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bis nr 1 2011:
■ s.4: Dewey – ett föråldrat system på väg in i
svenska bibliotek? Ingrid Atlestam kommenterar det
och andra aktuella frågor
■ s.6: Nyliberal kulturpolitik och främlingsfientlig
människosyn hot mot biblioteken. BiS nya styrelse
har mycket att göra 2011, konstaterar Tobias
Willstedt
■ s.7: Vad är ett folkbibliotek? Idag är ett bibliotek
mycket mer än bara ”bibliotek”. Men så har det inte
alltid varit skriver Mats Myrstener
■ s.9: Ny BiS-salong: Tradition och förnyelse i ett
folkbiblioteksperspektiv med Mats Myrstener och
Per Sundgren som inledare.
■ s.10: När tusen systrar ställde krav. Anna Birgitta
Eriksson har läst en ny bok och minns…
■ s.12: Nya bibliotek i Pécs och Umeå. Joakim
Lilljegren har varit i Ungern och vet vad som händer
i Umeå
■ s.14: Bibliotekoptimisme i vår tid. Anders Ericson
har läst Folkbibliotekens framtid
■ s.16: Creative Commons är inte en allmänning
- och Elibavtalet ger all makt åt distributören. Siv
Wold-Karlsen ser hur copyrightindustrin vinner

mark gentemot författare och bibliotek
■ s.20: BiS skall arbeta för ökad tillgänglighet och
öppenhet. Johanna Dalmalm svarar Siv Wold-Karlsen om BiS och Creative Commons
■ s.22: Masizame lever! Ulf Larson är glad för
bildbevisen på att ett av BiS sydafrikaprojekt varit
framgångsrikt.
■ s.24: Nackadebatten om entreprenad 1. Om att
skjuta mygg med bössa eller om Lena och Kerstin på
Bibliotek Nacka Forum. Kjell Arwe Rydén.
■ s.26: Nackadebatten om entreprenad 2. Nacka
och vidare. Lång och envis kamp väntar tror Jonas
Aghed
■ s.28: ”Jag har lagt fram förslag om bokbussar”
Balsam Karam har intervjuat Kurdistans kulturminister Kawa Mahmoud Shakir.
■ s.31: Hur många böcker skall vi trycka?
Strutsboken – en lägesrapport. Lena Lundgren
rapporterar att vi hittills fått in 130.000 kr
■ s.32: Nya styrelsen i BiS. Så här ser den ut!
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ördag 12 mars 2011. Förmiddag på Slussen. Fem unga bibliotekarier
och en bibliotekariestuderande stiger på bussen till Nacka Forum - och
BiS årsmöte. Några timmar senare kommer de att vara invalda i BiS
styrelse. Det kan låta som en kupp, men är en välsignad generationsväxling.
En försiktig pessimism har funnits i styrelsen på senare år. Skall BiS
överleva när den gamla 68-generationen drar sig tillbaka? Finns det en ny
generation? Allt tyder nu på det! BiS-salongen i höstas togs väl emot och
kanaliserade ett intresse att diskutera biblioteksfrågor idémässigt och bidrog
till nyrekryteringen.
Senare i år kommer tidskriften bis att få en ny redaktion - en ny generation
redaktörer som kommer att hitta nya frågor, nya infallsvinklar och säkert några
nya skribenter. Vad det innebär för form och innehåll kommer att uppdagas
under året. Har du synpunkter på nya bis så hör av dig!
Lennart Wettmark
successivt avgående redaktör

Kommande nummer av bis:
bis nr 2 manusstopp runt 15 maj

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

Vad vill föreningen BiS?
BiS är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor. Enligt BiS är det
bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckla demokratin genom att
• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik
• utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och
närsamhälle.
• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om
den växande informationsklyftan
• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det kommersiellt gångbara.
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Ingrid Atlestam kommenterar
händelser och trender

Botten upp
”Folkbibliotekens framtid?” heter en liten skrift från BTJ Förlag. En
radda mer eller mindre kända personer från biblioteksvärlden och
andra parallella världar har fått några lite oskarpa frågor att svara
på. Det hela blir rätt segt, lite katekestradigt men dock trösterikt och
uppbyggligt. Både pappersboken och folkbiblioteken kommer att
bestå, bara bibliotekarierna blir lite mer alerta och utåtriktade.
Inget att hetsa upp sig över alltså förrän alldeles på slutet då Elsebeth
Tank berättar att det ska öppnas en bistro i Malmö Stadsbibliotek, då
man i biblioteket ”ska kunna nästan täcka hela livsbehovet under den
tid man är här”. Vad gäller personalens tveksamhet inför detta och
andra förändringar, så gäller det ”att få dem att tänka i nya banor och
göra dem delaktiga i den mentala transformationen”.
Frid över gamle Dickson som startade landets första folkbibliotek
i arbetarstadsdelen Haga i Göteborg 1862 med det uttalade syftet
att förhindra revolution och superi. Om nu allt ska vändas upp och
ner så låt då hellre bibliotekets nya roll bli att stödja en radikal
samhällsförändring än en ökad alkoholkonsumtion!

Stoppa systemskiftet
Man ska alltid fråga varför, sjöng Ville Valle och Viktor på 70-talet.
Den frågan borde hela folkbiblioteksvärlden ställa sig när det gäller
övergången till Dewey. Har ni inte läst ”En svensk övergång till DDK
- vad innebär det för folk-och skolbibliotek”?. Den finns att ladda ner
från Svensk Biblioteksförenings webbplats.
Det är skrämmande läsning om problemen med att införa detta
tämligen förlegade system, avpassat för forskningsbibliotek, på
svenska folkbibliotek. Men hela kåren tycks bara fråga sig när och hur
detta ska ske, inte varför och om.
Stopp och belägg, finns ingen anledning att acceptera detta
odemokratiska dekret från KB och SB. BTJ kommer att fortsätta
med SAB-systemet till 2013 och även därefter om kunderna vill.
Använd konsumentmakten till att stoppa systemskifte. Var är debatten,
ifrågasättandet?
I USA lämnar bibliotek detta omoderna system. Nu i skrivande stund
verkar en debatt äntligen komma igång på BIBLIST, hoppas nu bara
att den leder till en omprövning, inte bara lite vädrande av frustration
och sedan åter rättning i leden och okritisk lydnad.

Rena snurren
I BBL nr 10, 2010 kan man läsa om biblioteket i Bredäng som
tvingades stänga på grund av ungdomsbråk. När man nu öppnar igen
så är det med fast personal, ett undantag från principen i Stockholm,
att alla personal ska rotera mellan biblioteken. Förhoppningsvis
kommer detta att leda till fler avsteg från denna förödande princip.
Det vet ju var och en som jobbar på bibliotek att den fasta personalen
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är det som ger verksamheten stabilitet, kvalité, långsiktighet och
förankring i lokalsamhället. Ju mindre biblioteket är desto viktigare
är personalen och dess engagemang i lokalsamhället. Community
librarianship (kom gärna med ett bra svenskt begrepp!), en
biblioteksverksamhet med socialt ansvar, förutsätter en personal som
väl känner bibliotekets närområde och deltar i lokala samarbeten och
nätverk och har ett personligt förhållande till så många besökare som
möjligt.
Bibliotek ska vara personligt men inte privat!

Oskattbara värden
”Mäta och väga - om statistik och effektivitet på folkbibliotek” av
Malin Ögland, Lena Lundgren och Kerstin Wockatz (Regionbibliotek
Stockholm 2010) är en bok som ytterligare komplicerar
bibliotekstillvaron. Just därför bör den läsas av alla och envar,
speciellt av dem som barrikaderat sig på ömse sidor i debatten om
”folk ska få vad de vill ha”. I boken diskuteras olika nyckeltal och
biblioteksstatistik, allt vrids och vänds och inget mått håller egentligen
måttet.
Vad som påtalas, bland annat, är att det är gentemot bibliotekslagen
och eventuella lokala målformuleringar, som verksamheten ska mätas
och utvärderas och där är besök och utlån inte särskilt smarta variabler
att utgå ifrån.
Boken ger inga enkla lösningar men inspirerar och manar till analys
och eftertanke, vad mäter vi och varför, är det kanske något helt annat
vi borde mäta? Här finns utrymme för nya förslag och idéer! Vi har en
tendens att räkna och mäta saker och ting bara för att de går att räkna
och mäta, utan att fråga varför och vad resultatet egentligen säger.

”Tillgång till internet är en grundläggande
medborgerlig rättighet”
Så sa landets IT-minister på en konferens 13 januari. Landet ifråga
är Mauritius, denna lilla önationen som vill se sig som en hub för
ekonomi, utbildning och IT i Indiska Oceanen, en länk mellan Asien
och Afrika. Där satsas det stort på digital delaktighet.
Man har ökat kapaciteten i det nationella bredbandet, tillgängligt till
subventionerat pris för alla privatpersoner, utan att höja priset.
Man har nu även försett alla landets 110 postkontor med datorer för
allmänheten, att använda till en låg kostnad, gratis för arbetslösa,
funktionshindrade, m fl. Överhuvudtaget satsar man på postkontoren,
med slogan ”mycket mer än brev”. Datorer ska också finnas i
ytterligare 150 offentliga lokaler, däribland folkbiblioteken, som tyvärr
är betydligt färre än postkontoren.
Dessvärre har folkbibliotek där ännu inte insett att de har en
folkbildningsuppgift, att lära folk att använda alla dessa fantastiska
maskiner!
Vilket väl alla bibliotek i Sverige insett?
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Konsten att skapa en dynamisk interkulturell
mötesplats
När världen krymper måste biblioteket bli större, öppna sig för
det globala och samtidigt vara en trygg plats i vardagen. Att skapa
detta kosmopolitiska allrum är en utmaning och nödvändighet
för varje kommun. I en kortfattade slutrapport från projektet
”Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella
mötesplatser” vill förmedla en tro på och kunskap om bibliotekets
unika möjligheter att vara en dynamisk kraft i skapandet av ett
samhälle där mångfald är en rikedom. Den hoppas inspirera till att
frågan om bibliotekets sociala ansvar och då speciellt vad gäller
integration i vid bemärkelse, lyfts upp på dagordningen och ges den
vikt den förtjänar.
Det är inte lätt att förändra – varken institutioner eller vad som ska
betraktas som kulturarv. Viljan och kraften till förändring finns hos
politiker och andra som önskar ett samhälle som håller samman och
utvecklas positivt och även hos de som nu saknar röst och inflytande.
Men det finns också de som själva har intresse av att hindra
förändring och de som hålls tillbaka av traditioner och institutioner.
”Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella
mötesplatser”, har finansierats av Europeiska Socialfonden. Syftet
med kompetensutvecklingsprojektet har varit att inspirera till lokalt
förändringsarbete genom att förmedla kunskap, metoder och kontakter
användbara i ett engagemang för att påverka attityder och verksamhet
i bibliotek och närsamhälle. Projektet har pågått från september 2009
till februari 2011 och målgrupp har varit bibliotekspersonal i Västra
Götaland. Beprövade metoder har rekommenderats och i flera fall
vidareutvecklats under projekttiden. Samverkan har lyfts fram som
nyckeln till framgång då det gäller att förverkliga och konkretisera allt
tal om biblioteket som mötesplats.
Projektet har genomförts i samarbete med en rad institutioner
och organisationer. Nätverk har skapats, som förhoppningsvis
utvecklas vidare till ömsesidig nytta och glädje. Kolla vidare på
mangsprak.ning.com

Missnöjets vinter
Det finns ett dokumenterat, men inte så ofta artikulerat, missnöje
med arbetssituationen och utvecklingen vid flera av landets största
bibliotek. Stora förändringar genomdrivs utan att vara förankrade
bland personalen, som anses förändringsobenägen. Nu ska det
åter pekas med hela handen och vara rättning i leden och systemet
med individuella löner tycks funka effektivt som både piska och
morot och därtill kommer hotet om outsourcing, entreprenad och
utförsäljning som extra piska. Däremot tycks detta
med upphandling inte vara en lockande morot för
personalen. De är inte bara bakåtsträvade utan
också ointresserade av att bli entreprenörer, alltså
helt ute på den marknad som blåa laget försöker
skapa. Men man gnetar vidare utan att organisera
och formulera sig. Situationen är en perfekt
illustration till Barbara Ehrenreichs budskap i
boken ”Gilla läget : hur allt gick åt helvete med
positivt tänkande”.
I både Stockholm och Malmö har ledningen
stora visioner, många bra idéer och tycks veta
vart man vill och varför, det är vägvalet som är
problemet. I Göteborg har man valt väg utan att
ha något gemensamt mål. Kommunfullmäktige
har beslutat att lägga alla mediapengar i
Stadsbibliotekets kassakista. Man har alltså kört
över alla stadsdelsnämnderna och genomfört
en centralisering. Det var nog en god tanke
någonstans, men det saknas dessvärre en
inköpspolicy och nu har Stadsbibliotekets ledning
kört över alla stadsdelsbiblioteken och centraliserat
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en stor del av mediainköpen och infört floating collection. För
personalen känns det nog som allt fast har förflyktigats, eftersom
man samtidigt halverat antalet stadsdelsnämnder och tvingat på
alla de som blev kvar en enhetlig organisation. Så gick det med den
demokratireformen!
Det sägs så mycket högtidligt och klokt om biblioteket som en
demokratisk arena, en nödvändig institution för utveckling av ett
demokratiska samhälle, men hur ska det kunna förverkligas om det
brister i biblioteksorganisationens interna demokrati? Hur påstå sig
vara en garant för det fria ordet om man inte själv vågar använda sig
av det?

