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Bibliotek är inte förskonade från resten av
 samhällets problem

bis 2/2012

Tanken på att föreningen BiS skulle göra ett temanummer om bibliotek och antirasism uppstod någon gång efter 

valet 2010. För oss som drömmer om ett jämlikt Sverige var det svårt att förlika sig med bilder en segerrusig Jimmie 

Åkesson från valnatten.  Ett rasistiskt parti hade tagit plats i Sveriges riksdag och hade fått en helt ny plattform till sitt 

förfogande.

Sedan dess har Ruben Östlund levererat den kontroversiella filmen Play och vår kulturminister har ätit tårta. Debatten om 

rasism verkar när jag skriver detta mer levande än någonsin i Sverige, men samtidigt kan jag undra om den inte allt för ofta 

missar målet. Det är en debatt som är levande i medierna och på kultursidorna mer än i folks vardag. Jag kan fråga mig när 

svenska befolkningen verkligen börjar reflektera över hur rasistiska strukturer skiljer på och sorterar människor som lever 

i Sverige. Även efter Sverigedemokraternas intåg kan jag uppleva att många anser att vårt land på något sätt är immunt mot 

rasismen som företeelse. Och skulle det finnas så är det alltid någon annan som är skyldig – en enskild vilseledd individ.

 

Vi har större problem än vi vill erkänna och Sveriges bibliotek är inte förskonade från resten av samhällets problem. Vår 

yrkesgrupp är vit och homogen, långt ifrån representativ för de personer som besöker våra bibliotek. Vi bör fråga oss varför 

det är så.

 

Vi stoltserar över våra mångspråkiga bestånd, men samtidigt som vi slår oss på bröstet över den där hyllan med arabiska 

böcker diskuterar vi sällan dess innehåll eller kvaliteten på böckerna som står där. Vi har sällan de kunskaperna. Och allt för 

sällan tar vi tillfället att diskutera frågan med de personer som vi förmodar skulle vara intresserade av litteraturen.

 

I den typen av urbana områdesbibliotek som jag arbetat på i större delen av min karriär – det vill säga små bibliotek i mil-

jonprogrambebyggelse befolkad av människor som slött brukar klumpas ihop som ”invandrare” – hur fungerar biblioteken 

där? Biblioteken som skall representera demokratiska värderingar och ett öppet rum – lyckas vi komma över det glapp som 

existerar mellan oss som tar halv fem-tåget hem till innerstan och de som blir kvar?
 
Det här numret blev inte en granskning av Sverigedemokraterna och deras politik. Men vi hoppas att vi ändå ställer en del 

frågor som behöver svar.

Tobias Willstedt
redaktör

Tidskriften bis behövs för att garantera en bred biblioteksdebatt i Sverige.

Se foreningenbis.com/tidskriften-bis  för mer info om hur du startar en prenumeration.

Stöd utgivningen av vår tidskrift genom ett bidrag till pg 33 53 16-6 Föreningen Bibliotek i Samhälle.

Ange “Stöd till tidskriften”.

Obs!!
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Godbitar
           från webben

bis 2/2012

Bibliotek som folkbildning
Där människor och tankar möts – bibliotek som 

folkbildning  (BTJ Förlag 2010) är ett försök att 

se bibliotek utifrån den vision , Framsyn, som 

Folkbildningsrådet då, i ett brett rådslag bland 

studieförbund och folkhögskolor tagit fram.

Nu håller man på att vidareutveckla och fördjupa 

visionen och ett förslag, Folkbildningens vägval och 

vilja, är ute på remiss , deadline  för svar 30 juni.

Tyvärr gör ju nuvarande organisation att folkbibli-

otekens naturliga förankring och rötter i folk-

bildningen skurits av. Den ovan nämnda boken 

var ett försök till återknytning, att se biblioteket i 

folkbildningsvisionens ljus. 

Men en svala gör ingen sommar. Självklart borde 

Folkbildningens vägval och vilja i princip vara en 

del av varje kommuns biblioteksplan liksom av den 

nationella bibliotekspolitik vi så ivrigt efterlyser.

Dags alltså för alla som vill se folkbibliotek som en 

del av folkbildningen och inte av marknaden eller 

upplevelseindustrin, att ta till sig remissmaterialet, 

lyfta fram det i det lokala planarbetet och givetvis 

skriva remissvar och då påtala bibliotekens själv-

klara plats i sammanhanget.

Bibliotek är att vilja, inte att sälja!
Ingrid Atlestam

 ”Relationen förläggare–författare–redaktör är kort sagt oerhört 

viktig för det färdiga resultatet. Om professionalismen börjar 

tappa tron på sin egen nödvändighet är litteraturen illa ute. ” Det 

är slutorden i Annina Rabes artikel ”Litteraturen behöver proffs” 

(SVD 6/3 2012). En naturlig fortsättning på resonemanget är 

att ta upp bibliotekets och bibliotekariens roll och då knyta an 

till Rasmus Fleischers resonemang i Boken och Biblioteket om 

bibliotekens viktiga roll när det gäller urval och offentlighet.

Dessvärre är det stor risk att biblioteken sviker sitt uppdrag 

att stå för kvalité och ett aktivt urval. Med dagens regler för 

upphandling, slentrianmässiga profilköp, tidbrist och jakt på 

höga utlåningssiffror blir bibliotekens utbud mest det som är  

lättköpt i dubbel bemärkelse. Mycket av det som ges ut bortom 

allfartsvägarna av små förlag, enskilda personer, organisationer, 

företag etc når aldrig biblioteken. För att hitta det smala, udda, 

nyskapande, annorlunda och egensinniga måste bibliotekarier 

arbeta aktivt uppsökande, rotande, letande. Ofta handlar det 

om facklitteratur, rapporter från delar av verkligheten mer i 

skymundan, ämnen som inte är så massmediala och tankar, idéer 

som ännu inte ligger i tiden.

 

Ju svårare utgivningen blir att överblicka och hålla koll på, ju mer 

tid måste man som bibliotekarie ägna åt ett aktivt uppsökande 

urvalsarbete!

Ingrid Atlestam

Hellre svårsålt än lättköpt

www.foreningenbis.com
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Riksdagsbiblioteket får kritik

Det är Petter Larsson i Aftonbladet som uppmärksammar att Riksdagsbiblioteket gallrar 

sju av sina tolv fackliga tidningar, däribland Kommunalarbetaren, Byggnadsarbetaren och 

Dagens Arbete (som bl.a. representerar Metall och Grafikerna), liksom tidskrifter som 

Arbetarskydd, Arbetsliv, Lärarnas Tidning, Skolvärlden och Hyresgästföreningens Hem & 

Hyra.

Själv jobbade jag på Riksdagsbiblioteket i början av 1990-talet. Under det år jag arbetade 

där besöktes biblioteket bara av två säger två riksdagsledamöter, det var Ian Wachtmeister 

och Bert Karlsson – och dom hade gått fel. Så biblioteket kanske inte är så alldeles nöd-

vändigt, eller? Åtminstone från ledamöternas sida?

Och det mesta finns ju för övrigt ändå på nätet.

Mats Myrstener

Inför en ny statlig 

biblioteksskatt. Precis som man 

gjorde i England och USA på 1800-talet. 

Pengarna ska öronmärkas och bara delas ut till 

kommuner som är beredda att anställa mer per-

sonal på biblioteken, 

köpa smalare och mer 

mångsidig litteratur och 

inte bestsellers, satsa på 

mångspråkighet och mång-

kultur, och aktivt diskutera 

begrepp som folkbildning, 

utbildning, och ökad kun-

skap i att läsa svårare och 

mer komplicerade litterära 

texter, inte minst litterära 

klassiker, historia och 

humaniora.

 

Pengarna bör inte förvaltas av Kulturministern utan av Kungliga biblioteket och 

länsbiblioteken. Bidragen och verksamheten ska kontinuerligt utvärderas, och 

resultaten offentliggöras och dokumenteras av ansvarig myndighet.

Mats Myrstener

Radikalt förslag: 

Inför  biblioteksskatt!

Inför 1 maj

Jag älskar offentliga sektorn

KK MVC

BB BVC

lekis dagis fritis

bibbla bamba bad

liksom snuten

och akuten

tandvård hälsovård miljövård

hemtjänst färdtjänst räddningstjänst

lummiga parker

och kommunala marker

omsorg råd tillsyn

stöd vård insyn

anstånd tillstånd bistånd

anspråk hemspråk kanslispråk

elevstöd handikappstöd kulturstöd

skola museum bibliotek

fritidsgård allmännytta parklek

arbetsförmedling flyktingsluss

spårvagn tåg buss

hovrätt tingsrätt konsumenträtt

statyer cykelbanor nämndprotokoll

allt under demokratisk kontroll

- min älskade vart tog du vägen?

Publicerat i Vi mänskor 4,1994 och i 

Vardagsbiblioteket – det mångfaldiga projektet 1996

ps april 2012

Min älskade är såld, bortslumpad

som medborgare är jag helt dumpad

nöjd kund och entreprenör

jobba på, inte hamna utanför

Tänk positivt, gilla läget, tyst

skeden i vacker hand, säg inte ett knyst

Nu är detta mest blått

ett växande demokratiskt underskott

utförsäljning, vinstmarginaler och riskkapitalbolag

tillit, trygghet har blivit till smygande obehag

Inget gnäll, åk räntekarusell

konkurrensen, avansen, Alliansen

alla ska me, i fas tre

utvisning, avspisning

medellös, papperslös

överbeläggning, nedläggning, lägg dig inte i

skyll dig själv, skit i andra

bara dig själv kan du klandra

………men nu kamrater

måste det börja dåna uti rättens krater!

Ingrid Atlestam

Bild: Bibliotekarie demonstrerar Occupy Wall Street 2011

Bild: 1 maj Malmö 2012 

Foto: Eleonor Pavlov
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Inledning

Jag använder mig i denna diskussion av en situation som ut-

spelade sig i skolans värld men samtidigt i ett lokalt och globalt 

samhälle, och menar att det som hände där och då även är relevant 

för folkbiblioteket. Folkbiblioteket måste vara medvetet om hur dess 

gränsdragningar bidrar till att rama in och rama ut det folk som 

folkbiblioteket finns till för. Gränsdragningarna skapas och om-

skapas i vardagens praktiker, ofta på mycket subtila och svårlästa 

sätt, vilket inte innebär att konsekvenserna för en drabbad blir 

mindre kännbara. Jag tycker också att den händelse som jag låter 

min text kretsa kring väl visar hur frågor om rasism och demokrati 

måste få förbli svåra, komplicerade och oavslutade. Händelsen känns 

dessutom viktig för mig personligen då jag upplevde frågorna den 

väckte som så krävande. 

 

Jag hade under 2001 lyckan att lära känna fem snälla, roliga, smarta 

och engagerade ungdomar. De gick på högstadiet på samma skola, 

fem så kallade invandrarungdomar från vad som schablonmässigt 

skulle kunna beskrivas som en mångetnisk problemförort. Till-

sammans anordnade vi den hösten två stora temadagar på deras 

skola. Dessa dagar bjöd på föreläsningar, sång, dans och grupp-

diskussioner med elever, skolpersonal, kommunaltjänstemän och 

politiker. Två mycket lyckade dagar som rönte en del uppmärk-

samhet och som sporrade oss att fortsätta samarbetet − och att 

arbeta vidare för ungdomars möjligheter att påverka sin skola, sin 

fritid och sin hembygd.

 

Inför dessa temadagar hade vi regelbundna möten, som kunde hålla 

på i flera timmar innan någon avbröt diskussionen för att påminna 

om att vi faktiskt hade en dagordning och temadagar att planera. Vi 

diskuterade en stor mängd olika frågor under våra många möten. Vi 

pratade om orättvisor i samhället, om ungdomarnas bostadsområde, 

invandrarskap, sport, musik och mycket annat. Men inga andra 

samtal berörde som de om hur skolan hanterade elevernas tankar, 

känslor och reaktioner kring terroristattackerna i New York den 11 

september 2001.

En sen eftermiddag i början på oktober 2001 kom vi in på just hur 

elever och personal på skolan hade hanterat attackerna den 11 

september och det blev ett väldigt intressant samtal, ett samtal som 

jag återkom till i mina tankar, många gånger. Inte så mycket på grund 

av vad som sades om attackerna utan mer med anledning av vad 

ungdomarna sa, både direkt och indirekt, om sin relation till skolan 

de går i och sin syn på sig själva i relation till det samhälle de lever 

och växer upp i. Jag ville samla gruppen och återuppta detta samtal, 

med bandspelare och anteckningsblock, och bjöd därför in gruppen 

på fika en mörk och kall kväll i november. Situationen kändes till en 

början lite krystad, med bandspelaren och anteckningsblocket, men 

vi fnittrade lite och fick snart igång ett livligt samtal.

 

Forskaren Mikael Stigendal har sagt att ”Det pratas så mycket om 

skolan. Mest är det vuxna som uttalar sig. Vad tycker egentligen 

barnen?” Det blir ofta väldigt starka berättelser då man låter 

ungdomar själva berätta om sina upplevelser, vilket Ing-Marie 

Parszyks avhandling En skola för andra är ett väldigt bra exempel 

på. Man får ta med i beräkningen att ungdomarna som jag talar med 

tar tillfället i akt att vädra framförallt sina negativa upplevelser och 

vad de vill förändra, när nu en vuxen ägnar tid åt att lyssna på dem. 

