommunen. 
De hjälper till som vägvisare in i 
det svenska samhället. De samlar 
hemmavarande kvinnor och ordnar 
meningsfulla träffar utifrån de 
behov som finns, de organiserar 
fritidssysselsättningar för barn och 
gör annat sådant som kommunen 
egentligen borde ta ansvar för. Ideella 
insatser behövs men de måste få stöd 
för att det ska bli kontinuitet och för 
att inte de människor som engagerar 
sig ska slitas ut. Kommunen måste 
också ta ansvar för att de projekt 
som genomförs med positiva resultat 
följs upp och utvecklas. I Fisksätra 
har startats flera projekt som utan 
vidare har lagts ner när projektet 
avslutats, utan hänsyn till att de i har 
inneburit både nya, utvecklingsbara 
arbetssätt och goda resultat. Under 
arbetet med utvärderingen tyckte 
jag mig kunna spåra ett slags cynism 
hos kommunledningen i Nacka, 
kanske medveten, kanske omedveten, 
som handlar om att lita till 
kommunanställdas engagemang och 
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låta frivilliga krafter ta ansvar så länge 
de orkar bara för att det blir billigt för 
kommunen. 

Gemensamma drag?
Finns det några gemensamma 
drag för de bibliotek som nu har 
nämnts? Biblioteken ligger i områden 
som i medierna ofta benämns 
problemområden, människorna i 
närområdet kommer från många 
länder och talar många olika språk. 
Arbetslösheten och ohälsotalen 
är högre än genomsnittet i Sverige 
och medelinkomsten lägre. 
Utmaningarna för biblioteket är 
större än för bibliotek i välbeställda 
medelklassområden. Biblioteket måste 
utöver sin traditionella kompetens 
ha medier på många språk, hantera 
språksvårigheter i kontakten med 
besökarna, bemöta biblioteksovana 
användare på ett bra sätt och hitta 
arbetsformer och verksamhet som 
motsvarar de behov som finns, även 
om de är ovanliga för ett bibliotek.         

Nära kontakter
Vad är det då de här biblioteken 
gör som skiljer dem från andra 
bibliotek? De har en ovanligt god 
kännedom om och intresse för sitt 
närområde, förvärvad genom många 
års nära kontakter med besökarna. 
De har ett för varje bibliotek unikt 
nätverk inom BVC, förskola, 
skola, socialförvaltning, kyrka och 
frivilligorganisationer som är stabilt 
och långsiktigt. De förmår att knyta 
människor till sig, som på olika sätt 
kan berika biblioteket. De har en stor 
öppenhet för nya verksamheter och 
förslag från besökarna. De erbjuder 
en arena för områdets invånare 
att ta i anspråk. De arbetar med 
empowerment i bred bemärkelse. Med 
Joacim Hanssons ord: ”Biblioteket 
bjuder in grupper i lokalsamhället 
till ett jämlikt samtal om vilka 
möjligheter som bör öppnas för de 
egna grupperna med utgångspunkt 
i ett varierat behov av kulturella och 
informationsorienterade aktiviteter.” 
Och på biblioteken arbetar personal 
med en ovanligt hög medvetenhet 
om vad social exkludering och 
social inkludering innebär och vad 
biblioteket kan betyda i människors 
vardag. 

Arbeta inkluderande
Joacim Hansson argumenterar för 
att detta ”lokala biblioteksarbete” är 

ett sätt för biblioteken att utveckla 
sitt uppdrag som en hörnsten i det 
demokratiska samhället, ett sätt 
att överbrygga sociala klyftor och 
att arbeta inkluderande. Kanske 
är ”det relevanta biblioteket” en 
bättre motsvarighet till Community 
Librarianship än ”det lokala 
folkbiblioteksarbetet”? Varje väl 
förankrat folkbibliotek med goda 
resultat när det gäller utlåning, 
besökarantal och uppskattning hos 
besökarna kan anses bedriva ett 
lokalt biblioteksarbete i en allmän 
mening. Men för att ett bibliotek 
ska kunna göra anspråk på att vara 
”relevant” fordras något mera. 
Relevansen är direkt förknippad med 
sammanhanget. Det fordras något 
utöver det som kan förväntas av 
biblioteket, något som är framvuxet 
ur kontakterna med närsamhället 
och som har betydelse i människors 
”sociala vardag”. De bibliotek som 
tar detta stora ansvar bör stödjas 
på alla sätt och få betydligt bättre 
kommunala och statliga resurser för 
det, för ett demokratiskt samhälle, 
viktiga och t.o.m. nödvändiga arbetet 
att fortsätta att utveckla ”det relevanta 
biblioteket”. Vem tar på sig att lyfta 
fram dessa biblioteks insatser? 
Kulturrådet? Länsbiblioteken? Svensk 
Biblioteksförening? 
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Som den bakåtsträvare jag är har 
jag lånat hem SOU 1972:66, 
utredningen som ledde fram till 

1974-års kulturpolitik. Det känns 
som det är läge att läsa den nu när en 
ny kulturutredning (SOU 2009:16) är 
över oss. 
   Det känns också som det är läge att 
återuppta en diskussion som fördes 
i bis i början av 1970-talet, och som 
handlar om förhållendet mellan 
(kultur)politik och bibliotek, politisk 
makt och biblioteksmakt, och inte 
minst om förhållandet mellan makt 
och ansvar.  
   På Sveriges Allmänna 
Biblioteksförenings (SAB) 
årsmötet 15-16 juni 1969, håller 
utbildningsminister Olof Palme 
ett inledningstal där han berättar 
om kulturrådet som tillsattes 1 
januari 1969 – med byrådirektören 
(och författaren) Ragnar Thoursie 
som sekreterare, och med folk som 
Elisabeth Hermodsson, Per Olov 
Enquist och Gunilla Palmstierna-
Weiss bland ledamötena.
Rådet ska göra utredningar och lägga 
fram förslag till en långsiktig statlig 
kulturpolitik, och:
   I centrum står därvid 
kulturpolitikens roll att främja ökad 
jämlikhet i samhället.
   I enlighet med direktiven lägger 
kulturrådet, den 16 oktober 1972, 
fram Ny kulturpolitik. Nuläge och 
förslag, där man föreslår att det 
upprättas ett nytt och permanent 
kulturråd, samt lägger grunden för 
det som ska bli 1974-års kulturpolitik.

Vad är kulturpolitik?
I sitt SAB-tal 1969 understryker 
Olof Palme att kulturpolitik 
inte bara handlar om de sköna 
konsterna, utan också om ekonomi 
och utbildningspolitik, om 
boende- och arbetsmiljö och om en 
demokratisering av hela samhället. 
Här har biblioteken en viktig roll 

Makt och ansvar på biblioteket
Förhållandet mellan politisk och professionell maktutövning är en viktig och outredd 
fråga, väl värd en debatt.

Siv Wold-Karlsen

att spela, ja: Hela tanken är som 
skräddarsydd för biblioteken – säger 
Palme, och det nybildade BiS/bis 
håller med.    Inte minst i sitt första 
remiss-svar, en totalsågning av 
Bibliotekarieutredningen-BU (SOU 
1969:37) använder BiS sig av Palme-
talet och av statsmakternas nuvarande 
prioritering av utbildnings- och 
jämlikhetsfrågorna för att kritisera ett 
förstockat etablissemang, inklusive 
bibliotekarier i chefsposition och 
deras miserabla utredningsarbete. 

De okunniga sakkunniga
I sin artikel De okunniga sakkunniga 
(bis 1969:4-5) skriver Erland Ullstad:
   En utredning om bibliotekarieutbild 
ningen, (BU), är klar. Många lärda 
herrar har värkt fram den:

en advokat, ledamot i riksdagens 
andra kammare
en förste bibliotekarie
en överbibliotekarie
en krigsarkivarie
en chef för ett informationssekretariat
två avdelningsdirektörer
en stadsbibliotekarie
en sektionschef

Om man samlar så mycken klokhet, 
kunskap och erfarenhet i en hög, 
måste det då inte bli en bra utredning? 
Nej, för klokheten, kunskapen och 
erfarenheten är inte tillräcklig. När 
satt dessa herrar i en upplysningsdisk 
sist? Vad vet de om elevernas situation 
och önskningar? Vad vet de om 
samhället utanför villan, bilen, frun 
och karriären? Sätter man samman 
en utredningsgrupp på detta vis, och 
det gör man ofta, så får man en grupp 
som är inkompetent att lösa många 
viktiga frågor. Jag skall belysa detta 
genom att granska ett avsnitt i BU, 
antagningsbestämmelserna (utspärr
ningsbestämmelserna kan man också 
kalla det, beroende på vad man vill 
betona).

Demokratiserad skola 
1962 införde Sverige nioårig 
grundskola och hösten 1969 går 
drygt 80% av årskullen vidare till 
en 11-12-årig skola. Samtidigt har en 
majoritet av befolkningen bara 6-
årig folkskola som grundutbildning, 
och inte minst av rättviseskäl 
– som Olof Palme säger i sitt tal 
– är det viktigt att demokratisera 
utbildningsväsendet: En demokratisk 
pedagogik med möjligheter att varva 
teori och praktik, arbete och studier, 
är vad som behövs. Enligt Palme, 
statsmakterna och BiS/bis.
   Det är då BU-utredarna 
kommer med sina antagnings/
utspärrningsbestämmelser som 
ställer krav på  akademiska betyg 
för att ens få söka till den nya 
biblioteksutbildningen. Om man 
sedan också kommer in, beror på den 
allmänna kringsyn man kan visa upp, 
och på om man har rätt attityd till 
informationsflödet. 
   Området för information och 
dokumentation befinner sig i ständig 
förvandling och expansion framför 
allt på grund av utvecklingen 
av datorer, automation och 
telekommunikationer – skriver 
BU-utredarna, som anser att en 
huvuduppgift för biblioteken är den 
löpande selektiva delgivningen av 
information om nytt material enligt 
mottagarens specifika ämnesprofil.

Fler okunniga sakkunniga
De senaste åren har jag träffat på rätt 
många okunniga sakkunniga. De 
bildar nu Knowledge and Information 
Center och sitter som makthavare 
och grindvaktare i nationella och 
övernationella biblioteksorganisatio
ner. 
   De är av alla kön, och de säger saker 
som ”I’m not in a position to tell you 
anything” och ”It’s a closed issue”, 
eller också förklarar de glatt att den 
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enda som kan svara på dina frågor 
är högsta chefen, och högsta chefen 
har förstås inte tid att svara på dina 
frågor. 

”Working for Five Stars 
Libraries”
För några år sedan besökte jag 
EBLIDA (European Bureau 
for Library, Information and 
Documentation Associations) i Haag, 
och på vägen till EBLIDA var jag 
inom ett närbeläget folkbibliotek 
och pratade med en bekymrad 
biblioteksarbetare.
   Det har aldrig varit gratis att 
låna böcker på nederländska 
folkbibliotek, men i och med ett EU-
direktiv, PLR-direktivet, som ger 
upphovsrättsägarna rätt att få betalt 
för varje bibliotekslån, stiger priserna, 
och det är ständigt fler som inte har 
råd att förnya sitt lånekort.
Jag kände redan till spanska, 
italienska och portugisiska protester 
mot låne-direktivet, liksom 
konflikten mellan EU-direktivet och 
de skandinaviska länderna, och ville 
veta hur EBLIDA ställde sig. Hur 
ser EBLIDA på låne-direktivet och 
konsekvenserna av det?
   Det enda svaret jag fått är att låne-
direktivet är ett avslutat ärende –  a 
closed issue.
   Lite enformigt blir det, och mötet 
mellan EBLIDA och mig kunde ha 
varit både intressantare och trevligare. 
Men jag får trösta mig med att läsa om 
hur förtjusande trevligt EBLIDA har 
det på sina egna sammankomster, där 
de inte störs av några otidiga frågor.

I tidskriften Bibliotheksdienst 2008:8-
9 berättar Hella Klauser om 
EBLIDAs årsmöte 8-9 maj 2008. 
Det hölls i Haag och Amsterdam, 
och här firade man också den 
nederländska biblioteksföreningens 
100-års jubileum. Den nederländska 
föreningen presenterade en splitterny 
bok med den underbara titeln 
Working for Five Star Libraries – just 
det som också är EBLIDAs intention, 
skriver Hella Klauser.  
   EBLIDAs nästa årsmöte är i Wien, 
i maj 2009, och temat är Advocacy 
for a changing library in a changing 
society.
   EBLIDAs allmäna kringsyn verkar 
fungera utmärkt, och attityden till 
informationsflödet är också helt rätt. 
Dessutom är EBLIDA en oberoende 
organisation, och man kan ju undra 
obreoende av vad: den politiska 

makten, de demokratiska processerna, 
eller av medborgarna vars frågor 
EBLIDA inte vill svara på?

Verklig demokrati
På SAB-mötet i juni 1969 delade 
BiS/bis ut BIS? – en presentation 
av föreningen/tidskriften och en 
programförklaring. BiS/bis vill bland 
annat verka för:
Demokrati och maktfördelning på 
biblioteken. Alla anställda måste 
få ansvar, och få inflytande över 
sitt arbete. Barriärer mellan olika 
personalkategorier måste brytas ned.
   I det första socialistiska BiS-
programmer, från januari 1970 står 
det:
Enligt BiS är det bibliotekens uppgift 
att aktivt medverka i kampen för ett 
verkligt demokratiskt samhälle.