IFLA och Open Access
“I am pleased to inform you that SAGE has published your article
Collection development for immigrants – what to purchase, and why?
Findings in Gothenburg, Sweden in IFLA Journal Volume 37 Issue 1,
March 2011”
Ja, det var ju kul att få veta och ett ex i pappersform lär vara på
väg. Men ska man kolla på nätet så kostar det, trots att vi som skrev
artikeln inte fick ett öre.
Förespråkar inte IFLA open access, ska man då inte föregå med
gott exempel? Om man nu vill förmedla kunskap och inspiration om
bibliotek över hela världen ska man då inte tillämpa gratisprincipen?

Biblioteket som frizon
Som nätanvändare är blir man alltmer kartlagd, kontrollerad och
förföljd. Man kan skratta åt vilka annonser man får speciellt valda
åt sig på Facebook, men problemet är allvarligt. Såväl staten som
kapitalet ser till att snärja oss och att komma loss tycks många gånger
omöjligt. I viss mån skulle biblioteket kunna vara en frizon, men
biblioteksvärlden har helt okritiskt accepterat allt hårdare krav på att
man ska ha koll på vem som använder bibliotekets datorer.
I bibliotekens bokningssystem legitimerar man sig genom sitt
lånekort eller leg. Både vem som använder datorn och vad den
används till är offentligt och inte sekretessbelagt. Därför kräver
föreningen BiS i sitt program sedan flera år ”att sekretesslagen
revideras så att samma sekretessregler gäller för användning av
bibliotekets datorer som för medielån”
Var är SBs, KBs, Kulturrådets röst i denna fråga?

bild: Ulf Larson ur bis nr 2/1989

5

Nyliberal kulturpolitik och
främlingsfientlig människosyn hot mot biblioteken
BiS nya styrelse har mycket att göra 2011!
Tobias Willstedt

S

å vad har hänt? Det blev 4 år med Reinfeldt och sen blev
det 4 år till. Borgerliga krafter har gripit initiativet från en
havererad socialdemokrati och en i allmänhet ganska vilsen
vänsterrörelse. Högergiren inom politik och samhällsliv har varit så
skarp att ett främlingsfientligt parti har tagit plats i Sveriges riksdag.
Biblioteken i Sverige står givetvis inte utanför detta. För svensk
kulturpolitik kan man nästan betrakta den här tiden som förlorade
år. Men värre än så; problemen har tornat sig. De senaste åren
har det rapporterats om dålig arbetsmiljö på flera av de stora
biblioteksinstitutionerna i Sverige där man kan se ledningarnas
visioner inte har motsvarat den faktiska situationen ute på golvet.
Många har rapporterat att arbetsbördan har blivit större på grund
av åtstramningar och den psykosociala miljön har på flera platser
beskrivits som mycket dålig. Nedskärningar har varit melodin
i offentlig sektor de senaste åren och bilan har fallit även över

stod redan från början klart att BiS skulle kunna få ett lyckosamt
generationsskifte som säkrade föreningens fortsatta existens. Nya
styrelseledamöter välkomnades: Anna Hallberg, Andrea Hofmann,
Sam Carlshamre och Johanna Dalmalm.
Den nya styrelsen har flera konkreta saker att ta itu med.
BiSsalongerna måste fortsätta. Föreningen skall få en ny hemsida.
Tidskriften bis kommer få en ny redaktion och uppdaterat utseende.
BiS kommer genom dessa kanaler och andra göra sin röst hörd
i ett otal frågor: Nackaprivatiseringarna och den nya nationella
biblioteksstrukturen med KB i spetsen är två av dem. En annan
mer abstrakt fråga för föreningen att ta itu med är var biblioteken
och bibliotekariprofessionen egentligen är på väg? Den tekniska
utvecklingen och nya sociala strukturer i moderaternas Sverige ändrar
förutsättningarna för vårt arbete.
Så nu återstår för oss att kavla upp ärmarna och hoppas att BiS kan

BiS årsmöte 12
mars 2011
foto:
Lennart
Wettmark
biblioteken till både personalen och medborgarnas stora besvikelse.
Idag ser vi att marknadstänkandet från våra högerpolitiker får
konsekvenser ända ut på biblioteksgolvet. I Nacka kommun går
man så långt att de aviserat att de vill upphandla driften på sina
folkbibliotek, i enlighet med att tesen att privat verksamhet alltid är
bättre än offentlig.
I dessa tider har BiS ett uppdrag som är mer relevant än någonsin.
Nyliberal kulturpolitik och främlingsfientlig människosyn (som
numera finns representerad i politikens hjärta) är faktiska hot mot det
som vår biblioteksverksamhet bygger på.

göra 2011 lite mer spännande och rödare. Vi har mycket att leva upp
till om vi skall genomföra BiS program.

Under dessa föutsätningar hade föreningen BiS sitt årsmöte
lördagen 12 mars 2011 på Forumbiblioteket, ett stenkast från Nackas
kommunhus. Gamla och nya medlemmar samlades för att ta itu med
en diger dagordning och en biblioteksdebatt om just upphandlingarna
i Nacka som ägde rum i Forumbiblioteket under samma dag. Det

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.
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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.
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Vad är ett folkbibliotek?
Tittar man på vår utmärkta bisblogg i ”ämnesmolnet” till höger så får man 61 olika svar. Det visar
onekligen hur många ”konnotationer” man på forskarspråk kan lägga in i begreppet idag. Idag är ett
bibliotek mycket mer än bara ”bibliotek”. Men så har det inte alltid varit.

Mats Myrstener

Foto: Stockholms stadsarkiv
Skulle man fråga den vanlige/a medborgaren på gatan skulle man nog
få både svävande och lite olika svar. Samma sak från våra politiker,
som sällan vet vad man egentligen sysslar med på ett folkbibliotek.
Böcker, ja det är nog alla överens om. Men sedan?
Hade man ställt frågan runt 1930 hade man i alla fall inte behövt
tveka om svaret. Då regerade böckerna ointagligt på folkbiblioteken,
ibland tillsammans med tidningar och en och annan tidskrift som
Biblioteksbladet, Bokstugan, Social tidskrift eller Bokvännen. Då var
det knappast frågan om vad ett folkbibliotek skulle syssla med. Vi ska
återkomma till det längre fram.

Litterära soppkök

De första folkbiblioteken vände sig nästan uteslutande till den
”arbetande befolkningen” dvs vad Strindberg kallade underklassen.
Valfrid Palmgren kallade dessa tidiga bibliotek för litterära soppkök,
med en doft av filantropi och ”andlig källarlukt”. Inte underligt att
hon inte blev populär bland folkbildare i Stockholm kring 1910 när
hon som första kvinna talade i stadsfullmäktige och hårt attackerade
den tidens folkbibliotek. Motståndet från biblioteksfolket i Stockholm
gjorde att hon redan 1913 lämnade Stockholm för Köpenhamn, nygift
med litteraturhistorikern Munch-Petersen.
Men hennes idéer skulle inte försvinna från Sverige, tvärtom.
Det var hennes åsikter om det moderna folkbiblioteket, för alla,
skattefinansierat, som skulle leva kvar och regera, inte minst i
smakfrågor, ända fram till 1960-talet. Det var nog först med en ny
generation unga bibliotekarier som hennes stränga syn på omoral
och sex, dåligt språk och politisk propaganda i litteraturen skulle
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utmönstras som ”omodern” på 1960-talet. Ändå svävar hennes ande
över oss som arbetar på biblioteket, faktiskt än idag på 2000-talet.
Hennes utredning om ett stadsbibliotek i Stockholm från 1912 skulle
ligga i malpåse ända till 1918. Då donerade bankmannen K.A.
Wallenberg 1,5 miljoner till ett stadsbibliotek, det som skulle stå klart
för invigning först 1928. Då kom också, kan man säga, den första
riktigt ”moderna” folkbiblioteksorganisationen till Sverige. Den
skulle följas av andra, i andra städer, och 1930-talet var ett decennium
när många städer och mindre orter fick nya stadsbibliotek, ofta med
funktionalistisk arkitektur, som var på modet.
Vad var folkbiblioteket på den tiden? Det var en lärdomsanstalt,
åtminstone i Stockholm. Bibliotekarien behandlades med vördnad,
åtminstone de manliga cheferna, som inte sällan var doktorerade eller
licentierade akademiker från universiteten.
Annat var det kanske med de kvinnliga andre-bibliotekarierna
eller assistenterna, som snarare behandlades som gamla eller unga
skolfröknar, många hade också den bakgrunden. Bibliotekarie var
länge ett av de tjänstemannayrken unga flickor kunde utbilda sig till,
tillsammans med yrken som lärarinna, sjuksyster, telefonist, eller
kontorsassistent. På Stockholms stadsbibliotek var de fyra högsta
tjänsterna besatta av män, sedan kom snart ett sextiotal kvinnliga
bibliotekarier och assistenter, som sällan nådde högre än titeln andrebibliotekarie.
Yrket sågs nog som ett kall. Då fick man försaka hög lön och
status. Att Valfrid Palmgren inte själv fann sig i detta förstår
man. Men hennes åsikt var att kvinnor passade utmärkt som
biblioteksarbetare, liksom sjuksköterskor eller lärarinnor - de hade en
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”vårdande” inställning till sina låntagare, både vuxna och barn. Hon
var påverkad av det kristna kärleksbudskapet, liksom av Ellen Keys
skönhetsideal.
Men yrket gav nog trots allt en viss status. Man hade liksom
lite större respekt för lärare och andra pedagoger (och hit
räknades bibliotekarier) på den tiden. Och var man väl anställd på
stadsbiblioteket så hade man försörjningen tryggad. De flesta stannade
livet ut, tills pensionen åtminstone.
Bibliotekarien vårdade den litterära smaken. Biblioteksbladet,
husorganet, recenserade på 1930-talet nästan all litteratur som
utkom på svenska. Recensionerna som nästan alltid slutade ”Boken
passar utmärkt på våra folkbibliotek”, alternativt ”Passar ej på ett
folkbibliotek”, följdes noggrant av tidskriftens läsare, och hade en bok
dissats av recensenten (som inte sällan också var bibliotekarie) så var
det nästan säkert att den inte köptes in till något folkbibliotek.
Man ställde sig med självklarhet över läsarens behov och
preferenser. Böcker om sex och samlevnad, som ofta dyker upp på
1930-talet (då också RFSU grundades under annat namn), varnas för.
Rådet var att bara låna ut boken till ”mogna läsare”. Vad man menade
är inte alltid klart, men böckerna skulle med säkerhet undanhållas
unga läsare, och säkert även låntagare från arbetarklassen. Det talas
om ”passar ej mindre bibliotek på landet”. Medicinböcker med
planschverk på genitalier förvarades i särskilda ”giftskåp” (det rådet
ges också i föreskrifterna för att få statsbidrag, som kraftigt utökades i
en utredning 1930).

Skepsis mot jazz och film

Annan typ av litteratur som bibliotekarien var skeptisk till om man
får tro recensionerna i BBL, var sådant som handlade om kortspel,
jazzmusik, dans, icke (av statskyrkan) sanktionerade religioner, film
och nöjen. Det var inget en bildad läsare behövde känna till. Däremot
ser man mer positivt på idrott, och deckare recenseras ibland positivt,
till skillnad från tidigare, så länge de inte innehåller något anstötligt.

fanns bestämmelser om att viss litteratur skulle förvaras nära
utlåningsdisken. Censurmöjligheterna var stora, SSB köpte trots allt
det allra mesta som kom ut på svenska på 1930-talet. Men ofta bara
i ett exemplar. En låntagare har berättat om hur han flera gånger fick
efterfråga en roman av Agnes von Krusenstierna på den största filialen
på Södermalm, och av bibliotekarien alltid fick svaret att boken ”inte
fanns”. Personalen var underbemannad och låntagaren fick själv
försöka hitta boken i den stora kortkatalogen.
I det här fallet fanns boken, och låntagaren (en arbetare) sa argt att
han tänkte klaga hos stadsbibliotekarien. Då hämtades boken upp från
källaren!
Annars var svaret oftast att ”boken var utlånad”. Då, som nu, kunde
väntetiden bli årslång.
Hierarkin på biblioteket var militärisk. Det var från början sex
nivåer, från stadsbibliotekarien och ner till tredje assistent. Inom varje
nivå fanns tre olika anställningsnivåer: ordinarie, extra ordinarie och
extra. Valter Ahlstedt, som jag intervjuade ett år innan han gick bort,
och som arbetat på SSB i 35 år, berättade att man ständigt vikarierade
på en annans tjänst, och att stor tid gick åt att söka tjänster inom
organisationen. För männen inom organisationen gick avancemanget
ganska snabbt, Ahlstedt blev själv förste bibliotekarie efter sex försök.
Men en kvinnlig anställd kunde få söka sextio nya tjänster, och
avancerade sällan högre än till förste assistent.
Biblioteket speglar naturligtvis förhållandena och tankarna i det
samhälle man verkar i. Jag har studerat SSB:s historia i sällskap med
Sven-Eric Liedmans bok I skuggan av framtiden som handlar om
konflikten mellan hård och mjuk upplysning, upplysningsprojekt
och modernitet. Det moderna samhället ställer speciella krav på sina
invånare, där förändring och anpassning är ett av de viktigaste. Därför
står i det moderna alltid en kamp mellan ”tradition” och ”förnyelse”.
Liedman menar att detta är utmärkande för en organisation, särskilt av
den äldre typen som vi talar om. Man måste ”bevara” vissa värden och
strukturer, samtidigt som man ständigt måste förnyas, förändras. Det
är en balansakt som är svår att bemästra.

