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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Denna uppsats kommer att handla om Sidafinansierat bistånd till litteratur och 
läsning. Vi vill med vår undersökning uppmärksamma hur dessa projekt funge-
rar i samspel med de berörda ländernas samhällskontext samt utifrån det belysa 
västerlandets syn på vad utvecklingsländer behöver.  

Anledningen till att vi har valt det här ämnet för vår gemensamma magis-
teruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap är att vi är intresserade 
av läsningens roll i andra kulturer samt att vi vill se hur biståndsprojekt inrik-
tade på kultur i realiteten fungerar. Det är vidare intressant att se hur läsfräm-
jande projekt genomförs under mycket komplicerade förhållanden och knappa 
resurser. 

Ett problem för biblioteksutvecklingen i världen är att förutsättningarna 
kan vara så varierande. Det är en stor utmaning att kunna sprida information 
där resurserna är begränsade och läskunnigheten svag. Utvecklingsländerna har 
små såväl tekniska som rent kunskapsmässiga resurser och behovet av riktat 
bistånd till detta är stort. Det ligger dock en fara i att biståndsgivarna enbart 
överför sin syn på vad mottagarna behöver. De måste samarbeta med befolk-
ningen för att sätta sig in i landets situation. På så sätt kan resurserna utnyttjas 
på bästa sätt och bidra till att stärka den lokala identiteten, kulturen och sam-
hället. 

Uppfattningen om att information enbart är tryckta media kan också vara 
ett hinder. Information omfattar så mycket mer och kan vara såväl muntlig som 
skriftlig. Synen på vad litteratur är måste på så sätt anpassas till landets egna 
informationskanaler. Informationskällor och informationsteknologi kan heller 
inte bara ”läggas till” utvecklingsländer, vilket enbart skulle bidra till att vidga 
redan existerande ojämlikhet. De måste tillföras alla i samhället, speciellt histo-
riskt sett exkluderade grupper. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att studera Sidafinansierade biståndsprojekt med 

inriktning på information och bibliotekssektorn. Vi vill undersöka hur projekt-

verksamheterna fungerar och belysa hur bistånd till bibliotek och informations-

försörjning motiveras.  

Våra frågeställningar är: 

Vilka Sidafinansierade bok- och biblioteksprojekt finns?  

Hur och i vilket syfte genomförs verksamheterna? 

Under vilka ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar verkar projek-

ten? 

Vilken postkolonial kritik har riktats mot bibliotek och litteraturfrämjande som 

ensidig kulturöverföring? 

1.3 Metod och källmaterial 
 

Uppsatsen kommer att bygga på litteraturstudier, intervjuer och elektroniskt 
publicerat material. Webbresurser inom verksamheterna samt informations-
skrifter och rapporter från Sida, Kungliga biblioteket med flera har används 
som grund till beskrivningen av projektverksamheterna. Intervjuer har genom-
förts med personer verksamma inom studiens ämnesområde; Åke Löfgren 
handläggare på Sidas kultur och mediaenhet och ansvarig för stödet till barn-
boksprojektet i Palestina, Britt-Mari Pelling ansvarig för Kungliga bibliotekets 
samarbetsprojekt med Centralamerika samt Inger Järnberg litteraturansvarig på 
Sida. Vi har även varit på föredrag hållna av Föreningen biblioteksstöd till Ni-
caragua samt av Ulla Lundqvist angående barnboksprojektet i Palestina. Inter-
vjuerna samt informationen från föredragen har relaterats till litteraturstudierna 
för att få en heltäckande bild av undersökningsområdet. 
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Vi är medvetna om att materialets begränsningar medför att verksamheter-
na beskrivs från utsidan. Verksamheterna studeras, som nämnts, främst med 
utgångspunkt i rapporter, webbresurser och intervjuer med ansvariga och verk-
samma inom de olika projekten. Frågor kring den aktuella situationen i projekt-
länderna, exempelvis sociala förutsättningar, läsförutsättningar med mera base-
ras inte utifrån egna iakttagelser utan genom rapporterade uppgifter. Den in-
formation vilken hämtas från intervjuer blir naturligtvis färgad av dessa infor-
manters personliga syn på sitt arbete.  