Jag säger inte detta för att undergräva ungdomarnas berättelse, jag 

vill bara att man som läsare tar detta i beaktande. Det känns också 

bra att få säga att jag vet att många lärare delar och delade många av 

elevernas frustrationer. Men här är utgångspunkten alltså elevens 

berättelser inte lärarens. Ungdomarna får oemotsagda avgränsa 

problematiken och att avgränsa problembilder är ju en viktig 

makthandling.

“Alla är så jävla dumma”

Ta några delar kurs-PM från 2002, några delar konferenspaper  från 2003, och sätt dig sedan 

2012 och lyssna igenom ett inspelat samtal från 2001 och skriv  utifrån det lite ny text – avsluta      

med att  blanda samman allt detta så får  du ihop en text  som den härunder.

Tema: Antirasism
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Samtal

E: Alla ville prata om det som hade hänt dagen efter. Och det 

måste ju ha varit viktigare än att bara ha vanlig lektion. Men 

det fick vi inte. Sen på eftermiddagen fick vi i alla fall prata lite 

grann.

A1: Men det var inte mycket. Sen har vi pratat lite då och då om 

det, men inte mycket. Jag tror att det hade varit bättre att alla 

fick prata när de verkligen ville.

C: När vi jobbade med första temadagen, och tittade på 

läroplanen så stod det ju att vi elever skulle få vara med och 

bestämma om vad man skulle göra på lektionerna, och så stod 

det ju det där om att vi skulle läsa om samhället och världen och 

att det skulle vara med i undervisningen. Men det gör ju lärarna 

inte.

Nick: Varför tror du att det blir så?

C: Jag vet inte, men kanske för att de inte vågar eller klarar av 

att lyssna på oss elever. Många lärare tror att när vi kommer 

med förslag så är det bara för att vi vill slippa lektionen. Men så 

är det inte.

A2: De tror inte att vi klarar nåt. De tror att det skulle bli kaos.

N1: Om vi fick prata lite mer om det vi ville prata om på lektion-

erna så kanske det till en början skulle bli mycket så att några 

få skulle prata hela tiden, men om man fortsatte så tror jag att 

fler och fler skulle prata och det skulle liksom bli som ett bra 

grupptryck och tillslut skulle nog alla vilja vara med och prata. 

I min klass tror jag i alla fall att det skulle bli så.

A1: I vår också, eller vad tror du E? Ibland känns det som vi 

bara pratar om oviktiga och trista saker, men aldrig sådant man 

egentligen bryr sig om.

E: Lärarna skiter ju i om vi faktiskt kommer att ha användning 

för något vi gör. Vi har en lärare som är helt dum i huvudet, han 

har prov nästan varje vecka, skriftliga prov. Det är bara så att 

han ska slippa prata med oss. När man vill prata betyg tar han 

bara fram sin bok och visar ett genomsnitt på vad man gjort på 

proven.

A2: Man har liksom inget att säga till om. I början på terminen, 

till exempel, fick vi ju en lapp med ordningsregler. Det är ju 

våran skola också så då borde vi ju få vara med och prata om 

ordningsreglerna, eller?

Nick: Jo, visst är det så.

E: Men så gör de ju aldrig. Det är nästan värre nu efter temada-

gen då vi vet att vi har rättigheter. Då känns det liksom nästan 

ännu värre.

C: Är man intresserad av något så lär man sig ju lättare. Nu gör 

man det ju bara för betygen.

 

Pedagogen Paulo Freire framför i sin bok Pedagogik för förtryckta 

frän kritik mot den grundsyn som han anser genomsyrar undervis-

ningen i skolan. ”Skolexperterna”, det vill säga lärare, rektorer och 

övrig skolpersonal, sätter ramarna för vad som är möjligt att tänka 

inom skolan. Läraren uppträder som ”förmedlande subjekt” medan 

eleven intar rollen som ”tålmodigt lyssnande objekt”. Eleven förvän-

tas på ett mekaniskt vis lära sig undervisningens innehåll, samtidigt 

som elevens egen initiativförmåga, kreativitet och kritiskt tänkande 

bryts ned. Freire betonar att undervisningen istället bör syfta till att 

forma eleverna till såväl självständigt tänkande som självständigt 

handlande subjekt. Skolans totala organisation bör vara uppbyggd 

kring dialog som överordnad princip och inte, som idag, kring 

enkelriktad och hierarkisk kommunikation från lärare till elev.

 

Jag tror även att det är viktigt att utmana det som forskaren 

Ing-Marie Parszyk kallar ”bristperspektivet” som gör lärare återhåll-

samma med vad de tror att eleverna klarar av. A2 säger: ”De tror inte 

att vi klarar nåt.” Läraren har förmodligen omedvetet, inte illvilligt, 

“Alla är så jävla dumma”

Ta några delar kurs-PM från 2002, några delar konferenspaper  från 2003, och sätt dig sedan 

2012 och lyssna igenom ett inspelat samtal från 2001 och skriv  utifrån det lite ny text – avsluta      

med att  blanda samman allt detta så får  du ihop en text  som den härunder.

av Nick Jones

Tema: Antirasism
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förmedlat detta bristande förtroendet. Det får konsekvenser för hur 

A2 ser på sig själv, sin skola och sin elevroll.

 

I skolans styrdokument stod det då 2001, och förmodligen än idag, 

saker som att skolan ska arbeta för att ge eleverna en ”demokratisk” 

skolning, få dem ”att utveckla demokratisk kompetens” och 

göra dem till ”demokratiska samhällsmed-

borgare”. Det verkar dock tyvärr som att 

det är många som delar ungdomarnas 

erfarenheter av att inte få vara med 

och påverka och bestämma, ”Många 

elever och lärare känner vanmakt 

över att de inte har något inflytande” säger 

Skolverkets rapport Med demokrati som uppdrag. Enligt 

den skollag som var i bruk 2001, skulle möjligheten att påverka sin 

skola anpassas till ålder och mognad. Tre av ungdomarna gick då i 

nian, sista året i den obligatoriska ungdomsskolan. Paragrafen i skol-

lagen säger att eleven ska ges mer ansvar och ha större möjlighet 

att påverka ju äldre den blir. Ungdomarna upplever uppenbarligen 

inte detta. I en stor undersökning där man intervjuade 1 308 elever 

och genomförde 128 personalenkäter på fyra malmöskolor var en 

av många slutsatser att eleverna upplevde att den sociala relationen, 

kommunikation, och förtroende för lärarna försämrades ju högre 

upp i åldrarna man kom.

Forskaren Klas Roth skriver i sin avhandling Democracy, Educa-

tion and Citzenship om något man skulle kunna översätta till ”det 

kvalificerade samtalet”. Vid en läsning av avhandlingen ser jag det 

som att den grundläggande frågan är: Hur utbildar man demok-

ratiska medborgare? eller kanske: Utbildar skolan demokratiska 

medborgare? Roth betonar vikten av att man låter åsikter, värderin-

gar och olika erfarenheter mötas i samtal, att vägen till svaret är det 

viktiga, och säger vidare vikten att resonerandet, övervägandet och 

reflektionen. Samtalet är viktigt för att skapa ”möten” människor 

emellan. Samtalet är ett sätt att tillsammans med andra närma sig 

förståelse mellan olika världsbilder och referensramar. Eleven ska få 

chansen att formulera sin egen förståelse och få den undersökt och 

prövad. ”Jag vill ge lärare och andra argument för det kvalificerade 

samtalet och för att man faktiskt kan lära sig genom samtal”, säger 

Roth.

 

C: Om det hade varit svarta människor i Afrika som dött hade   

det inte blivit några tysta minuter. Förlåt A1, du tar inte illa upp? 

Men jag tror inte det.

A1: Det gör inget.

A2: Folk dör ju hela tiden utan några tysta minuter.

Nick: Pratade ni på lektionen om de tysta minuterna? Fick 

ni prata om det som ni säger nu?

N1: Nej, ingenting. Det var ju ändå inga 

elever som tog det där på allvar. Det var 

många som bara larvade sig.

C: Då vi hade tysta minuter på skolan var 

jag uppe i centrum.

E: Alla i min klass sket i att vara tysta. Det var 

liksom som, ”Oj! Har tre minuter redan gått?”.

N1: I min klass med.

Nick: Tycker ni det var fel att hedra dem som dött med tysta 

minuter? Var det fel att ha tysta minuter i skolan?

N1: Nä! Eller kanske.

C: Nej, men man har ju inte tysta minuter då folk, många fler, 

dör i fattiga länder. Det är ju bara för att alla ska vara kompis 

med USA.

A2: Det är nog det där som C säger som irriterar mig …

Nick: Fortsätt …

A2: Men du vet … till exempel då en massa människor dog 

i Indien för ett tag sen. Då sa ingen nåt men nu är det i alla 

tidningar, teve och tysta minuter och allt. Det är så fel. Alla är så 

jävla dumma.

E: Håller med. Det är fel, det är värdelöst. Och så blir det ju som 

att vissa människor är mera värda. Jag är bosnier, och där dog ju 

jättemycket människor.

A1: Jag är inte muslim men många på skolan är ju det och nu 

när alla tidningar skriver så blir det ju som att det är alla 

muslimers fel. Men eleverna vet ju bättre. Du vet det där vi 

pratade om tidigare.

N1: Islam … Äh!

Nick: Islamofobi.

Det var stökigare än vanligt på skolan dagen då de tysta minuterna 

skulle hållas för att manifestera sorgen, samhörigheten och del-

tagandet för alla dem som drabbats av attackerna i USA den 

Tema: Antirasism

Samtalet 
är viktigt för att skapa 

“möten” människor emellan. 
Samtalet är ett sätt att tillsammans 
med andra närma sig förståelse 

mellan olika världsbilder och 
referensramar.
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11 september. En del elever stimmade och stojade bort dessa 

minuter, en del elever närvarade inte och en del iakttog dem såsom 

de förväntades. Omedelbart efteråt pratade skolans personal om 

bestraffningar för de elever som inte närvarat eller misskött sig. Men 

vilka skulle bestraffas, på vilket sätt och för vad egentligen? Det fick 

ingen riktigt klarhet i. Det var många upprörda känslor och det fanns 

stora behov för skolpersonal och elever att på något sätt mötas i 

samtal. Men samtalen tycktes utebli och känslorna blev efter en tid 

lite mindre upprörda även om de säkert levde kvar.

Nick: Då jag satt uppe på pizzerian för ett tag sen satt det några 

äldre killar och skämtade om Usama bin Ladin i ett kör under 

hela lunchen. De talade inte illa om Usama, utan snarare så att 

de verkade tycka om honom. Jag har hört några av er skämta så 

och många andra också, och igår hörde jag en liten flicka sjunga 

Usama bin Ladin med signaturmelodin till Bananer i pyjamas 

(ett barnprogram).

    (Ungdomarna skrattar.)

Nick: Varför skämtar så många så?

E: Jag vet inte, men jag tror många här 

ogillar USA. Vi är ju så många 

invandrare här.

Nick: Ogillar invandrare 

USA?

E: Nej, men folk har väl sett 

saker som svenskar kanske 

inte har gjort. Det är många som 

inte gillar USA.

Nick: Så det finns ett allvar bakom?

E: Ja det tror jag. Det är ju som det där skämtet som jag berät-

tade om Blair och Bush som stod i en bar och drack, och kom på 

att de skulle döda en IT-miljonär för då skulle ingen bry sig om 

att de samtidigt dödade tusentals muslimer. Det säger ju något 

liksom.

Jag hade själv väldigt blandade tankar och känslor och upplevde det 

svårt att förhålla mig till den massiva organiseringen av sorg efter 

terrorattackerna mot USA. Utan att ifrågasätta den spontana sorgen, 

smärtan, oron och ångesten eller personliga uttryck för förlust och 

saknad, så funderade jag mycket på varför jag inte odelat kunde 

delta och dela sorgen. Och varför den samhörighet och gemenskap 

som frammanades även kändes problematisk. I Dagens Nyheter den 

22 september fick jag hjälp av författaren och journalisten Mikael 

Löfgren att sätta ord på mina invändningar. Han skrev en fantastisk 

essä som heter Sorgens globala diktatur, en titel hämtad från Stig 

Dagermans Sorgens diktatur som publicerades i Arbetaren. 

Dagermans text syftade på de offentliga reaktionerna efter 

Gustav V:s bortgång. Han skriver om de ”fruktansvärda krafter som 

utvecklas när ett modernt samhälles samlade nyhetsväsen på ett 

och samma ögonblick sätts i rörelse mot ett och samma mål: att 

organisera en sorg, att mura en myt.”

 

Dagermans text handlar inte om sorgen utan om diktaturen. Om hur 

sorgen tas till förevändning att befästa en redan befintlig ordning 

och undertrycka de erfarenheter som redan är undertryckta uppfat-

tningar och livsvillkor. Man försöker frammana en känsla av gemen-

skap och global samhörighet, vilket bara kan göras genom utes-

lutningar och avgränsningar gentemot de som inte är med eller bara 

delvis får vara med. Det finns en betydande skillnad 

på den ”sorgens diktatur” som Dagerman 

skriver om 1950 och den Löfgren 

skriver om 2001, nämligen den 

att 2001 uppvisar diktaturen 

globala anspråk - ”Nåde den 

person, det folk, det land som 

inte sörjer reglementsenligt, som 

inte iakttar anbefallt dekorum.”