Värdegrunden

Valfrid Palmgren. Promotionen 1907. Foto: Stockholms stadsarkiv
Lättsmälta underhållningsromaner förkastas nästan alltid, en vågdelare
är den oerhört populära Borta med vinden som utkommer i slutet på
1930-talet. Den kunde inte ens stadsbiblioteket låta bli att köpa.
Om det fanns ”giftskåp” på SSB vet jag inte. Däremot
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En organisation som inte förändras, stelnar. Max Weber,
organisationsteorins fader, kallade tänkesättet ”en järnbur av
föreställningar”, som gör att förändring tillslut blir hart när omöjlig.
Norrmannen Ragnar Audunson visade i sin avhandling hur
svårpenetrerad biblioteksarbetarnas värdegrund är. Där hittar man en
tro på demokratin, på medkänsla och solidaritet, på pedagogik, socialt
arbete, och på att biblioteket verkligen kan förändra förhållandena i
världen.
Man ser att han talar om den generation av bibliotekarier
som debuterade på 1960- och 1970-talet. Men jag har funnit att
bibliotekarierna och assistenterna på SSB på 1930-talet drevs av en
ganska snarlik värdegrund, som ju utgick från Valfrid Palmgren. Och
en sådan värdegrund är oerhört svår att förändra, det tar mycket lång
tid.
Idag är det moderna samhällets lockelser åtminstone mer
visuellt påtagliga än för femtio eller hundra år sedan. Adorno och
Horkheimer, som 1947 publicerade Upplysningens dialektik ger bilden
av Odysseus, som bunden vid masten på sitt skepp tvingas lyssna till
sirenernas lockande sång. Det kommersiella tänkandet, att allt går att
tjäna pengar på, individualismen och egennyttan är påtagliga exempel
på den modernitet vi idag lever i.
Samtidigt är vi som arbetar med någon form av mänsklig
kommunikation, alla deltagare i det Liedman kallar ett
upplysningsprojekt. Historien tog inte slut iom kommunismens fall,
menar han, och projektet fortsätter, fortfarande inspirerat av franska
revolutionens deviser jämlikhet, solidaritet och broderskap (eller
systerskap, eller en blandning av båda).
Folkbiblioteken uppstod ju strax efter franska revolutionen, i Sverige
runt 1800, och är präglade av revolutionens upplysningsfilosofi. Och
Stockholms stadsbibliotek har klara drag av folkhemsinstitution,
tillkommet samma år som Per Albin Hanssons berömda folkhemstal.
Men hur ser det ut idag? Har dagens bibliotekarier en annan
värdegrund? Är kravet på förändring ännu större idag än för femtio år
sedan? Har upplysningssprojektet tagit slut, liksom folkhemmet sägs
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Foto: Stockholms stadsmuseum
vara färdigbyggt ? Måste vi då som en konsekvens kasta ut traditionen
och det gamla som barnet med badvattnet? Eller kan man arbeta
både traditionellt och samtidigt förnya sig, förnya verksamheten, ta
lärdom av tidigare misstag, och utveckla verksamheten, i takt med

det moderna samhällets ständiga förändringar (som idag går enormt
mycket snabbare än för femtio år sedan)?
Se där några frågor att tänka på i det nya millenniets sköna nya
värld.

Ny BiS-salong i maj!
►Var? Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, nära Norra Bantorget
►När? Onsdag 11 maj Kl 18

►Vad? Tradition och förnyelse i ett folkbiblioteksperspektiv
►Vem? Mats Myrstener, doktorand med Stockholms stadsbiblioteks historia som tema
►Vem? Per Sundgren, lektor på Södertörn som 2007 doktorerade på avhandlingen ”Kulturen
och arbetarrörelsen”. Per har varit kulturborgarråd i Stockholm
►Hur? Inledning av Mats och Per, sedan samtal - över ett glas vin för den som så önskar
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När Tusen systrar stä
Anna Birgitta Eriksson

K

vinnorörelsen har inte gjort så mycket väsen av sig på sistone,
men nu har man stuckit ut hakan. Liksom på 70-talet kommer
inspirationen från USA: 1998 utkom The feminist memoir
project. Voices from Women’s Liberation, där 30 kvinnor skrev om
sina minnen från det första engagemanget. I boken Tusen systrar
ställde krav. Minnen från 70-talets kvinnokamp ingår 46 bidrag,
varav två av män, skrivna av mer och mindre kända företrädare för
70-talets kvinnorörelse. Man skulle kunna tro, att det skulle vimla
av upprepningar, men nej! Vissa saker dyker visserligen upp på flera
ställen men skildras ur
olika perspektiv. Många
var t ex på ett seminarium
hos Kvinnoligan i Lund där
sex danska Rödstrumpor
satt i diskussionspanel
på scenen och stickade
Hönsestrick (en form av
mösterstickning i flera
färger), många var också
på sommarläger på Femö
i Danmark, men några
ingående berättelser
därifrån får vi inte.

De första 8-orna

träffades på Karin Westman
Bergs könsrollsseminarium
i Uppsala. De kom från
olika miljöer men var
välutbildade och hade
påbörjat en yrkesbana.
De flesta var gifta och
hade barn. Plötsligt hade
livet blivit ett problem. På
jobbet förväntades de koka
kaffe åt och diska efter
sina manliga kollegor, det
fanns inga daghemsplatser.
Ett kollektivhus i
Stockholmsförorten
Hässelby blev räddningen
för några. Någon hade
en abort i Polen bakom
sig (sådant var förbjudet
i Sverige på den tiden).
Frågorna var alltså givna,
men det var ganska
motvilligt de gick ut i
offentligheten för att kämpa
för något som de ansåg
självklart: ett värdigt liv
med arbete och barn – eller utan barn, smärtlindring vid förlossning
och fri abort.
Reaktionerna lät inte vänta på sig. De bemöttes med hot och hån
och blev anklagade för att vara manshatande, fula och oförmögna att
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fånga en karl m.m. och – som det påpekas i förordet – rödstrumpa är
fortfarande ett skällsord, åtminstone i vissa kretsar. Gunnel Granlid
berättar om en episod i slutet på 70-talet där en elegant herre på
Östermalm knackar på hennes ryggsäck med sin käpp och säger: ”Fina
damer har handväska – ryggsäck är Grupp 8”.
Hur som helst så måste det ha funnits ett uppdämt behov, för överallt
strömmade kvinnor – och en del män – till de möten som anordnades.
Några skriver om problem med just detta att man bara vällde in utan
att anmäla sig (där det hade krävts). Grupper bildades, diskussionens
vågor gick höga
och man läste. Oj,
vad man läste! Det
är en imponerande
mängd böcker som
redovisas i boken,
men allra populärast
var tydligen Frihet,
jämlikhet och
systerskap och
Kvinnor och sex,
bägge av Maud
Hägg & Barbro
Werkmäster. Det
förefaller verkligen
som om tusen
blommor blommade
– åtminstone i
början.

Mina
erfarenheter

Det här stämmer
också med mina
erfarenheter från
Borås där vi i
februari 1973
bildade Kvinnofront
– Grupp 8.
Västgötademokraten
skriver den 7
mars 1973 (inför
internationella
kinnodagen):
”Kvinnofront
– Grupp 8 har
bildats i Borås och
det på initiativ av
de till staden komna
bibliotekshögskoleel
everna.
För fjorton dagar sedan hade man sitt första officiella upprop och
informationsmöte, dit inte mindre än 50 kvinnor kom. En tredjedel
av dessa var visserligen biblioekshögskoleelever men 2/3 var
representanter för stadens ’egna’ kvinnor. Vid det mötet hann fyra
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ällde krav
studiecirklar bildas som nu pågår för fullt…”
De åtta som drog igång det hela var alla bis:are och finns på bild:
Lena Wester, Hervor Svenonius, Monica Serrander-Jansson, Annmari
Rönnberg, undertecknad, Cecilia Bonning, Maud Ekman och Irene
Wormell
Den 9 mars skriver Borås Tidning: ”Medlemmar ur Grupp 8 gick ut
på stan med sandwichplakat som innehöll lokala siffror om kvinnans
ställning på arbetsmarknaden och den politska representationen. På
Hulta-biblioteket visades en skärmutställning om kvinnans situation i
dagens samhälle.”
Om detta finns dock inte rapporterat i Tusen systrar ställde krav, och
det finns säkert mängder av andra aktioner som inte heller rapporteras
där. Boken är långt ifrån heltäckande får vi veta i förordet, och på
Facebook finns en sida där man kan gå in och fylla på med egna
berättelser från den tidens kvinnorörelse. Gör det!

Feminism eller klasskamp?

Boken handlar inte om Grupp 8 även om bidragen från tidigare 8:or
dominerar. Här skriver också representanter för bl a SKV, Arbetets
Kvinnor, Fredrika Bremerförbundet och helt fristående, lokala grupper.
Många av kvinnorna som anslöt sig hade ingen möteserfarenhet
alls, och kanske var det därför som mötesformerna diskuterades så
mycket. En kvinnogrupp var första steget där man byggde upp sitt
självförtroende för att sedan gå vidare till annan politisk verksamhet.
Andra kom från eller var med i någon annan av vänstergrupperna
och hade med sig åsikter och kunskaper därifrån, och där stod som
regel inte kvinnofrågorna högst i prioriteringsordningen. Mycket
snart kom diskussionen om vilket som var viktigast, feminismen eller
klasskampen, att stå i centrum. Där finns flera bidrag i boken som
vittnar om stark influens från de danska Rödstrumporna som hade en
klart feministisk och individualistisk inriktning, där partipolitiken lyste
med sin frånvaro och mötesformerna var friare.
Många skriver intressanta och roliga självbiografier som förklarar
deras engagemang, många har också tankar om vad 70-talets
kvinnokamp åstadkommit och om framtiden. Vera Nilsson tycker att
det är beklämmande att se ”hur obetydligt av allt det vi drömde om,
är förverkligat: Sex timmars arbetsdag är en utopi, och beträffande
kvinnors frigörelse från modediktaturen har pendeln slagit ut åt
motsatt håll… Vårdnadsbidraget förför, särskilt befolkningen i
invandrartäta förorter, till att hålla barnen hemma”. Hon undrar hur det
blivit så och hur lång tid det tar till nästa vändning?
Gunilla Nordenfors är mer optimistisk: ”På 80-talet dödförklarades
kvinnorörelsen. På slutet av 90-talet blev alla feminister. Nu är det
återigen fult att vara feminist och åter sägs det att kvinnokampen
dött. Men icke! Varje termin börjar ett 30-tal nya unga kvinnor i våra
studiecirklar.”
Till sist ett citat av Inga-Lisa Sangregorio:
”Det vi kämpade för var inte jämställdhet mellan män och kvinnor
på det nuvarande samhällets villkor utan frigörelse. Så här står det i
Grupp 8:s programförklaring:

Kommentar till Vem bestämmer vad
som skall finnas på biblioteken av Siv
Wold-Karlsen
I bis nr 4 2010 läser jag om
stadsbibliotek i Göteborg och en icke
levererad SOU.
Beklagligt nog vände sig skribenten
inte till de av personalen som ansvarar
för bl.a detta material, och lämnade
heller inte några kontaktuppgifter för att
få ett svar.
Vill man som användare veta om en
viss volym finns i bibliotekets bestånd
eller ej är det säkrast att kontrollera
via bibliotekskatalogen, inte att söka
i hyllorna. Det torde de flesta vana
biblioteksbesökare veta. Volymen man
söker kan vara utlånad eller för tillfället
under användning i biblioteket. Så
länge biblioteket har SOU som gåva
kommer de att ingå i beståndet och vara
sökbara via bibliotekskatalogen. Den
dagen gåvan dras in och medieanslaget
minskar står vi kanske där med den
elektroniska varianten.
Låt oss hoppas att så inte sker! Med
förvåning ser jag att bibliotekets chef
bemött skribentens åsikter och fäller
kommentarer om personalen utan att
överhuvudtaget först ha diskuterat
ärendet med de som är berörda.
Eva Borgvall
Bibliotekarie och arbetsmiljöombud
Stadsbiblioteket Göteborg