I flera bis-nummer förs intensiva 
och intressanta diskussioner om 
förhållandet mellan makt och 
ansvar, politisk demokrati och 
arbetsplatsdemokrati, och i bis 
1972:17 berättas och kommenteras 
den sanna historien om bibliotek och 
politiker i Nacka kommun:
I en av bibliotekets nyförvärvslistor 
finns en kritisk kommentar till 
en nyinköpt bok, Kämpande 
konservatism. En moderat politiker 
kräver att den kritiska kommentaren 
ska tas bort. Biblioteket nekar. 
   Moderat-politikern tar saken 
till kommunfullmäktige där den 
borgerliga majoriteten beslutar att 
förbjuda kulturnämnden att delegera 
bokinköpsbesluten till tjänstemännen 
på biblioteket. Bibliotekarierna-
tjänstemännen protesterar. 
BiS-stormötet stödjer Nacka-
bibliotekarierna, och bis-ledaren 
kommenterar. I Nacka försöker 
politiker förvandla kulturnämnden 
till en censurnämnd, och:
BiS anser att det hör till dess 
huvudsakliga uppgifter att bekämpa 
dessa censurtendenser och stödjer 
därför personalen på Nackabiblioteket 
i kampen mot en censurnämnd.

Däremot anser BiS/bis inte att det är 
principiellt fel att makten ligger hos 
en politiskt vald nämnd.
   Är det fel att kulturnämnden 
beslutar, att den sätter sig över 
tjänstemännen? Nej, vi anser inte att 
tjänstemännen ytterst ska bestämma, 
en politiskt vald styrelse är mera 
representativ och ansvarig. Så 
länge man anser att de kommunala 

nämnderna representerar någon 
folkopinion bör man inte ivra för att 
beslutanderätten helt ska överlämnas 
till tjänstemän.

I bis 2008:4 skriver Mikael Böök:
Biblioteket bör genom internet 
utveckla sig till den globala institution 
och informationella makt, som håller 
de nationella statsmakterna i schack. 
[…] I något skede, snart, måste 
bibliotekarierna ta sig själva i kragen 
och göra det klart för regeringarna 
och Google Inc. var skåpet ska stå i 
mänsklighetens nya bibliotek.

Detta tycks mig vara en problematisk 
utsaga, som bland annat förutsätter 
att ’biblioteket’ är ett enhetligt och 
entydigt begrepp/fenomen, tidlöst 
och universellt, höjd över politiken 
men alltid en förkämpe för demokrati. 
Så är icke fallet, och för att förklara 
vad jag menar, citerar jag än en gång 
ur bis 1972:17:
I juni kommer SAB att ha möte, då 
BiS-medlemmar åter skall agera 
i Sydafrikafrågan. Som tidigare 
meddelats i BiS nr 16 har IFLA 
(International Federation och 
Libraries Association) uteslutits 
ur UNESCO p.g.a. samröre med 
apartheid-tillämpande organisationer 
i Sydafrikanska republiken. Detta 
meddelades i januari, men i maj 
väntas trots detta besök på olika 
bibliotek från Sydafrika. BiS 
lokalgrupper kommer att agera mot 
detta.

Jag tror förhållandet mellan politisk 
och professionell maktutövning är en 
viktig och outredd fråga, väl värd en 
debatt. Gärna i bis-spalterna och med 
BiS-erfarenheter.

Göteborg, 26. februari 2009
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När poeten Peter Bly vaknar 
upp 2070, efter att ha 
varit nersövd i 100 år, har 

han en månad på sig att utvärdera 
vart utvecklingen tagit Sverige och 
mänskligheten.
   Mycket har hänt. Kriget är ett 
minne blott och energifrågan är 
löst: man behärskar fusionen. 
Maskinerna sköter det mesta och att 
få arbeta några timmar är en ynnest. 
Fritiden fylls med reklam och idrott. 
Boxning är den främsta grenen, 
rentav ett akademiskt ämne med 
statsprofessur. Folk käkar alggröt, 
bor i genomskinliga tryckluftshus och 
läser de två tidningarna Dagen och 
Natten.
   Det är i biblioteket vid kraftverket 
Nukl. 1, vitt utanpå och koboltblått 
inuti, som Bly uppdaterar sig. Han 
tar i hand och vill ”göra sig till god 
vän med denna bibliotekarie, därför 
att han av honom måste begära 
stora tjänster.” För bibliotekarien 
verkar det vara den självklaraste 
sak att det ramlar in en typ som 
sovit ett sekel och nu har ett stort 
informationsbehov. 

Så sitter Bly bland atomlitteraturen, 
idrottsböckerna och rysarna som 
dominerar samlingarna och kommer 
ikapp medelst en frimärksstor 
världshistoria. ”Krig”, ”ensam” 
och ”lycka” är ”ordfossiler”, men 

In ramlar en typ som sovit 
ett sekel och nu har ett stort 
informationsbehov
Vad sa Ivar Los kristallkula om biblioteken och 
kulturen i framtiden?

bibliotekarien som också har 
filologexamen plockar fram en bok 
med språkminnesmärken till hjälp. 
Bly blir även påprackad den svenska 
boxningens historia, helt avgörande 
för att förstå tiden. På biblioteket 
finns ”allt i en nästan outspädd 
koncentration, i stark förkortning.”
   På sitt gamla förlag får Peter Bly 
veta att böcker nu ska vara rappa. Man 
destillerar fram morden ur klassikerna 
och gör antologier befriade från 
utsvävningar. 
Kritikerna är 
anställda av 
förlaget och 
människor 
som inte köper 
böckerna 
riskerar fängelse 
eller, värre, 
uteslutning 
ur sin 
idrottsförening. 
Nationalskalden 
Le Roy dyker 
upp och ger sin 
syn på litteraturen: att en idrottsman 
som blir mördad är det största som 
kan skildras, där finns de två viktiga 
ingredienserna.

Vad är nu allt detta? Det är från Ivar 
Lo-Johanssons Elektra : kvinna år 
2070, först utgiven på Bonniers 1967 
och igen 1977, på Oktoberförlaget. 

Det är en utopi och dystopi på samma 
gång, mest det senare. Om en värld 
som fick fred och fritid i överflöd, 
men också ett tomrum som fylldes 
med strunt.
   I Dagar och dagsverken (1975) 
berättar Ivar Lo om Elektra. Den 
floppade. Trycktes upp i stor upplaga, 
gick på rea och makulerades till sist. 
Jag gissar att vana Ivar Lo-läsare 
mest fann den konstig, samtidigt som 
science fiction-kännare inte ansåg 
den hålla måttet. Författaren själv 
menade att den inte var ”tänkt som 
science fiction. Liksom när det gäller 
detektivromaner avskyr jag det slagets 
böcker.”

Vad sa Ivar Los kristallkula om 
biblioteken och kulturen år 2070? 
Bibliotek och bibliotekarier 
finns uppenbarligen kvar. Böcker 
också, men i mindre format: de 
läses i ”läsapparater med speglar”. 
Författaren nämner ”datamaskin” 
några gånger men inte i anslutning 
till biblioteket. Däremot låter han Bly 
bli guidad runt kortkatalogerna. Alla 
”kulturtillgångar” är avgiftsfria, och 
i fallet teater och revy får besökare 
till och med betalt för att vara publik. 
Men skönlitteraturen har gått åt 
skogen, får man väl säga.

Vad har slagit fel, eller in, hittills?

Kalle Laajala
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Det är knappt man kan tro det, 
men det har nyss hänt.
   Salah Abbasi äger ett 

företag som importerar böcker från 
Jordanien och Egypten. Böckerna 
han importerar spänner över en 
rad ämnen: översättningar av 
internationella klassiker, arabisk 
litteratur, ordböcker, barnböcker, 
vetenskaplig litteratur. Bland hans 
kunder finns nationalbiblioteket 
i Jerusalem, alla universiteten, 
forskningsinstitut och naturligtvis 
arabisktalande i Israel. För att kunna 
importera behöver herr Abassi ett 
tillstånd från Finansdepartementet. 
Det har han förnyat årligen i 30 år 
sedan fredsfördraget med Egypten. 
Importproceduren är litet tungrodd 
och byråkratisk. Bl. a. behöver han 
tillstånd från Censuren för varje bok 
han vill importera.
   I Israel gäller fortfarande en 
förordning från 1939 från det 
brittiska Palestinamandatet  , som 
förbjuder handel med fiender. De 
omständigheter som föranledde det � 
andra världskriget � finns inte längre, 
men i Israel står tiden still. Mot den 
bakgrunden bad herr Abassi att få 
bli befriad från bannlysningen av 
böcker utgivna i Libanon och Syrien, 
vilka definieras som fiendestater. Och 
faktiskt så uttalade juridiska enheten 
på finansdepartementet att importen 

av sådana böcker inte skulle uppfattas 
som handel med fienden. Så har det 
varit i 30 år.
   I slutet av 2008 fick Salah Abbasi 
brev från Finansministeriet, som 
meddelade att fr. o. m. nu hade 
ett förbud trätt i kraft mot import 
av böcker utgivna i Libanon och 
Syrien - även om de köpts i Egypten 
eller Jordanien - , byggt på 1939 års 
förordning om att handel med fienden 
är förbjuden. Finansdepartementet 
angav inga skäl till detta beslut. 
Godtycket råder.
   Libaneserna är de enda som 
producerar och ger ut barnböcker 
översatta till arabiska, som t ex 
Pinocchio eller Harry Potter. De 
står också bakom översättningar av 
flertalet av de bästa internationella 
klassikerna som Shakespeare och 
Molière. I Syrien översätts å andra 
sidan hebreisk litteratur: Amos Oz, 
Yoram Kaniuk, Eshkol Nevo och 
andra har översatts till arabiska.
   Det är absurt och det är dumt; 
Fr.o.m. nu kan inte arabiska barn 
i Israel läsa Pinocchio, vuxna 
kan inte läsa Amos Oz och 
universitetsbiblioteken kan inte 
införskaffa arabisk vetenskaplig 
litteratur eftersom den ges ut i 
�fiendestaterna� Syrien och Libanon. 
I USA fanns ett liknande förbud mot 
import från Kuba. Men 1988 kom 

någon i kongressen till insikt och 
förbudet hävdes. Det har ännu inte 
hänt i Israel.
   1992 intervjuade jag professor 
Yeshayahu Liebowitz i en tysk 
judisk månadstidskrift och jag 
frågade honom bl. a. om hams åsikt 
om ”Kung Messias”, rabbinen från 
Lubavitch. Hans bitska svar var: �Jag 
brottas med frågan: är han en skurk 
eller en psykopat? Det är svårt att 
avgöra.� 
   Jag ställer samma fråga om dem 
som beslutat att förbjuda arabiska 
barn att läsa Harry Potter-böckerna 
för att de är utgivna i Libanon; 
Är de psykopater eller skurkar? 
Förvisso skulle ett sånt svekfullt sätt 
inte kunna finnas hos människor 
med sunda sinnen och en personlig 
integritet.
   Det som nu återstår för Salah 
Abbasi är att vända sig till de goda 
krafterna i Adalah, det juridiska 
centret för arabiska rättigheter i Israel, 
och överklaga förbudet hos Högsta 
domstolen.
   Vi väntar med spänning på dess 
utslag.

Övers. Lennart Wettmark från den 
engelska översättningen av en ursprungligen 
hebreiska text. Publicerad 4 februari 2009 i 
Occupation Magazine. (www.kibush.co.il)

Israel förbjuder import av Harry 
Potter och Amos Oz på arabiska med 
stöd av lag från brittiska mandatets 
tid
Gideon Spiro 

Gideon Spiro was born in Berlin in 1935. Three years later, shortly before the war, he left with his 
parents Gretta and Dr. Shmuel Spiro and his younger brother Johnny, to Jerusalem. 
After graduating from Kibbutz Merhavia, he served in the army as a paratrooper, and took part in 
the ’Mitle’ battle. 
Gideon has been a journalist for many years. Amongst his various activities, he worked in New-
York as a reporter for the newspaper ”Al Hamishmar”, and during his studies at the Haifa Univer-
sity he was the primary editor of the students` newspaper ”Post Mortem”.
In addition to being an activist in various Israeli and international peace and human rights move-
ments, he was one of the founders of the ”Yesh Gvul” peace movement and the ”Israeli Committee 
for Mordechai Vanunu and for a Middle East Free of Atomic, Chemical and Biological Weapons”. 
Today he lives in Tel-Aviv.
Källa: www.gideonspiro.com)
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”Barnbokens existens är beroende av fred, ekonomiskt 
stabilitet, utbildningsmöjligheter”, säger min vän Jay 
Heale, afrikansk barnboksexpert. Men Palestina har 
vänt på det hela och börjat med utbildningen, som man 
kommer långt med. De har inte längre tid att vänta på 
resten…
   Fler än jag minns säkert bilderna av glada, prydliga 
skolbarn som skuttar till skolan över Gazas ruiner 
efter 20 dagars intensivt bombande. Palestinierna har 
en tilltro till utbildning och är de som mot alla odds 
har den högsta grundutbildningen i Mellanöstern. 