 

Löfgren konstaterar vidare något som spontant kan 

verka självklart: då tusentals oskyldiga drabbas så är det rätt att 

sörja och fel att jubla. Och så är det ju. Men är det alltid så? Det 

kanske borde vara så, men så är det ju inte. Miljoner oskyldiga 

människor har genom historien drabbats utan att resten av män-

skligheten proklamerat sorg. Och det är faktiskt inte så sällan som 

någon har jublat. Löfgrens tankar går till alla de tusentals oskyldiga 

flyktingar som riskerar livet för att ta sig in i USA och Europa. Ingen 

av västvärldens inflytelserika publicister kallar sig afghan, mexikan, 

somalier etc. ”Världen är en men villkoren är olika” skriver Löfgren.

Utan att ifrågasätta 
den spontana sorgen, smärtan, 

oron och ångesten eller personliga 
uttryck för förlust och saknad, så funderade 

jag mycket på varför jag inte odelat kunde delta 
och dela sorgen. Och varför den samhörighet 

och gemenskap som frammanades även 
kändes problematisk.

Tema: Antirasism
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Slutord

Ungdomarna upplever att deras funderingar är avvikande. Av-

vikande från normen, majoriteten och avvikande från skolan. ”Alla 

är så jävla dumma” säger A2. Det måste vara frustrerande att känna 

att ens uppriktiga tankar och funderingar inte tas på allvar, inte är 

legitima. Lärarnas förhållningssätt framträder som ett huvudtema 

då man lyssnar på mitt intervjumaterial. Jag tror att det är viktigt 

att en lärare förstår hur starkt värderingar är förankrade i den 

mentalitet, världsuppfattning och människosyn man har. Att vara 

vit europé − svensk − kan framstå som något självklart, som en 

oreflekterad utgångspunkt mot vilken alla skillnader mäts. Att den 

västerländska kulturen blir normen, är ett uttryck för västerländsk 

etnocentrism eller eurocentrism. Vi måste skärskåda den rådande 

eller styrande världsbilden (hegemonin) och försöka, så gott det nu 

går, att medvetandegöra den egna världsbilden genom vars filter vi 

tolkar vår omgivning.

 

Det finns föreställningar om att det inom en särskild 

nationalstat, som Sverige, existerar eller bör 

existera vissa enhetliga och sammanhängande 

normer som ska hålla samman dess befolkn-

ing. Detta är förstås särskilt problematiskt med 

avseende på frågor om mångkultur och etniska 

relationer. Eftersom denna typ av enhetlighet kan 

vara normaliserande och därmed stigmatisera och 

urskilja partikulariserade etniska, kulturella och religiösa 

tillhörigheter som sedan kategoriseras som De Andra eller som 

avvikande och främmande. Denna konstruktion av gemensamma, 

nationalstatliga tillhörigheter, dessa ”föreställda gemenskaper” 

förutsätter alltid att man drar gränser. Man skapar en vi-gemenskap 

gentemot dem som inte anses tillhöra gemenskapen. Skolan är viktig 

då man ska reproducera dessa enhetliga och sammanhängande 

värderingar och normer som ska hålla samman ett lands befolkning.

 

Samhällets institutioner har flera funktioner varav två av de 

viktigaste är kontrollerande och legitimerande. Många studier har 

visat på hur skolan som en samhällelig institution förmedlade den 

dominerande kulturen i samhället och reproducerade rådande sam-

hällsförhållanden, trots att jämlikhet är ett officiellt mål. Socialant-

ropologen Mary Douglas beskriver i sin bok How Institutions Think 

hur svårt det är att frigöra sig från ett sätt att tänka som genomsyrar 

institutionella strukturer. Då skolorna ofta är stora och har svårt att 

premiera enskilda behov framför behovet av samlad kontinuitet, och 

dessutom är en återspegling av ett helt samhälle, är det inte svårt att 

förstå att institutioner är tröga och svåra att lotsa i förändrings-

processer. Ett problem med detta i en mångetnisk elevsamman-

sättning är att skolans regler och principer kan sakna förankring i 

elevernas referensvärld. 

 

− Varför ska vi hålla tysta minuter nu, när vi aldrig har gjort det 

förut? tänkte Mohamad. I hans klass hade man först en egen tyst 

minut redan dagen efter attackerna. Mohamad protesterade men 

satt tyst och läste inom sig en vers ur Koranen för alla som dött 

oskyldigt i alla tider och i alla länder (Dagens Nyheter 011216).

 

Det är uppenbarligen så att ungdomarna som jag intervjuat inte är 

ensamma om sina kluvna känslor inför terrorist-

attackerna, rapporteringen i medierna och 

de tysta minuterna. I skolan har man 

inte fått utrycka dessa känslor och 

funderingar. Mångfalden i elevernas 

bakgrunder borde kunna utgöra en 

mycket levande inspirationskälla för 

skolan och det kvalificerade samtalet. 

Forskaren 

Charlotte Johansson har i sin forskning 

iakttagit den ”särartsblinda” skolan. En elev som hon 

intervjuat har uppenbarligen uppfattat skolans inställ-

ning och ”att man inte behöver veta vilket land alla kommer ifrån, 

det är bättre att man är kompis, alla är ju lika.” Denna förmenta 

likhet kan upplevas på väldigt olika sätt. En ung kille som samhälls-

forskaren Ove Sernhede lärt känna genom sin forskning säger:

 

”Sverige behöver inga apartheidlagar, det behövs inga lagar som 

tvingar invandrarna att bo på vissa ställen. Det är ju ändå så att alla 

svartskallar bor för sig, så det blir ändå så som det var i Sydafrika. 

Förstår du mannen. Så man kan säga att Hammarkullen eller Hjällbo 

är som Göteborgs Soweto … men det finns en skillnad − vi har ingen 

Mandela.”

Tema: Antirasism

Många studier 
har visat på hur skolan 

som en samhällelig insti-
tution förmedlade den dom-

inerande kulturen i samhället 
och reproducerade rådande 

samhällsförhållanden, trots 
att jämlikhet är ett 

officiellt mål.
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Denna beskrivning som unge Muhammed, 20 år från Somalia, ger 

oss kan möjligen anses osann eller tillspetsad men det förändrar inte 

det faktum att många känner sig utdefinierade eller marginaliserade 

på grund av sin härkomst. 

 

De intervjuade ungdomarna ger ständigt uttryck för en medveten-

het om sin annorlundahet. Det kommer på tal flera gånger under 

vårt samtal. E försöker sig vid ett tillfälle på en delförklaring till 

annorlundaheten: ”Vi är ju så många invandrare här.” Betecknin-

gen ”invandrare” har blivit en negativt laddad kategorisering av 

människor. Den får en stigmatiserande funktion i vardagen, på 

arbetsmarknaden och givetvis också i skolan. Då man stämplas som 

invandrare, oavsett om man har invandrat eller är född i Sverige, 

Tema: Antirasism

Foto: Christian-Gidlöf

etiketteras man för livet med en kategoritillhörighet som kan 

förpassa en person till annorlundahet, utanförskap och tyvärr även 

ett andra gradens medborgarskap. Dessa urvals- och exkludering-

sprocesser är en djupt rotad och svåråtkomlig rasism. En rasism som 

ungdomarna upplever, känner och förhåller sig till. Ungdomarna 

jag pratar med uppmanar till samtal och ömsesidighet, det är en 

grundläggande förutsättning för ett skolliv med etnisk och kulturell 

mångfald. Ungdomarna är uppenbarligen på rätt väg, så låt oss vara 

optimistiska.

 

Nick Jones 

Bibliotekschef i Huddinge kommun

Nick Jones kommer i sommar ut med boken “Försök att förstå: folkbibliotek, 

rasism & platsens politik” på BTJ Förlag. 
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Vad hände på vår salong “Biblioteken och Antirasismen”?

BiS anordnade sin tredje salong med temat antirasism tisdagen den 6 mars på Arbetarrörelsens 

arkiv och bibliotek. Ungefär 20 personer dök upp för att diskutera den brännande frågan om hur 

vi utvecklar ett antirasistiskt förhållningssätt för biblioteken.

Kvällen började med att Tobias Willstedt välkomnade alla  till 

salongen. Han berättade kort om föreningen BiS och vad syftet 

med salongen var. Inför salongen hade Nino Dawod, platsansvarig på 

Sävja bibliotek i Uppsala, och Nick Jones, föräldraledig bibliotekschef 

i Huddinge skrivit varsin text: “Bibliotek och antirasism” och “Alla är 

så jävla dumma”. Dessa två texter fungerade som utgångspunkt för 

samtalet.

Nino Dawod berättade att hon i sin text utgick från bibliotekets upp-

drag att vara tillgängligt för alla medborgare och hon betonade att 

det enda sättet att nå människor, grunden till allt, är att samma fokus 

som vi har på hyllorna, samma fokus ska vi ha på att locka in folk. 

Det ska vara låga trösklar, möjligt att göra sig förstådd oberoende 

av språkkunskaper. Det behövs kunskap om exempelvis 

flyktorsaker, för att kunna möta alla och för att 

kunna vara det öppna offentliga rummet.

Nick Jones valde i sin text att gå tillbaka 

i tiden, till Alby 1999–2004, en period 

då biblioteket låg vägg i vägg med en 

6-9-skola och biblioteksvardagen vävdes 

samman med skolan. Det var speciella år 

då det fanns storstadssatsningsmedel som 

skulle användas till att utveckla bekymmersamma 

urbana områden. Alby var en av de orter som fick ta del av den här 

satsningen. Det blev ett feltänk från början, då det som snarare är ett 

samhällsproblem gjordes till ett områdesproblem. De unga upplevde 

att deras hembygd misskrediterades. Nick beskriver bland annat 

vilka upprörda diskussioner som uppstod bland de unga efter 11 

september 2001.

En öppen diskussion tog vid och här återges några av de frågor som 

lyftes:

Är biblioteket verkligen ett neutralt rum? Det bygger på en massa 

representationer, en historia, det är en institution. Sitter vi och 

tänker ut vad andra vill ha av oss? Istället för att gå ut i närsamhället 

och fråga: vad vill ni ha oss till? Har vi en massa föreställningar om 

den andre, en slags färdiga personer som vi slänger ut verksamhet 

till? Kan vi se oss själva, att vi idkar en form av expertstyre – är vi 

medvetna om det och väljer att göra annorlunda?

Vilken självbild har biblioteket? Att vi står med en gåva – våra 

värderingar och vår demokrati som vi ska skänka till de ”utsatta” 

förortsborna. Att vi ger en gåva betyder också att vi på något sätt 

ställer oss över mottagarna av gåvan. Eller har vi börjat se det på ett 

annat sätt? Att vi räknar med dem som besöker oss och dem som 

inte besöker oss som viktiga personer, en uppfordrande uppgift. 

Var finns den bredare folkbiblioteksdiskussionen 

idag? Ger man utrymme för att vara många 

olika saker i mötet med sitt bibliotek 

och inte enbart ses som en kategori 

– som exempelvis ”den nyanlände 

invandraren” eller ”ungdomen”? 

Biblioteket jobbar med människan 

genom hela livet, ibland har man 

definierat vad du behöver i en viss 

ålder, formulerat det åt dig, utan att fråga! 

Erbjuds öppna samtal med medborgarna, får 

man kanske veta en del man redan visste och en hel del som man 

inte visste.

När det gäller medierna på biblioteken – finns det en större 

omedvetenhet idag? Inställningen att vi ska ha allt leder till att det 

finns mycket mer på biblioteken som är tveksamt i förhållande till 

måldokumenten. Används värdegrundsdokumenten kopplat till 

inköpsförslag frångås inte de demokratiska principerna. Var det 

tydligare fokus på ett alternativt utbud förr? När vi köper in böcker 

på flera språk, hur ser vi till att de även innehållsmässigt matchar 

behovet? Hur undviks ett stereotypt tänkande om målgrupper? 

Tema: Antirasism

“Det är 
viktigt att vi som 

arbetande kollektiv är sam-
mansatta så att vi tillsammans har 

de kunskaper som krävs. Att bygga 
arbetsgrupper som kompletterar 
varandra med olika bakgrunder och 

större språklig kompetens, men en 
gemensam grundsyn om vårt 

uppdrag”
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BiS-salong:
Biblioteken och antirasismen
Onsdag 30 maj kl 18.30 

Plats: Kulturanatomen, Lund 

Varmt välkomna!

Vad erbjuds på flera språk, utöver böckerna på hyllan? Program-

verksamhet, berättarcaféer – vad mer? Fler språk har tagit plats på 

biblioteken, men andra frågor tar över i biblioteksdiskussionen, det 

är mer tekniska frågor som prioriteras.

Vi behöver mycket kunskap när vi jobbar i biblioteket. Mer än det vi 

har idag, för våra samhällen blir alltmer heterogena och komplexa. 

