
Det pågår en utarmning av det svenska 
folkbibliotekssystemet som måste stoppas. Med 
hänvisning till ekonomin lägger kommunerna ner bibliotek 
runt om i Sverige. Ofta har nedläggningarna skett i 
ekonomiskt svaga områden. I Göteborg har under en 
tioårsperiod biblioteken i Norra Biskopsgården, Gårdsten 
och Lövgärdet  stängts.

För att stoppa den nedåtgående spiralen kräver vi att 
regeringen tar fram en ”infrastrukturplan” och formulerar 
uppdraget för folkbiblioteken.

I den nyligen utkomna boken ”Är det på efterkälken Sverige 
åker – folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag” (BTJ 
2003) visar författaren Bjarne Stenquist, hur man i andra 
länder, såsom Nederländerna, Storbritannien, Finland, 
Danmark , Tyskland och Portugal, på regeringsnivå insett 
folkbibliotekens avgörande roll för demokrati och jämlikhet 
– för allas möjlighet att skaffa sig kunskaper och kompetens
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och för personlig utveckling och deltagande i den demo-
kratiska processen. Författaren efterlyser en nationell 
bibliotekspolitik som inte bara är litteratur- och kulturpolitik 
utan även handlar om demokrati,  information, utbildning, 
media och infrastruktur. 

Göteborg är inte ens med på efterkälken utan har ramlat 
i diket. År 1991 låg Göteborgs kommun på plats nr 104 om 
man rangordnar landets 289 kommuner efter hur mycket man 
satsar per invånare och folkbibliotek  År 2000 hade man skurit 
ner så mycket att man rasat till plats 226 (Se Kulturrådets 
hemsida www.kur.se).  Sedan dess har utarmningen bara 
fortsatt, öppettider och mediapengar naggas kontinuerligt 
av stadsdelarnas molande sparkrav och Kulturnämnden har 
nyligen infört inköpsstopp för Stadsbiblioteket, dock har vid 
senare sammanträde media undantagits. Ett lysande undantag 
finns, Backa SDN som satsar stort på sitt bibliotek

Samtidigt som det svenska folkbiblioteksnätverket blir 
allt tunnare, ökar kraven på biblioteken från många olika håll. 
Skolbibliotek har lagts ner, vuxenstuderande är hänvisade 
till folkbiblioteken, efterfrågan på digitala resurser är enorm. 
Bibliotek har delvis ersatt post, bank, arbetsförmedling, 
bostadsförmedling mm. Köerna växer såväl vid bibliotekets 
diskar som efter nya böcker och studielitteratur. Bibliotekens 
betydelse som ett offentligt vardagsrum och studiemiljö ökar, 
när trångboddheten tilltar. 

De naturliga mötesplatser som biblioteken utgör, inte 
minst i de invandrartäta storstadsregionerna, har på många 
håll stängts av kommunerna. För att motverka segregering 

och starta en positiv utvecklingsspiral går staten in och satsar 
storstadsmiljoner och andra miljoner på att skapa mötesplatser, 
medborgarkontor, träffpunkter, öppen skola, lärcentrum,  
”öppna hus”, av alla de slag, allt i integrationens och det 
livslånga lärandets namn. 

Men det är just som detta ett välförsett och välskött bibliotek 
med resurser kan fungera. Det blir dessutom både billigare och 
effektivare eftersom biblioteket sedan lång tid är förankrat i 
området. 

Ska biblioteken kunna fullfölja sitt mer än hundraåriga 
uppdrag att minska informations- och kunskapsklyftor,  
så krävs att beslutsfattare såväl i kommunerna som på 
nationell nivå inser att folkbiblioteken är i akut behov av 
en uppdragsformulering och ekonomiska möjligheter att 
förverkliga denna.

Vi vill uppmanna dig att använda alla möjligheter, kanaler, 
fora och kontakter för att få våra folkvalda på alla nivåer att 
inse att landets folkbibliotek och deras framtid måste högt upp 
på den politiska dagordningen.
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