2008 överförde BiS 10.000 från sin solidaritetskassa till Diakonia. Genom att stödja Diakonias barnlitteraturprogram i Palestina blev BiS insamlade 10.000 = 100.000 - genom Diakonias avtal med Sida!  
Artikelförfattaren har haft i uppdrag att utvärdera projektet, som blivit årets ALMA-pristagare!

RÄTTEN ATT LÄSA, DRÖMMA, FANTISERA 
ALMA-pristagaren Tamer institute är navet för barnlitteratur i Palestina
Britt Isaksson

Eller som några föräldrar i Nablus sa: ”Utbildning 
är i varje fall något som Israel inte kan ta ifrån våra 
barn”. Det är därför som barnen har skickats till skolan 
trots vägspärrar och trakasserier, trots sönderhackade 
skoldagar, förstörda av utegångsförbud, eller 
sönderbombade och demolerade skolor
   Hitham Kavali skrev i This week in Palestine (aug. 
2008):”Pay the Piper and call the Tunes…” och 
menade att de allt fler palestinska NGOs blir allt mer 
donatordrivna – den som betalar bestämmer. Även 
inom breda och väletablerade NGOs och donatorer/

sponsorer som Sida dyker det upp nya trender, 
mer lockande än de gamla, tjatiga projekten, 
som därför måste förändras eller försvinna.
   Under 15 år har Diakonia med stöd av 
Sidas drygt 40 miljoner envist hållit fast vid 
”The Diakonia Children Literature Program 
in Palestine”, en unik tillgång i det härjade 
palestinska samhället. Ett barnboksprogram 
som utvecklades med stöd av Sida och 
Diakonia sedan 1995 med Ulla Lundqvist som 
pedagogisk konsult och aktiv promotor (se 
vidare hennes Pippi i Palestina och bis 2002:2). 

Långsiktighet och varaktighet/sustainability 
är inte bara mycket använda ord i 
projektbeskrivningar och utvärderingar, 
utan står också för reella värden vad gäller 
investeringar i ”mänskliga resurser” i form av 
barn, bibliotekarier, lärare och människor som 
håller programmens olika delar igång. 
   2009 fasar Sida och Diakonia ut 
barnlitteraturprogrammet och lämnar över 
det till den palestinska skolmyndigheten 
som har skapat en styrgrupp: The Children ś 
Literature National Committee. I läroplanen 
för de statliga skolorna i Palestina finns nu 
inskrivet att man skall ”främja läsning och 
utbildning av lärare som skall kunna stimulera 
barn till läsning för nöjes skull och bli kreativa 
utifrån barnens egen förmåga”. Man har 
producerat lärarhandledningar i barnlitteratur, 
utbildade pilotlärare och kursledare, skaffat 
kurslitteratur (35 titlar barnböcker, palestinska 
och översatta), skapat skolbibliotek (se vidare 
The Ministry of Education and Higher 
Educations hemsida på engelska och arabiska 
www.children-literature.edu.ps ). Och hittills 
har man utbildat ca 5 000 lärare.

Från Tamer Institute
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2008 överförde BiS 10.000 från sin solidaritetskassa till Diakonia. Genom att stödja Diakonias barnlitteraturprogram i Palestina blev BiS insamlade 10.000 = 100.000 - genom Diakonias avtal med Sida!  
Artikelförfattaren har haft i uppdrag att utvärdera projektet, som blivit årets ALMA-pristagare!

RÄTTEN ATT LÄSA, DRÖMMA, FANTISERA 
ALMA-pristagaren Tamer institute är navet för barnlitteratur i Palestina
Britt Isaksson

Heroiska lärare 
Diakonia kallar Palestinas heroiska lärare ”det 
palestinska samhällets ryggrad”. De är tvungna att 
använda större delen av sin vakna dag för att komma 
till skolan i tid, undervisa barnen och försöka komma 
hem igen. De har ändå kraft nog att delta i den 
pedagogiska fortbildningen i barnlitteratur och att läsa 
och välja böcker för klassrum och skolbibliotek.    Jag 
har haft förmånen att träffa palestinska lärare i olika 
skolor och på olika undervisningsstadier och det är 
påtagligt att de tycker sig ha fått ökad status genom den 
kompetens fortbildningen i barnlitteratur har gett dem. 
Dessutom känner de ökad stimulans och arbetsglädje 
när de tillsammans med barnlitteraturen kan använda 
drama, musik och konst som stöd i den packade och 
fortfarande traditionella läroplanen.
   Liksom hela den Palestinska Myndigheten har både 
The Ministry of Education and Higher Education och 
The Ministry of Culture stora ekonomiska problem 
och är i det närmaste konkursmässiga, men fungerar 
ändå tack vare smidigt samarbete med olika NGOs 
och de är fast beslutna att ge de palestinska barnen en 
adekvat utbildning, som inkluderar barnlitteratur. Men 
med ökande interna politiska konflikter och alltför 
täta byten av ministrar, skoldirektörer, rektorer och 
inspektörer går inte fortbildningsprogrammet helt 
enligt planerna. Besvikna lärare söker jobb hos NGOs, 
på privata skolor och Fulbrightstipendier i USA. En 
”brain drain” är på gång.

Tamer – ett fantastiskt barnboksinstitut
”Tamer” är det arabiska yrkesnamnet på den som 
hjälper till att pollinera dadelpalmerna så de ger riklig 
frukt. Nu arbetar Tamer med barnlitteraturen. Tamer 
Instituts logo är bland de snyggaste jag sett: en röd 
asfaltblomma som kryper upp bland betongblock.
   Tamer Institute ligger mitt i Ramallahs nerslitna 
kommersiella centrum bland småaffärer, utan skylt, 
med en smal dörr in till barnbiblioteket i nedervåningen 
och forskning, förlag, kontor och datorer ovanpå. 
Trångt, vänligt och välorganiserat mitt i röran med 
affischer, broschyrer, klistermärken och mängder av 
böcker inför årets läskampanj som alltid kulminerar 
i april med National Reading Week. I år med mottot 
”One People One Story” Detta obemärkta läge räddade 
nog Tamer från den förstörelse som drabbat Ramallahs 
övriga institutioner av israelisk militär från och till 
sedan 2000. Men man vill gärna få större svängrum och 
har ett löfte om ett renoverat k-märkt hus av Ramallah 

stad. När det nu kan infrias.
   Tamer Institute for Community Education, är navet 
för barnlitteraturen och barns läsning i de Palestinska 
områdena. Det har faktiskt funnits sedan 1989 (då i 
Jerusalem) och är sedan 1993 den verkliga basen och 
stödet för all barnboksverksamhet. Själva får den 
ekonomiskt stöd från en rad NGOs, varav Diakonia 
varit den största. Om The Children ś Literature 
National Committee skulle skaka eller falla sönder/
upplösas i samband med oron inom departementen 
finns Tamer Institute att falla tillbaka på. Där finns 
kunskaper, erfarenheter, kompetens som gör att allt 
inte måste börja från början igen. Tamer har varit 
(och är) en oersättlig partner i Diakonias arbete med 
målet att bl.a bygga upp en kapacitet för palestinsk 
barnboksproduktion och öka den kommersiella 
kompetensen på barnboksmarknaden 
    Men Tamer är mycket mer än så. Det har förutom 
förlagsavdelning, en avdelning som arbetar med den 
årliga National Reading Campaign, som bygger 
på lokala initiativ och människors egna aktiviteter. 
Tack vare denna decentralisering har läskampanjen 
kunnat genomföras varje år överallt på Västbanken 
och i Gaza med bokdiskussioner, skrivarverkstäder, 
dramatiseringar, frågesport, sagoberättande, 
poesiläsning. Till läskampanjen hör också publicering 
av en volym i serien My first Book, med barns egna 
bilder och texter, valda av en jury i Tamer efter en 
tävling som pågår hela året. Och ungdomarna har en 
egen tidning, Yaraat som de själva producerar på Tamer 
varannan månad som bilaga till dagstidningen Al-
Ayyam. De senaste numren helt ägnade deras kompisar 
i Gaza.  
   Tamer ansvarar dessutom för ett 70-tal fungerande 
bibliotek (skolbibliotek inte inräknade). Och sedan 
2003 även för biblioteksutbildningen. De har publicerat 
flera manualer för biblioteksverksamhet, men 
biblioteksutvecklingen går långsamt och behöver allt 
stöd. Bibliotekarierna är nästan alltid volontärer och 
utbildade bibliotekarier är sällsynta, eftersom de så 
snart de har en chans lämnar yrket för bättre betalda 
arbeten (ofta i NGOs). 
   Tamer Instituts website www.tamerinst.org på 
arabiska och engelska utvecklades med stöd av 
Diakonia och är nu ett viktigt verktyg för Tamer som 
barnboksinstitut och en tillgång för hela MENA-
regionen. Internationellt arbetar man genom Ibbys 
nätverk och är dessutom nationell koordinator för 
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JURYNS MOTIVERING:

Med uthållighet, mod och idérikedom har 

Tamerinstitutet under två decennier sti-

mulerat palestinska barns och ungdomars 

läslust och kreativitet. Under svåra förhål-

landen bedriver man ett läsfrämjande ar-

bete av osedvanlig bredd och mångsidighet. 

I Astrid Lindgrens anda ser Tamerinstitutet 

ordets makt och bokens, berättelsens och 

fantasins kraft som viktiga nycklar till livs-

mod, självkänsla och tolerans. 

Anna Lindh Foundation (ALF). Tamer får ett litet 
ekonomiskt stöd från Sida via ALF för ett par aktiviteter 
arrangerad under 2009-2010, men detta är obetydligt 
i jämförelse med det stöd man har fått från Sida via 
Diakonia genom åren. 
   Tamer är också sedan 2007 en viktig medarbetare i 
Ibbys internationella projekt i biblioterapi ”Children in 
Crisis” och har startat två barnbibliotek inne i Gaza med 
hjälp av sina medarbetare där, finansierade av Katherine 
Paterson Foundation (alltså de prispengar hon fick som 
ALMA-pristagare!). Barnböckerna, som redan finns 
tillgängliga i Palestina släpps inte över gränsen, men Tamer 
trycker nya upplagor inne i själva Gaza bl a av de 130 titlar 
barnlitteratur på arabiska som man har publicerat mellan 
1995-2008.

Att läsa sig fri
Att kunna läsa ger frihet - och att få ett pass 
för läsning är en populär läsfrämjande metod, 
introducerat av Tamer i Palestina och även 
använd i palestinska flyktingläger i Libanon. 
Att få ett riktigt pass är en omöjlig dröm 
för varje palestinskt barn och ett låtsaspass 
är en bra symbol, fyllt av stämplar för varje 
bok man läst. Barnen reser med hjälp av 
böcker: till Beverley Naidoos Sydafrika, 
Marita Conlon-McKennas Irland, ”Anne på 
Grönkullas” Kanada, ”Pippi Långstrumps” 
Sverige. Böcker för läsning, flykt, fantasi. 
I Palestina anser man faktiskt att det 

viktigaste med barnböcker, liksom för alla bra böcker är 
att underhålla/roa, att ge verktyg för kreativ fantasi och 
möjligheter att korsa/överskrida gränser i tid och rum.

Se även: 
www.tamerinst.org 
www.children-literature.edu.ps 
- Sven Hallonsten i bis 2007:3 och artiklar i 2007:1 och 2
- Britt Isaksson. Reading for Life .Sida Evaluation  04/26  
Reading for life under occupation. Impact Assessment 
Diakonia 2008(ej publ.)
- Britt Isaksson. ”Barnböcker under belägring”  Opsis 
2004:2
- Ulla Lundqvist. Pippi i Palestina.  bis 2002:2

PS!!
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Som för så många andra var bibliotekarie inte mitt 
förstahandsval. Jag skulle bli journalist men efter en 
skilsmässa som bl a innebar att jag blev ensamstående 

pappa insåg jag att det nog fick bli en mera stadgad bana. 
Studierna var i princip avslutade så jag sökte olika jobb 
och bl a bibliotekarieutbildning samtidigt som jag jobbade 
extra på Posten i Uppsala. Jag hade just erbjudits en tjänst 
inom missbruksvården i Stockholm när telefonen ringde en 
tidig decembermorgon 1969. 
   Det samtalet blev en något bisarr inledning till mitt 
yrkesliv som bibliotekarie.  Jag hade nyss somnat efter 
ännu en natt på Posten, vacklade upp ganska så omtöcknad 
och där var någon som talade om praktik och snabba 
beslut och det dröjde en bra stund innan poletten trillade 
ned. Det visade sig vara Hans Giöbel, stadsbibliotekarie 
i Skövde där en av eleverna till vt 1970 hade hoppat av. 
reservlistan. Och visst ville jag ha den när jag väl kom ihåg 
att jag faktiskt hade sökt…Jag är väldigt tacksam mot Hans 
för att han inte bröt samtalet efter den inledning det fick!