Hänger vår kår med? Vi möter besökare från hela världen och från 

olika samhällsklasser, men vilka är vi? Det är viktigt att 

vi som arbetande kollektiv är sammansatta så 

att vi tillsammans har de kunskaper som 

krävs. Att bygga arbetsgrupper som 

kompletterar varandra med olika bak-

grunder och större språklig kompetens, 

men en gemensam grundsyn om vårt 

uppdrag.

 

När det gäller rekrytering har inte biblioteken hängt 

med, de speglar inte hur samhället ser ut idag ifråga om språk och 

bakgrund. Att vara invandrare och bibliotekschef är så ovanligt 

berättar en deltagare, att 9/10 antar att denne måste jobba på inter-

nationella biblioteket när hen nämner att hen jobbar på bibliotek. 

Fler förebilder behövs. Hur ser rekryteringen till bibliotekshögsko-

lorna ut? Erbjuds anpassning av utländsk examen?

En fråga som kommer upp gäller huruvida biblioteken ställer för 

höga krav på svenska vid rekryteringen? Vi ser det som självklart 

att hjälpa dem som är dyslektiker att granska texter vid behov, då 

borde väl samma hjälp kunna erbjudas kollegor som håller på att 

utöka sin svenska? Varför lockar sjuksköterskeprogrammen och 
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även KTH, mer än bibliotek? Varför är det svårare att rekrytera inom 

humaniora? Hur lyfter vi statusen inom kulturvärlden?

Frågan ställdes till de chefer som var närvarande, hur de själva 

resonerar vid rekrytering? Hur formuleras annonser? Har öppnin-

gen för andra yrkeskompetenser inneburit en bredare rekryter-

ing? Eller behövs någon form av kvotering för att åstadkomma en 

märkbar skillnad? Om bibliotekarierna som grupp ännu så länge är 

ganska homogen, hur är det med biblioteksassistenterna? 

Där finns en större mångfald. Biblioteksassistenter 

med utländsk bakgrund har en kompetens som 

bör tas tillvara mer, men hur? Bibliotek kan 

även ta emot praktikanter och sommarjob-

bare, som ett sätt att introducera yrket.

Varför har vi i Sverige problem med att prata om 

strukturer som rasism? Det finns jättebra forskning, 

så vi har kunskapen som krävs. Strukturell rasism tycks 

ändå inte vara något vi kan prata om, vi är inte där ännu, och skill-

naden är slående jämfört med andra länder. I England till exempel, 

diskuteras strukturella problem mycket mer, exempelvis hur unga 

människor får det värre i den ekonomiska krisen. Vi är oerhört långt 

efter när det gäller att prata om de här frågorna.

Det gäller att kunna definiera problemen, att syna dem, utan att 

lamslås av dem. Hur skapas ett tröskelfritt bibliotek – tar vi hand 

om mötet, tror vi på det på riktigt? Tar vi vara på det? Att hela tiden 

aktivera sig själv i samtalet. Det slår alla andra former, det finns mer 

att hämta!

Andrea Berge & Tobias Willstedt

Vi ser det som 
självklart att hjälpa dem 

som är dyslektiker att granska 
texter vid behov, då borde väl 
samma hjälp kunna erbjudas 

kollegor som håller på att 
utöka sin svenska?

Läs mer...
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Vad har biblioteken med antirasism att göra? kan en tanke vara. Ett bibliotek i ett demokratiskt samhälle har ett grundläggande 

uppdrag att vara tillgängligt för alla medborgare, för varje människa som befinner sig i det samhället. Oavsett vilken fråga du har, 

vilket kunskapsgap du vill fylla är det bibliotekens uppgift att stå för platsen där informationen finns för dig att inhämta och sedan göra 

till kunskap. Bibliotekariens kompetens måste uppfylla de krav som ställs för att kunna möta det här behovet. En bibliotekarie måste 

förstå information, måste veta var den går att finna, hur den värderas, om den är relevant. För att den ska vara så trovärdig som möjlig och 

därmed en bra grund för dig som medmänniska att omvandla till kunskap. Det är ett stort och krävande arbete, som i sig kräver kunskap, 

och det är viktigt. Oerhört viktigt. 

För en ny person i ett nytt samhälle, i en samhällsapparat och samhällsstruktur som inte är känd för personen sedan innan bör biblioteket, 

bara genom sitt namn vara den självklara instansen för den här personen att kliva in på. Redan här, vid trappan upp till dörren, bör dörren 

vara lätt att öppna. Öppenheten för att den människans behov är viktiga att möta, att den människans osäkerhet ska lugnas med kunskap 

som gör att den personen åter igen kan lita på sin förmåga att ta in de krav och normer som gäller för just det samhället som personen 

har kommit till. Oavsett orsak. Det vi ska signalera, visa genom vår kompetens, genom våra arenor, våra ytor, är att dörren är öppen och de 

nycklar vi har, är nycklarna till kunskapen. De väggar vi har är utan gränser. 

För att möta varje person krävs att bibliotekariens kompetens gör det enkelt att våga stå för alla människors lika och höga värde. Att varje 

person har en grundläggande rättighet till sin egen existens, till sin trygghet, till sitt varande. Varje person har en grundläggande rätt 

att inhämta kunskap och skaffa sig bildning, inom vad ämnet än må vara. Ett sätt är att främja en mångfald i personalgruppen, att flera 

språk får finnas och värderas lika högt, att skylta med det, visa det öppet. Inte bara språk är en viktig faktor för att överbrygga hinder för 

förståelse, även skyltning av litteratur, skapandet av fria ytor på platsen, värna om rätten till integritet för dem som kliver in i biblioteket 

på samma vis som ytan ska främja aktivitet och möten. Som bibliotekarie bör du hålla dig ajour med de förhållanden som finns i världen, 

kanske inte i detalj, men absolut i allmänhet. Du bör veta att vissa länders historia gör att klumpig skyltning av böcker från dessa länder 

kan uppröra. Till exempel kan man av respekt till kurdernas gemensamma historia, låta bli att placera dessa tillsammans med, eller bred-

vid, turkisk litteratur. En del kanske vänder sig nu och säger att varför ta med konflikten in till biblioteket – men jag vill hävda att konflik-

ten finns redan medtagen in i biblioteket. Kanske är just den konflikten orsaken till att just den här personen är just på det här biblioteket. 

Det kan vi inte veta och just därför ska respekten för överväga vår bekvämlighet att stå ovetande inför sådant. 

Den bästa marknadsföringen är det jobb du faktiskt gör, det bemötandet du faktiskt ger och de ord du faktiskt säger. 

Nino Dawod

Bibliotek och antirasism
av Nino Dawod

Tema: Antirasism

För första gången i Skåne bjuder Föreningen BiS in till samtal med mingel 

och tilltugg under avslappnade former. 

Temat för kvällen är bibliotek och antirasism. Inleder gör Susann Ek, 

bibliotekschef för Lindängens bibliotek i Malmö och Lotta Wogensen, 

bibliotekarie på Malmö Högskola. 

Fri  entré.  Öppet för alla, även icke-medlemmar. Föreningen bjuder på vin 

och vegetarisk smörgås, anmäl om du kommer samt eventuell specialkost 

till foreningenbis@gmail.com. 

Plats: Kulturanatomens café, Biskopsgatan 7, Lund

Tid: Onsdag 30 maj kl.18.30 

Arrangemanget anordnas i samarbete med Plattform Kulturvetenskaper, Lunds universitet.

BiS-Salong i Skåne: Biblioteken och Antirasismen
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Under Stockholms Kulturhuvudstadsår 1998 

arrangerade Länsbiblioteket i Stockholms län 

(numera Regionbibliotek Stockholm) en författar-

stafett på länets bibliotek. Stafetten startade i Norr-

tälje och Nynäshamn den 24 januari och avslutades 

med en stor final på Stockholms stadsbibliotek på 

Världsbokdagen den 23 april.

Kända och etablerade författare framträdde på 

biblioteken men varje program inleddes också av 

en ung förpoet som läste egna texter. På Värmdö 

kommun-bibliotek var Martin Schibbye förpoet till 

Alexander Skantze.

Länsbiblioteket publicerade förpoeternas texter i ett häfte tillsammans med korta 

presentationer skrivna av dem själva. BiS redaktion har genom Martin Schibbyes 

fru Linnea fått tillstånd att publicera Martins text tillsammans med hans egen 

presentation. Den visar att Martin tidigt valde livsinställning och att han strävade 

att hitta ett humant förhållningssätt i en svåruthärdlig värld. Biblioteken har en 

viktig roll som arenor för unga skrivare!

*

                                   

Martin Schibbye som ung poet

Bidra till Reportrar utan gränsers 

stödfond för Martin Schibbye och 

Johan Persson! Bg 5567-3818 Reportrar 

utan gränser, märk inbetalningen 

“Johan och Martin”. De insamlade medlen 

går bl.a. till advokatkostnaderna.

Bild: Martin Schibbye Foto: © Kontinent Agency AB
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Jag äger  
den döende märren

Jag piskar  
ihjäl
min egendom

ägandet gränsar
i tingens logik

spränger fram
som en väckelserörelse
över de industrialiserade staternas  
upphandlade jord

över de liberala illusionernas
massgravar

rimfrosten kremerar
Karl XII:s ihjälfrusna karoliner
Napoleons stupade grenadjärer  
och det stortyska  
krigsmaskineriets
plundrade trossvagnar omkullvräkta i dikena

likt motsvarande resta monument
över marknadsvisionens ruinhögar

penslade med krackelerad
liberaldemokratisk fernissa

allt går under
i den framåtskridande historiens strömvirvlar
i ett meningslöst kretslopp
talkörer
kondoleanser
nationer

den tysta hungern
dallrar över slagfält utan krigsförklaringar
ackompanjerad till ett nyskrivet oratorium
av ljudet från fastfrusna larvfötter

ett spel med ett helt folk
som statister

men utan logik
och utan bajonetter

framåtdrivet
ej av komposition
utan av ett stilla

inneboende
ledigt vandrande vansinne

marknadsekonomin segrar sig till döds

uppblött soldatbröd
insvept i en fuktig trasa

adeln dansar
till avsmaken av segerparader
trummor med löst spänt skinn
manar

vår tids prästerskap

− nationalekonomer −         
att kanalisera  
dånet från fallande valutor

visionerna torkar fast  
på de rullande skärmarna

en mänsklig grotesk misär
på gränsen till explosion
eller självsuggestion

ett uttrampat symptom
över egoismens
ekonomiska systems
ytterst kalkyleringsbara
konsekvenser

historien
har stannat 
i sin rörelse

den bestående ordningen
hämtar sin legitimitet
hos de ofödda

de kvävda skriken från
de horder av olönsamma
som täcker de tidigare paradgatorna
med sängkläder av wellpapp

gråt inte
det är handlingen som förändrar

motståndarna
har inte respekt
för något annat än våra handlingar.

Martin Schibbye (1998)

Martin Schibbye   f. 1980

Förpoet till Alexander Skantze,  

Värmdö kommunbibliotek

“Strävar i min diktning efter att 

göra en ärlig analys av sakernas 

tillstånd. Skriver driven av 

kärleken till sanningen och livet. 

Läser det naturvetenskapliga 

programmet på gymnasiet, inte 

för att de matematiska satsnin-

garna uttrycker några tankar, 

utan för att bli en trovärdig 

humanist.”
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Bibliotek för alla eller bara majoriteten?

av  Ingrid Atlestam

Forskaren Masoud Kamali utsågs 2004 av Mona Sahlin till regeringens särskilde utredare i diskrimineringsfrågor med 

fokus på strukturell diskriminering, integration och makt. Såväl Kamali som hans forskning blev starkt ifrågasatt av andra 

forskare, men resultatet, tretton rapporter författade av en rad forskare och publicerade i Statens offentliga ut- 

redningar 2005 och 2006, är fortfarande en källa att ösa ur. Där belystes diskrimineringens mekanismer och former inom 

områden som arbetsmarknaden, rättsväsendet, utbildningssystemet, boendet samt hälsa och vård. Några år senare redovisade 

Kamali i Racial Discrimination. Institutional Patterns and Politics resultaten från ett stort EU-projekt, ”The European Dilemma”, 

som han lett och där forskargrupper från åtta europeiska länder deltagit. Det dilemma som lyfts fram är paradoxen att samti-

digt som det på övergripande nivåer deklareras att mänskliga rättigheter och demokrati gäller så finns det en djupt rotad mer 

eller mindre omedveten institutionell  diskriminering. 

Tema: Antirasism



19bis 2/2012

Visst känns detta igen från biblioteksvärlden? Mycket vackra ord, ju 

högre nivå, ju finare ord. Folkbibliotekets uppdrag är att överbrygga 

klyftor vare sig de är geografiska, språkliga, eller sociala. Men är 

det verkligen det man gör t.ex. genom att satsa på stora centrala 

bibliotek och kulturhus, snabblånebibliotek, typ tunnelbanebibli-

otek, där de med latte och livspussel rusar in? I bästa fall finns även 

mer eller mindre nedbantade förortsbibliotek därute, utanför, där  

arbetslösa, barn, pensionärer, invandrare och andra som blivit kvar 

eller över finns. Biblioteksplaner görs med tanke på största möjliga 

flöde, det vill säga mest verksamhet koncentrerad till centrum och så 

kallade knutpunkter. Visst är det rationellt, men vem finns och vilka 

är behoven där utanför i periferin? Besök och utlån ska maximeras, 

så mycket som möjligt till så många som möjligt. Men ”många” kan 

hamna i konflikt med ”alla”. De personer och grupper vars bibliotek-

sutnyttjande kräver resurser utöver vad som ”de många” kan tänkas 

efterfråga blir det jämförelsevis dyrare att anpassa biblioteks-

servicen för, det vill säga det är inte kostnadseffektivt.