Vi vill ha ett samhälle där arbetet är en rättighet, barnen allas
angelägenhet, hushållsarbetet gemensamt, sexualiteten befriad och
ingen människa förtryckt eller utnyttjad.”
Hon konstaterar att det är en bit kvar.
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Nya bibliotek i Pécs och Umeå
Joakim Lilljegren

Sydtransdanubiens regionbibliotek och kunskapscentrum. I källarvåningen finns restaurang, kafé och föreläsningssalar.
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Artikelförfattaren deltog vid en internationell konferens för bibliotekariestudenter, Bobcatsss, i Szombathely i Ungern i januari i år. Hans rapport utgörs av intryck av det nya biblioteket i Pécs och han gör paralleller till det planerade biblioteket i hemstaden Umeå

I

höstas invigdes ett nytt bibliotek i Pécs, den dåvarande europeiska
kulturhuvudstaden. Pécs, som är Ungerns femte största stad, ligger
i den södra delen av landet och är även känt under sitt tyska namn
Fünfkirchen. Det nya biblioteket heter Dél-Dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpont, ”Sydtransdanubiens regionbibliotek
och kunskapscentrum”. Det fungerar som nytt huvudbibliotek
för de tre sydvästliga provinserna Baranya, Somogy och Tolna
(Branau, Schomodei och Tolnau) och utgör kombinerat folk- och
universitetsbibliotek för staden Pécs.
I slutet på januari hade jag nöjet att besöka det nya biblioteket i
Pécs. Byggnaden har en mycket imponerande arkitektur; genom de
sex våningarna går ett konformat torn med mosaik på insidan. Överst
där konen tar slut finns en takveranda som förhoppningsvis kommer
att fungera som kafé under regnfria dagar framåt sommaren. Runtom
konen är en stor öppning, så man kan se mellan bottenplan och översta
våningen. Öppet, ljust och fräscht, helt enkelt.
Just när jag var där hade provperioden på universitetet precis
avslutats och därför lyste stadens 30 000 studenter, som bara veckan
före nästan hade överbelamrat stället, med sin frånvaro. Istället var det
mest pensionärer och barnfamiljer som satt där och läste eller samlade
på sig böcker som de skulle låna, så alla de nya datorerna fick en
välbehövlig paus efter att ha använts från öppning till stängning under
hela tentatiden.
Pécs nya bibliotek är stort, men tydligen inte tillräckligt stort. Många
av bibliotekets böcker finns kvar i de gamla biblioteksbyggnaderna
som nu fungerar som magasin och inte är öppna för allmänheten. Om
man vill komma åt någon bok därifrån måste man beställa den till den
nya byggnaden vilket i regel tar ett dygn.
I Pécs träffade jag en tjej som pluggade ryska och inte riktigt var
nöjd med det nya systemet. Tidigare hade universitetsbibliotekets
ryska avdelning legat i samma byggnad som den språkliga
institutionen, och därför hade det varit smidigt och lätt att få tag på
de böcker som hon behövde. Nu är hon tvungen att gå till andra sidan
stadskärnan för att beställa böcker som förvaras i samma byggnad som
hon har sina föreläsningar, och dessutom dröjer det ett dygn innan hon
får boken i sina händer.
Andra hade haft mer tur. En läkarstudent som jag träffade var riktigt
nöjd med det nya biblioteket som bara låg ett kvarter bort från där
han bodde. Nu hade han tillgång till hela stadens, universitetets och
regionens samlingar bara ett stenkast från sitt hem. Dessutom gillade
han de generösa öppettiderna, åtta till åtta dagligen.
Efter Pécs-vistelsen for jag vidare till Szombathely (Steinamanger),
en pittoresk, halvstor stad nära den österrikiska gränsen. Där deltog
jag, tillsammans med fyra kurskamrater och två lärare, som
representant för Bibliotekshögskolan i Borås vid en internationell
konferens om biblioteks- och informationsvetenskap. Konferensen,
som har det något otympliga namnet Bobcatsss (ursprungligen
en förkortning för de städer som tog initiativ för den första
sammankomsten för nitton år sedan), samlade flera hundra
bibliotekariestudenter från ett tjugotal olika länder. Många av dem var
givetvis ungrare, bland andra Etelka Anna Alpek, Piroska Herkó och
Alíz Horváth, som pluggade på bibliotekarielinjen vid Pécs universitet.
De tre höll ett föredrag om för- och nackdelar med det nya integrerade
biblioteket i sin hemstad.
Överlag är de flesta, både bibliotekarier och besökare, mycket
positiva. Utbudet är större, samlingarna täcker in fler ämnesområden
och många fler olika genrer, den tekniska utrustningen är modern och
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byggnaden storslagen. Det stora minuset är dock att verksamheten
i många äldre biblioteksfilialer har upphört på grund av det nya
regionbiblioteket. Avståndet till biblioteket är ju en viktig faktor för
många användare, särskilt de äldsta och de yngsta. Detta var något
som Etelka Anna, Piroska och Alíz också hoppades att andra nya,
integrerade bibliotek i Ungern och resten av Europa skulle ta lärdom
av.
Dessutom dras biblioteket med en del byggnadstekniska fadäser. En
av de spektakulära glasfasaderna rasade samman efter vinterns snöfall.
Nederbörden hade också lett till vattenskador på en del av byggnaden,
och därför var man tvungen att påbörja renoveringsarbete nästan innan
huset stod klart. Detta borde lära att funktionen faktiskt är viktigare
än formen. Visst är det läckert med nya, häftiga glasfasader, men
utgångspunkten för nya byggnader måste ändå vara att de ska kunna
tåla det lokala klimatet.
Om tre år kommer min gamla hemstad Umeå att ha äran att överta
titeln som europeisk kulturhuvudstad. Också där ska man bygga ett
nytt bibliotek, eller ett ”Kulturmötenas hus”, som ska ligga på norra
kajplatsen vid Ume älv, där det idag mest bara finns parkeringsplatser.
Förhoppningsvis kommer det att bli ett stort lyft för kulturlivet och
stadskärnan i Umeå, och dessutom föra folk närmare älven, som
annars lätt blir undanskymd av biltrafiken.
Vilken sorts bibliotek som ska byggas i Umeå verkar ännu
inte vara bestämt, men med tanke på att platsen ligger långt från
universitetsområdet lutar det väl snarare åt ett folkbibliotek än åt något
slags integrerat bibliotek. Däremot kommer biblioteket att dela tak
med andra verksamheter. Det enda som har beslutats om i skrivande
stund är ett kvinnohistoriskt museum, men mer lär tillkomma innan de
första spadtagen tas senare i år.
Min förhoppning är att grundandet av det nya biblioteket inte
kommer att leda till att några av de andra 25 biblioteken i umeregionen
kommer att tvingas stänga. Och det är kanske inte heller omöjligt – i
beslutet om det nya biblioteket fastslås nämligen också att kommunen
ska se till att det även i fortsättningen ska finnas en icke-kommersiell
mötesplats på Vasaplan, stället där dagens stadsbibliotek ligger.
Även om större delen av verksamheten flyttas till den nya platsen
närmare älven, kan kanske det nuvarande stadsbiblioteket bli kvar som
exempelvis en tidnings- och tidskriftsfilial.
Hur byggnaden kommer att se ut rent arkitektoniskt är inget som jag
oroar mig för. Dels kan det inte bli sämre än den parkeringsplats som
ligger där idag, dels har man under de senaste åren rest flera estetiskt
tilltalande byggnadsverk i staden, till exempel den nya tågstationen
Umeå östra, som byggdes i samband med Botniabanan, och
Kolbäcksbron, som förbinder de två älvstränderna en bit nedströms
om centrum. I Umeå är man väl dessutom mer van än på många
andra håll att bygga så att det håller för snön. Därför hoppas och tror
jag att det nya Kulturmötenas hus kommer att ha samma fördelar
som Sydtransdanubiens regionbibliotek och kunskapscentrum, men
undvika de missöden och barnsjukdomar som det ungerska biblioteket
har råkat ut för.
Läs mer på:
tudaskozpont-pecs.hu (endast tillgänglig på ungerska)
umea2014.se (ej tillgänglig på ungerska)
bobcatsss2001.com (konferensens i Szombathely hemsida)

Joakim läser till bibliotekarie vid Högskolan i Borås
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Bibliotekoptimisme
i vår tid
Anders Ericson har läst Folkbibliotekens framtid

Malmö stadsbibliotek. Foto: Anders Ericson

T

il nyttår kom intervjuboka ”Folkbibliotekens framtid?”
ut i Sverige, eit forsøk på å spegle haldningane til
folkebiblioteket pr. 2010. Boka inneheld få overraskingar,
men eitt innslag som skjer gjennom den velmeinte, men naive
optimismen.
Dei nitten intervjuobjekta har meir eller mindre høge posisjonar
i bibliotek- og kulturlivet eller politikken, blant anna to
kulturministrar. Unntaka er ein meinig bibliotekbrukar og eit par
barne- og skolebibliotekarar.
Først i boka har redaktøren, Roland Eliasson frå utgjevaren BTJ,
ei oppsummering. Ikkje overraskande får vi vite at ”Bibliotekens
betydelse som mötesplats framhålls av de flesta”, at ”biblioteket
[är] böckerna, medierna” og at ”Samlingarna skall ha bredd och
djup och kunna erbjuda både det speciella och det populära”.
Vidare er ”i dagsläget [...] spekulationerna om den fysiska bokens
död överdrivna”
Dei fleste som er intervjua er relative bibliotekoptimistar som
varierer mellom det naive til det brukbart reflekterte. Under ligg
likevel ein solid angst. Men ingenting er nytt eller overraskande.
Etter å ha lese godt over halvparten, hadde eg notert følgjande:
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Utan entusiasme
”Denne bokas verdi vil berre bli som ein tidskapsel med haldningar frå
ei tid (2010) der kunnskap og demokrati, og dermed folkebibliotek, er
allment akseptert, men heller ikkje meir. Ikkje slik å forstå at ein kan
skulde intervjuobjekta for å vere likegyldige, men mangelen deira på
gjennombrotsvilje eller kvantesprang speglar samfunnet slik det er
blitt, nemleg utan eigentleg entusiasme rundt kunnskap og demokrati.
Jf auken på studieavgifta i UK og privatiseringa og innelåsinga av ekunnskap i betalingsdatabasar og bak DRM og app-ar. Og det statlege
norske bibliotekløftet, som forsvann. Og når det gjeld demokrati,
angrepa på WikiLeaks og omfamninga av Datalagringsdirektivet. Det
er viktig med eit utdanna folk, men i praksis held det med ein elite.
Biblioteket overlever av nostalgiske grunnar. Det er nok med Internett
for allmugen”.
Men så las eg det fjortande intervjuet, med Annina Rabe, journalist,
kritikar og tidlegare redaktør av Biblioteksbladet. Ho seier blant anna,
som om ho skulle ha lese enkelte andre av intervjua:
”Det förs en intensiv debatt om biblioteken – i biblioteksvärlden.
Går man utanför biblioteksvärlden, även i den mer initierade
kulturvärlden, så upptäcker man att många fortfarande har en ganska
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naiv inställning till bibliotek”
- Vil biblioteket overleve?
Rabe er ”... mer orolig för biblioteken än för den fysiska boken. I
dessa tider flyttas gränserna hela tiden, och vi har en kulturpolitik som
är starkt inriktad på vinst och marknad. Det finns faktiskt dagar när jag
känner att hela folkbiblioteksinrättningen hänger på en skör tråd. Så är
det förhoppningsvis inte, men på sikt kan det finnas anledning att vara
orolig. Det är möjligt att det kommer att finnas bibliotek i någon form
i framtiden, men jag är inte alls säker på att vi alltid kan räkna med att
ha ett folkbiblioteksväsende som står fritt från kommersiella krafter”.