Nå, Skövdes nya och omskrivna kulturhus blev det och 
en jättebra utbildning delad mellan handledd praktik 
och teoretiska studier plus 
sommarjobb (då jag träffade 
nyutbildade bibliotekarien 
Gerd!). Därefter var det dags 
för Statens biblioteksskola 
i Solna, en utbildning som 
i motsats till den handfasta tiden i Skövde kändes både 
ogripbar och svårförståelig. Vi hade föreläsningar som 
Religionen i framtidsforskningens ljus varvat med Btj-
representanter som visade ljusbilder på bokknubbar och 
annat och lärare som var mycket löst knutna till skolan. 
   Till bilden hör väl att vi befann oss i 68-vågens 
efterdyningar så det ägnades mycket tid och kraft åt att 
ifrågasätta det mesta i Thord Plaenge Jacobssons och Ellen 
Jalanders fögderi. Samma vår kom f ö förslaget om att 
flytta utbildningen till Borås. Till det ironiska hör att jag, 
som senare skulle hamna som chef i Borås, skrev en artikel 
på DN Debatt tillsammans med studiekamraten Krister 
Brandt om hur tokigt det här var.

Det fantastiska 70-talet
Det begynnande 70-talet var en fantastisk tid för en 
ny bibliotekarie! Jobb fanns det gott om bara man var 
beredd att arbeta utanför storstäderna. Nya tjänster 
inrättades, bildandet av storkommunerna hade påbörjats 
och biblioteken var en viktig del av samhällsbygget. Själv 
sökte jag fyra olika tjänster och erbjöds samtliga trots 
bristen på erfarenhet. Valet föll på Avesta och en tjänst 
som 1.e skolbibliotekarie och upplysningsbibliotekarie. En 

viktig faktor var att kommunen ordnade både bostad och 
barnpassning, något som ju idag känns närmast overkligt. 
   Jag insåg snart att jag trivdes bättre i lite större städer och 
att det var i de större medelstora städerna som dynamiken 
fanns, inte minst genom de nya storkommunerna. 
Dessutom ville jag vara med och påverka på ett mera 
aktivt sätt än vad tjänsten i Avesta erbjöd. Slutsatsen var 
uppenbar och när Avestas chef Olle Tegström utsågs till 
chef i Sundsvall 1972 och man dessutom behövde en ny bitr 
chef där så sökte och fick jag den tjänsten.

Sundsvall
Sundsvallstiden blev oerhört lärorik och stimulerande. 
Planeringen inför inkorporerandet av Njurunda, Matfors, 
Stöde och Indals-Liden skulle slutföras samtidigt som 
staden planerade för expansion med nya stadsdelar 
där centrum med skola, fritidsgård och bibliotek var 
en självklarhet. En ny biblioteksorganisation skulle 
genomföras och en ny bokbuss anskaffas och planeras. 
Dessutom utreddes nytt huvudbibliotek. Biblioteket var 
en del av politiken och i den nya rollen ingick att vara 
med på den arenan på allvar. Storkommunbildningarna 

sammanföll ju i tiden dessutom med vår största 
kulturutredning Ny kulturpolitik, en utredning som både 
hade politisk förankring och nya resurser att satsa, något 
som självklart blev en viktig del i den utvecklingsoptimism 
som fanns.  

Och Borås
Men familjen växte och med släkten i övrigt i 
Mellansverige sökte vi oss åter söderöver efter några år. 
1977 fick jag tjänsten som bitr chef i Borås, även detta en 
större medelstor kommun där två bibliotekarier i familjen 
båda kunde få arbete. Drygt tre år senare efterträdde jag 
Ingemar Kalén som chef och länsbibliotekarie. 
   Borås skilde sig på flera sätt från Sundsvall. Staden var 
en jämviktskommun där politiken fungerade annorlunda 
än i det starkt s-dominerade Sundsvall. Ekonomiskt 
var försiktighet lösenordet, naturligt nog med tanke på 
textilkrisen där flera tusen arbetstillfällen försvann på 
några få år. Samtidigt fanns en mycket positiv sida med 
ett nybyggt kulturhus, ett väl utbyggt biblioteksnät 
med filialer och bokbussar (Sveriges första bokbuss 
startade f ö i Borås i dec 1948) och, som sagt, den nya 
Bibliotekshögskolan, BHS.

GULDÅREN 
SOM KOM AV SIG
Hur man kan bli bibliotekarie
Tommy Olsson
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80-talskrisen
Den  optimism som fanns i bibliotekssverige bröts i och 
med 80-talets inträde. Den  kommunalekonomiska krisen 
slog hårt mot biblioteken. Stadsbibliotekarien i Göteborg, 
Sten Cedergren, skrev i Kommuner i åtstramningstider 
om övervintring. Bibliotekstjänst gav ut Bibliotek i 
kristider – dags att tänka om, avgiftsbeläggning av lån 
diskuterades och konferenserna handlade om besparingar 
och nedskärningar. Vi fick nya budgetsystem där man 
inte längre räknade ut vad verksamheten kostade utan 
baklänges, de här resurserna finns, vad får vi för det?
   Beställar-/utförarorganisationer och lokala organ 
prövades, kultur och fritid slogs samman, ESO lade 
fram en utredning om produktivitet där man dividerade 
biblioteksbudgeten med utlåningen och bibliotekscheferna 
devalverades i de nya organisationerna. 
   Det trista i detta senare kom inte bara uppifrån. Den 
egna kåren var minst sagt svag när det gällde att hävda sig 
och ta ansvar i de nya organisationerna. I stället överlät 
man ofta utan egentlig strid åt fritidschefer och olika 
administratörer att ta över och därmed klipptes eller i 
varje fall begränsades kontakterna med politikerna med de 
negativa effekter som detta innebar. 
Samtidigt som detta började hända lades en feltajmad 
Folkbiblioteksutredning fram, med den talande 
akronymen FiS,  Folkbibliotek i Sverige. Till bilden 
hör även att det som skulle ha kunnat vara bibliotekens 
opinionsorgan, SAB, knakade i fogarna. Politikernas 
försök att styra SAB som en kommun omöjliggjorde 
tydliga ställningstaganden t o m för avgiftsfria lån. Man 
hade även bekymmer med ägarrollen i Bibliotekstjänst i 
och med att vissa medlemskommuner valde nyetablerade 
Krelib för mediainköp och PEGGI som datasystem. 

Efter det ekonomiska stålbadet i början på decenniet blev 
alltså ifrågasättande och nytänkande nyckelorden. De 
räta linjernas tyranni blev ett modeuttryck, konsulterna 
dök upp i alla möjliga sammanhang och den tidigare 
enhetskulturen inom biblioteksområdet rämnade mer och 
mer. Och mitt i allt detta, med oförändrade eller t o m 
krympande resurser och starkt ifrågasatta, stod biblioteken 
inför den stora utmaningen: datoriseringen.

Stads- och länsbiblioteket under 80-talet
För Borås stadsbibliotek blev 80-talet trots ovanstående 
ändå ett förvånansvärt bra decennium. 1979/80 slutfördes 
tre utredningar. Samarbetet skola – folkbibliotek ledde 
till stora satsningar på nya fackbibliotekarietjänster
 i grundskolan och skolbokbuss, målsättningar och 
handlingsplaner spikades liksom en radikal översyn av 
filial- och bokbussystemet. En rad utlåningsstationer 
stängdes, inte för att spara utan för att kunna satsa på de 
livskraftigare enheterna samtidigt som bokbussarna fick 
en tydligare roll.  Det här var inte okontroversiellt. Ett par 
politiker hävdade i fullmäktige att detta var det värsta de 
varit med om men kommunstyrelsen menade i stället att 
kulturnämnden skött frågan exemplariskt genom att nyttja 
befintliga resurser på ett bättre sätt. 
 
Socialdemokraterna vann sedan det lokala valet 1982. 
Detta ledde omgående till en stor satsning på 
arbetsplatsbibliotek. Dessutom utfäste man sig att inrätta 
150 nya kommunala jobb. När detta skulle förverkligas 
fick vi uppleva det unika i att ansvarigt kommunalråd 
kom och ville ha förslag till nya tjänster. ”Var kreativa”, 
sa han, och självklart tog vi den chansen! Det blev en 
ny experimentfilial, fem deltidstjänster för uppsökeri i 

Trappan ner till Biblioteksmuséet. Tommy Olsson  tar emot. Foto: Mats Olsson
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ytterområdena och en kommunal inläsningstjänst, allt 
vi sökte och allt på ett bräde. Det känns fortfarande 
fantastiskt att ha fått vara med om något sådant!

Länsbiblioteket, då en självständig avdelning inom 
stadsbiblioteket, genomgick samtidigt en stark utveckling 
med nya konsulenttjänster för barn och ungdom och 
uppsökande verksamhet och en rad utvecklingsprojekt. Ett 
sådant var att starta bokbuss på entreprenad flera år innan 
detta blev ett modeord.  Kommuner i länet erbjöds att köpa 
en dag i veckan. Man betalade en fastställd taxa och fick 
en fullt utrustad och bemannad buss dit man ville ha den. 
Och det blev succé.

Datasystem och kommundelsnämnder
Under slutet av 80-talet fattades också nödvändiga beslut 
om datorisering, självklart med ett lokalt system. Efter ett 
grundligt utredande slutade det med att vi bestämde oss för 
att skapa ett helt eget system, PUBLIC, i samband med det 
lokala dataföretaget Pulsen.
   Det kvarvarande enhetstänkandet inom biblioteksvärlden 
slog till ganska omgående. ”Varför uppfinna hjulet 
en gång till”, fick vi ofta höra? Jo visst, varför har vi 
inte ett bilmärke och en tandkräm? Man kan säkert ha 
uppfattningar om det kloka i projektet, men processen  i sig 
blev en viktig framgång. Den gav ett enormt engagemang 
och en datamognad som knappast uppnåtts med ett 
nyckelfärdigt system. Efter två år var PUBLIC i full drift 
i januari 1990 och övergången skedde utan att biblioteket 
stängde i veckor som så många andra gjorde.
   En annan stor och mindre positiv förändring följde 
strax efteråt. 1992 infördes  kommundelsnämnder. 
Stadsbiblioteket delades upp i huvudbibliotek 
som låg kvar under kulturnämnd och filialer och 
uppsökande verksamhet som decentraliserades till 
elva kommundelsnämnder. Bokbussen blev en köpa-
säljfunktion. Jag kände mycket starkt att detta var helt fel 
för biblioteken med nya administrativa gränser i stället för 
helhetssyn och splittring av redan begränsade resurser.  

FSL och Halmstadskonferensen
Även om vi  således klarade oss ganska bra i Borås var 
det ju uppenbart att biblioteken allmänt var försvagade. 
Inom SAB fanns en s k specialgrupp för regionala frågor. 
1989/90 bestod den av undertecknad som ordförande, 
Lars G Andersson, Örebro, Kerstin Wedin (Ullander), 
Halmstad, Anna-Lena Höglund, Kalmar och Barbro 
Ekström, Östersund. Vi ägnade mycket tid åt de 
ovannämnda frågorna. Vi kände emellertid att det var 
svårt att ta upp viktiga saker genom SAB:s då krångliga 
politiska labyrint liksom att alltför mycket kraft gick åt 
till att parera och inte till att diskutera framtiden. Det hela 
utmynnade våren 1991 i två saker: skapandet av Föreningen 
Sveriges Länsbibliotekarier, FSL, för att få ett fristående 
opinionsorgan utan politiska bindningar, och den första 
Halmstadskonferensen Framtid för folkbibliotek. 
   För min egen del upplevde jag arbetet med 
Halmstadskonferensen och samarbetet med Kerstin Wedin 
och Roland Eliasson m fl inblandade som något av det 
mest stimulerande under mina biblioteksår. Konferensen 
etablerade sig snabbt som det mest vitala forumet för 
debatter och möten i folkbibliotekssverige. Mera läsning 
om detta finns i Ökad spårvidd, Halmstad 2001, som gavs 
ut till tioårsjubileet då Borås i bästa sämja lämnade det här 

arbetet för att satsa på den nya Mötesplatskonferensen 
tillsammans med BHS.
   FSL kändes också som ett lyft. Äntligen kunde 
länsbiblioteken vara en aktiv remissinstans och ett organ 
för myndighetspåverkan och opinionsbildning. 

Borås igen
För egen del innebar kommundelsreformen en ny situation 
som inte kändes helt enkel att anpassa sig till. Samtidigt 
försämrades kulturnämndens ekonomi drastiskt genom 
ett par underskottsår.  Kulturchefen skulle gå i pension 
1.1.94 och situationen var besvärlig. I överläggningar 
med presidiet växte en lösning fram där vi skulle spara 
genom att slå ihop kulturchefs- och bibliotekschefstj
änsterna och även vissa administrativa funktioner på 
biblioteket och kulturkontoret, dvs spara uppifrån, 
inte i den praktiska verksamheten. Det kändes helt 
OK för min del efter att i många år ha pläderat för att 
bibliotekscheferna borde vara mera offensiva när det gällde 
ledande poster i nya organisationer. Det kändes likaså bra 
att själva verksamheten både på biblioteket och i övriga 
kulturinstitutioner kunde hållas ograverad.