1.4 Disposition 
Inledningsvis beskrivs den postkoloniala kritiken samt begreppet kulturimperi-
alism. Därefter följer en kortfattad överblick av forskningsläget rörande 
svenskt bistånd ur ett postkolonialt perspektiv samt hur biblioteksbistånd skild-
ras i biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatser. Sedan be-
skrivs tankarna bakom Sidas kulturbistånd för att ge en inledande bakgrund till 
den efterföljande undersökningen. Undersökningskapitlet är ordnat efter de 
geografiska områden där de Sidafinansierade projektverksamheterna bedrivs 
och uppdelat på delkapitel efter hur verksamheterna fungerar, hur läsförutsätt-
ningarna är i området samt hur den allmänna biståndsbilden ser ut i specifika 
projektländer. I den avslutande delen följer en diskuterande vidareutveckling 
av undersökningsarbetet. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera på program som rör läsfrämjande i form av mer prak-
tisk projektverksamhet och kommer därför att gå in djupare på vissa verksam-
heter i Tanzania, Zimbabwe, Centralamerika och Palestina. Anledningen därtill 
är dels att dessa projekt är av mer praktisk karaktär, dels att vi haft tillgång till 
relativt täckande material kring dessa projekt. Dessutom är detta verksamheter 
inom vilka vi kommit i kontakt med bra informanter.  
Avgränsningen är gjord efter Sidas översiktsrapport över kultur- och mediebi-
ståndet 2002 och vi har där valt att begränsa oss till stödet under rubriken ord.1 
Där ingår planerade verksamheter till och med 2005/2006.  

                                                 
1 Kultur och Medier, Översikter per land/kulturområde, januari 2002. Enheten för Kultur och Media. 
Artikelnr:SIDA2132sv, Stockholm 2002 
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1.6 Definitioner 
U-land är en kortform av underutvecklat land eller utvecklingsland. Uttrycket 
har använts sedan 1940-talet om en grupp av länder i Afrika, Asien och Latin-
amerika som varit föremål för humanitära och/eller strategiska hjälpinsatser. 
Dessa har genomförts i syfte att påskynda utvecklingen och därigenom minska 
avståndet mellan rika och fattiga i världen. Den mer teoretiska innebörden har 
skiftat mellan underutveckling som ett stadium av ekonomisk eftersläpning 
eller underutveckling som ett resultat av en exploaterad position i världseko-
nomin.2

 
Tredje världen är en beteckning som uppstod på 1950-talet under kalla kriget. 
Den första världen var den västerländska ”demokratiska”, den andra den 
”kommunistiska” och den tredje var varken eller. Till en början menades de 
länder som stod utanför maktblocken, som till exempel Sverige eller Indien. 
Efterhand kom det att beteckna de länder som höll på att utvecklas till att bli 
medlemmar i den första eller andra världen, främst de i Afrika eller Asien. Den 
nutida betydelsen har kommit att bli länder som utvecklas ekonomiskt i största 
allmänhet.3  

 
Mena-regionen 
Mena står för Midde East, North Africa, och är en regionsindelning som Sida 
använder sig av i sin biståndsadministrering. Sidas huvudprioriteringar i regio-
nen är att främja demokrati och mänskliga rättigheter samt att verka för fred 
och säkerhet.4

Non Government Organisation 
Non Government Organisation, eller NGO som det vanligen brukar förkortas 
är en allmän benämning på alla organisationer som inte är statliga, såsom olika 
enskilda organisationer, aktionsgrupper, opinionsgrupper, frivilligorganisatio-

                                                 
2 ”U-land” i Nationalencyklopedien, 1995,   s. 11. 
3 ”Tredje världen” i Nationalencyklopedien,  1995,  s.  399. 
4Sida, Landinfo, Asien, Menaregionen, ”Vad gör Sida i Mellanöstern och Nordafrika?”, 
http://www.sida.se/ Sida/jsp/polopoly.jsp?d=3624&a =24956, 2004-04-25 
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ner eller fackliga organisationer. I internationella sammanhang används ofta 
benämningen NGO för icke-statliga nationella eller internationella, icke-
kommersiella organisationer som sanktionerats som rådgivare och officiella 
remissorgan till FN. Exempel på organisationer med FN-sanktionerad NGO-
status är Amnesty International, Samerådet och Världsrådet för urbefolkning-
ar.5

                                                 
5 Nationalencyklopedien på Internet artikelrubrik “NGO”, http://www.ne.se, 2004-04-25 
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2. Den postkoloniala kritiken och kulturimperi-
alism 

Vi har valt att använda oss av begreppen kulturimperialism och postkolonia-
lism för att på så sätt kunna belysa det svenska kulturbiståndet utifrån ett större 
sammanhang. Kulturimperialism blir ett hjälpmedel för att problematisera det 
ekonomiska och eurocentriska sättet att se den kulturella globaliseringen på 
medan postkolonialism används som en bakgrund till att förstå förhållandet 
mellan biståndsgivare och mottagare.  