Gullkant på tilveret
Ho konstaterar at dei tunge bibliotekbrukarane er relativt høgt utdanna
folk frå mellomlaga:
”Att bedriva uppsökande verksamhet för socialt utsatta grupper är
inte något som passar speciellt bra in i vår tids kulturpolitik, eftersom
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det är mycket lite i den som handlar om att närma sig samhället över
huvud taget. Kultur håller snarare på att förvandlas till något slags
guldkant på tillvaron som man kan unna sig. ... Dagens kulturpolitik
handlar om att kultur är något som är lite härligt och bra vid sidan
av det vanliga livet, som folk behöver för att må lite bättre. Man
glömmer det livsviktiga med kulturen, den blir som ett slags feel goodinstitution”.
Ho er heller ikkje imponert av trenden med møteplass:
”Jag är inte säker på att biblioteken vill ha någon samhällelig
mötesplats. Jag har fått en känsla av att det mer handlar om
flashiga evenemang. Och vad menas egentligen med ”samhällelig
mötesplats”? Ska man träffas och tala politik? Det är så lätt att
sådant bara blir ord”.
Intervjuet med Annina Rabe bør lesast i sin heilskap. Takk vere henne
blei det likevel ei bok med spenningar.
Eliasson, Roland (red.) Folkbibliotekens framtid? Lund : BTJ Förlag,
2010. ISBN 978-91-7018-695-0
Anmälan har varit publicerad i Bibliotekforum
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Creative Commons är inte en
allmänning - och Elibavtalet
ger all makt åt distributören
Siv Wold-Karlsen ser hur copyrightindustrin vinner mark gentemot
författare och bibliotek

I

mitten av 1970-talet hävdade den socialdemokratiske
vinnarna, medan författarna, producenterna, snarast är förlorare.
kulturministern, Bertil Zachrisson, att det finns en konflikt
Men av det följer inte att författarna bör avsäga sig hela
mellan upphovsrätten och en kulturell allemansrätt, och
upphovsrätten och låta den framgångsrika copyrightindustrin
att upphovsrätten utgör ett dubbelt hot: Dels begränsar den
överta rubb och stubb.
allmänhetens tillgång till det kulturarbetarna producerar,
och i en marknadsekonomi förstärker den dessutom
Creative Commons
inkomstklyftorna kulturarbetarna emellan. För att stärka
allmänning och öka jämlikheten, måste upphovsrätten bort,
På årsmötet 2010 beslöt BiS att bis-materialet ska publiceras
eller åtminstone förändras radikalt.
enligt Creative Common Erkännande-Dela Lika, en CC-licens
På Bok&Biblioteksmässan i Göteborg 2006, ställdes frågan:
som inte skiljer mellan kommersiellt och icke-kommersiellt.
Är upphovsrätten ett hot mot yttrandefriheten?
Globalarkivet/Världsbiblioteket förespråkar just den här
På den frågan svarade den kristdemokratiske politikern
licensen, och i bis 2010:3 förklarar Arwid Lund och Anders
Günter Krings ett rungande nej! Upphovsrätten och
Jensen-Urstad varför:
yttrandefriheten förutsätter varandra, och det enda hotet är
piraterna, de tjuvaktiga och/eller förvirrade människorna som
Att licensen tillåter kommersiell användning gör att en
hatar upphovsrätten.
fraktion av kapitalet bidrar till att göra den kapitalistiska
Sean Ó Siochrú, författare, advokat och debattdeltagare,
ekonomin beroende av frivilligt, självorganiserat och
replikerade att motsättningen för eller mot upphovsrätten, är en
kollektivt arbete i allmänningens form. Möjligheten till
falsk motsättning som har konstruerats av dem som inte
Både
ökad exploatering finns i att verksamheter som tidigare
vill diskutera den viktiga frågan: Vad slags upphovsrätt upphovsrätten genererat lön eller försäljningsintäkter, två mycket
vill vi ha?
olika saker, kan möta allt hårdare konkurrens av
och
Idag är det ungefär där jag står: På spaning efter en
samma frivilliga produktion inom allmänningens form.
upphovsrätt som kan förenas med allmänningen och
lönearbetet är Här finns alltså ett val att göra. Defensiv facklig
med informations- och yttrandefriheten.
konstituerande kamp (i många fall för artister som lever av att sälja
sina varor snarare än sitt arbete) eller en offensiv
för den reellt kamp för en ökad socialisering av såväl skapande som
existerande ägande. Världsbiblioteket har valt det senare, men det
Upphovsrätt, lönearbete och gratisarbete
kapitalismen är ett val som också förpliktigar till ett aktivt politiskt
deltagande i framtidens nya former av klasskamp.
I bis 2010:4 skriver Tobias Willstedt att:
I bis 2010:4 ansluter Tobias Willstedt (från BiS) sig till
det är problematiskt att hävda att man försvarar
Världsbibliotekets analys och konklusioner:
upphovsrätten som någon slags facklig kamp för författare.
Tanken på [att] CC-licenser kan fungera som en trojansk
I grunden så försvarar man också rådande systemet genom
häst för kapitalismen är tilltalande. Jag tycker också att det
att göra det. Jag menar att det är en dålig strategi för en
är problematiskt att hävda att man försvarar upphovsrätten
facklig kamp.
som någon slags facklig kamp för författare .
Jag tycker också att upphovsrätten är problematisk, och det av
Och nu ska jag försöka förklara varför jag finner ovanstående
samma skäl som jag tycker att lönearbetet är problematiskt.
analys och konklusioner ytterst problematiska.
Både upphovsrätten och lönearbetet är konstituerande för den
Man skåpar ut facklig kamp som defensiv och utlovar istället
reellt existerande kapitalismen, och de är båda viktiga delar av
en offensiv kamp i framtidens nya former av klasskamp. Här
en marknadsekonomi.
och nu begränsar man sig dock till en strategi med en trojansk
När vi godtar lönearbetets former och säljer vår arbetskraft,
häst som fylld med CC-licenser ska göra kapitalismen beroende
är vi också med på att upprätthålla det rådande systemet, men
av gratisarbete.
det gör inte gratisarbete till en acceptabel facklig strategi.
Kapitalismen har alltid varit beroende av såväl gratisarbete
Sedan 1970-talet har upphovsrätten radikalt förändrats, men
som gratis råvaror, och industrikapitalismen kom till
knappast i den riktning den socialdemokratiska kulturministern
när kolonialism, slavhandel och inhägnad-privatisering
önskade. Och jag håller med Tobias W. om att det idag är de
av allmänningarna, hakade i Spinning Jenny och andra
stora förlagen och mediekoncernen, distributörerna, som är
teknologiska underverk.
Kolonierna plundrades på sina råvaror, människor rövades bort
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och tvingades till slavarbete på bomullsplantagen. Bomullen
fraktades till England, där förlusten av allmänningarna hade
drivit människorna ut på vägarna och in i fabrikerna där de
exploaterades som löneslavar.
Sedan 1880-talet är slaveriet formellt förbjudet, men vi vet alla
att slavarbete pågår, och när lönen försvinner från löneslaveriet,
återstår bara slaveriet och tvångsarbetet. Vilket är precis vad
som händer nu, inom den cirkulära arbetskraftsmigrationen och
inom Fas 3 för inhemska arbetslösa.
Detta är det riktigt fula och brutala gratisarbetet, men det
finns också ett finare gratisarbete, som det som praktiseras
’ehrenamtlich’ på österrikiska och tyska bibliotek. Och så det
allra finaste: Det gratisarbete som forskare och vetenskapare
utför för de stora förlagen och tidskriftsägarna, typ Elsevier.

”Alt jeg kan gjöre er å gråte litt, og betale”
Det är Arne Jacobsson, universitetsbibliotekarie i Oslo, som
gråter och betalar, samt berättar den sorgliga historien om de
vetenskapliga tidskrifterna och biblioteken (i: Morgenbladet,
15-23 april 2005)
Drygt fem år senare, i The New York Review of Books, 23.
december 2010, berättar Robert Darnton samma historia i en
av sina många biblioteksjeremiader, och klagosången över
tidskriftseländet går ungefär så här:

inte ha hänt så mycket sedan 2005. Open Access är fortfarande i
sin linda, och Elsevier tjänade 2009 drygt en miljard USA-dollar
på sin tidskriftsverksamhet.
I bis 2010:4 nämner Johanna Dalmalm helt kort att hon har
skrivit en magisteruppsats om Open Access. Det vore intressant
att få veta mer om innehållet, forskningsresultaten, vad hon
(och andra) kommit fram till. Till exempel om Open Access har
påverkat biblioteken och deras budgetar. Jag önskar mig alltså
en artikel om Open Access i bis.
I Dagbladet, 25. juli 2006 skriver Arild Björndalen och Magne
Nylenna:
Alle resultater fra forskning som samfunnet har finansiert,
bör vaere fritt tillgjengelig for alle. Ikke minst gjelder
dette medisinsk forskning der pasienter og andre har stilt
sin kropp, biologisk materiale eller helseopplysninger til
disposisjon for forskere. Dette selvsagte kravet er det umulig
å infri i dag, hovedsaklig fordi forskere fortsatt gir fra seg
kopirettigheter til tidsskrifter som så tjener store penger
på å selge tilgangen til denne informasjonen. I bytte får
forskerne meritt og prestisje.
Brukere av offentlige tjenester og yrkesutövere, både i
helsetjenesten og i mange andre sektorer, blir skadelidende
fordi nyttig kunnskap ikke når fram til praksisfeltet.
I Mana, 2007:2, skriver Babak Rahimi att Open Access förvisso
är ett steg i rätt riktning men att det har sina brister. Framförallt
är det ett problem att det endast handlar om publicering och
copyright, inte om patenträtten och hur den påverkar fri tillgång
till mediciner.
Sambanden copyright-patenträtt är något vi också borde
intressera oss mera för (tycker jag)

Först finansierar samhället forskningen, inklusive forskarnas
löner. Sedan presenterar forskarna forskningsresultaten i artiklar
som de ger bort gratis, med kopieringsrättighet och allt, till de
stora förlagen och tidskriftsägarna. Artiklarna granskas av andra
forskare (peer review) också det ett gratisarbete och en gåva
till tidskriftsägarna. När dessa väl publicerat
artiklarna (på papper eller på internet)
Elib-avtalet verkar vara Elib-avtal och biblioteksersättning
säljer de tillgången till dem (rätten att läsa
ett koncentrat av det
dem) tillbaka till forskarsamhället, fast via
Det har funnits Open Access-tidskrifter sedan
värsta inom upphovs- och 1980-talet, och 2001 samlades en grupp Open
biblioteken.
Det är biblioteken som betalar, och
Access-aktivister i Budapest och formulerade ett
kopieringsrätten
biblioteken betalar dyrt. Mellan 1985 och
’Open Access initiativ’.
2005 ökade tidskriftspriserna med i snitt
Samtidigt började svenska bibliotek skriva på
150 procent. Det gorde inte biblioteksbudgeterna. Biblioteken
Elib-avtal.
tvingas använda en allt större del av budgeten till tidskrifter.
Elib-avtalet verkar vara ett koncentrat av det värsta inom
Bokinköpen blir lidande och, skriver Darnton, det har också
upphovs- och kopieringsrätten. I Elib-avtalet avsäger sig
fått konsekvenser för bokutgivningen: Förlagen vågar inte ge ut
biblioteken sin exemplar- och utlåningsrätt i utbyte mot en
’smala’ böcker (till exempel om afrikansk och latinamerikansk
icke-konsumerbar upphovsrätt som förvaltas av distributören,
historia) utan satsar istället på säkra kort som kokböcker.
Elib. Enligt avtalet är det Elib som hanterar ersättningen till
Omkring 2005 var måttet rågat, och allt fler krävde att
författare och förläggare för utlån av eböcker/ljudböcker.
forskningsresultaten ska vara offentligt tillgängliga, fritt
Distributören har all makt, inklusive censurmakt, och
och öppet för alla att ta del av. På IFLA-mötet i Oslo 2005
kan dessutom glädja sig över något som mest liknar en
fick Elsevier en utskällning, och det hjälpte inte att Elsevier,
monopolställning på en skattefinansierad ebok-marknad.
som blivit rika på samhällsfinansierat gratisarbete, försökte
2010 kom en upphovsrättsutredning (Avtalad upphovsrätt
framställa sig som den stora välgöraren som skänker bort böcker
SOU 2010:24). Svensk Biblioteksförening har remiss-svarat på
till fattiga bibliotek.
den, och Biblioteksbladet har gjort en kort sammanfattning av
svaret:

Open access
Istället framstod Open Access, fri tillgänglighet, som det
goda botemedlet mot tidskriftseländet. För med Open Access
kan också fattiga bibliotek, länder och forskare, få tillgång
till forskningsresultaten och behöver inte vara beroende av
Elseviers välgörenhet.
Idag verkar alla vara för Open Access, och till och med EUkommissionen har ett Open Access-projekt på gång. Det började
2007 och ska pågå till 2013.
Samtidigt, när jag läser Darntons artikel från 2010 verkar det
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Man [Biblioteksföreningen] framhåller också att det i
längden inte är möjligt att behålla dagens ordning med
olika system för olika material, dvs biblioteksersättning för
böcker, ett annat system för film och musik samt separata
lösningar för e-böcker respektive digitalt material. (BBL
2010:8)
Den 2. februari 2011 har Dalarnas Tidningar en debattartikel
undertecknad av representanter för Svensk Biblioteksförening,
de nordiska biblioteksföreningarnas upphovsrättskommitté och
den europeiska biblioteksföreningen Eblida.
Överskriften är Fri tillgång till information hotas och
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författarna, inte få ett öre.
Skulle de gå med på det?
Det andra scenariot är att staten betalar enligt ebokdistributörernas regler, och för att systemet ska bli enhetligt,
ingår ett ’Elib’-avtal som omfattar allt biblioteksmaterial.
Förutom helt extrema kostnader skulle det innebära att
biblioteken förlorar sin exemplar- och utlåningsrätt också för
tryckta böcker.
Skulle biblioteken/biblioteksföreningarna gå med på det, bara
staten betalar?
Eller har biblioteksföreningarna någon smart tredje-vägenlösning som de glömt bort att nämna i sina remiss-svar och
debattartiklar?