1994 frikopplades länsbiblioteket från stadsbiblioteket och 
blev Länsbibliotek Älvsborg, direkt under landstingets 
kulturnämnd. Den här perioden blev kortvarig. 1999 
bildades Västra Götalandsregionen och det innebar bl a att 
tre länsbibliotek blev ett i det nya regionbiblioteket. 
   Annars fortsatte vi även in i 2000-talet att gå mot 
strömmen genom att i bästa 70-talsanda satsa på att 
nå fler via arbetsplatsbibliotek och annan uppsökande 
verksamhet medan många andra avvecklade eller skar 
ned sådant. Det tillhör det jag fortfarande känner mig 
stolt över! Arbetsplatsbiblioteken återfördes f ö 2000 till 
stadsbiblioteket sedan de mer eller mindre försvunnit ute i 
kommundelarna. 2003 kom även bokbussen tillbaka sedan 
”köparna” hoppat av så den skeptiska inställningen till 
kommundelar kanske ändå hade ett visst fog för sig!  

Ett annat positivt särdrag i Borås upplever jag att 
vår satsning på stöd till och samarbete med släkt- 
och hembygdsforskningen var. Självklart är det en 
angelägenhet för biblioteken! En annan käpphäst har 
varit att behandla alla medier lika, dvs inte godtyckligt 
ta avgifter för t ex video/dvd eller mikromedier även om 
detta är möjligt. 

Dags att sluta – och sedan då?
Under 2003 bestämde jag mig för att gå i pension under 
2004 och så blev det om än ett halvår försenat. Men 35 
biblioteksår kan ju inte bara sluta tvärt. Och det behöver 
de naturligtvis inte heller. Både bibliotek och kultur 
erbjuder ju fantastiska möjligheter att engagera sig på 
olika sätt. För min del har t ex uppdraget som ordförande 
i  Biblioteksmuseiföreningen fortsatt och utökats med 
föreståndarskapet för museet. Det samarbete mellan 
folkbiblioteken, folkbildningen och BHS som ligger 
bakom tillkomsten av museet och den dokumentation av 
bibliotekshistorien som sker här känns både angeläget 
och stimulerande (besök gärna vår nya hemsida www.
biblioteksmuseet.se.  Och bli medlem förstås, kostar bara 
50:-/år).

En annan typisk pensionärsuppgift blev att  skriva 
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stadsbibliotekets 75-årshistorik 
2006 (kan beställas via 
info@biblioteksmuseet.se!) Det 
har också blivit en annan bok, om 
de offentliga skulpturerna i Borås 
där en ny reviderad upplaga är på 
gång, och en del andra skriverier och 
föreningsengagemang.
   Många funderingar över det som 
varit brukar sluta med spekulationer 
om vart vi är på väg. Själv tror jag 
att det är bäst att låta bli sådant. 
Man tappar fort bort den riktiga 
närkontakten med utvecklingen. Men 
man kan ju däremot hålla fast vid sin 
övertygelse om att biblioteken behövs 
och kommer att behövas minst lika 
mycket som förut, som mötesplatser 
och arenor för folkbildning, 
kunskapsinhämtande och förströelse! 
 

Tommy Olsson är född 1944, uppväxt 
i Karlstad

FKI-utbildning i Skövde vt 1970. 
Statens biblioteksskola i Solna 1970-
71.
Bibliotekarie HB/
Skolbibliotekscentralen i Avesta 1971-
71
Bitr bibliotekschef i Sundsvall 1972-77
Bitr stadsbibliotekarie i Borås 1977-81
Bibliotekschef i Borås 1981-93
Länsbibliotekarie i Älvsborgs län 
1981-98
Kultur- och bibliotekschef i Borås 
1994-2003
Kulturchef i Borås 2004-04.

Några tidigare förtroendeuppdrag:
Ledamot DIK:s chefsgrupp
Ordförande Föreningen Sveriges 
Länsbibliotekarier
Styrelseledamot Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket 
Styrelsesuppleant Bibliotekstjänst AB 
Styrelseledamot Älvsborgs läns 
bildningsförbund 

Och nuvarande:
Ordförande Biblioteksmuseiförenin
gen 
Ordförande Ålgården – konstnärernas 
galleri och verkstäder
Ordförande Borås Idrottshistoriska 

sällskap
Styrelseledamot Stiftelsen Fokus 
Borås
Styrelseledamot Borås och 
Sjuhäradsbygdens konstförening

Böcker:
Borås stadsbibliotek 75 år, 2006.
Borås – skulpturstaden, 2006.

Bibliotekarien och enhetschefen Barbro Bolonassos, vid Fisk-
sätra biblioteket i Nacka, får Greta Renborgs pris för mark-
nadsföring. Barbro får priset för ”ett imponerande, idogt och 
långsiktigt interkulturellt biblioteksarbete som satt människan 
och språket i fokus. Barbro Bolonassos har gjort Fisksätra bib-
liotek till en ockuperad frizon!”. Priset på 25 000 kronor delas 
ut under Biblioteksdagarna i Uppsala i maj.” 
BiS gratulerar en av sina mest aktiva medlemmar till en myck-
et välförtjänt utmärkelse! Senast på föreningens årsmöte i 
Borås för två veckor sedan berättade Barbro om sitt arbete i 
Fisksätra. 

Ingrid Atlestam på bis-bloggen 24 mars

Grattis Barbro!

Barbro i Sydafrika 1994
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Hur betraktas folkbiblioteket 
som institution i 00-talets 
Sverige? Det är en fråga 

som de flesta av oss som jobbar 
med att utveckla folkbiblioteket har 
frågat oss. Men följdfrågan är: kan 
vi verkligen besvara den frågan utan 
att fundera över hur vi som jobbar på 
folkbibliotek betraktas, och hur det 
arbete vi utför värderas utifrån? 
   Häromdagen diskuterade jag olika 
utbildningar och framtidsutsikter 
med en besökare på mitt bibliotek 
som själv var i den åldern då det är 
relevant att fråga runt kring detta. 
När jag berättade om biblioteks- 
och informationsvetenskap, den 
fyraåriga utbildningen jag själv 
hade gått, stod den unga besökaren 
chockerad framför mig: “Fyra år?! 
För att göra ingenting?” Han verkade 
vara av uppfattningen att det enda 
jag gjorde om dagarna var att stå vid 
en informationsdisk och visa var den 
och den boken stod, för att eventuellt 
ibland förflytta mig till kopiatorn och 
förklara hur man gör dubbelsidiga 
kopior. Det är lätt att bli deprimerad 
när den typen av reaktioner uppstår 
i samband med ett samtal om ens 
yrkesval. Ibland känner man till 
och med för att gå hem och ta sig en 
funderare kring vad det egentligen är 
man håller på med. 

Nu vet jag ju att jag verkligen gör 
mycket mer än “ingenting” om 
dagarna och att mitt arbete är 
fullt med både praktiska och mer 
intellektuellt krävande och kreativa 
moment. De dagliga sysslorna med att 
få folkbiblioteket att fungera som en 
institution, att se till att lokalen sköts 
och att besökarna får den service som 
ingår i vårt uppdrag, är kanske den 
del av arbetet som i första hand möter 

besökaren. Men till 
bibliotekarierollen 
hör också det mer 
långsiktiga arbetet 
med planering av 
programverksamhet, 
service mot skolor 
och fritidsgårdar 
och samarbetet 
med andra aktörer 
i lokalsamhället. 
Verkstäder, 
föreläsningar, 
bokprat, 
sagostunder, 
föreställningar, 
seniorsurf och 
språkcaféer: det 
är bara en del av 
bibliotekens utbud, 
och endast en del 
av det utåtriktade, 
offensiva och sociala arbete som 
ett väl fungerande folkbibliotek 
kräver. Det där arbetet som många 
(majoriteten?) antingen inte ser, 
eller annars verkar tro att det inte 
föreligger någon arbetsinsats bakom 
det. Ingen arbetsinsats som kommer 
från en bibliotekarie i alla fall. 

Nyligen hade svensk biblioteks- 
förening en stor kampanj – Library 
Lovers – och med kampanjen en 
reklamoffensiv där Library Lovers 
manifest basunerades ut. Kampanjen 
underströk bibliotekens stora 
betydelse som institution på en 
makronivå och hur folkbibliotekens 
existens har haft del i hur samhället 
ser ut i stort. Genom statistisk visade 
den på vad folkbibliotekets kräftgång 
har haft för resultat de senaste 
decennierna och tog strid för en 
nationell bibliotekspolitik. 
   Det är såklart föredömligt, 

men Library Lovers- kampanjen 
begripliggjorde inte för utomstående 
vad vi bibliotekarier egentligen 
gör på folkbiblioteken. Den visade 
på vikten av att ha folkbiblioteken 
kvar, men gav inga andra svar på 
frågan om bibliotekariernas roll 
och arbete utom det uppenbara. 
Vad en bibliotekarie gör på sin 
arbetstid, förutom det uppenbara 
att vi står vid informationsdisken 
och hjälper folk, är fortfarande lika 
osynligt som innan. Kopplingen 
mellan bibliotekariernas arbete och 
positiva effekter på samhället i stort 
är fortfarande inte tydlig för den 
oinitierade. Då kan resultatet bli 
obemannade bibliotek som har varit 
uppe på tapeten inom exempelvis 
Lunds kommun. 

När jag började min karriär som 
bibliotekarie, 2006, såg jag inte 
folkbibliotekariens image som ett 

Vad gör en 
bibliotekarie?
Bibliotekariens osynliga roll försvagar och kommer att försvaga folkbiblioteket som 
institution.
Tobias Willstedt
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större problem. Nu, några år senare, 
retar det mig att har bibliotekarien 
försvunnit ur en biblioteksdebatt 
som redan är olyckligt smal. 
Bibliotekariens osynliga roll försvagar 
och kommer försvaga folkbiblioteket 
som institution. Hur förklarar man 
att bibliotek är viktiga om folk inte 
vet vad som händer på bibliotek? Och 
det som händer på biblioteket är ett 
resultat av vårt arbete.

Jag blev glad när jag läste Niclas 
Lindbergs artikel “Kärnan i 
folkbibliotekens verksamhet” 
i BBL 01:2009. Lindberg tar 
här upp IFLA:s text angående 
bibliotek och intellektuell 
frihet och tar ur denna 
text fasta på att biblioteken 
skall samla, bevara och 
tillgängliggöra kunskap och 
information. Att det som 
händer på biblioteken, det som 
vi jobbar med, är att samla, 
bevara och tillgängliggöra kunskap 
och information är något jag kan gå 
med på. Jag skulle dessutom vilja ha 
en speciell betoning på det med att 
tillgängliggöra i ett kunskapssamhälle 

BiS jubileumsbok! 40 års BiS-historia
Bidrag av: 

Sonja Andersson, Gunnel Atlestam, Ingrid Atlestam, Aase Bang, Olaf Berggren, Maud 
Ekman, Bibbi Eriksson, Sara Fältskog, Birgitta Forsman, Åse Hedemark, Maud Hell, 
Nick Jones, Al Kagan, Jenni Karlsson, Kalle Laajala, Ulf Larson, Sara Lindwall, Lena 
Lundgren, Majken Magnusson, Karin Mossed, Mats Myrstener, Eva Näslund, Jan Ristarp, 
Kerstin Rydsjö, Toni Samek, Tommy Sundin, Barbro Thomas, Ellen, Frida och Maja 
Wettmark, Lennart Wettmark, Lina Ydrefelt, Malin Ögland

som i allt högre grad kännetecknas av 
ökande klyftor och desto mer belysa 
hur bibliotek i socialt utsatta områden 
kan ha en totalt livsavgörande roll för 
besökarna.

Folkbiblioteken är en öppen plats som 
i bibliotekariernas regi kan vara 
både stillsam och engagerande för 
besökare.För grupper i samhället som 
befinner sig utanför en hegemonisk 
position på grund av klass, 
sexualitet, etnicitet eller handikapp 
är folkbiblioteket i bästa fall ett rum 

där man har möjlighet att ta plats 
i ett sammanhang och utveckla sig 
utan krav på prestation eller andras 
godkännande. Detta är unikt, och 
något som det är bibliotekariernas 

uppgift att skapa, bevara och 
utveckla. Det här måste vi visa 
att vi det är vårt mål och lyckas 
tydliggöra hur vårt dagliga arbete 
leder dit. Något som inte bara 
är knutet till en plats, utan till 
konkreta handlingar. Till en 
verksamhet.
   Det sägs att vi lever i ett 
kunskapssamhälle. Om det 
stämmer tycker jag det är 
anmärkningsvärt hur osynliga 
bibliotekarier är i det offentliga 
samtalet, också när samtalet 
kretsar kring biblioteken. Ju fler 
besökare vi har av uppfattningen 
att bibliotekarier i grunden gör 
“ingenting”, desto fler kommer 
det att vara som anser att ett 
obemannat folkbibliotek är ett 
fullt tillräckligt folkbibliotek. 
Det är upp till oss bibliotekarier 
att tro tillräckligt mycket på 
vår verksamhet för att kunna 
protestera, argumentera och 
alla andra till buds stående sätt 
motverka denna förödande 
utveckling. Bibliotekarier gör 
skillnad.