 

2.1 Postkolonialismen 
Den postkoloniala kritiken kan dels ses som en politisk inriktning vilken berör 
marxismen och existentialismen, dels som en inriktning som behandlar littera-
tur- och kulturstudier. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt då det berör många 
olika ämnen som filosofi, geografi, ekonomi, historia, politik, litteraturveten-
skap och kulturstudier. Den postkoloniala kritiken fokuserar på modern tid och 
ser till begrepp som ras, klass och genus. Postkolonialismen vänder sig emot 
den eurocentriska och begränsade synen som finns på tredje världen och beto-
nar att dessa samhällen alltid haft sin egen dynamik och en självständig sam-
hälls- och kulturhistoria.6

Begreppet kulturimperialism började användas i den samhällskritiska de-
batten under 1960-talet som en beteckning på västerlandets globala kulturella 
dominans. Postkolonialism som eget ämnesområde växte sig sedan stark under 
70-talet och dess uppkomst sätts ofta i samband med då Edward Said publice-
rade sin inflytelserika bok Orientalism 1978, där han kritiserar den väster-
ländska synen på orienten (se vidare 2.3.1). 

                                                 
6  Spivak, Gayatri Chakravorty, 1997, “Three women’s texts and a critique of imperialism” Postcolonial 
criticism,  s. 149, 2-4, 18 
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Den postkoloniala teoribildningen har en av flera utgångspunkter inom in-
disk kultur- och historieforskning och förknippas då framförallt med forskar-
gruppen Subaltern Studies Group. Teoribildningen växte fram som en kritik 
mot den dominerande koloniala och nationalistiska historieskrivningen vilken 
enligt dem hade ignorerat folkets förehavande och framställt den indiska histo-
rien som ett resultat av olika eliters agerande. Syftet var att få fram alternativa 
historieberättelser genom en omtolkning av de underlägsna (de subalterna) 
gruppernas aktivitet.7

Begreppet postkolonialism har även sin upprinnelse inom litteraturstudier i 
Storbritannien, där det började användas som ett ersättningsord för Common-
wealth Literature, med vilket menades litteratur skapad utanför moderlandet, 
men inom samväldet. Innebörden kom dock att vidgas till att beteckna all kul-
tur som är påverkad av den europiska imperialismens processer, från kolonia-
lismens början tills idag.8

En av de största diskussionerna inom postkolonial teori har att göra med 
själva termen som sådan. Det finns ingen enda postkolonial teori och ingen kan 
därför säga sig tala för hela fältet. Debatten gäller bland annat vad som menas 
med begreppet som sådant; vad innebär ”post” och vad innebär ”kolonial”.9     
Kolonialismen är i sig förknippad med imperialism, en term som framförallt 
används i politiska sammanhang. Imperialism kan och har betytt olika saker 
men förknippas kanske främst med att en stat lägger under sig områden utanför 
sitt eget ursprungliga territorier.10      

Med ett marxistiskt synsätt innebär imperialism ett sent utvecklingsstadie 
inom den europiska kapitalismen under vilket Europa lade under sig nya områ-
den i sökandet efter marknader och ny arbetskraft.11  

Inom litteraturkritiken står imperialism, enligt Said, för det sätt, de teorier 
och attityder som en härskande metropol har gentemot sina territorier. Imperia-
lism har inom humaniora varit det som gör koloniala handlingar möjliga; dess 
drivkraft. Det vill säga imperialism som den direkta styrningen över ett land 
eller ett folk av ett annat land eller folk. Men kolonisation kan också genomfö-
ras genom att en stat låter etablera bosättningar i ett främmande land, som fal-
let var i till exempel Nordamerika. Utan en teori om hur imperialism driver 
                                                 
7 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan, 1999, Globaliseringens kulturer. Den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället,  s. 16. 
8Eriksson,  Eriksson Baaz & Thörn, 1999, s. 16.  
9Slemon, Steven, 2001,  “Post-colonial Critical Theories”   Postcolonial Discourses, An Anthology. s. 
100-104. 
10Slemon, 2001, s. 100-104. 
11Slemon, 2001, s.100-104. 
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fram dessa handlingar är det svårt att se hur kolonialism verkar såväl ekono-
miskt, som kulturellt och politiskt.12