Teknologi, makt och moral
I bis 2010:4 skriver Tobias W. att det är extremt enkelt att ändra
på allt material som är tillgängligt på internet, och barnsligt
enkelt att bearbeta och sprida andras information.
Detta gäller också för bis-artiklar så snart de hamnar på
internet, men så länge de är kvar i den tryckta bis-utgåvan, är de
att räkna som avslutade och oåtkomliga för ändringar.
Jag tolkar detta som en generell utsaga, giltig för allt tryckt/
icke-digitaliserat material, och håller inte med.
Bibeln är väl ett klassiskt exempel på en bok som har ändrats
och bearbetats så mycket och så länge att det är rätt svårt att
komma fram till hur den har bearbetats och av vem. (Fast många
jobbar med och intresserar sig för just den frågan)
Väinö Linna fick sin Okänd soldat omarbetad till en
krigsförhärligande roman av ett västtyskt förlag och översättare.
Definitivt mot författaren-upphovspersonens vetande och vilja.
Simone de Beauvoirs bok Det andra könet kom ut i stympade
utgåvor på norska och svenska förlag. Möjligens med
Malmö stadsbibliotek. Foto: Anders Ericson
författaren-upphovspersonens medgivande. I mitt perspektiv
handlar det likväl om svek och bedrägeri, mot texten och mot
läsarna.
innehållet är snarlikt Biblioteksföreningens svar på SOU 2010:
Jag snackar inte juridik, jag snackar politik.
24 och kan sammanfattas:
Att bearbeta, ändra, förfalska, förbättra ... en text, handlar inte
Det måste skapas ett enhetligt system för alla bibliotekslån,
om teknologi utan om makt och moral. Vem har makt att ändra,
oavsett om det handlar om digitalt eller tryckt material.
och ska man ändra hur som helst bara för att man har makt och
möjlighet att göra det?
Man nämner inte Elib-avtalet men väl
Sverige har nyss avskaffat filmcensuren. I Norge
Att bearbeta,
biblioteksersättningen: att den betalas av staten och
gjorde filmcensuren sig beryktad genom ett totalförbud
utgår med 1 krona och 32 öre för utlån av varje
ändra, förfalska, av Monty Python-filmen Life of Brian. Fast oftast nöjer
svenskt verk i original. Man framhåller också att
sig censuren med att klippa lite, och att klippa diskret.
förbättra
biblioteken fritt kan låna ut alla tryckta böcker man
Det ska helst inte märkas att och hur saxen har varit
... en text,
köper in, men att utlån av e-böcker är omgärdat av
framme och ändrat i filmen.
avtal och affärsmodeller och att:
handlar inte om
Filmmakaren Bredo Greve satte ihop en film av
censurerade
filmer, markerade censurklippen med
teknologi utan
Biblioteken kan bara köpa in de e-bokstitlar
svarta rutor, och la på en speakerröst som berättade vad
om makt och
som förlagen godkänt för utlåning, eftersom
det är vi inte får se. Det blev en intressant film.
biblioteken inte har samma utlåningsrätt för emoral
I Sverige har filmmakare protesterat mot att deras
böcker som för tryckta böcker.
filmer skulle tryfferas med reklam, och tack vare
den ideella upphovsrätten lyckades de också stoppa
Dessutom, och inte minst: Biblioteken måste själva betala för
reklamen.
varje e-boksutlån och det till en kostnad av omkring 20 kronor
Kort innan Mubarak avgick som Egyptens president, deltog
per lån.
han i ett toppmöte med andra statschefer. Den regimtrogna
Det är tydligt att biblioteken/biblioteksföreningarna vill skicka
pressen manipulerade bilderna från mötet så det såg ut som
räkningen till staten, men den obesvarade frågan är: Enligt vilka
om Mubarak alltid gick i täten och var gruppens ledare. Andra
regler ska staten betala? Enligt ebok-distributörernas regler eller
politiker, som Trotski, har åkt helt ut ur bilden.
enligt biblioteksersättningen?
Hur ska vi då tolka det här? Som manipulation,
Om vi tar det sista först, så skulle det innebära att Elib i stället
historieförfalskning, eller helt enkelt som kreativa bearbetningar,
för 20 kronor för varje och alla utlån, skulle få 1 krona och 32
nu när verktygen fanns och det var möjligt att göra det.
öre för varje utlån av en svensk bok = en bok skriven på svenska
De ovälkomna kreativa bearbetningarna mina texter
eller av en författare bosatt i Sverige.
(mig veterligt) har utsatts för är av det banalare slaget, typ
Pengarna skulle dessutom gå enbart till författaren/
’stadsbibliotek’ ändrat till ’statsbibliotek’. Inte som skrivfel
upphovspersonen. Elib och förlagen skulle, liksom de utländska
utan som rättelse, eftersom det inte finns några stadsbibliotek i
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Norge, men väl en stat. Ungefär som när EU-kommissionen tror
att svenska folkbibliotek ägs av staten och att det är därför staten
betalar ut biblioteksersättning.

Creative Commons, Svensk Biblioteksförening,
Världsbiblioteket och BiS
Världsbiblioteket och BiS har inte bara anslutit sig till en CClicens som inte skiljer på kommersiellt och icke-kommersiellt.
Världsbiblioteket och BiS är också medlemmar i en förening,
Svensk Biblioteksförening, som tycker det är hipp som happ
om biblioteken drivs i offentlig regi eller läggs ut på privat
entrepenad. Som inte tycker att offentlighetsprincipen och
meddelarfriheten är värda att försvara, och som därför har
deklarerat sig ’driftsformsneutralt’. (snabbt och kreativt ändrar
jag här ’driftsformsneutralitet’ till ’principiell ansvarslöshet’)

Grattis Lena
till IBBY:s
Gulliverpris!

Två frågor
Det här är sånt som väcker många frågor, men jag begränsar mig
här till två:
Hur ser BiS och Världsbiblioteket på förhållandet bibliotek
och upphovsrätt?
Hur definierar BiS och Världsbiblioteket en allmänning?
Det bästa exemplet jag känner till på en (socialt-politiskt)
skapad allmänning, är den demokratiska offentliga sektorn, vari
ingår offentliga bibliotek. I sina allra bästa stunder har den levt
upp till målsättningen: Åt envar efter behov, från envar efter
förmåga. Det har den kunnat göra tack vare att det har funnits
en allmän acceptans för att det kan och bör finnas verksamheter
som inte är kommersiella, och allmäningar som styrs enligt
andra regler än de marknadsekonomiska.
Också vad gäller upphovsrätten har reglerna varit speciella
för bibliotek och annann icke-kommersiell verksamhet.
Bibliotekens exemplarrätt och utlåningsrätt har respekterats,
liksom en begränsad och icke-kommersiell kopieringsrätt.
Allmänningens regler har varit annorlunda, men inom
allmänningen har de varit ensartade och lika för alla.
Creative Commons har ingenting av detta. Creative Commons
har en uppsjö av olika licenser som man nästan behöver juridisk
hjälp för att navigera mellan. Vilket är logiskt, eftersom Creative
Commons är ett försök att lösa politiska frågor juridiskt.
Men Creative Commons är inte en allmänning.
Hur tänker ni andra om detta, undrar jag, och vill också gärna
fortsätta diskussionen.
Göteborg, 15. mars 2011

”Lena Lundgren har i åtskilliga decennier personifierat den svenska barnbiblioteksutvecklingen. Med en aldrig sinande kraft, präglad av
entusiasm, envishet och en sällsynt känsla för
kvalitet, har hon bidragit till att öka kunskapen
om barn- och ungdomslitteratur i stora förmedlargrupper under lång tid.
Lena Lundgren har uträttat imponerande
mycket. Hon har bland annat undersökt hur
barn frågar på biblioteket, hur Barnkonventionen kan omsättas i praktiskt biblioteksarbete.
Vi har henne att tacka för att barnämnesorden
utvecklats och att Svenska barnboksinstitutets
Bokprovning finns.
Lena Lundgrens engagemang för barnlitteratur
och barns läsning har också sträckt sig utanför
Sveriges gränser.Hennes livsverk präglas av
dådkraft, sardonisk humor, stabilitet, pålitlighet, integritet och intelligens. Lena Lundgren
är en utomordentligt värdig mottagare av årets
Gulliverpris.
Priset är instiftat av IBBY Sverige (Internationel Board on Books for Young People) och
har delats ut sedan 1969. Det går till någon
som genom sin verksamhet bidragit till att öka
förståelsen för barn- och ungdomsboken!
Ur prismotiveringen.
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BiS skall arbeta för ökad tillgänglighet
och öppenhet
Johanna Dalmalm svarar Siv Wold-Karlsen om BiS och Creative Commons

U

nder BiS årsmöte 12 mars behandlades
principen om CC-publicering och
årsmötet bestämde att inte ändra på det
tidigare beslutet. Det fanns inget motstånd mot
den nuvarande principen, dvs att bis-artiklar ska
publiceras i Globalarkivet under Creative Commonslicensen Erkännande-Dela Lika. Här vill jag
skriva något om hur jag ser på beslutet utifrån den
pågående diskussionen.
CC-licenser har sina begränsningar som
motståndsverktyg mot inhägnande av information,
visst. Det krävs en mängd andra strategier för
motstånd också. Men det ena behöver ju inte
utesluta det andra. CC-licenser är i sig förstås inte
en allmänning, som Siv Wold Karlsen också skriver,
men kan däremot helt klart ses som verktyg för
strävanden för öppenhet och för utvidgande av inf
ormationsallmänningar. CC-licenser som utesluter
kommersiella aktörer är mindre öppna eftersom
de inte behandlar alla användare lika, alltså är de
mindre av allmänningar.
Frågan om hur BiS definierar allmänningar ser
jag som mindre intressant än hur BiS ser på
allmänningar, för definitionen är mig veterligen inte
omstridd. Det kanske är fel och då får vi återkomma
till det.
BiS har varit väldigt tydliga i sin syn på sådant som
biblioteksentreprenader, offentlighetsprincipen,
upphovsrätt och gratisprinciper. Några exempel:
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BiS sammanställning av bibliotek med alternativa
driftsformer från 2007 och inlägget av Lena
Lundgren 2011-03-09 på BiS-bloggen, samt BiS
program: http://www.foreningenbis.org/prog.html och
remissvaret om Kommerskollegiums remisshandling
”Svenskt bud i GATS- förhandlingarna” http:

//www.foreningenbis.org/Gats/gatsbis.html. Allt detta
hänger givetvis ihop med hur man ser på allmänningar.
Jag är säker på att det går att hitta fler exempel. Men
kanske kan BiS ändå vara ännu tydligare? Jag skulle
gärna se förslag på hur.
Siv WK skriver om att ändringar av verk handlar om
makt och moral, inte teknologi. Jag håller delvis med,
men vill tillägga att eftersom teknologin nu gör det
mycket enklare att göra ändringar, ställs dessa frågor
på sin spets. Men all kreativitet tar sin utgångspunkt i
någonting redan skapat, verk uppstår aldrig ur tomma
intet. Det finns regler och normer för hur man bör citera
och på olika sätt använda all information, också CCmaterial. Någonstans kan jag därför tycka att man måste
vara lite pragmatisk (utan att därför bli naiv) och lita till
att dessa fungerar. När de inte gör det måste det upp till
ytan. BiS ställningstagande tycker jag är pragmatiskt och
progressivt – man är medveten om riskerna men ser att
fördelarna överväger.
Jag ser det som en viktig del i BiS arbete att fortsätta
verka för ökad tillgänglighet och öppenhet på många
olika plan och med många olika medel, däribland genom
CC-licenser.
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Masizame lever!

B

ilderna från Masizame väcker en del känslor. Masizame lever! Jag var lite tveksam när BiS ångade på mot nya mål. Tyckte att vi
svek. Men våra ömma omsorger och vår vakande hand behövdes inte i all evighet. Det är väl så det bör vara. Den där klämmande och
ständigt läckande biståndskorsetten som ibland verkar svår att ta av är nog inget att rekommendera.