...det är anmärkningsvärt hur 
osynliga bibliotekarier är i 
det offentliga samtalet, också 
när samtalet kretsar kring 
biblioteken

Släpps på Bok- och Biblioteksmässan 2009

BiS historia kartläggs på Arbetarrörel-
sens Arkiv och bibliotek inför arbetet med 
Jubileumsboken
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Vem minns inte sitt första 
möte med Franz Kafka? 
Mitt ägde rum 1964 under 

kongeniala omständigheter. Allmänna 
värnplikten lämnade på den tiden 
inget åt slumpen. Även kronvrak 
tvingades tjäna riket och som 
astmatiker placerades jag tillsammans 
med tre andra oduglingar på översta 
våningen av Umeå infanteriregementes 
kanslihus där ett dammigt bokförråd 
inrymdes. Uppdraget var aningen 
oklart, för att inte säga lika med noll, 
vilket gjorde att vi i praktiken kunde 
ägna oss åt fria studier på heltid.
   Bokförrådets bestånd av titlar 
intresserade oss föga, även om vi höjde 
på ögonbrynen åt en svensk-rysk 
militärparlör där uttryck som ”Finns 
det mjölk i byn?” översattes. Månntro 
frågan tänktes komma till nytta på 
den sovjetiska tajgan i ett svenskt 
erövringskrig? Nej, pocketboken hade 
slagit igenom och för 7:50 stycket 
kunde vi införskaffa den ensamhetens 
trilogi som Karl Vennberg kallade 
Kafkaromanerna Amerika, Processen 
och Slottet. Per Åhlins omslagsbilder 
fångade innehållet på pricken och 
identifikationen med Josef K. och den 
tuberkulöse författaren var total där 
jag satt hostande under snedtaken 
på kanslihusets vind i undran över 
tillvarons mening. 
   Den kulturdemokratiska succén 
med pocketboken under detta 
tidiga 60-tal ledde till breda publika 
genombrott för många författarskap. 
Svenskt Kafkaintresse nådde – efter 
haussen på 40-talet – slutet av en 
konsolideringsfas. Vänsterupproret 
som sedan följde föste honom 
bryskt från dagordningen med 
fnysande tillmälen som ”den 
mönstergille småborgaren”. Då 
dög bara realismens segrar och 
författarna hade sträng ideologisk 
redovisningsskyldighet. Men inom 
östblocket var Kafka politiskt 
sprängstoff. Kafkakonferensen 
1963 på slottet Liblice utanför Prag 
innebar en viss rehabilitering för 
författaren. Den brukar ses som 

Pragvårens inledning och blev också 
första punkten på Sovjetmaktens 
anklagelseakt mot tjeckernas 
ideologiska avvikelser efter 
invasionen 1968. 

Sedan några år råder hos oss en 
Kafkarenässans. Ständigt ser vi nya 
teateruppsättningar grundade på 
texter av författaren och två utmärkta 
Kafkabiografier har publicerats under 
00-talet. Men själva förutsättningen 
för det pånyttfödda intresset är 
naturligtvis att Kafkas texter finns 
tillgängliga som aldrig förr genom det 
samlade verk-projekt förlaget Bakhåll 
med översättarna Hans Blomqvist 
och Erik Ågren sjösatte år 2000 och 
som nu närmar sig sin fullbordan. 
Arton volymer är det tänkt att bli 
och med den fjortonde, som kom 
före jul, blev dagböckerna kompletta. 
Fyra brevvolymer återstår, inklusive 
Kafkas mest självbiografiska text, 
Brevet till fadern. Det kan förefalla 
förlagsstrategiskt riskabelt med 
godbitarna (de tre romanerna och 
andra renodlat litterära texter) redan 
serverade. Kommer bokköparna 
att förbli trogna till sista delen? 
Förlaget tycks främmande för dylikt 
kalkylerande och översättarna 
inväntar oförväget resterande två 
volymer Briefe av Fischers textkritiska 
edition innan mer publiceras. 

    Vi kan bara hoppas att redaktionen 
i Frankfurt under Malcolm Pasleys 
säkra ledning inte drabbas av samma 
förlamning som medarbetarstaben 
för vår strindbergska nationalutgåva. 
Innan huvudredaktören Lars 
Dahlbäcks avhopp hade det 
projektet för övrigt förfelat sitt 
ursprungliga syfte med råge. 
Tanken var ju en folkupplaga med 
bibehållen vetenskaplighet. Röda 
rummet från 1981 innehöll 28 sidor 
ordförklaringar och kommentarer. 
Uthärdligt och värdefullt för gemene 
man. Snart blev dock volymerna 
orimligt tjocka, ansatta av en 
kommentarelefantiasis som nära nog 
kvävde själva Strindbergstexterna. 
Det riskerar varken Kafka eller 
vi läsare i Blomqvists/Ågrens 
händer. Med sparsmakade, precisa 
förklaringar lotsas vi fram i den 
laddade Kafkaskriften. Akribin 
är fenomenal. Inte minsta lilla 
korrekturfel i senaste delen, ja, jag kan 
inte erinra mig något i hela utgåvan. 
Dessutom har översättarna hittat den 
rätta Kafkatonen. Just dagböckerna 

Också Kafka 
förblev kron-
vrak
Tommy Sundin
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Föreningen Bibliotek i Samhälle 
(BiS) vill på socialistisk grund – men 
partipolitiskt obunden – verka för 
ett demokratiskt samhälle och ett 
biblioteksväsen till för alla. För BiS 
representerar socialismen idén om 
mänsklig frigörelse och utveckling, 
baserad på jämlik fördelning av 
materiella, sociala och kulturella 
tillgångar. BiS vill genom kampen 
för ett progressivt biblioteksväsen 
motverka klyftor och orättvisor 
nationellt och internationellt.
   Föreningen BiS skall genom 
tidskriften bis och i andra 
sammanhang initiera och 
delta i biblioteks-, kultur- och 
samhällsdebatten. Föreningen 
skall genom mötesverksamhet, sin 
webbplats och på andra digitala 
arenor, utveckla och fördjupa 
biblioteksfrågorna ideologiskt och 
kunskapsmässigt. 

1. Bibliotek i samhälle
De senaste decennierna 
har informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) 
förändrat förutsättningarna och 
villkoren för hur information 
produceras, förmedlas och 
tillgängliggörs. IKT ger ökad tillgång 
till information, men medför också 
risk för vidgade informations- och 
kunskapsklyftor. Globalisering och 
en större kulturell mångfald innebär 
stora möjligheter till dynamiskt och 
berikande kulturutbyte – men också 
mer makt till växande mediamonopol 
och därav följande risk för likriktning. 
   Här har biblioteken en roll som plats 
för det alternativa, ickekommersiella, 
den långa svansen, de många 
subkulturerna..
   Överstatliga tendenser i EU 
utgör ett latent hot mot den 
skandinaviska modellen genom 
att kräva avregleringar, nya 
copyrighttillämpningar och att 
biblioteksverksamhet definieras 
i marknadens termer, inte 
kulturpolititikens. 
   BiS anser att biblioteken har en 
samhällsbärande roll – ett public 
service-uppdrag i yttrandefrihetens 

kom redan 1986 på svenska, men 
den översättningen orsakade strid i 
spalterna. ”Kökstyska!” dundrade 
Torsten Ekbom i DN och Vennberg 
mobiliserades till översättaren Lars 
Fyhrs försvar. Det blir dock tydligt 
att Ekbom hade fog för sin klagan. 
Exempel: ”Något lugnare, i stället 
kommer G.” heter det hos Fyhr i 
en anteckning från 18/1-22. Vem är 
G? undrar man. Förklaringen ges 
i nyöversättningen: ”Lite lugnare, 
i gengäld kommer könsdriften.” 
Ville Fyhr behålla Kafkas diskretion 
(Geschlechtstrieb = könsdrift) borde 
det åtminstone bli ”k” på svenska. 
Andra direkta felöversättningar och 
oklarheter att förtiga. 

Då återstår frågan om det ger så mycket 
att titta på Kafka genom nyckelhålen 
brev och dagböcker. Räcker det inte 
med novellerna och hans tre romaner? 
För det första: liv är också dikt. Nog 
så viktigt i Kafkas fall, om vi får tro 
Milena Jesenskás karakteristik: ”Hans 
böcker är häpnadsväckande, själv är 
han ännu mer häpnadsväckande”. 
För det andra: Kafkas dagböcker 
borde hellre kallas arbetsböcker. 
Hälften av innehållet i Dagböcker 
1914-1923 är fiktivt material: en 
del färdiga noveller och aforismer, 
litterära utkast, förarbeten till Slottet 
och olika försök att få till slutet på I 
straffkolonin. Det som sedan handlar 
om livet är aldrig tråkigt redovisande 
i stil med ”Vaknade klockan 6”. I 
stället självreflexion av allmängiltigt 
intresse, iakttagelser under resor, 
drömberättelser, kommentarer 
till skrivandet, till läsandet, till 
Felice-förhållandet, hans brev- och 
pliktkärlek, och till Milena, som han 
oreserverat älskade. Här finns en 
obetalbar berättelse om mannen som 
en morgon vaknar med ett svärdfäste 
i nacken där klingan ”med ofattbar 
precision skjutits in mellan huden och 
köttet utan att orsaka någon skada.” 

Under första världskriget genomlevde 
Kafka två årslånga perioder av total 
skrivförlamning. Eftersom Kafka 
”består helt av litteratur” är det 
tider av sådan bottenlös förtvivlan 
att han i självbestraffande syfte – 
möjligen omedvetet – anstränger sig 
med närmast oresonlig iver inför 
mönstringsmyndigheten för att få gå ut 
i kriget.
   Men också Kafka förblev tack och 
lov ett kronvrak.

BiS nya program! 
Reviderat och nu antaget på BiS årsmöte i Borås 13 mars 2009
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och mångfaldens tjänst. Biblioteken 
skall ge människor möjligheter att 
skaffa sig kunskap och information 
om exempelvis samhälleliga, 
ekonomiska, tekniska och 
naturvetenskapliga sammanhang för 
att kunna använda de demokratiska 
fri- och rättigheterna på ett kreativt 
och solidariskt sätt.
   Bibliotekens uppgift är att försvara 
och utveckla det demokratiska 
samhället. Bibliotekets utbud, 
öppettider och lokalens och de 
digitala arenornas utformning skall 
erbjuda upplevelser i olika former, 
ge uttrycksmöjligheter och skapa 
förutsättningar för engagemang. 
   Trots ljud- och bildmediers ökade 
roll är den språkliga förståelsen 
grunden för vidareförmedling 
av kunskap och kultur. Under 
överskådlig framtid kommer vår 
kultur och demokrati att bygga på det 
skrivna ordet. Förmågan att kunna 
tillgodogöra sig en text, och att själv 
kunna uttrycka sig i tal och skrift är 
avgörande för individers och gruppers 
möjlighet att delta i samhällslivet. 
   Bibliotekets utökade uppdrag 
i ett samhälle med många 
språk och nya mediaformer 
förutsätter större resurser för att 
undvika kvalitetssänkning och 
avgiftsfinansiering.

BiS vill därför arbeta för:
- en bibliotekslag och 

en samlad nationell 
bibliotekspolitik som också 
tar hänsyn till kvalitet och 
som garanterar en jämlik 
biblioteksstandard för alla 
medborgare 

- att behålla och utveckla 
kvaliteten i offentligt 
drivna bibliotek genom att 
biblioteksväsendet tillförs 
mer resurser för sitt vidgade 
uppdrag.

- att det skrivna ordet, 
oberoende av lagringsform, är 
bibliotekets primära uppdrag

- att bibliotekslagen ska 
skärpas och fastslå 
folkbibliotekets public-
serviceuppdrag.

2. Fri och jämlik 
tillgång till bibliotek
BiS arbetar för en fri och jämlik 
tillgång till informations- och 
kunskapskällor. Ett led i detta är 
att biblioteken ges möjligheter och 
uppdraget att arbeta kvalitetsmedvetet 
och folkbildande och utgöra ett 
alternativ till det kommersiella 
utbudet. En förutsättning för det är 
att biblioteken fortsätter att drivas i 
offentlig regi och kan vidmakthålla 
och vidareutveckla sitt väl fungerande 
nätverk av samverkande bibliotek. 
   Bibliotekens medieurval ska ge 
möjlighet till livslångt lärande och 
vara en del i folkbildningen. Folk- 
och skolbibliotekens uppgift är här 
att överbrygga de informations- 
och kunskapsklyftor som finns 
på grund av sociala, kulturella, 
utbildningsmässiga och ekonomiska 
klasskillnader. 

BiS vill därför arbeta för:
- att bibliotekslagen revideras 

så att gratisprincipen 
innefattar även 
datoranvändningen på 
biblioteken

- att avgifternas roll på 
biblioteken granskas och 
diskuteras

- att biblioteken tillhandahåller 
ett kvalitetsurval av 
skönlitteratur, facklitteratur, 
tidskrifter, digitalt lagrade 
medier och e-medier på så 
många som möjligt av de 
språk som talas i landet

- en ökad satsning på 
lärcenter, skolbibliotek, 
biblioteksservice i glesbygd 
och förorter samt uppsökande 
arbete på arbetsplatser, 
institutioner, m.m.