     Men vad betyder post inom postkolonialismen? Enligt en uppfattning 
innebär post att de före detta kolonierna har blivit självständiga stater; de är då 
postkoloniala. Eftersom de allra flesta av Europas forna kolonier nu är själv-
ständiga har världen gått in i en postkolonial fas. Den kritik som denna upp-
fattning av termen postkolonial har fått är att den politiska självständigheten 
för de forna kolonierna oftast inte har inneburit någon ekonomisk frigörelse 
och i och med det har inte mycket kunnat förändras på det realpolitiska planet. 
Den gamla reglerande koloniala praktiken har ersatts av en ny manipulation av 
de före detta koloniernas ekonomier. Genom exempelvis de stora statsskulder 
som många av dessa länder har till västmakterna, de forna kolonisatörerna, blir 
de återigen beroende av dessa. En ny ekonomisk kolonialism har ersatt den 
gamla politiska, ett fenomen som brukar betecknas neokolonialism. Detta in-
nebär enligt Kwane Nkrumba, Ghanas första president, att den neokoloniala 
staten i teorin är självständig och har den självständiga statens alla attribut, 
men att i realiteten är dess ekonomiska system, och genom det landets politik, 
bestämd utifrån.13  

Skillnaden mellan en postkolonial värld och en postkolonial stat är att det 
första beskriver en global situation medan det andra berör det politiska tillstån-
det i de före detta kolonierna.14  

Begreppet postkolonial stat medför frågan om det är någon skillnad mellan 
”vita” postkoloniala stater, uppbyggda på immigration från Europa såsom Au-
stralien eller Kanada och å andra sidan tredje världens postkoloniala länder 
som Ghana, Pakistan eller Barbados. Dagens ekonomiska utveckling skiljer sig 
avsevärt mellan dessa två typer av före detta kolonier. Detta ställer i sin tur 
frågan om bägge kategorierna verkligen kan kallas postkoloniala; att de tillhör 
samma kategori.15  

Även inom stater kan det finnas stora skillnader, ett exempel är att vita ”in-
vandrade” kanadensare befinner sig på en annan del av den ekonomiska och 
sociala skalan än urbefolkningen bestående av indianer och inuiter gör, även 
om alla är kanadensare. Enligt en uppfattning lever då urbefolkningen under en 

                                                 
12Slemon, 2001, s.100-104. 
13Slemon, 2001, s.100-104. 
14Slemon, 2001, s.100-104. 
15Slemon, 2001, s.100-104. 
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fortsatt politisk kolonisation i sitt eget postkoloniala land. Särskilt problema-
tiskt är detta i länder med stora sociala klyftor som exempelvis Sydafrika.16   

Kolonialism och postkolonialism har egentligen inte något att göra med ras 
eller etnicitet. Ett exempel på detta är Irland som under lång tid var en engelsk 
besittning. Irland var trots sin geografiska närhet till moderlandet och sin vita 
befolkning ändå en koloni. Invånarna ansågs som underlägsna och befolkning-
en förtrycktes därför, en konflikt som än idag lever vidare på Nordirland. 
Mycket har också skrivits om Irland inom postkolonial forskning.17

En del vill gå ännu längre och menar att postkolonialism inte är något som 
enbart berör folkgrupper, exempelvis Said anser att även kvinnor, minoritets-
grupper och ekonomiskt svaga grupper i samhället är kolonialiserade, var de än 
bor.18

Andra menar att det är oväsentligt att skilja på olika sorters postkoloniala 
länder eller grupper eftersom postkolonialismen i lika hög grad har påverkat de 
kolonialiserade samhällen som kolonisatörerna själva, men självklart på olika 
sätt. Inget samhälle kan på detta sätt definieras som utomstående. Även länder 
som Sverige vilka inte aktivt deltog i kolonisationsprocessen är berörda efter-
som vårt sätt att definiera oss själva och att betrakta andra kulturer på är färgat 
av ett kolonialt synsätt.19

Postkolonialism består som förut nämns av flera olika inriktningar. Ett sätt 
att se det på är den före detta kolonins förhållande till neokolonialism och im-
perialism. En annan inriktning är mer geopolitisk och går ut på att de forna 
koloniernas självständighet har gjort att vi har gått in i ett nytt postkolonialt 
politiskt tillstånd. En tredje är ett sociologiskt koncept mer inriktat på upple-
velser av ras, klass och genus.20  