I Bibliotekslagens åttonde paragraf fastslås att:

Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funk-

tionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att 

erbjuda litteratur och medier på andra språk än svenska och i former 

särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

 

Betydligt skarpare formulerar UNESCO:s/IFLA:s

mångkulturella biblioteksmanifest folkbibliotekets uppdrag och 

förhoppningsvis blir detta del av en snart existerande nationell 

bibliotekspolitik:

 

Principer 

Varje individ i vårt globala samhälle har rätt till ett fullständigt utbud 

av biblioteks- och informationstjänster. I arbetet för kulturell och 

språklig mångfald skall biblioteken: 

betjäna alla samhällsmedborgare utan diskriminering på grund 
av kulturellt och språkligt ursprung 

tillhandahålla information på tillämpliga språk och i än-
damålsenliga skriftformer 

ge tillgång till ett brett urval av material och tjänster som av-
speglar alla grupper och behov 

anställa personal som återspeglar ett mångkulturellt samhälle 
och som är utbildad för att samverka med och tillhandahålla 

tjänster för ett sådant samhälle 

Biblioteks- och informationstjänster i ett kulturellt och språkligt 

mångskiftande sammanhang omfattar både service till alla typer av 

biblioteksanvändare och service som riktar sig speciellt till miss-

gynnade kulturella och språkliga grupper. Särskild uppmärksamhet 

bör ägnas grupper som ofta är marginaliserade i mångkulturella 

samhällen: minoriteter, asylsökande och flyktingar, personer med 

tillfälliga uppehållstillstånd, gästarbetare och ursprungsfolk. 

 

Det mångkulturella bibliotekets uppgifter 

I ett mångkulturellt samhälle bör fokus ligga på följande huvudup-

pgifter, som relaterar till information, läs- och skrivkunnighet, 

utbildning och kultur: 

att öka medvetenheten om det positiva värdet av kulturell mång-
fald och att utveckla den kulturella dialogen 

att uppmuntra språklig mångfald och respekt för modersmålet 

att underlätta den harmoniska samexistensen mellan olika språk, 
inklusive inlärning av språk från tidig ålder 

att skydda det språkliga och kulturella arvet och stödja det 
språkliga uttrycket, samt främja skapande och spridning på alla 
relevanta språk 

att stödja bevarandet av den muntliga traditionen och det im-
materiella kulturarvet 

att stödja delaktighet och medverkan i samhällslivet av personer 
och grupper med skiftande kulturell bakgrund 

att stimulera förmågan att förstå och behärska informations- och 
kommunikationsteknik i den digitala tidsåldern 

att främja språklig mångfald i cyberrymden 

att uppmuntra en allomfattande tillgång till cyberrymden 

att stödja utbytet av kunskap och goda exempel gällande kulturell 

pluralism 

(Ur UNESCOs mångkulturella biblioteksmanifest, 2011)

Här finns alltså hur mycket som helst att göra, men vad är rimligt, 

vad får det kosta? Dessa frågor måste varje bibliotek ställa sig och 

göra en omvärldsanalys, kolla vilka behov som kan tänkas finnas 

och göra en resursavvägning, som man kan stå för i relation till 

UNESCOs tre biblioteksmanifest och den ynka bibliotekslag vi ändå 

har. Om man som politiker bedömer verksamheten efter trubbiga 

mått som utlånings- och besökssiffror missar man att utvärdera 

Tema: Antirasism
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för att bevara majoritetens intressen än för att möta behoven hos de 

många nya svenskar som med förtroende besöker biblioteken. 

Det är givetvis inte intentionen hos bibliotekscheferna och medar-

betarna att reproducera en diskriminerande praktik men det är 

dessvärre vad som ofta sker. Samtidigt kan det mycket väl vara så att 

de biblioteksanställda bemöter besökarna på ett socialt kompetent 

sätt. Men de kunskaper de har för att möta människor med andra än 

”majoritetsbehov” är i många fall bristfälliga. Att biblioteken har så 

stort förtroende hos befolkningen beror på att de flesta som arbetar 

där ”vill väl” och är vänliga och inte på att biblioteken alltid har en 

god och rättvis service. Man säger ofta att målet är att behandla alla 

lika, när det borde vara mottot ”Av var och en efter förmåga, åt var 

och en efter behov” som gäller.

Retorik om vikten av det mångspråkiga biblioteket saknas inte. Men 

vad görs i praktiken? Vilka kommuner bygger systematiskt upp 

omfattande mediabestånd på arabiska, persiska, kinesiska och ryska 

på bekostnad av utlåningsbefrämjande inköp som deckare, cd och 

dvd. Eller ännu hellre lyckas få politiker och andra makthavare att 

inse att ett bibliotek som verkligen är för alla kostar mer än ett än de 

som bara är för majoriteten. Hur försvara att man matar 

hyllorna med ännu fler Läckberg, Marklund och Nesser, som ju 

finns i närmaste varuhus för den som inte kan tåla sig, istället för 

att mätta behovet av svenskkurser samt lexikon, fackböcker och 

tidningar på de språk som talas i närsamhället.

De flesta biblioteksbesökarna tar ingen kontakt med personalen 

utan hittar eller hittar inte vad de söker. Ju större bibliotek, ju 

mindre ber man om råd och hjälp. Det är hyllan som är sanningens 

minut mer än mötet med personalen. Biblioteket är i första hand, 

speciellt för den som har svårt att göra sig förstådd, vad som finns 

i det reella biblioteket, inte vad bibliotekarien kan hitta i katalogen 

för senare leverans.

En djup och ständigt uppdaterad kunskap om närsamhället, 

lyhördhet och en så bred kultur- och språkkompetens som möjligt 

i personalgruppen är förutsättningar för att skapa det dynamiska, 

lokalglobala biblioteket. Det ska självklart även omfatta de enligt lag 

inhemska minoritetsspråken och visa medvetenhet om dessa språks 

särställning.

hur biblioteket klarar sitt samhällsuppdrag. Risken är då att en 

biblioteksverksamhet som redovisar bra siffror och är uppskattad av 

de flesta omedvetet faktiskt är olaglig och står för en institutionell 

diskriminering. Som ett exempel på detta kan man se vad som 

framkommer i rapporten Biblioteken och de nationella minoriteterna 

– hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, 

samer och sverigefinnar  framtagen av Joacim Hansson med flera vid 

Linnéuniversitetet för Svensk Biblioteksförening 2011. I rapporten 

konstateras att bibliotekens intresse för frågan är i stort sett noll 

och att detta till del kan bero på att biblioteken ”ekonomiskt up-

pmuntras till ett marknadstänkande som instrumentellt utgår från 

efterfrågesituationen”.

Kamali uttrycker det som att oberoende av individers eller institu-

tioners intentioner så skapas och återskapas lätt en diskriminerande 

praxis. Institutioner är uppbyggda både av formella och informella 

strukturer. De formella består av lagar och regler och de informella 

av rutiner, traditioner och beteenden. Om institutionens verksamhet 

förfördelar vissa grupper i samhället kan det tolkas som institu-

tionell diskriminering. Majoritetssamhället har en historia med 

kulturella element och normer som omedvetet kan vidmakthålla en 

ojämlikhet. 

Strategier av tystnad eller förnekande är enligt Kamali mycket 

effektiva sätt att bibehålla status quo. Det finns gatekeepers inom 

de flesta institutioner som hänvisar till att problemet finns på annat 

håll men, poängterar Kamali, det är viktigt att systematiskt, inom 

varje institution, undersöka de interna relationer och den praxis 

som kan utgöra grunden för institutionell/strukturell 

diskriminering.

Det gäller att reflektera över och analysera hur en slentrianmässigt 

bedriven verksamhet medverkar till ojämlikhet. Många biblioteks

anställda ser inte hur det vardagliga arbetet kanske bidar till att öka 

klyftor istället för tvärtom.

I de politiska riktlinjer som styr verksamheten i de flesta kommuner  

är ett överordnat mål att minska segregation och överbrygga klyftor. 

Biblioteket ska svara mot innevånarnas behov. Hur avgörs vilka be-

hov som ska tillfredsställas? Att bara jobba på som vanligt och svara 

upp mot efterfrågan hos vissa grupper leder lätt till en situation där 

proportionen mellan olika typer av litteratur och tjänster verkar mer 

Tema: Antirasism



21bis 2/2012

Givetvis betyder bibliotekets tillgängliggörande av IT-tekniken och 

då framförallt internet en enorm serviceförbättring för den som 

söker nyheter, kontakter och kultur från klotets alla hörn. Teknikens 

betydelse i detta sammanhang går inte att överskatta och den måste 

bejakas av biblioteken. Jämsides med utvecklandet av det mång-

språkiga biblioteket är överbryggandet av digitala klyftor folkbib-

liotekens största utmaning och ödesfråga. Många datorer, scanner, 

färgskrivare och trådlöst nätverk och framförallt hjälp att handha 

allt detta är ett måste för alla bibliotek.  

Det finns bibliotek som är på god väg att utveckla det lokalglobala 

mångspråkiga biblioteket, men mycket återstår att göra och det finns 

de som ännu inte börjat, som saknar intresse och kunskap, som inte 

insett att det mångspråkiga närsamhället inte är något övergående, 

utan däremot ständigt statt i förändring.

Det är genom samarbete på alla nivåer som biblioteken i framtiden 

kan utvecklas och bli verkliga mångspråkiga mötesplatser och en 

betydelsefull del av framväxten av ett Sverige som inser att mång-

språkighet är en tillgång, såväl för individen som samhället, och en 

viktig väg till internationalisering. Det goda mångspråkiga bibli-

oteket behöver både kompetens och pengar och båda kräver ofta en 

förändring av attityder hos personal och politiker som råder över 

fördelningen av ekonomiska medel. 

Det finns många exempel som visar att bibliotek även utan ett 

tillskott av medel kan utvecklas för att ge bättre mångspråkig 

service och bli en kraft i en lokal utveckling. Det handlar om att göra 

medvetna prioriteringar och se sitt arbete som en del av en nöd-

vändig utveckling av demokratin. 

Men detta är ändå något som måste få kosta för biblioteken. Givetvis 

är det betydligt dyrare att hålla med mediabestånd på tjugo språk 

istället för ett. Politiker och andra makthavare måste inse att ett 

bibliotek som verkligen är för alla kostar mer än ett som bara är för 

majoriteten. 

Dessvärre finns det massor av exempel på att biblioteksanställda 

inte är intresserade av eller ges möjlighet att delta i kompeten-

sutveckling när det gäller mångspråkig biblioteksverksamhet. I 

de större biblioteken, och delvis även i de mindre, innebär det att 

ledningen inte medvetet prioriterar och aktivt stöder deltagandet. 

Attityderna kring vikten av en medveten satsning är svåra att 

förändra hos inblandade på alla nivåer. Men det är också ett faktum 

att många mindre bibliotek har så ytterst begränsade resurser att 

det inte går att låta någon gå en omfattande kurs med bibehållna 

öppettider för biblioteket, det vill säga deltagande är uteslutet. 

Detta är ett generellt problem, som bör lyftas nu när vi ska få en 

nationell bibliotekspolitik. Bibliotekspersonalens möjligheter till 

vidareutbildning måste garanteras, när det nu satsas så mycket på 

lärarnas kompetensutveckling så är det läge att kräva liknande för 

bibliotekarier.

Den utveckling och uppgradering av mångspråkig biblioteks-

verksamhet som nu äntligen kan anas på många håll i landet har 

en tendens att handla om allt annat än medieinköp. Man väljer 

det som ger omedelbar uppmärksamhet och framgång, det mer 

spektakulära, istället för det långsiktiga gnetet med att bygga upp 

relevanta mediebestånd på ett rimligt antal språk. 

Det är böcker, tidningar, tidskrifter etc. som besökarna förväntar 

sig att biblioteket sysslar med och det är förmedling av det skrivna 

ordet som är bibliotekets unika uppdrag. Allt annat som biblioteken 

gör, såsom kulturarrangemang, kurser, möten, utställningar o.s.v. 

kan lika gärna göras av någon annan aktör. Detta gäller även 

verksamheter som språkcafé, läxläsning, studiestöd och andra 

integrationsfrämjande aktiviteter som fler och fler bibliotek börjar 

med. Ofta startar biblioteken verksamheter som man uppfattar att 

det finns ett starkt behov av för att ingen annan gör det och för att 

biblioteket har lämpliga lokaler och kunnig personal som är lyhörd 

för mer eller mindre uttalade önskemål. Allt detta är fantastiskt 

bra och bibliotek är verkligen den rätta platsen för det mesta, men 

risken är att det unika uppdraget, det som ingen annan kan göra, 

medieförsörjningen, försummas.