- att barn prioriteras, barns 
perspektiv beaktas, barn ges 
möjlighet att utveckla sitt 
språk och sin läsning och att 
barns behov av böcker och 
andra medier tillgodoses 
genom tillgång till bibliotek i 
närmiljön..

3. Bibliotek i dialog
Alla skall ha möjlighet att bevara 
och vidareutveckla sin personliga, 
kulturella och medborgerliga identitet 
inom det demokratiska samhällets 
ramar. Bibliotekets uppdrag är att 
fungera utjämnande och komma 
alla samhällsgrupper till del, inte 
bara redan motiverade grupper och 
individer. 
   Bibliotekens arbete skall bidra till 
jämställdhet och integration.
   Biblioteksanvändarna skall vara i 
centrum för bibliotekens verksamhet, 
d.v.s. biblioteken skall i dialog med 
användare utveckla bibliotekens utbud 
av media och aktiviteter. BiS arbetar 
för ett bibliotek som är en mötesplats 
i tid och rum för tankar, upplevelser 
och kulturyttringar. 

BiS vill därför arbeta för:
- ett ökat brukarperspektiv, 

exempelvis genom 
omvärldsanalyser som 
tydliggör de behov som finns 
i lokalsamhället. 

- att biblioteket ska präglas 
av och utvecklas genom en 
ständig dialog med såväl 
brukarna som de politiska 
uppdragsgivarna.

- att biblioteket ska ta tillvara 
och vidareutveckla sin 
funktion som en aktiv neutral 
arena för dialog mellan 
medborgare och makthavare.

- att bibliotek ges 
förutsättningar att arbeta 
pedagogiskt för att utbilda 
och orientera användare i ett 
brett utbud av kunskapskällor

- att sekretesslagen revideras 
så att samma sekretessregler 
gäller för användning av 
bibliotekets datorer som för 
medielån

BiS nya program! 
Reviderat och nu antaget på BiS årsmöte i Borås 13 mars 2009
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Ifjol förklarade tre nya stater 
i Europa sig självständiga: 
Abchazien, Kosovo och 

Sydossetien. Utropandena skedde 
ensidigt och har inte godkänts av vare 
sig regeringen i Belgrad eller den i 
Tbilisi. Som bibliotekariestudent har 
jag funderat på vilka konsekvenser 
detta kan få för mitt yrke – det måste 
ju försvåra bokklassificeringen när 
man inte är överens om vilket land en 
bok egentligen handlar om.
   För att få svar på mina 
frågor bläddrade jag runt lite i 
Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek, det så kallade SAB-
systemet. I den åttonde och senaste 
upplagan hittar man Kosovo vid 

Tankar kring Kosovo, Kaukasien, crnogorski och klassifikation
Joakim Lilljegren

koden Nnbz Kosovo. Abchazien och 
Sydossetien saknar egna uppslagsord, 
men då koden för Georgien är Noacc 
kan man med analogi skriva Noaccz 
Abchazien och Noaccz Sydossetien 
som särskilda provinser inom 
Georgien.
   För att kunna spå lite i vad som 
komma skall kollade jag närmare 
på tidigare upplagor av SAB. I 
Kaukasien och på Balkan har det 
bara under de två senaste årtiondena 
uppstått ett dussintal nya stater, så 
hur man har hanterat det kan ge en 
fingervisning om vad man kommer 
att göra med Abchazien, Kosovo och 
Sydossetien. Koden för Jugoslavien 
har varit och förblir Nnb. Dessutom 

finns uppdelningen Nnba--Nnbf för 
i tur och ordning Serbien, Kroatien, 
Slovenien, Bosnien-Hercegovina, 
Montenegro och Makedonien. Dessa 
koder fanns dock redan i den sjätte 
upplagan av SAB-systemet från 1984, 
då alla dessa nu självständiga stater 
var republiker inom federationen 
Jugoslavien. Lite inkonsekvent är 
det dock att Kosovo står under 
Nnbz och inte Nnbaz, alltså som ett 
särskilt område i Jugoslavien och inte 
i Serbien.

Inte heller koden Noacc för Georgien 
är något nypåfund, då det sedan 
gammalt har funnits koder för var och 
en av de 15 forna sovjetrepublikerna, 
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Tankar kring Kosovo, Kaukasien, crnogorski och klassifikation
Joakim Lilljegren

precis som det finns koder för var 
och en av USA:s 50 delstater. Anders 
Noaksson på BTJ förklarar att SAB 
försöker ha som tumregel att utgå 
ifrån de stater som erkänns av FN. 
Eftersom varken Abchazien, Kosovo 
eller Sydossetien blivit det kommer 
de även i fortsättningen sorteras som 
särskilda områden inom respektive 
stat som är FN-medlem. Förutom 
att lösa ett praktiskt problem – en 
plats kan gärna inte befinna sig på 
mer än ett ställe – intar SAB här en 
internationell och neutral ställning. 
I och med att man utgår från FN 
när det gäller stater kommer Kosovo 
inte att särbehandlas för att den 
svenska regeringen erkänt dess 

självständighet, till skillnad från de 
kaukasiska utbrytarrepublikernas. 
När det gäller länder är 
klassificeringen alltså relativt lätt, 
men när man kommer till språk kan 
det däremot bli svårare.
   Ossetiska, som är ett iranskt språk 
och talas både i Sydossetien och i den 
ryska delrepubliken Nordossetien, 
har koden Fqcf, medan abchaziska, 
ett nordvästkaukasiskt språk, skrivs 
Fxh. Den nya staten Kosovo har två 
officiella språk. Albanska är det ena 
av dem och förkortas Frf. Så långt är 
allting lugnt, men när man kommer 
till det andra officiella språket i 
Kosovo, serbiskan, står man inför 
större svårigheter. Idag finns i och 

för sig koden Fmfs för serbiska, men 
den är, tillsammans med Fmft för 
kroatiska och Fmfu för bosniska, en 
nyhet för den åttonde upplagan. I den 
föregående från 1997 fanns endast 
koden Fmf för serbokroatiska.
 
Det var nog klokt av SAB att under 
1990-talet förhålla sig avvaktande 
till de nyutropade staterna och 
språken. Strider pågick fortfarande 
och man kunde inte veta hur det 
hela skulle sluta. Idag är situationen 
en annan och uppdelningen av det 
som tidigare kallades serbokroatiska 
verkar vara rätt så cementerad. 
Många myndigheter och kommuner 
som har information på språket 
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löser namnproblemet med att 
skriva samman de tre varianterna, 
gärna i bokstavsordning, bosanski/
hrvatski/srpski. Andra har velat 
introducera ”centralsydslaviska” som 
en neutral term. Många språk- och 
litteraturvetare använder dock fortsatt 
benämningen ”serbokroatiska”, då 
det snarare är nationalistisk politik än 
lingvistiska olikheter som ligger till 
grund för åtskillnaden.
   Det senaste tillskottet till den här 
röran är montenegrinskan som sedan 
iförfjolhöstas är ett av de officiella 
språken i Montenegro (tillsammans 
med albanska, bosniska, kroatiska 
och serbiska). En kommitté arbetar 
just nu med att bestämma ortografin, 
lägga till och sålla i ordförrådet samt 
att hitta på ett par nya bokstäver. 
Följaktligen borde man börja sätta 
in ett crnogorski (”montenegrinska” 
på montenegrinska) i uppradningen 
bosanski/hrvatski/srpski, något 
som vissa har varit förutseende 
med och redan börjat göra. I 
en eventuell nionde upplaga 
av Klassifikationssystem för 
svenska bibliotek borde även 
montenegrinskan ges en egen kod, 
förslagsvis Fmfv, då det lingvistiskt 
inte är konstigare att tala om den än 
att tala om exempelvis bosniska och 
då det nu faktiskt finns en stat som 
de jure har montenegrinskan som 
officiellt språk.

Intressant att notera är att i den 
tjugoandra och senaste upplagan 
av Deweys decimalklassifikation 
(DDC), det system som inom några 
år kommer att införas på svenska 
bibliotek, användes enbart en kod 
för dessa tre-fyra språk: 491.82 står 
för serbokroatiska. Detta tolkar 
jag som att DDC tog mer hänsyn 
till lingvistik än till politik i sin 
språkklassificering. Dock har man 
i en uppdatering från 2004 lagt till 
koderna 491.83 och 491.839 för 
kroatiska respektive bosniska. Någon 
kod för montenegrinska har ännu 
inte tillkommit, men kanske kommer 
man att måsta ompröva detta, särskilt 
om Montenegro i framtiden blir EU-
medlem och montenegrinskan blir 
officiellt EU-språk tillsammans med 
de tre andra serbokroatiska språken.
   Men när allt kommer omkring 
är kanske detta inte något stort 
problem, vare sig man använder 
SAB eller DDC. De flesta bibliotek 
översvämmas inte av böcker om vissa 
områden i Kaukasus eller på Balkan 

som måste klassificeras och sorteras 
in i minsta detalj för att få någon 
ordning på det hela. På Göteborgs 
stadsbibliotek till exempel anses 
det inte behövas någon precisare 
indelning av böckerna om västra 
Balkan än Knb, Knb.059 och Nnb, 
alltså historia före respektive efter 
1991 samt geografi. Böckerna om 
Kaukasien delar hyllrad med böcker 
om Mellanöstern under benämning 
än Koa Noa, Främre Asiens historia 
och geografi.

Klassifikationen av språk och dialekter 
är och förblir dock långt mer 
problematisk och infekterad. Ibland 
är det omöjligt att hitta en definition 
som alla är nöjda med. Från att ha 
haft ett språk under Fmf har vi för 
tillfället tre, trots att vi kanske borde 
ha fyra. Något som man alltid bör ha 
i bakhuvudet är de ofta citerade orden 
från den jiddischtalande lingvisten 
Max Weinreich: ”A schprach iz a 
dijalekt mit an armej un a flot.”
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* Wikander, O. Ett träd med vida grenar: De 
indoeuropeiska språkens historia. Prisma, 
2008.
* Wikipedia: Montenegrinska, http://
sv.wikipedia.org/wiki/Montenegrinska 
(090126).
Joakim är studerande på Bibliotekshögskolan 
i Borås

Sydosteuropa och Anatolien enligt SAB. 
Territorier som Kurdistan, Nagorno-
Karabach, Transdnestrien och Vojvodina 
skrivs, liksom Abchazien, Kosovo och 
Sydossetien, med koden för respektive FN-
stat plus tillägget z för särskilda områden.
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Under de senaste två åren har 
jag sökt ett antal jobb som 
bibliotekarie i Stockholms 

län. Fram till att jag var 47, 48 år  
gav mina ansökningar fortfarande 
ganska positivt resultat och jag blev 
kallad till flera intervjuer. Visserligen 
hade jag vid dessa tillfällen ännu inte 
lagt fram min magisteruppsats men 
det var tydligen inte något större 
problem i sammanhanget. Eftersom 
uppsatsarbetet var långt gånget 
var det bara, som jag uppfattade 
situationen, en ”formalitet” med en 
magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap i mitt CV.  
   Strax innan jag skulle fylla 49 
lades uppsatsen fram i Borås och 
äntligen hade jag efter ett antal år 
rott iland med uppgiften att läsa in 
en bibliotekarieutbildning på distans 
samtidigt med familj och heltidsjobb. 
En slags upplivande frihetskänsla 
infann sig och jag inbillade mig att 
jag faktiskt fortfarande kunde vara 
en smula intressant som arbetskraft 
då jag hade en alldeles färsk examen 
i kombination med 25 års erfarenhet 
av arbete på olika typer av bibliotek 
i bagaget. Det märkliga är bara att 
efter den dagen blev helt plötsligt 
ansträngningarna att hitta ett nytt 
jobb mer eller mindre fruktlösa. 
Varför?
   Kan problemet vara knutet till min 
person, att jag skriver osedvanligt 
töntiga ansökningsbrev, min höga 
ålder eller finns det någon annan 
orsak?
Jag har funderat kring några olika 
tänkbara alternativ. 
   Sedan ett antal år jobbar jag på en 
mindre högskola i Stockholm och har 
en förhållandevis bra lön men känner 
att det skulle berika min yrkesbana 
om jag fick möjlighet att arbeta på en 
annan typ av bibliotek, exempelvis ett 
folkbibliotek.  