På grund av begreppets mångtydighet måste forskare inom det postkolo-
niala fältet positionera sig. Postkolonialism får ofta fungera som en teoretisk 
bakgrund till undersökningar, till exempel inom feministisk kritik. Postkolonia-
lism kan därför beskrivas som en paraplybeteckning vilken rymmer många 
olika forskningsinriktningar.21

Den postkoloniala kritikens växande betydelse beror till mångt och mycket 
på att den studerar maktförhållanden. Postkolonialism behandlar de före detta 

                                                 
16Slemon, 2001, s.100-104. 
17 Se något av artiklarna i Postcolonial Discourses, An Anthology, 2001,  s. 401-501. 
18Ahluwalia, Pal, 2001, Politics and post-colonial theory. African Inflections, s. 5.   
19 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999, s. 16f. 
20Slemon, 2001, s. 100-104. 
21Slemon, 2001, s. 100-104. 
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koloniernas ekonomiska och kulturella verklighet idag. Många studier behand-
lar även hur kolonialiseringen ägde rum genom maktutövande i olika former, 
samt tiden för de nationella självständighetsrörelsernas uppkomst. Andra vikti-
ga ämnesområden är hur kolonialiseringen påverkat de före detta kolonierna 
efter självständigheten, hur kulturimperialismen verkar inom globaliseringen, 
eller kvinnornas roll under kolonialism och postkolonialism.  

Postkolonialism innebär inte något enhetligt ställningstagande, det råder 
ingen konsensus om vad kolonialism innebär och hur den förhåller sig till im-
perialism. Inte heller finns det någon enhetlig uppfattning om vad det innebär 
att vara postkolonial. Om neokolonialism existerar inom och mellan nationer 
idag och om det koloniala tänkandet och attityderna finns kvar hos före detta 
kolonisatörer och koloniserade, då existerar postkolonialism som en fortsätt-
ning av imperiets relationer.22

 

2.2 Kulturimperialism 
Vi har även valt att utgå från begreppet kulturimperialism i vår undersökning. 
Detta för att kunna ge en bakgrund till vårt resonemang om biblioteksbistånd 
som kulturöverföring. Medan postkolonialism ofta omnämns i termer som in-
dustri- och utvecklingsländer är kulturimperialism något som påverkar världen 
mer generellt.  

Enligt Nationalencyklopedien lyder förklaringen av kulturimperialism som 
följer: 
 

Kulturimperialism, benämning på en form av imperialism utöver militär övermakt och 
ekonomisk exploatering. Under kolonialismen etablerades i afrikanska och asiatiska kolo-
nier utbildnings- och mediesystem som kopior av kolonialmakternas. Kulturimperialis-
men utgår från att västerländsk kultur är överlägsen andra länders inhemska kulturer. 
Termen används ibland också för att markera bristande förståelse och respekt inför en in-
hemsk befolknings kultur. Kulturimperialismen avser idag ofta den påverkan som bl.a. 
västerländsk reklam och musik haft på länderna i tredje världen. 
 
 

Kulturimperialism 
ensidig (mer eller mindre påtvingad) överföring av kulturmönster  

                                                 
22Slemon, 2001, s. 100-104. 
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vanligen från ekonomiskt starkare länder till ekonomiskt svagare; särskilt i vänsterpolitisk 
debatt som en slags fortsättning av den äldre imperialismen med icke politiska metoder.23

 
Termen kulturimperialism är inte okomplicerad då den innefattar två så vida 
begrepp som kultur och imperialism. Imperialism kan uppfattas både som poli-
tisk och ekonomisk medan kulturbegreppet är än mer mångtydigt. Kultur kan 
uppfattas som människans konstnärliga och estetiska skapande, till exempel 
konst och teater. Då avser det en viss del av livet och man talar i termer som att 
en människa är kulturell, eller i värderingar som fin- och populärkultur. I ett 
vidare perspektiv innebär kultur allt det som människan gör, exempelvis då 
man talar om kulturlandskap som en av människan påverkad natur. Ett annat 
sätt att se kultur på, är som den kontext i vilken människor ger mening till sina 
handlingar, sina upplevelser och därigenom sina liv. Det senare sättet att se 
kultur på används oftast då man talar om kulturimperialism; som att ett sätt att 
tolka och forma sin omvärld trycks på andra kulturer.24  