Att arbeta med media, att köpa in och låna ut böcker, tidskrifter, 

tidningar med mera, på andra språk än svenska, är arbetskrävande. 

Det uppfattas av många som svårt och det ger dålig utdelning i 

lånestatistiken. Ett enda lexikon kostar som tio cd-skivor med 

populärmusik och medan lexikonet ger max ett utån kan cd-

skivorna stå för minst 30 under samma period. Om då bibliotekets 

resurstilldelning görs efter antalet utlån, som nu ofta är fallet, så 

blir detta ett bibliotekens moment 22. 

Tema: Antirasism
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Det är ingen hemlighet att regeringen har en kulturminister 

som inte klarar av det som sällskapsspelet TP kan, att skilja på 

”kultur/nöje” och ”underhållning”. Underhållning kan visserligen 

visserligen också vara kultur men när kulturministern hellre vill 

kallas underhållningsminister för att ”kultur har en så negativ 

klang” blir man orolig. Ministären Reinfeldts försök att tillsätta en 

”opolitisk” kulturminister efter norsk modell havererade redan 

efter en vecka när den före detta Timbro-chefen Cecilia Stegö Chilò 

avslöjades att ha fuskat med TV-licensen. Vad man kan konstatera 

är att en kulturpolitik byggd på borgerliga värderingar är något 

krystat. Borgerliga värderingar och kultur hör helt enkelt inte ihop. 

Detta bygger jag på påståendet att kulturen är det största hotet i 

vår tid mot det kapitalistiska samhället. Kampen om kulturen är, 

som Svenska Clartéförbundet skriver, ”kampen om vårt tänkande”. 

Detta kan historiskt beläggas med hur fackföreningsrörelsen var 

tidigt ute med en folkbildningstradition som exempelvis resulterade 

i Arbetarnas Bildningsförbund och i fackföreningsdrivna bibliotek. 

Arbetarrörelsen tog helt enkelt upp kampen med borgerligheten om 

människors tänkande, om kulturen.

 

Den borgerliga kulturpolitiken har i allt väsentligt två syften; för 

det första att ta makten över tänkandet och för det andra att ge de 

motståndsfickor som finns genom fria teatergrupper, tidnings-

utgivare (bis fick en tydlig signal om detta när tidskriftens stats-

bidrag drogs in 2012), författare, musiker och bildkonstnärer en så 

svår arbetssituation som möjligt. Denna politik återspeglas i konkret 

handling och genom konkreta politiska reformer som fyller ett enda 

enkelt syfte, att skära av arbetarrörelsens övertag i den politiska 

och kulturella kampen om människors tänkande och individuella 

bildning som resulterar i ett stärkt kollektivt handlande genom hela 

vår nutidshistoria.

Nedan återger jag tio kulturpolitiska reformer som skett sedan 

2006. Dessa reformer är konkreta exempel på hur den parasitära 

kapitalismens lakejer i regeringen Reinfeldt försökt återerövra 

makten över människors tänkande och slutgiltigt förgöra det folkligt 

förankrade motstånd som den socialistiska delen av arbetarrörelsen 

bjudit sedan sent 1800-tal.

En politisk kamp om tänkandet – 10 reformer under regeringen Reinfeldt
Att skapa det verkligt mångspråkiga biblioteket, där så många 

som möjligt hittar böcker och tidskrifter på sitt modersmål i det 

lokala biblioteket, är ett kommunalt ansvar, men kompetensen och 

resurserna för detta finns oftast inte i kommunerna. I de större kom-

munerna har man inte prioriterat på det sätt man borde gjort för att 

biblioteken ska leva upp till alla vackra ord om integration och lika 

tillgång och möjligheter som finns i policydokument, och i mindre 

kommuner är det inte realistiskt att klara detta. Därför är det hög tid 

att få till en nationell bibliotekspolitik som skapar en struktur som 

säkerställer att resurser och kompetens finns att tillgå nationellt och 

regionalt. Därtill behövs en skarpare bibliotekslag så att kommuner-

na tvingas ta sitt ansvar för en jämlik tillgång till biblioteksservice. 

Betydligt lättare är det att köpa in alla de media som är viktiga för 

vägen in i det svenska samhället, det vill säga språkkurser, lexikon, 

LL-böcker, läromedel för grundskola och gymnasium, tidningar på 

lättläst svenska etc. Ändå visar det sig att många bibliotek har stora 

brister även vad gäller dessa inköp. 

Varför välkomnar inte biblioteken alla nyinflyttade med ett lexikon, 

på samma sätt som man delar ut Barnens första bok till nyfödda och 

sedan ofta fortsätter med sexårsbok etc? Det borde vara en självk-

larhet!

Det är verkligen hög tid att komma till insikt om vad strukturell 

diskriminering kan innebära i bibliotekssammanhang.

Ingrid Atlestam 

Tips för kompetensutveckling, inspiration 
och  engagemang:

Det mångspråkiga biblioteket, en interaktiv 
mötesplats på nätet: mangsprak.ning.com 

Det mångspråkiga biblioteket : en nöd-
vändig utopi (BTJ Förlag, 2012)
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1: Förhandsgranskning av public service

Den 30 maj 2011 kritiserades kulturminister Lena Adelsohn 

Liljeroth av riksdagens konstitutionsutskott. Anledningen var 

regeringens beslut om förhandsgranskning av public service-

företagens (SVT, UR och SR) programsatsningar för att säkerställa 

att programut-budet från public service inte skulle konkurrera 

med det utbud som erbjuds av de privata aktörerna. För att vara en 

regering som förespråkar den fria konkurrensen som något nyttigt 

och positivt låter detta något inkonsekvent. Dock lär vi av detta att 

det i regeringens värld aldrig handlar om konkurrens på lika villkor, 

utan istället om att konkurrensen ska snedvridas till förmån för de 

privata aktörerna.

2: Inskränkning av stödet till kulturtidskrifer

”Vad är en kulturtiskrift?” var den enda frågan Alliansen behövde 

ställa sig för att ogenerat dra in utgivningsstödet för många viktiga 

kulturtidskrifter. Att det fanns en tydlig avsikt var nästan för 

uppenbart när kulturtidskrifter som förlorade stödet var exempelvis 

Pockettidningen R och Mana. Kampen om människors personliga 

utveckling som tänkande varelser hade tagit sin början.

  

3: Inskränkning av tidskriftsstödet 

Skadeverkningarna är ungefär desamma som när stödet för kultur-

tidskrifter inskränktes. De nya reglerna för tidskriftsstöd gör att 

viktiga röster riskerar att tystna. Ett exempel på en sådan tidskrift är 

bis. Inskränkningen av stödet för tidskrifter, de hårdare reglerna, gör 

också att centrala radikala samhällsdebattörer som Flamman och 

Arbetaren ständigt balanserar på en smal tråd. Dessa röster riskerar 

att tystas av den politik regeringen för gällande tidskrifter, den 

politik som går ut på den darwinistiska marknadsfunda-

mentalismens grundläggande princip om den starkes överlevnad. 

Detta är ett konkret bevis på det riktiga i strategin att inte göra sig 

beroende av statens godtycke. Två socialistiska tidningar som av 

princip inte gjort detta är Folket i Bild/Kulturfront och Clarté. Att 

principen är riktig ser vi i de ekonomiska bakslag som drabbat de 

tidningar som förlorat det statliga stöd man gjort sig beroende av 

eller tagit för givet.

  

En politisk kamp om tänkandet – 10 reformer under regeringen Reinfeldt
av Jonas Lundgren

4: Avskaffande av den statliga inkomstgarantin (konst-

närslönen)

Det finns de som inte riktigt förstått tanken med den statliga 

inkomsträntan för kulturarbetare. Därför krävs en kortare förklar-

ing: Tanken med inkomstgarantin var att kulturarbetare som inte 

har den kommersiella framgång som vissa av deras kollegor har men 

som samtidigt är viktiga som inspirationskällor ska kunna fortsätta 

sin produktion. Detta håller regeringen uppenbarligen inte med om. 

Dock innebar avskaffandet av den statliga inkomstgarantin inte att 

de som redan förärats denna inte får den mer. Inkomstgarantin är på 

livstid och personer som erhållit den är exempelvis Roy Andersson 

och Stefan Jarl (båda filmare), Lars Kleen (bildkonstnär), Jan Myrdal 

(författare), Janne Schaffer (musiker/kompositör), Maj Wechsel-

mann (dokumentärfilmare) och Manne af Klintberg (clown).

  

5: Kultursponsring istället för statligt stöd till 

kulturen

Det bärande konceptet i hela regeringens kulturpolitik är att kultur 

som inte är kommersiellt gångbar har två möjliga framtidsutsikter, 

endera skaffar man sig rejält med sponsorer eller så dör man. När 

Teater Tribunalen bestämde sig för att som ett experiment finansi-

era en hel teateruppsättning med sponsorer så blev resultatet att 

man lyckades hitta en enda sådan. När Palatset (kulturhus för barn) i 

Stockholm startades upp med pengar från näringslivet och Stock-

holm stad dröjde det fyra månader innan man var tvungna att slå 

igen portarna igen. Detta på grund av att man helt enkelt inte gick 

runt ekonomiskt. Palatset kan i mycket sägas vara ett storskaligt 

experiment i samma tappning som det Teater Tribunalen gjorde 

några år tidigare med den stora skillnaden att man brände 10 

miljoner av Stockholms skattebetalares pengar denna gång.

  

6: Urvattnade kulturpolitiska mål

Regeringens nya kulturpolitiska mål gick från åtta stycken till fem 

stycken. De mål som togs bort och inte ersattes var:

  - Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten 

och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna 

utnyttjas.

  - Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa 
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verkningar inom kulturområdet.

  - Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara 

och levandegörs.

  

7: Införande av kvalitetsbegreppet i de kulturpolitiska 

målen

Kvalitetsbegreppet har alltid varit problematiskt och när det gäller 

kulturpolitik är det kanske särskilt problematiskt. Införandet av 

kvalitetsbegrepp i de kulturpolitiska målen har exempelvis inte 

vägts upp med någon form av formulering som skyddar amatör- och 

utövandekulturen, denna ingår helt enkelt inte i regeringens kultur-

politiska mål. Det är i sig är ett problem då detta medför en profes-

sionalisering av kulturområdet över lag, vilket innebär en mer passiv 

kulturkonsumtion där medborgarna i första hand ska konsumera 

istället för att delta och utöva själva. 

  

8: Jakt på fildelare

Den 18 januari 2012 ställdes en fildelare från Värmdö inför rätta för 

att ha fildelat för privat bruk. Vi talar alltså inte om en grossist utan 

om en fildelare som fildelar på samma sätt som miljontals andra 

svenskar gör dagligdags. Detta var en direkt följd av den eftergift-

spolitik regeringen driver för skivbolagen och som i praktiken är ett 

resultat av amerikanska storföretags påtryckningar på regeringen. 

Dessa påtryckningar har varit ett faktum ända sedan razzian mot 

The Pirate Bay den 31 maj 2006.

  

9: Indraget statligt stöd till En bok för alla

En bok för alla är ett bokförlag som sedan 1976 driver en om-

fattande läsfrämjande verksamhet tillsammans med föreningar, 

fackliga organisationer, bibliotek, skolor och barn- och ungdomsor-

ganisationer. 2008 drog regeringen in det statliga stödet för En bok 

för alla.

10: Kulturarvslyftet

Regeringen har kommit på ett nytt sätt att lösa arbetslösheten, 

nämligen det kultur- och arbetsmarknadspolitiska projektet 

Kulturarvslyftet. Tanken är helt enkelt att arbetslösa ska kunna 

anställas för att hjälpa till med upprustningen av vårt kulturarv. 

Egentligen är tanken ganska märklig eftersom arbetsuppgifterna 

exempelvis är antikvariskt arbete. I Sverige finns ett antal högskole- 

och universitetsutbildningar för de arbeten Kulturarvslyftet är tänkt 

att sysselsätta arbetslös och outbildad personal med, exempelvis 

Byggantikvariatsutbildningen och Arkiv- och informationsvetenskap 

som båda omfattar tre års högskolestudier.

  

Sammantaget kan konstateras att regeringens kulturpolitik har fyra 

huvudteman:

  – Yttrande- och tryckfrihet är något man kan ägna sig åt om 

tillräckligt många är beredda att betala för det. Är för få intresse-

rade kan man ju försöka skaffa sponsorer. 

  – Medborgare ska konsumera, inte agera, producera eller skapa 

själva.

  – De som egentligen är målet för en kulturpolitik är de största 

aktörerna i branschen samt storfinansen.

  – Profession är ganska ointressant om det går att komma undan 

billigare genom att frångå den. 

Jonas Lundgren

Kulturpolitisk debattör

Driver Kulturpolitikbloggen: kulturpolitikbloggen.blogspot.com



25bis 2/2012

boktips

På lagom promenadavstånd från vårt hem på Södermalm 

i Stockholm ligger den herrgård vid Årstaviken där Märta 

Helena Reenstierna bodde för runt två hundra år sedan.  Den 

ligger där mitt i det så typiskt vackra sörmländska landskapet. 