Wilson Soci ser lite äldre ut på bilderna. Tyngre. Det är för att sjutton år gått sen sist. Nitton år sen han, och Thando, den andre eldsjälen, klev
av färjan på Läsö en sommardag 92 för att delta i BiS sommarläger. Där började vårt sydafrikaengagemang. Jag uppfattade honom då som en
mycket vänlig och trevlig man. Senare, i sitt hem i Lingelihle, när han berättade om apartheidtiden, anade jag under ytan en tuffare Wilson.
Först då kom verkligheten ikapp mig, och jag tänkte: hur fan orkade dom?! Men dom orkade. Och dom har orkat fortsätta leva sin dröm
om Masizame. Drömmen att vara en samlande kraft och en lysande stjärna i det tämligen tröstlösa townshipet. Då, 1994 när vi kom åkande
över velden och hamnade på Lingelihles dammiga sandvägar så reste sig Masizame kaxigt och nybyggt över den sjabbiga omgivningen, och
därinne väntade alla männen. Vi undrade lite var kvinnorna fanns? På dom här bilderna ser jag en kvinna som för mig ser väldigt sydafrikansk
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Nu som kommunalt filialbibliotek för Lingelihle, Cradock

Nomsa Liwani och Wilson Soci är två veteraner i Masizame

ut. Jag känner henne inte, men jag hoppas att hon har haft kraft
att sätta sprutt på barnbiblioteket. Då, den gången, var det en
övervikt av vuxna män och påtaglig brist på barn i biblioteket.
Dom här nya bildernas folktomhet bekymrar. Jag skulle vilja
se bilder med barn i bibblan! Inte bara Lingelihles barn, utan
Sydafrikas alla barn behöver en plats som dom kan känna
som sin. Ett ställe med böcker, berättelser och kunskaper. Jag
hoppas tomheten bedrar! Jag hoppas hela Masizame lever!

Ulf Larson
Wilson Soci 1994
bis #1 2011
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Om att skjuta mygg med bössa

eller om Lena och Kerstin på Bibliotek Na
Kjell Arwe Rydén
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acka Forum

En rapsodisk sammanfattning av den enda
offentliga debatten om upphandlingen av
driften av folkbiblioteken i Nacka.

T

obias Nässén (M) sa sig vara mycket nöjd med biblioteken
under debatten om beslutet att upphandla driften av biblioteken
i Nacka under 2011. Han visade en lätt irritation över att
kritikerna av beslutet var så upptagna av driftsformen när det framför
allt handlar om att göra någonting bra ännu bättre.
Förhoppningen hos Alliansens bibliotekskramare är att själva
upphandlingsformen, som ska ske i dialogform, ska ha ett värde i sig
själv. Processen skall vaska fram de bäst lämpade att drifta de sex
folkbiblioteken i Nacka. Och upphandlingsunderlaget kommer till och
med att innehålla krav på samarbete biblioteken emellan.
Som om det behövs avtal om att öppna en dörr som behöver
öppnas sa Jan Ristarp(författarförbundet) som dessutom betonade
vikten av professionalitet hos personalen. Vilka är mest lämpade
att driva bibliotek om inte de som är utbildade för det? Svenskt
folkbiblioteksväsen är per definition ett bibliotek tätt sammanfogat i
ett nätverk. Det har aldrig behövts avtal om samverkan påpekade Jan
Ristarp.

L

ena Lundgren (BiS) berättade bl.a. om Valfrid Palmgren
(konservativ). En av pionjärerna i svenskt folkbiblioteksväsen
som pläderade för offentligt drivna folkbibliotek. Tobias
Nässén framförde då att Lena Lundgren står till vänster i debatten!
Tobias Nässén har inte tagit ställning för någon särskild driftsform.
Det kan visa sig att kommunen själv går triumferande ur processen
och får drifta ett eller annat bibliotek. Det är det ingen som vet på
förhand försäkrade han.
Moderator Agneta ville att panelen skulle diskutera begreppet
kvalité. ”Det handlar inte om huven som går in. Det handlar om vad de
har i huvet när dom går ut”
Nu ska vi gå vidare och utveckla folkbiblioteken. ”Kulturlyftet” har
lett till utökade öppettider, fler besökare och fler lån. Men nu måste vi
gå vidare och höja kvalitén sa Tobias.

G

öran Hägg sa – ”Laga den inte om den inte är trasig” Och
- Det är som ett feodalväsen som när Magnus de la Gardie fick
Postverket i förläning. Posten kom inte fram men Magnus de
la Gardie lyfte inkomster från sina gårdar . – Privatiseringskannibalis
m tyckte Göran.

Varför undrade också Svante Weyler (förläggare)
– Att säga ännu högre kvalitet är bara en tom fras. Vem kan säga
emot? Du måste kunna definiera ett problem på ett konkret sätt. Alla
håller med om att bibliotek ska utvecklas och bli bättre, men om du
inte konkretiserar och förklarar vad som är problemet blir det svårt att
inte misstänka att du är ute efter just driftsformen. Du måste övertyga
oss att så inte är fallet. Vi är inte naiva. – Det tar kort tid att bygga ner
det som byggts upp under snart hundra år. Varför skapa en marknad
där den inte finns?
Och så slutligen till mina kollegor Lena och Kerstin som
pensionerades vid årsskiftet.
Lena och Kerstin har arbetat som bibliotekarier i Nacka sedan
sjuttiotalet. Lena som barnbibliotekarie och Kerstin med ansvar för
tillgänglighetsfrågor för äldre och funktionshindrade. Två i raden
av fem tjänster som inte återbesatts under 2010 på bibliotek Nacka
Forum.
Tobias Nässén sa sig vara stolt över dom kommunala biblioteken
men som förbättringsområde, pressad av Svante Weyler att
konkretisera sig, angav han just ”bättre stöd till ungas språkutveckling
och bättre stöd till människor med funktionshinder.”
Om Tobias Nässén, eller personalstrategerna i kommunen nu tillåter
oss på bibliotek Nacka Forum att anställa två nya unga entusiastiska
medarbetare, kanske till och med utbildade bibliotekarier, istället
för de som pensionerats så slipper politiken skjuta mygg med
upphandlingsbössan och tusen och åter tusen nackabor slipper
upplevelsen av att de gemensamt finansierade biblioteken tas ifrån
dem.

Kjell Arwe Rydén arbetar på Bibliotek Nacka Forum

Antal biblioteksbesök per årsarbetare är i stockholmsregionen 19 000. Motsvarande
siffra för Bibliotek Nacka Forum är 74 500.
Filmer från debatten finns på YouTube och via
http://biblioteknacka.blogs.com/
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Nacka och vidare
Lång och envis kamp väntar
Jonas Aghed

D

ebatten på Nacka Forums bibliotek den 12 mars om
intressenter. Det var bara det att han gav samma svar varje gång:
upphandlingen av biblioteken i Nacka gav inget nytt. En
man kan inte vara säker på att de inte blir bättre med privat drift
moderator, sex stycken i panelen och runt 70 åhörare.
och därför måste den driftsformen ges chansen att få hävda sig.
Moderatorn, alla åhörare som uttryckte någon åsikt och fem av
”Rättvise”-varianten, alltså. Som om privata driftsformer på något
paneldeltagarna var emot upphandlingen, den ende för var den
sätt är missgynnade i samhället; som om det vimlar av små gulliga
sjätte paneldeltagaren, representanten för den politiska majoriteten i
personalkooperativ därute som bara väntar på att få slippa ur
Nacka, vice ordföranden i Nackas kulturnämnd, Tobias Nässén. Han
kommunens eller statens grepp så att de kan ge alla biblioteksbesökare
var pinsamt ensam om sina åsikter men det var knappast synd om
den service som hittills förnekats dem.
honom. Hade Nackas politiska majoritet brytt sig mer om vad Nackas
Jag raljerar, men det är svårt att låta bli. Tobias Nässén framstod som
biblioteksanvändare tycker hade den nog propsat på att få ha fler
en typisk, god representant för en blind och döv ideologi.
representanter i panelen.
En vettig funktion fyllde debatten ändå: den gav de närvarande
Kris
tillfälle att studera hur en företrädare för kapitalismen kan tillämpa
en formulärmässigt simpel retorik för att domptera sin opposition.
De vanligaste retoriska varianterna i det här sammanhanget är väl
”Kapitalismen” låter kanske klyschigt, men om man riggar en
annars ”kris”-varianten, som går ut på att man målar upp en bild av
offentlig verksamhet för utnyttjande och övertagande av privata
den offentliga verksamheten som stadd i hastig och oåterkallelig
aktörer är det kapitalismen man arbetar för och inget annat. (Enligt
försämring och ställer fram privat företagsamhet som enda möjliga
1993 års upplaga av NE är ”kapitalism” ”gängse benämning på ett
räddningen, samt ”modernitets”-varianten, som går ut på att man
ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig
först med mer eller mindre darr på rösten bedyrar sin respekt för hur
i privat ägo och där produktionens inriktning och omfång regleras av
verksamheten skötts hittills – många är de borgerliga politiker på
marknadsmekanismer”.)
senare år som förklarat sin kärlek för både Per Albins och Erlanders
Sålunda valde Tobias Nässén att först gå in för att säga så mycket
folkhemsidéer –, men sedan förklarar att tiderna har förändrats och
gott han kunde om hur viktiga biblioteken är och hur
att nya krav kräver nya lösningar. Som råkar vara
...nya krav kräver privata.
väl de i allmänhet och Nackas bibliotek i synnerhet
fungerar och yada yada. Varefter han förklarade att
nya lösningar. Som Alla de ovan nämnda retoriska varianterna går
det enda han och den politiska majoriteten vill är
råkar vara privata. att kombinera. Ett exempel med de senast två
att tillåta alternativa driftsformer och självklart ska
nämnda hopflätade hittar vi i Stockholmscenterns
inte kvaliteten påverkas och yada yada. Som om inte
oreranden, på sin hemsida, om hur den vill ”skaka
kvaliteten påverkats (till det sämre) på senare år inom
liv i biblioteken” genom att ”överlåta driften till personalgrupper
sjukvården, äldrevården, skolan, på dagisen, hos SJ, på apoteken och
– som gjorts med Dieselverkstadens bibliotek i Nacka – eller till
så vidare, av de nya, alternativa, dvs. privata driftsformerna. ”Läser
privata företag och organisationer”, eller genom sin vice ordförande
inte herr Nässén tidningarna eller ser på nyheterna på tv?” fick man
Helen Törnqvist, som i Svenska Dagbladet bland annat menar att
lust att fråga. Eller skrika. Men när någon i publiken faktiskt pekade
”biblioteken inte håller måttet” och att det är ”bättre att bokälskande
på skillnaden mellan den borgerliga retoriken och verkligheten ville
entreprenörer får förutsättningar att utveckla biblioteken så att de blir
inte Nässén svara.
mer spännande, inspirerande och attraktiva för fler”.
Däremot svarade han varje gång folk ville veta exakt hur
Det är svårt att inte bli cynisk, eller att inte kraxa som en olyckskorp,
biblioteken i Nacka skulle kunna bli bättre om de drevs av privata
över vad som händer och hotar att hända med de offentliga biblioteken
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i Sverige. På Biblist försökte Lars Aronsson lugna oroliga kollegor i en
diskussion om Nacka, genom att hävda att giriga kapitalister inte är så
intresserade av våra folkbibliotek, eftersom det finns för lite att casha
in på i deras verksamhet. Man kan hoppas att han har rätt, men tyvärr
är det ganska lätt att hitta skäl till att tro att han är obefogat lugn.
Politikernas motiv för att vilja införa privat drift av biblioteken
är det inte svårt att spekulera över. De är naturligtvis desamma
som ligger bakom införandet av privat drift av alla andra
offentliga verksamheter. Dels de principiella, ideologiska: går det
överhuvudtaget att privatisera någonting så ska man privatisera.
Dels de ekonomiska: hittar man privata intressenter som är villiga
att ta över driften till en lägre kostnad än förut ökar det möjligheten
att genomföra skattesänkningar eller budgetnedskärningar, och
dessutom får man någon att skjuta över skulden på i händelse av att
medborgarna klagar över försämrad service.