Antropologer beskriver kultur som olika meningssystem vilka är samhäl-
lets sätt att tolka tillvaron och överföra kunskaper, erfarenheter och attityder 
på. Inom socialantropologin talas istället om vad människor har inom sig, sjä-
len och medvetandet. Det tar sig uttryck på olika sätt, till exempel genom 
språk, mat, boende och klädsel. En annan vanlig definition av kultur är det kol-
lektiva medvetandet eller det gemensamma minnet.25

 
 

For what is claimed is that a form of domination exists in the modern world, not just in 
the political and economic spheres but also over those practises by which collectives 
make sense of their lives.26

  

Det finns ingen entydig definition av vad kulturimperialism betyder. Beroende 
på exempelvis politisk åskådning läggs fokus på olika aspekter av vad begrep-
pet i realiteten innebär och beror på. Kulturimperialism kan ses som en diskurs. 
Vilken samtalsordningen blir bestäms, förutom av hur man ser på begreppets 
betydelse, än mer av vad författaren anser kännetecknar en kultur. Tomlinson 

                                                 
23 Nationalencyklopedien på Internet ordboksartikel ”Kulturimperialism” , http://www.ne.se,   
2003-11-09 
24 Tomlinson, John, 1991, Cultural Imperialism: a critical introduction, s. 5ff . 
25 Kärre, Marianne, 1992, Kulturbistånd,  s. 2f. 
26 Tomlinson, 1991, s. 7.  
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tar i sin bok Cultural Imperialism upp UNESCO som ett exempel. UNESCO 
är, något förenklat, det FN-organ som handhar kulturella frågor. I detta organ 
finns nationalstater representerade och man talar i termer som ”fransk kultur”, 
men vad är det egentligen? Genom att på detta sätt generalisera ger man vissa 
personer rätt att representera kulturer; att tala för kulturer.27  
         Kulturimperialism kan vara ett mönster av ärvda koloniala attityder och 
handlingsmönster och/eller praktik och effekt av pågående system av ekono-
miska och politiska globala relationer. Enligt Tomlinson kan fyra huvudinrikt-
ningar skönjas i debatten. Den första innebär att se kulturimperialism som en 
form av medieimperialism. Problemet går att se som en kulturs mediedominans 
över annans, till exempel Hollywoodfilmers inflytande eller som spridandet av 
en speciell massmediekultur, exempelvis att alla filmer liknar Hollywoods. 
Frågan blir då om det går att särskilja media från resten av samhället och vilket 
inflytande den i så fall har. Ligger mediedominansen enbart på ett kulturellt 
plan eller är det en del av ett större politiskt och ekonomiskt herravälde? 28

Medias roll är det som oftast fokuseras i den kulturimperialistiska debatten, 
medan idén om en invasion av en kultur på bekostnad av en annan är det vanli-
gaste sättet att se processen som sådan på. Således talar man ofta om kulturim-
perialism som något som hotar kulturers existens. Problemet blir då för det 
första att precisera vad en kultur är och för det andra vad gränsen mellan kultu-
rella influenser och kulturellt övertagande går. Faran med att en kultur raderar 
ut en annan, blir att kulturgruppens förmåga att skapa tillfredsställande kultu-
rella tolkningar kring sin egen verklighet går förlorad och istället ersätts med 
den andra kulturens tolkningar, även då deras vardag skiljer sig väsentligt åt.29  

Kulturimperialism kan även vara en kritik av den kapitalistiska kulturens 
spridande i världen. Detta synsätt används mest inom marxistisk debatt och 
kultur ses då som bestående både av teknik, politik och sociala relationer.30

Till sist kan kulturimperialism innebära en kritik av den moderna världen, 
då det menas att en global kultur håller på att växa fram som hotar att förstöra 
den kulturella särarten. Kritiken av det moderna kan bli komplicerad eftersom 
kulturell likriktning kritiseras medan moderna landvinningar som sjukvård 
hyllas.31

                                                 
27 Tomlinson, 1991, s. 8ff. 
28 Tomlinson, 1991, s. 19ff. 
29 Tomlinson, 1991 s. 23ff. 
30 Tomlinson, 1991 s. 24. 
31 Tomlinson, 1991 s. 26. 
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I vår undersökning av svenskt biblioteksbistånd är det nog den första 
aspekten av kulturimperialism den som är lättast att applicera. Den väster-
ländska bokmarknadens dominans kan ses i termer av medieimperialism. Även 
det andra synsättet av kulturellt övertagande går att diskutera. Går kulturella 
värden i form av till exempel den muntliga berättarkonsten förlorade i och med 
att ett större fokus läggs på läsning? Givetvis är också mycket av problemati-
ken i tredje världen grundat i ett ekonomiskt beroende av väst.  