Miljön är idylliskt lantlig och ändå så nära storstan, bara över bron, 

på cykelavstånd. 

Under tidens gång har huvudbyggnaden förstås förändrats men av 

det som ännu finns kvar är det möjligt för den nyfikne att fort-

farande upptäcka intressanta detaljer som påminner om en äldre tid.

Märta Helena Reenstierna, 1753-1841, ”madammen” som bodde 

på Årsta herrgård, var nära vän med Carl Michael Bellman (broder 

Movitz kallad) och andra av tidens kända kulturprofiler i Stockholm. 

För eftervärlden har ”Årstafrun” som hon ofta kallats blivit ihåg-

kommen för sina noggrant förda dagböcker. Kristina Ekero Erikssons 

spännande och läsvärda biografi om Märta Helena 

Reenstierna från 2010 finns nu i pocketutgåva från Norstedts förlag.  

I mer än 50 års tid, från senare delen av 1700-talet till tidiga 1800-

talet skrev Årstafrun så gott som dagligen, och sammanlagt omfattar 

hennes anteckningar mer än 5000 sidor, en ovärderlig historisk källa 

av stor betydelse i olika sammanhang såväl för forskning som för 

berättelser och filmmanus. 

Exempelvis i TV-serien “Anno 1790”, som kunde ses under hösten 

och vintern, har en hel del detaljer kring handling och miljö hämtats 

från just Märta Helenas ingående beskrivningar av sin samtid. Lars 

Widding kan också nämnas som en av författarna som inspirerats av 

hennes dagböcker. 

Det som framför allt är så unikt med dagböckerna är att de ger 

en detaljerad information om hur livet levdes på en herrgård och 

hur ett större hushåll skulle skötas och förvaltas. Här finns otaliga 

praktiska anvisningar som beskriver sysslor som byk och bak, 

tobaksodling och annat som tillhörde vardagen på Årsta gård. 

Inom etnologi och historia har också dagböckerna bidragit med unik 

information om traditioner såväl till vardags som till fest; här får 

man veta vad som åts, hur man klädde sig, hur man levde. Som tur är 

räddades Märta Helenas dagböcker till eftervärlden, böckerna som 

var hopbundna av lösa folioark fick gå i arv i släkten och tack vare 

denna försiktiga hantering kunde dagboken i sin helhet 1946 skän-

kas till Nordiska Museets arkiv. Sedan dess har den varit tillgänglig 

för forskare och en intresserad allmänhet. 

Nu innehåller dagböckerna inte bara information av materiell art 

utan här finns också en unik möjlighet att komma dess kvinnliga 

författare in på livet, man får helt enkelt inblick i hur en kvinna 

tänkte och kände för tvåhundra år sedan. 

Trots att Märta Helena var en adlig högreståndsfru var hennes liv 

knappast sorglöst eller enkelt. I tjugoårsåldern kom hon till Stock-

holm från Småland och flyttade in hos släktingar i Gamla stan. Pigg 

och nyfiken på livet deltog hon snart i stadens kulturliv där baler och 

allehanda nöjen hörde till. 

Efter några år gifte hon sig med ryttmästare Christian Henrik von 

Schnell som vid den tiden blivit ägare till Årsta herrgård.  Paret hann 

med tiden få åtta barn men bara ett av barnen nådde vuxen ålder. 

Att förlora inte mindre än sju barn var en ofattbar tragik. Dessutom 

Årstafruns dolda dagböcker
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Sist men inte minst var hon en hejare på att ställa till med fest. Hon 

skriver sånger, leker charader och ger bort presenter som exempel-

vis levande orrar och svanar med en energi som står härliga till. Lite 

av detta är kanske också charmen med den lekfulla och kulturella 

gustavianska tiden. Trots all fattigdom och elände fanns ett stort 

mått av fantasi och lek inbakad i den tunga vardagen, kanske som 

ett sätt att överleva. Antikens myter och berättelser genomsyrar och 

förgyller tillvaron såväl för rik som för fattig vilket framför allt märks 

i sång och dikt. Bellmans epistlar talar för detta.

Det må ha varit skitigt och fattigt och hårt att leva men fantasi och 

esprit saknades knappast under denna spännande epok av den 

svenska historien. Kultur och bildning värderades högt. Kanske ett 

värdefullt förhållningssätt att fundera på för oss också idag.

Annsofi Lindberg

Annsofi Lindberg är fil.mag. och bibliotekarie på Röda korsets 

högskola 

överlevde Märta Helena även denna ende son liksom sin man. Med 

tanke på detta kan man nog säga att hennes öde var minst sagt 

bistert. Hennes litterära liv i dagböckerna kan nog ses kompen-

satoriskt. 

Men det som jag trots alla svåra umbäranden som Märta Helena får 

gå igenom dock finner mest unikt och intressant i Kristina Ekero 

Erikssons kunniga beskrivning och bearbetning av dagböckerna, 

är hur tidens, 1800-talets nya influenser och tankegångar påverkar 

livet för Årstafrun. 

På flera sätt känns hon modern och nytänkande vilket säkert hänger 

samman med att fru Reenstierna levde i en tid med omvälvande 

förändringar. Franska revolutionen bryter ut 1789 och Gustav III 

mördas i mars 1792 vilket resulterar i att tidens rådande tankar och 

idéer sätts i gungning och sociala grupperingar finner nya positioner. 

Industrialismen vinner allt mer mark på kontinenten och radikala 

idéer kommer att genomsyra samhällets alla plan och så även i 

Sverige.  En mer modern människa som vi idag kan känna igen oss 

i danas under denna epok och Årstafrun hör onekligen till denna 

skara.  

I de omvälvande förändringar som nu sker agerar Märta Helena 

långt ifrån som en omedveten, passiv och världsfrånvänd societet-

sdam som har långtråkigt och lägger sin patiens (ofta skildras ju 

överklassens damer så). Nej, istället är hon driftig och styr och 

ställer på gården i Årsta. Utan att skämmas blandar hon morskt 

sig i tidens politiska debatter, trots att detta ansågs vara männens 

domän. Man kommer ofrånkomligen att tänka på pionjären Valfrid 

Palmgren.

Självklart kunde Märta Helena också i egenskap av sin ställning få 

respons för sina åsikter och sitt samhällsengagemang men hon bör 

ändå få en eloge för att hon modigt stod för sina åsikter och ideal i 

alla väder. Ibland radikala, ibland konservativa. 

Bild: Märta Helena Reenstierna 
Foto: The Commons, Wikipedia
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För 500 år sedan kom de första romerna till Sverige vilket i år 

kommer att firas med ett romskt kulturår runt om i vårt land.  

På biblioteket i Tumba, Botkyrka, uppmärksammades detta 

bl.a. med utställningar och ett tre timmar långt seminarium den 10 

april. För arrangemanget stod tidskriften och den ideella organi-

sationen É Romani Glinda som drivs av Fred och Rosario Ali Taikon, i 

samarbete med biblioteket.

Romernas språk och historia i ett såväl svenskt som internationellt 

perspektiv var några av programinslagen. Frågor kring romskt för-

fattarskap och förlagsverksamhet diskuterades också. En tongivande 

personlighet inom det romska kulturlivet är Fred Taikon, en av de 

drivande personerna bakom È Romani Glinda, som är religiöst och 

politiskt oberoende i sin utgivning. Rosario Ali Taikon, som kom 

till Sverige 19 år gammal, är Freds barnbarn. Syftet med É Romani 

Glinda är framför allt att aktivt arbeta för en integrering av romer 

i samhället på olika plan; en viktig del i detta är kontakten med 

myndigheter och kommuner. É Romani Glinda, eller ERG som det 

förkortas, verkar både nationellt och internationellt men frågor som 

tar upp diskriminering är alltid i fokus. Man lägger också stor vikt 

vid att informera om romsk kultur. Genom kunskap om romernas 

liv och historia ökar möjligheterna att skapa goda och konstruktiva 

relationer mellan alla kategorier av medborgare i Sverige och 

utomlands, menar ERG.

Alla romer i hela världen har ett gemensamt ursprung eftersom de 

på 1000–talet utvandrade från Punjab i norra Indien. I dag finns i 

hela världen omkring 20 miljoner romer varav ca 10-12 miljoner i 

Europa. Fred och Rosario Taikon menar att situationen för romer 

socialt varierar mycket beroende på var de bor. I Östeuropa, exem-

pelvis, är livet för flertalet romer mer marginaliserat och fattigt än 

någonsin, men i andra länder har förhållandena trots allt blivit mer 

drägliga under de sista decennierna. Romerna har genom historien 

av olika skäl varit förföljda. I Rumänen var vissa grupper av dem 

slavar långt in på 1800-talet, i Spanien var många romer populära 

artister men ändå åsidosatta. I Sverige har föraktet mot romer till 

stor del varit förankrat i en kallhamrad politisk okunnighet bland 

flertalet myndigheter och makthavare. 

Erkännande som en av fem nationella svenska minoriteter fick 

romerna 1999 och romani chib är därför ett av minoritetsspråken 

i Sverige. Nationell minoritetsstatus innebär ökade rättigheter och 

möjligheter att synliggöra sin kultur, menar Fred och Rosario Taikon, 

och betonar att det var en viktig brytningspunkt i den romsk-sven-

ska historien när romerna erkändes som en svensk minoritet.

Statslösa med främlingspass och romska berättelser

Långt in på 1900-talet var romerna statslösa med främlingspass, 

om de över huvudtaget hade något pass, vilket innebar att de inte 

kunde vare sig få en fast bostad eller en regelbunden skolgång. 

Under andra världskriget hade romer av den anledningen heller 

inte rätt till ransoneringskuponger utan var tvungna att byta till sig 

attraktiva varor. Under sådana premisser är det lätt att tänka sig att 

myten om att romer var tjuvaktiga och lömska frodades. Först på 

1960-talet började dock vissa förändringar ske, de fick nu möjlighet 

att få fasta bostäder och i och med detta kunde också barnen få en 

mer regelbunden skolgång. Förföljelsen av romerna under andra 

världskriget är också viktig att uppmärksamma, då hundratusentals 

romer dödades i olika nazistiska förintelseläger. 

I den romska kulturen finns en rik muntlig berättartradition. 

Etnologen och folkloristen Carl-Herman Tillhagen, som var knuten 

till Nordiska Museet, upptecknade under 1940-talet ett stort antal av 

dessa berättelser och sagor. Resultatet blev boken Taikon berättar, 

som kom ut 1946. Framför allt är det Johan Dimitri Taikons historier 

som återberättas. Dimitri var en känd sagoberättare och farfar till 

Fred, han föddes i Bollnäs 1876 och bland annat var han en av de 

första som kämpade för att romska barn skulle få gå i skolan.

Romsk Litteraturkväll på biblioteket i Tumba

Tema: Antirasism

av Annsofi Lindberg
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En svensk författare som tidigt uppmärksammade romerna och 

deras ställning i samhället var Ivar Lo-Johansson. Redan i boken 

Zigenare: en sommar på det hemlösa folkets vandringsstigar från 

1929 ifrågasätter han svenska folkets och statsmakternas behan-

dling av romerna.

Men allra först ut att 

skildra romer är kan-

ske Viktor Rydberg. 

I romanen Singoalla, 

som första gången 

publicerades 1857, 

skildras i ett roman-

tiserat sagoskimmer 

historien om riddar 

Erland och 

zigenarflickan 

Singoalla. Romanen 

blev på sin tid en 

av de populäraste 

klassikerna i den 

svenska litteraturen 

och än idag står 

den sig bra. Fort-

farande fängslar den 

medeltida miljön, 

mystiken, roman-

tiken och äventyret, 

inte minst med tanke 

på att romanen passar fint in i den fantasytrend som råder idag. 

Mer moderna författarskap finner man hos Katarina Taikon med 

Katizi-böckerna.

Vill man veta mer om vad som händer och sker under 

det romska kulturåret finns information på É Romani 

Glindas hemsida www.romaniglinda.se och på Romska 

Kulturcentrets hemsida i Malmö  www.rkcmalmo.se.

Tema: Antirasism

En annan författare som skriver om romer är Gunilla Lundgren. Hon 

har skrivit om den romska flickan Maritza och berättelsen Sofia Z 

4515, som handlar om den unga flickan Sofia som överlevde 

Auschwitz och kom till Sverige med flyktinghjälpen i de s. vita bus-

sarna. Berättelsen skrev hon tillsammans med Sofia Taikon.

Ett annat exempel på romsk litteratur av nyare da-

tum är antologin Svarta rosor, där tolv olika romska 

författare berättar sitt folks historia. Nämnas kan 

också Marie-Claude, en romsk tjej av fotografen Ann 

Eriksson och Ramona Taikon Melker, som kom 2011.

Romska biblioteket i Malmö

Förutom É Romani Glinda finns i Malmö det Romska 

Kulturcentret där det Romska biblioteket ingår. 

Målet med centrets verksamhet är att informera om 

romerna i hela världen samt skapa en gemensam 

mötesplats för aktiviteter och diskussioner för alla 

som är intresserade och vill veta mer om romsk 

kultur.