Jag är född den 
18 maj 1958
Har biblioteksvärlden fått åldersnoja? 
En 50+are undrar.
Annsofi Lindberg

   En faktor som eventuellt inverkar 
på min situation är att det möjligtvis 
finns vattentäta skott mellan olika 
biblioteksformer som folkbibliotek 
och högskolebibliotek och att 
jag helt enkelt inte platsar på ett 
folkbibliotek av den anledningen? 
Vilket är konstigt eftersom de bägge 
bibliotekstyperna idag växer allt mer 
samman. Men eftersom jag jobbat på 
ett högskolebibliotek i många år är jag 
eventuellt färgad av ett akademiskt 
tänkande, kanske kollegorna på 
folkbiblioteken tror? Att jag gått 
kulturvetarlinjen, har en examen i 
litteraturvetenskap där bl.a. barn och 
ungdomslitteratur ingår, samt frilansat 
som kulturskribent i över tjugo år 
och skrivit magisteruppsats om ett 
invandrarbibliotek har förmodligen 
ingen som helst betydelse. 
Erfarenheter från nämnda områden 
är så vitt jag förstår inte särskilt 
uppskattat när det gäller att jobba på 
folkbibliotek. 

Av de jobb som jag nyligen sökt var 
några placerade i invandrartäta 
Stockholmsförorter. Ett genuint 
intresse för invandrarfrågor var 
meriterande för den person som 
söktes. Bra tänkte jag, nu har jag 
chansen eftersom min magisteruppsats 
handlar om det Kurdiska biblioteket i 
Stockholm. Med andra ord, jag är väl 
insatt i olika typer av mångkulturella 
biblioteksfrågor. Men tyvärr blev det 
inget napp nu heller. 
   Tydligen var det någon helt 
annan typ av erfarenhet från det 
mångkulturella biblioteksarbetet som 
meriterades. Jag funderar på vad det 
kan vara? 
 
Bibliotekens funktion, uppgift och 
plats i samhället genomgår ständigt 
förändringar. En diskussion kring 
detta möter oss så gott som dagligen 

i media. Dessutom är biblioteken 
Sveriges största och mest omfattande 
kulturinstitution. Informationsbehovet 
växer och biblioteken, och då inte bara 
högskole- och forskningsbibliotek 
utan även folkbiblioteken, nyttjas allt 
mer som ett oumbärligt hjälpmedel 
och viktig informationsresurs för olika 
grupper av människor, studenter som 
pensionärer. Vore det då inte berikande 
att en mångfacetterad bibliotekariekår 
med varierande kompetens och lång 
erfarenhet stod till allmänhetens 
förfogande?  
   En fråga blir då naturligtvis hur 
rekryteringen av ny personal går till 
och vilka meriter som då står i fokus? 
   Det enklaste svaret på frågan är 
kanske att  den som är född 1958  helt 
enkelt, av olika skäl, lönemässiga, 
erfarenhetsmässiga, är mindre 
intressant arbetskraft. En kvinna i 
min ålder kan dessutom med gott 
renommé kalla sig tant vilket knappast 
underlättar för en jobbsökande 
bibliotekarie, som börjat ställa vissa 
krav på sina arbetsförhållanden. 

Nu är jag emellertid inte så bitter som 
man kanske kan tro, jag sitter trots 
allt ganska tryggt och bra på mitt 
nuvarande jobb. Många bibliotekarier, 
unga som gamla är arbetslösa. Nej 
det huvudsakliga syftet med detta 
inlägg är att väcka en fråga som i mitt 
tycke ventileras alltför sparsamt inom 
bibliotekariekåren, nämligen den om 
åldersdiskriminering. Kanske anses 
det inte riktigt vara comme-il-faut 
att ta up problemet då kulturpolitik 
och trängda ekonomiska frågor anses 
mer prioriterade. Får jag slutligen 
någon, allra helst en chef, ute bland 
hyllor och datorer på våra bibliotek att 
reagera med ett höjt ögonbryn eller en 
fnysning är jag helt nöjd.

Annsofi Lindberg är bibliotekarie i 
Stockholm 

?
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Fribit kaller de seg, og ”Genero” 
er arbeidsnavnet på det største 
prosjektet deres per i dag. 

Det går veldig kort fortalt ut på å 
etablere et register der kunstnere og 
produsenter av innhold melder på og 
registrerer sine verk, av alle tenkelige 
slag, og stiller dem til rådighet for 
alle slags distributører. Men på like 
vilkår; ingen nettbutikker, eller 
for så vidt bibliotek, får eksklusive 
rettigheter i dette systemet. Dermed 
oppstår det konkurranse, og prisene 
vil nærme seg sitt ”rette” nivå, som 
opplagt vil bli lavere enn i dag for 
mange medieformers del (når dette 
skrives tikker meldinga inn om at 
e-tidsskriftbaronene i Elsevier og 
LexisNexis hadde en profitt i fjor på 
1,5 milliarder dollar!). 
 
Reelt alternativ 
Like viktig er det at 
innholdsleverandørene endelig får 
en reell mulighet til å velge mer eller 
mindre fri tilgang til låtene, tekstene, 
e-bøkene osv. Dette er slett ikke så 
enkelt i dag, når copyrightregimet har 
dominert i flere generasjoner og når 
alle ledd i de ulike innholdsbransjene 
fortsatt ignorerer eller aktivt 
motarbeider Creative Commons-

lisensene (CC) og andre ”frie” 
alternativer (typisk: fri bruk mot at 
opphavsmann oppgis). Men Fribit 
har lagt fram alternativet sitt for 
flere artister og møter stor velvilje. 
Det er langt fra alle kreative 
personer og grupper som har fokus 
på salg av fysiske eksemplarer, men 
der det å få et publikum er vel så 
viktig.  

NBF-veven fikk en prat med 
to av de sentrale Fribit-erne, 
Øystein Jakobsen og Svenn-Arne 
Dragly, under Bylarm-festivalen 
i Oslo. Jakobsen er til daglig 
forretningsutvikler i Telenor, men 
uten at Genero og Fribit har noe 
med jobben hans å gjøre. Dragly er 
informatikkstudent på Blindern

Et kompromiss 
Det vi har felles med ”piratene” er 
at vi er overbevist om at gårsdagens 
virkelighet ikke gjelder lenger, 
sier Jakobsen. - I dag bestemmer 
tilbyderen hva markedet har 
lyst på. Musikkforlag har så 
stor makt at de presser artister 
til ”markedstilpassing”, til og 

med Eminem har latt seg presse. 
Fildelinga representerer likevel 
et så tungt paradigmeskifte at 
det ikke fins noen permanent 
vei tilbake til det enveis- og 
toppstyrte kulturmarkedet, 
sjøl om musikkbransjen skulle 
vinne i Stockholm. En hel 
ungdomsgenerasjon og flere til har 
forstått dette i dag. 
 
Men til forskjell fra Pirate Bay mener 
vi det må finnes et kompromiss, og 
det er det vi forsøker å konkretisere 
gjennom Genero. Vi jobber for 
mangfold og bedre utnytting av 
”The Long Tail”; av innhold som 
enten er gått i glemmeboka eller 
som sliter med å komme fram i 
lyset. Og vi etablerer et marked der 
mange uttrykk tilbys mange. 

- Modellen vår er desentralisert til 
det ekstreme, understreker Dragly. 
- Genero blir ikke digre servere 
med innhold, men et enkelt register 
som kopler innholdsprodusenter 
og distributører. Dette skal fungere 
omtrent som Wikipedia, slik at 
metadata og vilkår blir bestemt 
av produsentene ved registrering. 
Nøytralitet og tillit er viktig 

Biblioteksbaserat alternativ till Pirate Bay?

Om Globalarkivet
Globalarkivet bygger på ett samarbete mellan föreningar och 
tidskrifter med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar 
utveckling. Projektet samordnas av Världsbiblioteket som har sina 
lokaler i Solidaritetshuset i Stockholm.

Redan för tio år sedan dök den första tanken på ett alternativt 
artikelindex upp bland föreningar och tidskrifter i Solidaritetshuset. 
Tankar som med tiden mognat och utvecklats i en kampanj för Digital 
Solidaritet i Världsbibliotekets regi. Termen syftar på en solidarisk 
och generös inställning till delandet och spridandet av information 
och kultur inom de nya elektroniska nätverken.

Tekniken ger oss idag nya möjligheter till spridande av resurser i 
fulltext för omedelbar användning och spridning. Globalarkivet 
bygger dessutom på en programvara, EPrints (utvecklad vid 
universitetet i Southampton), vars källkod är fri att använda för alla, 
förutsatt att man fortsätter att hålla koden öppen och tillgänglig. 
Samtidigt har juridiken i nya licensavtal som Creative Commons visat 
sig vara möjlig att vända mot den allt mer instängande juridiken inom 
traditionell upphovsrätt.

Två 
digitala 
initiativ

Anders Ericsson
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bygge ulike forretningsmodeller 
rundt. Systemet vil oppfordre til fair 
play. Det blir veldig transparent, og 
det vil dermed kunne måle ”snillhet”.  

- Så det er forlaga som blir taperne? 
De skummer enorme mengder fløte, 
men de gjør jo også nyttige ting, som 
proff markedsføring osv.? 

- Det er markedet som vil avgjøre 
hvilken rolle forlag, plateselskap o.l. 
vil ha i framtida. Det er tjenester 
som tilbys av disse som artister og 
forfattere vil ha bruk for. Om det 
fortsatt vil være forlag som tilbyr disse 
tjenestene eller om det er andre som 
overtar er det vanskelig å si i dag. 
 
- Får vi snart se en demo eller en 
betaversjon? 

- Vi ville gjerne først skaffe oss 
kontakter i bibliotekmiljøet som kan 
anbefale metoder for generering av 
metadata og gode nok registre osv. Og 
gjerne noen som vil være vertskap for 
registeret, avslutter Jakobsen.

Publisert 25.2.2009

her, derfor skulle vi gjerne sett at et 
bibliotek eller en bibliotekinstans 
kunne stå for dette registeret.  
 
- Dere kan jo også dette med 
organisering og gjenfinning. Ideen vår 
samsvarer vel også med bibliotekenes 
målsetting om videst mulig spredning 
av kultur og kunnskap, men hvis du 
nå blir bekymra for gratisprinsippet, 
så er det altså ikke i registeret det 
vil handle om penger, men først 
mellom distributør og forbruker. 
Som distributør kan bibliotek sjølsagt 
bruke gratis alt det som er gratis, og 
betale for det de for øvrig trenger til 
sine brukere. Ganske sikkert vil mye 
mer enn i dag bli gratis, som public 
domain eller på CC-vilkår.   
 
Nasjonalbiblioteket?

- Vi ser gjerne dette kopla til 
pliktavleveringa også, innbryter 
Jakobsen. – Derfor burde kanskje 
Nasjonalbiblioteket vært det første til 
å interessere seg for oppgaven. 

- Men Genero kan umulig eliminere 
alt som heter økonomiske insentiver; 
noen vil hige etter de store pengene og 

Mens Pirate Bay-gründerne står for retten i Stockholm, forbereder en gjeng entusiaster i 
Oslo-området en enkel, men, håper de, global kompromissløsning som vil kunne dekke både 
publikums og artistenes og kunstnernes behov 

Biblioteksbaserat alternativ till Pirate Bay?

noen vil kunne gi dem det? 

- Ja, det vil finnes big hits, og 
parter kan gjøre avtaler utenom, 
for eksempel om opplesninger og 
konserter, sier Jakobsen. - Derfor vil 
vi først ta fatt i ”den lange halen”, men 
den er samtidig veldig lang.  
 
Alle som driver med dette veit at 
eksklusive avtaler er roten til alt ondt; 
de fører til alt fra ineffektivitet og 
diskriminering til søksmål. Genero 
blir derimot en advokatfri sone; 
for her blir alt avtalt på forhånd, i 
registeret. Også dette vil gjøre Genero 
svært attraktivt blant artister og 
opphavsmenn. 

- Det demokratiske finner man igjen i 
flere ledd i Genero, avslutter Dragly. 
– Distribusjonen vil bli demokratisk, 
for her kan alle leverandører nå alle 
distributører og omvendt. Vi må også 
nevne at forretningsmodellen vår vil 
forenkle og oppmuntre til avledning 
av verk; det vil si å la andre bygge 
videre på ditt verk, eller på en skisse 
eller bare på en idé. De kan stilles 
fritt til rådighet eller brukes mot en 
prosentandel av omsetninga. Genero 
blir både future proof og enkel å 

De deltagande föreningarna och tidskrifterna är just nu: Afrikagrupperna, 
Arbetaren, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ATTAC, FIAN, 
Fjärde Världen, Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF), Merdeka/
Östtimorinformation, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), 
Palestina Nu, Palestinagrupperna, Svalorna, Svenska kvinnors 
vänsterförbund, Svensk-Kubanska föreningen, Sydasien, Svenska 
Fredskommittén, Södra Afrika, Tidskriften Kuba, Vi Mänskor, 
Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua (VFSN), Världsbiblioteket, 
Västsahara, Östtimorkommittén.

Globalarkivet erhåller ekonomiskt stöd från Sida och fick under 
uppbyggnadsfasen även stöd av .SE.

2008 är ett år av utveckling och uppbyggnad för arkivet, som inte kommer 
att lanseras förrän 2009 när det beräknas samla över 2.000 resurser. Efter 
lanseringen kommer projektet att öppnas upp för fler deltagare. Målet är att 
arkivets utveckling blir självgenererande i takt med att allt fler upptäcker 
det och allt fler resurser läggs in.

Källa: http://www.globalarkivet.se/

BiS diskuterar ev. anslutning under sitt styrelsemöte i april!
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