2.3 Postkoloniala teoretiker 
Idag förknippas postkolonial teori ofta med vad som ibland kallas ”den postko-
loniala trojkan” bestående av Edward Said, Gayatri Spivak och Homi  Bhabha. 
Dessa är de författare som är mest refererade till då det gäller postkolonial teo-
ribildning.32

För att se hur postkolonial teori kan användas och för att ta upp några frå-
geställningar som är viktiga för vår undersökning presenteras här kortfattat 
några av deras tankar.  
 

 

2.3.1 Said 
Urtexten då det gäller kolonial diskursanalys är Edward Saids bok Orientalism. 
Där undersöker han bilden av Orienten, sett främst ur brittiskt och franskt per-
spektiv från 1700-talet och framåt. Said menar att även om Orienten som geo-
grafisk plats existerar, är det ändå inte fråga om något annat än en idé, ett sätt 
att tänka för européer där ”orientalism” blir motsatsen till dem själva. Det blir 
ett sätt att skapa en egen identitet genom att uppfinna en motsats. Said använ-
der Foucaults diskursbegrepp för detta tankesätt. Genom att visa hur orienta-
lism som diskurs verkade på en speciell plats under en speciell tidsperiod visar 
Said att koloniala relationer kan hänga ihop med och producera en kolonial 
diskurs som går att analysera textuellt.33

Said vidareutvecklar sina tankar i boken Kultur och imperialism genom att 
där inte enbart fokusera på relationen mellan Europa och Orienten, utan vidgar 
det till att se ett mer generellt mönster av förhållandet mellan metropolen och 

                                                 
32Eriksson, Eriksson Baaz,  & Thörn, 1999, s. 17. samt Young, Robert J.C, 2001, ”Colonialism and the 
Desiring Machine”  Postcolonial Discourses, An Anthology,  s. 77.  
33 Slemon, 2001, s. 111-112 eller Said, Edward W, 2002,  Orientalism,  s. 64ff. 

 14



dess territorier. Said innefattar både ”vita” kolonier som Irland och ”tredje-
världen-kolonier” som Algeriet i sin definition och han fokuserar i huvudsak 
på 1800- och 1900-talens västerländska imperier, det vill säga att tyngdpunkten 
ligger på Storbritanniens, Frankrikes och USA:s kolonisation av nya territori-
er.34

Said menar att det finns tre kännetecken för västs relation till kolonierna. 
För det första ser man sig själv från västs sida sig själv som civilisationens 
spridare till de mer primitiva folken i kolonierna.35

För det andra ser han som utmärkande de hårda straff som väntade de ko-
lonialiserade i fall de satte sig upp mot européerna och att detta grundade sig i 
tanken att ”de” inte var som ”vi” och därför skulle underkasta sig. Said menar 
att det existerar stereotyper av den ”andre”, vare sig det var frågan om det mys-
tiska österlandet eller hur indiern, afrikanen eller kinesen tänkte. De är inte 
som oss och måste därför kontrolleras.36

Det tredje utmärkande draget i förhållandet mellan metropol och territoriet 
är enligt Said att väst alltid stötte på någon form av motstånd från de koloniali-
serade sida, såväl beväpnat som på ett kulturellt plan.37    

 Edward Said använder i sin bok Kultur och imperialism en något annor-
lunda infallsvinkel då han talar om kolonialismens förhållande till kulturen. 
Said ser kultur som mänsklig beskrivning, kommunikation och representation 
vilken är skild från sociala, ekonomiska och politiska ramar. Han ser kultur 
som estetisk och nöjesinriktad och har därför valt att undersöka romanen, då 
han anser att den spelade en viktig roll i formandet av den imperialistiska iden-
titeten. Men Said vill inte, som ofta görs, avskilja kulturen från det övriga sam-
hället utan han menar att till exempel Dickens genom sitt författande inte bara 
var en del av den koloniala kulturen utan aktivt verkade för att reproducera 
den.38

     Kolonialismen är enligt Said inte att se som en likriktad företeelse och 
man ska inte ignorera eller underskatta den överlappande roll som den har spe-
lat. Det var ett ömsesidigt beroende och skapade en kulturell terräng i vilken 
kolonisatörer och de koloniserade samexisterade men också stred med varandra 
genom sina olika geografier, berättelser och historiska versioner. Om detta 
samspel glöms bort missar man mycket av det som var viktigt under de senaste 

                                                 
34 Said, Edward W, 1993, Culture & Imperialism, s. xi-xxv. 
35 Said, 1993, s. xi-xxv. 
36 Said, 1993, s. xi-xxv. 
37 Said, 1993, s. xi-xxv. 
38 Said, 1993, s. xi-xxv. 