Det är viktigt att understryka att romerna inte är 

en helt homogen grupp. I Sverige finns exempelvis 

flera olika grupper, som finska romer, den äldsta 

gruppen, samt polska och rumänska romer, för att 

nämna några. När det gäller det romska språket är 

det uppdelat i ett antal olika dialekter eller varieteter, 

som Fred kallar det. De flesta romer kan ändå förstå 

varandra ganska väl.

Den 18 april hölls en romsk jubileumskonferens på Södertörns 

högskola och på Mångkulturellt centrum i Fittja visades från den 19 

april fotografen Joakim Eskildsens bilder av romer i Europa.

Vad det gäller förlagsverksamhet med romska förtecken är den ännu 

så länge relativt blygsam men det är bara en tidsfråga innan den 

kommer att expandera, tror Fred och Rosario Taikon. Potential och 

vilja att etablera romskt författarskap och litteratur på den svenska 

arenan finns och är intensiv.

 

Annsofi Lindberg

Bild: Från den Romska kvällen i Tumba. Marie-Claude Demetri och Ramona 

Taikon Melker Foto: Johanna Dalmalm
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FANNA, BiS NYA BIBLIOTEKARIE

Fanna Saleh har blivit utsedd till ansvarig för litteraturen på 

arabiska på folkbiblioteket i Smara. Fanna är utbildad sociolog vid 

universitet i Algeriet och enligt författaren Gonzalo Moure intel-

ligent, intellektuell och mycket kunnig i det arabiska språket och 

litteraturen. Hon kommer att samarbeta med Bashir som har fått 

utökad tjänst på radion, men kommer att fortsätta att arbeta med 

biblioteket och bokbussen som volontär.

– Jag är mycket glad över att vara den som fått ansvaret för den 

arabiska litteraturen. Alla mina studier har skett på arabiska och 

det är den litteraturen jag brinner för. Jag har övertagit Bashirs ar-

bete, men han kvarstår som volontär och vi kommer att samarbeta 

om olika läsprojekt. Vårt folkbibliotek i läget Smara är färdigbyggt. 

Det är ett riktigt och modernt bibliotek. Tyvärr finns det mest 

böcker på spanska och än så länge mycket få böcker på arabiska. 

Fler böcker på arabiska behövs för att få invånarna i lägren, både 

barn och vuxna, att bli läsare.

För att få de vuxna flyktingarna att läsa böcker måste man bryta 

ny mark. Många vuxna tror nämligen att bibliotek bara är till för 

“JAG HAR BÖRJAT ALFABETISERA EN GRUPP KVINNOR I FARSIA”

småbarn eftersom man inte haft något bibliotek tidigare. Pojken som 

levde med strutsar har ändrat något på den förställningen. Boken om 

Hadara, västsahariern som alla hört anekdoter om, har blivit en stor 

succé. Vi har 50 exemplar. 45 är ständigt utlånade och 5 exemplar 

har vi för läsning här på biblioteket. Och den boken blir läst av alla 

åldrar, både barn och vuxna.

Jag tror att boken om Hadara och öknen har skapat intresse för 

läsning av andra böcker. Vi vet att fem lådor med böcker på arabiska, 

både barnböcker, facklitteratur och skönlitteratur för vuxna, är på 

väg hit från Sverige. Vi är mycket förväntansfulla. Att få tag i böcker 

på arabiska här i öknen är omöjligt. Vi är helt beroende av dona-

tioner.

Rapport från BiS bibliotekarie Bachir Lahsen 

Bachir Lahsen anställdes, med hjälp av bidrag från BiS, som bibli-

otekarie på folkbiblioteket i flyktinglägret Smara och presenterades 

i bis 2012:1.

– Jag började mitt arbete i januari på folkbiblioteket El Nido i det 

västsahariska flyktinglägret Smara. Biblioteket är alldeles nytt och 

invigdes i november i fjol.

Sen jag började har jag ägnat mig åt att katalogisera de få böcker 

som finns på arabiska, göra i ordning lånekort och börjat låna ut. Jag 

förbereder också våra kulturkvällar som vi har varje måndag under 

bar himmel.

Dessutom åker jag ut på kvällarna och läser högt för dem som lever 

långt från biblioteket. Den mest efterfrågade boken är den om 

Hadara, det är många äldre personer som vill läsa den.

Jag har också börjat alfabetisera en grupp kvinnor i Farsia, det är 

en del av flyktinglägret Smara. De vill lära sig läsa och skriva på 

arabiska och spanska.

Jag har råkat nämna att vi ska få böcker på arabiska skickade från 

Sverige. Varje dag kommer det ungdomar hit som frågar: Har böck-

erna kommit än? Det finns ganska många böcker i biblioteket nu 

men de är på spanska. Ungdomarna vill ha böcker som de kan läsa.

Breven förmedlade av Monica Zak. 

FANNA, BiS NYA BIBLIOTEKARIE

BiS insamling fortsätter! Stöd insamlingen på 

pg 33 53 16-6 (märk inbetalningen: ”Västsahara”)

Rapport: Västsahara
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Rapport: Västsahara

Nytt nätverk för mångspråk

Efter en period av löst nätverkande kring mångspråkighet i 

olika bibliotekssammanhang, konstaterade undertecknade att 

vi ville se mer samarbete och över huvud taget ett intensifierat 

arbete med mångspråkighet på bibliotek. Vi tyckte att det hände 

för lite, helt enkelt. Över en snabb chatt i oktober kom vi fram 

till att sammankalla en grupp i Stockholms län med omnejd för 

att undersöka om intresset fanns på fler håll. Den geografiska 

begränsningen gjorde vi för att kunna träffas ofta och för att skapa 

möjligheter att rent praktiskt kunna samverka kring till exempel 

programverksamhet. Vi tillfrågade representanter för bibliotek 

i mångspråkiga områden och personer som i övrigt arbetar med 

mångspråk i sin vardag.  

Vid det första mötet framkom tydligt att det fanns behov av ett 

aktivt nätverk. Vi diskuterade gruppens syfte och bland annat 

I början av året skickade BiS 1000 vackert inbundna exemplar av Pojken som levde med 

strutsar till  de västsahariska lägren.

Böckerna har tryckts av Mona Hennings bokförlag Dar Al-Muna i Sverige. De fick följa 

med i Emmaus/Prakatisk Solidaritet container med hjälp till lägren och anlände med 

fartyg till den Algeriska hamnen Oran. Därifrån sändes de två pallarna med böcker 

vidare med lastbil till lägren. Destinationen för de här böckerna var inte skolbiblioteken 

i lägren utan det ockuperade Västsahara.

Det var den dåvarande ministern för de ockuperade områdena Khalil Sidmuhamad som 

önskat många exemplar av boken. 

– Alla behöver läsa boken om Hadara, sade han. Varför? Jo för den handlar om oss. Den 

handlar om en västsaharier som alla hört berättas om.  För oss är hans historia en sån 

uppmuntran. Han växte upp i öknen under svåra umbäranden men gav aldrig upp. 

Likadant är det med oss. För oss symboliserar Hadara det västsahariska folkets envisa 

kamp för ett fritt Västsahara. Därför vill vi att alla som lever i det ockuperade 

Västsahara också får möjlighet att lästa boken. 

 Polisarios representant i Sverige Aliyen Kentaoui har just kommit tillbaka från lägren.

-  De första exemplaren av boken finns redan i det ockuperade Västsahara, säger han. 

Vilka vägar som använts vill vi däremot inte tala om. De som finns kvar kommer att 

skickas i små portioner, då och då, under lång tid. Hur det går till får förbli en hemlighet. 

Det viktigaste är att böckerna kommer fram.

Monica Zak

De nya böckerna är framme

lyftes önskemål om att diskutera konkreta situationer i biblioteks-

vardagen, att fungera som referensgrupp, att dela kunskaper och 

erfarenheter och att exportera programpunkter mellan oss.

Senare möten har diskuterat arrangerande av grundläggande 

språkkurser för personalen, med Internationella bibliotekets 

språkkurs i arabiska som förebild. Vi har också tagit upp prob-

lemet med en alltför homogen yrkeskår, och möjligheter att agera 

påtryckande i frågan. Aktuella evenemang och frågor har också fått 

utrymme.

 Vi hoppas på ökad aktivitet och många goda konkreta samarbeten 

framöver.

Alireza Afshari
Johanna Dalmalm

Bild: Fanna BiS nya bibliotekarie Foto: Monica Zak
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Dagbok: En bibliotekaries vardag

bis 2/2012

Torsdag: Vi ska beväpna oss

Jag har ont i nacken sedan en vecka. Men det blir bättre och bättre. 

Just nu är jag kurerad med tigerbalsam och värktabletter. Jag äter 

parmesan doppad i hallonbalsamvinäger, dricker grönt te och 

lyssnar på Billy Braggs ”There is power in the union”. Billy Bragg 

skriver så bra texter. Ebba Grön, Clash är sånt som håller mig på 

banan svåra dagar. Men varför är det så ont om ilska på biblioteken? 

Eftersom vi är ett land med kanske världens tyngsta fackförening-

srörelse, varför är vi då inte världens ilsknaste folk? Jag begriper inte 

riktigt, men facket har blivit en del av makten, det vet alla. Facket 

och arbetsgivaren sitter i samma båt, men det är inte de som ror så 

att svetten lackar. Det är därför jag har ont i nacken. 

Någon gång har jag pratat om strejk med kollegor, vad som skulle 

hända om vi strejkade. Den förfärliga slutsatsen man dragit är att 

ingen skulle sakna oss om vi strejkade. Största faran med folk-

biblioteken är dess timida personal. Om Sveriges kommunal-

anställda är jagade av kapitalet så är vi de som springer längst bak 

och snubblar. Under de senaste 20 åren har det lagts ner 500 bibli-

otek i Sverige. Hur kan man som jag läste om Växjö låta bokutlåning 

flytta in på en bensinmack? 

I dag fick vi ett mejl från vår chef där han berättade att chefen 

från det stora biblioteket hade ett förslag på hur fördelningen av 

mediahanteringen skall se ut inför året. Det var självklart inte tal om 

något förslag. Jag vet inte vad som är dummast. Deras sätt att utarma 

språket eller tro att vi är korkade nog att gå på den här retoriken. 

Tidigare har jag alltid trott på dialog. Men nu när jag inser att ingen 

lyssnar så börjar jag förstå Lenin. Inte för att jag tycker det är bra 

med blodiga revolutioner eller för att jag tycker det är rätt att driva 

folk ur landet. Men jag kan förstå den frustration som uppstår när 

ingen lyssnar. Det är konstigt att de som driver den här styrmodellen 

inte fattar det. Men vänta, vi ska beväpna oss med ord ni inte kan 

värja er ifrån. 

Söndagsångest med omöjliga samtal

Söndagar är ett helvete. Ångesten kommer vid tre-tiden på 

eftermiddagen då jag vet att jag snart skall pressa in mig i den där 

kommunala modellen där allt jag tror på har hyvlats bort för att 

ersättas av permanentade nödlösningar. Det är inte bra om du har 

uppfostrats till att odla yrkesstolthet, vilket de flesta av oss har. 

Yrkesstoltheten som varit så viktig i generationer, som syns så 

tydligt när vi går på kyrkogårdar där folk låtit sig begravas med 

sina titlar. På de nya gravstenarna finns inga titlar. Kanske för att 

folk inte vet vad de jobbar med längre. På min gravsten skall det 

stå Lovely Laura, bibliotekarie och kommunalarbetare, ta mig fan. 

I går blev det folköl och tacos ihop med en kompis och biblio-

tekarie. Tyvärr blev vi inte särskilt fulla. Vi diskuterade ny bok om 

hårdrockscenen som heter Blod, eld och död och funderade på vad 

som skulle hända om man använde lunchrasterna till hårdrock-

skonserter och headbangande. Kanske kan man successivt smyga 

in lite tuffare attityd i kåren?  Om vi lägger av att försöka vara 

coola på ett slags fritidsmodellssätt där vi inte står för vad vi är 

bra för och försöker anpassa oss efter någon slags svensktoppsat-

tityd där det är generande med litteratur men inköp av skitdåliga 

tevespel är självklara och omöjliga att ifrågasätta. Kanske skulle 

headbangande hjälpa oss med sånt? Attityd och medvetande. 

Tänk vad populära vi skulle kunna bli. Populära och provokativa. 

Omdebatterade. I ett sånt läge skulle det nog vara svårt att inte 

märkas om vi strejkade. 

Majsan jobbar på bokbussen. Det bästa hon vet är turerna i 

förorten eftersom det ofta är så många barn som kommer för att 

låna böcker. Om det flyger in tio barn i en bokbuss är det omöjligt 

att undvika stök. Hur gulligt är det inte att barn är så ivriga att låna 

böcker? Den här veckan hade några av barnen sagt till Majsan att 

de var glada att det var hon som jobbade eftersom de andra var så 

sura. Den sorgliga sanningen är att många bibliotekarier inte gillar 

barn per definition och särskilt inte barn från förorten. Man saknar 

förhållningssätt till läsiver och inbillar sig att det handlar om 

hungriga flyktingar eftersom det är barn som inte pressas in i vår 

mellanmjölksattityd. Det är de här barnen som förmodligen kom-

mer att rädda Sverige med sin energi och bildningsiver. Sorgligt att 

man inte ser det. Det kallas härskarteknik. 

Lovley Laura
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