Privata intressenters motiv
Eventuella privata intressenters motiv är inte heller svåra att tänka sig.
De kan handla om kortsiktig ekonomisk vinst: liksom för skolorna
och dagisen finns möjligheter att dra ner på personal, ersätta utbildad
personal med mindre utbildad sådan, se till att personalen får mindre
kvalificerade och tidskrävande arbetsuppgifter, och utforma själva
biblioteken så att de blir mindre personalkrävande. Motiven kan också
vara långsiktiga och handla om att skaffa sig övertag på en tjänsteeller varumarknad. Biblioteken erbjuder gratis service och medier och
konkurrerar därmed med företag som säljer service och medier. En
del av dessa företag kan genom att ta över driften av biblioteken och
förändra deras innehåll starta en process som gynnar dem oavsett vad
den får för följder, s.a.s. Om bibliotekens användare accepterar att
servicen och medierna anpassas efter vad företagen har i sitt sortiment
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är det en vinst för företagen. Om bibliotekens användare å andra sidan
reagerar på förändringarna med att sluta använda biblioteken för att
de förlorat det som gjorde dem unika, kan företagen se även detta
som en vinst, om användarna fyller sitt behov av den service och de
medier som biblioteken erbjöd genom att börja betala för dem, inte via
skattsedeln utan från plånboken. Detta senare bygger naturligtvis på
att politikerna inte återtar biblioteken i offentlig drift, utan väljer att
lägga ner dem.
Hur arbetar vi för att de offentliga biblioteken ska fortsätta drivas
offentligt och inte ”marknadsanpassa” sitt innehåll? Det är ett arbete
som kräver en ganska fantastisk smidighet, eftersom privatiseringsfundamentalisterna jobbar med många olika metoder och strategier.
Det är svårt att tala för bibliotekspersonalernas i Nacka räkning,
men jag hoppas de försöker att inte bli till instrument för politikerna.
Bemästrar rädslan att förlora sina jobb, den rädsla politikerna hoppas
ska driva dem att bilda kooperativ och lägga anbud på biblioteken.
Skulle de å andra sidan känna en lockelse att ”bilda eget” får de
gärna för min del bemästra den också. Istället avvakta och se om
det kommer några ”externa” anbud i upphandlingen. Kommer det
inga kanske politikerna inser att de har gått för fort fram och backar,
vem vet? Lars Aronsson får gärna ha rätt. Men förmodligen bidar då
”förnyarna” bara sin tid i väntan på ett bättre tillfälle.
Jag tror vi får ställa in oss på en lång och envis kamp framöver.
Fotnot: Hela debatten på Nacka Forums bibliotek finns upplagd
på YouTube. Man hittar den om man till exempel söker på ”debatt
bibliotek nacka”. Den som vill ta del av Stockholmscenterns muntert
kallhamrade syn på bibliotek kan förslagsvis gå till
http://www.stockholmscentern.se/sidor/riv-gransen-mellan-kulturoch-kommers.aspx eller http://helentornqvist.blogspot.com/2011/03/
bibliotek-kan-bli-mer-kundnyttiga.html.
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”Jag har lagt fram förslag om bokbussar”
Intervju med Kurdistans kulturminister Kawa Mahmoud Shakir
Balsam Karam

Två kartor av staden Erbil, en från 1944 och en nutida. Collage av Balsam Karam
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örsta gången jag besöker staden Erbil i sydvästra

-

Religionen och språket som hörde till varje institut

Kurdistan har våren redan slagit till. Februariluften

fungerade som kulturella identitetskort som visade

dallrar till ibland och om eftermiddagarna dröjer solen

på individers härkomst; om någon var syrian eller

bakom de låga elledningarna, värmer taken och vattenbehållarna

kanske kurd från Iran. Inuti varje sådant kort fanns

och slår mot husväggarna i gult och rosa. I trädgården som

därutöver lokala identitetskort som synliggjorde de

omringar kultur- och ungdomsministern Kawa Mahmoud

olika dialekterna och varje områdes specifika historia.

Shakirs arbetsplats är träden närapå fullvuxna och står lutade

Genom kulturella yttringar kunde alltså ett folk utan

mot den stenmur som gömmer platsen från gatan. Han har ett

erkänd nationell identitet fortfarande identifiera och

par timmar tidigare föreslagit att vi ska ses och samtidigt som

hävda sig.

bilen saktar ner och en ung portvakt släpper in oss, läser jag
en sista gång igenom mina i all hast formulerade frågor och
funderingar. Jag vet ingenting om Kawa Mahmoud Shakir utom
att han på 1980-talet tillhörde den kurdiska motståndsgerillan
Peshmerga och att han tillträdde regeringen efter de lokala valen
i Kurdistan i juli år 2009. Han har sedan dess blivit lovordad
för sin förmåga att etablera och administrera vad som historiskt
sett har ansetts vara svåra ansvarsområden. Hur etablerar
man en enhetlig kulturpolitik i ett land som präglas av otrolig
kulturell mångfald? Hur bör man arbeta för att sprida kulturella
verksamheter
till geografiskt
svårtillgängliga
områden och hur

Hur etablerar man en enhetlig
kulturpolitik i ett land som
präglas av otrolig kulturell
mångfald?

Om litteraturen berättar Kawa Mahmoud Shakir att den som
en självklar del av Kurdistans geografi har påverkats av alla
dialekter och även av den angränsande arabiska och persiska
litteraturtraditionen. Men till skillnad från den arabiska
och persiska kan den kurdiska litteraturen inte med samma
självklarhet avgränsas, då den har använt sig av både det
arabiska och latinska alfabetet och därmed försvårat skapandet
av vad som skulle kunna kallas kurdisk nationallitteratur.
Dessutom har det kurdiska skriftspråket ständigt marginaliserats
och i exempelvis Turkiet förbjudits alltsedan den turkiska
nationens inrättande år 1923 och fram till och med 1991.
-

Det folkliga minnet är därför en väldigt viktig del utav
litteraturen, liksom den muntliga berättartraditionen i
lyrik, ordspråk och sång.

möjliggör man ett
större deltagande bland befolkningen?
Det är sådana frågor som Kawa Mahmoud Shakir främst

Han berättar att i dagens Kurdistan tar sig litteraturen alla

arbetar med och när vi dricker vår första kopp te, inleder

skepnader och finns närapå överallt; publiceringsapparaten

han samtalet med att tala om för mig att somliga åtgärder

är i full gång och i enbart Erbil finns fem förlag, däribland

bör en kulturminister helt enkelt inte ta. I Kurdistan är den

kulturdepartementets egna, dit författare kan söka sig för

kulturminister som söker etablera en enhetlig kulturpolitik fel

statliga bidrag för publicering och distribuering. Han vill dock

ute, då den i och med ett sådant försök deltar i ett vida känt och

erkänna att liksom i övriga delar av Mellanöstern domineras

strukturerat osynliggörande av landets mångfald.

publiceringarna i Kurdistan av vers och lyrik, snarare än prosa
och noveller.

Den kurdiska litteraturen

-

En del skulle till och med kunna hävda att Kurdistans

Jag frågar honom om kulturen i Kurdistan ur ett historiskt

bokmarknad är uppdelad på två: böcker som hör

perspektiv och kommer oundvikligen in på mitt eget

till författare som skriver, och böcker som hör till

intresseområde; vad har den kurdiska litteraturen präglats av

författare som skriver bra lyrik.

och hur har den utvecklats genom åren? Kawa Mahmoud Shakir
berättar att under tiden som föregick det regionala styret togs
kulturen omhand av folkliga kulturinstitut som så småningom

God kulturpolitik

kom att blandas upp med religiösa. Spridda över hela Kurdistan,

Jag frågar honom om hur han anser att god kulturpolitik torde

fungerade instituten som mötesplatser där både nya och

fungera och om den torde främja somliga kulturyttringar som

traditionella kulturutövningar var möjliga.

av marknaden anses vara svårtillgängliga eller rakt av svåra
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att sälja. När jag sitter där kan jag inte hjälpa att tänka på hur
bokbranschen i Sverige på senare år har värderat verkens
säljbarhet och hur de största bokförlagen marginaliserat lyriken
(i synnerhet vad gäller debutanter) och hur Sveriges största
bokhandelskedja Akademibokhandeln har låtit klargöra att vissa
genrer (däribland lyrik) inte kommer att finnas tillgängliga
i samtliga butiker. Kawa Mahmoud Shakir tycks fånga min
tanke och berättar att det är viktigt att tänka på kulturen som
någonting själsligt som torde hållas undan marknadskrafterna.
-

För mig är det viktigt att alltid stå på kulturens sida,
att försvara den. Det är även oerhört viktigt att arbeta
bort ideologin ur kulturpolitiken och att förstå att
kultur byggs på kunskap. Inom ramen för denna
ideologilöshet är det således också väldigt viktigt
att bjuda in till samtal om kulturpolitiken och låta så
många olika röster som möjligt påverka utgången. Jag
publicerade exempelvis vår preliminära kulturpolitiska
plan i tidningen för att skapa debatt och ta del av
kritiken. Kultur handlar för mig till stor del om
folkbildning, och jag söker forma min politik därefter.

När han talar om folkbildning kommer han in på
folkbibliotekens roll och berättar att det idag finns omkring
70 folkbibliotek i Kurdistan, däribland Statsbiblioteket i
Sulaymaniyah och Olivbiblioteket i Erbil. Biblioteken har olika
villkor och är i olika gott skick, men har alla påbörjat en länge
nödvändig digitalisering.
-

Kurdistans framtid
Med revolutionen i Egypten färskt i minnet och med påbörjade
protester i Libyen och Bahrain, kan jag inte hjälpa att undra
över Iraks framtid i allmänhet och Kurdistans i synnerhet. Jag
frågar Kawa Mahmoud Shakir om hur han anser att kulturen
i Kurdistan kommer att utveckla sig och han svarar att det
framförallt är en samhällelig fråga.
-

Hur uppmuntrar vi nya konstnärliga och kulturella
uttryck? Hur skyddar vi litteraturen från lagen? Hur
gör vi kulturen till en angelägenhet för folket och
samhället? Dessa frågor arbetar vi dagligen med
och söker finna svar på. Vårt jobb är att bana väg
och underlätta för kulturskapande; att ge kulturen
en självklar plats i samhället och att låta den stå
högt på den politiska agendan. Utöver det måste vi
ständigt påminna oss om att vi har ett ansvar gentemot
kulturen och således måste se till att skydda den från
ett fullständigt marknadsövertagande. Marknaden
kan lika lite som vi sätta agendan för god, säljbar och
önskvärd kultur, och får helt enkelt inte ta över.

Samtidigt som jag lämnar Kawa Mahmoud Shakirs kontor
den februarieftermiddagen demonstrerar flera hundra kurder i
Sulaymaniyah mot Kurdistans regionala regering och vad som
är en alltmer odemokratisk hållning från det styrande KDPpartiets sida. Regeringen kväser demonstrationerna med att
brutalt öppna eld mot demonstranterna och inom de närmaste

Vi vill att biblioteken ska vara kunskapsbärare och

dagarna har tre män skjutits till döds. Kulturen, liksom den

ha en central roll i folkbildningen. Jag har därför

samhälleliga utvecklingen i stort, har historiskt sett aldrig

lagt fram förslaget om bokbussar och hoppas på att

blomstrat under icke-demokrati. Huruvida den ska blomstra med

inom kort nå de byar och samhällen utan tillgång till

bokbussar och publicerade lyrikböcker i framtidens Kurdistan

folkbibliotek.

återstår att se.
Balsam Karam är litteraturvetare bosatt i Stockholm. Hon skrev om bibliotek i Istanbul i bis 2010:4
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Hur många böcker skall vi
trycka?
Strutsboken – en lägesrapport
BiS arbetar under 2010 och 2011 med ett projekt i de Västsahariska flyktinglägren i Algeriet.
Den svenska författarinnan Monica Zak har skrivit en bok, Pojken som levde med strutsar,
om en pojke som kommer bort från sin familj i den Västsahariska öknen och som växer upp
bland strutsar. Berättelsen är baserad på en sann berättelse. BiS ska bekosta tryckningen av
boken på arabiska i så stor upplaga som möjligt och sprida den bland de ca 25 000 barnen i
flyktinglägren. En bibliotekarie ska anställas, som kan arbeta med boken utifrån den spanska
bokbussen Bubisher. En lärarhandledning och workshopar för lärare och kvinnoföreningar
ingår också i projektet.
Insamlingen pågår för fullt och har hittills inbringat ca 130 000 kr (beräknat behov
200 000 kr)! Monica Zak planerade att resa ner till flyktinglägren i vår men på grund av det
oroliga politiska läget har resan blivit uppskjuten till i höst. Bibliotekarien är vidtalad men
har inte börjat arbeta än med anledning av Monicas uppskjutna resa. Lärarhandledningen,
som Monica har skrivit, är klar och ser mycket trevlig ut! Den är tryckt i färg i 1 000 ex och
ska transporteras ner, förhoppningsvis med en av Emmaus transporter. Under maj månad ska
vi ta ställning till hur många strutsböcker vi kan trycka upp (förhoppningsvis 4 000 – 5 000
ex) och sedan ska boken tryckas för att hinna vara på plats tills Monica reser.
Så nu går insamlingen in i ett så kallat skarpt läge! Bibliotekariens lön är garanterad av tolv
personer och är redan överförd. Lärarhandledningen är också finansierad. Men hur många
böcker har vi råd att trycka? Bidra du också till insamlingen, ju mer pengar vi får in, desto
fler böcker kan Monica dela ut till barnen! Sätt in ditt bidrag på BiS pg 33 53 16 – 6 och
märk inbetalningen Västsahara.
Läs mera om projektet på BiS hemsida www.foreningenbis.com!

Lena Lundgren

Tack!
Ett varmt tack till alla er som har bidragit till BiS Västsaharainsamling med anledning av
att jag har slutat som utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm och gått i pension!
Ca 20 000 kr har kommit in till insamlingen på detta sätt. Tack också för allt gott samarbete,
alla givande kontakter och alla roliga diskussioner genom åren!
Länge leve folkbiblioteksidén!
Lena Lundgren
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Begränsad eftersändning.

B-posttidning

Avsändare:
bis
Rosenbadsgatan 9
652 26 Karlstad

Nya BiS

Nya styrelsens ordinarie medlemmar: Andrea Hofman, Malmö; Johanna Dalmalm, Tumba; Sam Carlshamre, Malmö; Anna Hallberg, Göteborg; Tobias Willstedt, Stockholm; Lena Lundgren, Vallentuna; Mats Myrstener, Stockholm; Christian Forsell, Lund.
Suppleanter (utanför bild): Peter Björkman, Stockholm; Barbro Bolonassos, Nacka; Nick Jones, Stockholm; Lennart
Wettmark, Karlstad;
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