 15



århundradena och det enda sättet att förstå dagens samhälle är enligt Said att se 
på historien.39

Imperialismen är en vidsträckt och detaljerad erfarenhet med grundläggan-
de kulturella dimensioner. Därför talar Said om den som överlappande territo-
rier och sammanflätade historier vilka är gemensamma för män och kvinnor, 
vita och icke-vita, invånare i både centrum och periferi, både i det förflutna, 
nuet och framtiden. Dessa territorier och historier kan endast betraktas i ljuset 
av mänsklighetens hela sekulära historia.40  

Said anser att västvärldens imperialism är förutsättningen för dagens mo-
derna samhälle. Men imperialismen bestämmer inte enbart över politik, eko-
nomi och handel utan även över konst, musik, litteratur och forskning. Said 
menar att kolonialismen fortgår än idag genom att liknande interaktioner och 
konfrontationer äger rum mellan samma koloniala parter som tidigare. Väster-
landet har lämnat sina kolonier i fysisk bemärkelse men har ändå behållit dem, 
inte enbart som marknader utan som platser de fortfarande bestämmer över i 
ideologisk och intellektuell mening. De tidigare kolonierna ses aldrig som kul-
turellt jämställda de förra kolonisatörerna. Den koloniserade världen var redan 
ohjälpligt och oåterkalleligt underlägsen innan västvärlden tog den i anspråk. 
Said låter en mening som ”Vem var zuluernas Tolstoj?”, uttalad av en ameri-
kansk intellektuell illustrera detta. Han menar vidare att tredje världens efter-
blivenhet har kommit att ses som en plåga av väst fullt i linje med 1800-talets 
idé om kolonisationen som ”The White Mans Burden”.41  

Said använder postkolonialism som ett sätt att bredda, utvidga och fördjupa 
vår medvetenhet om det sätt som nuet och det förflutna samspelar, då det gäller 
erfarenheter av imperialismen. Detta kan sägas vara hela iden bakom Kultur 
och imperialism.42

 
 

2.3.2 Bhabha 
Ett av Bhabhas viktigaste verk är The Location of Culture, en samling essäer 
som har gjort honom till ett av de största namnen inom postkolonial teori. Han 

                                                 
39 Said, 1993, s. xi-xxv. 
40 Said, Edward W, 1995, Kultur och imperialism,  s. 105. 
41 Said, 1995, s. 61ff. 
42 Said, Edward W, 2001, “Discrepant Experiences”  Postcolonial Discourses, An Anthology, s.  33. 
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använder sig av dekonstruktion, psykoanalys, litterär och historisk kritisk teori, 
vilket utmärker hans postkoloniala teori.43

     Bhabha har bland annat beskrivit utbildningsväsendet i kolonierna. En-
ligt honom var efterliknande eller härmande är en viktig strategi för den kolo-
niala makten och kunskapen. Han menar att efterliknande inte enbart innebar 
att härma kolonisatörerna utan att det också karaktäriserar ett ambivalent för-
hållande mellan kolonisatörerna och de koloniserade. Detta på grund av att 
kolonisatörerna uppmuntrar sina undersåtar att efterlikna dem själva men att 
resultatet aldrig blir en exakt kopia. Efterliknandet var en ironisk kompromiss 
men det kunde även ha en hotfull sida eftersom det kan övergå i parodi och 
satir, det blir enligt Bhabha både en liknelse och ett hot. Gränsdragningen mel-
lan kolonialiserade och kolonisatörer var viktigt. Ett ”vi” och ett ”dem” måste 
upprätthållas för att kunna legitimera kolonisationen. När imitationen blir för 
lik hotas kolonialmaktens bas för makt och diskriminering.44

 Spridandet av västerländska utbildningssystem och kultur i kolonierna var 
ett sätt för kolonisatörerna att skapa den efterliknelse som de eftersträvade. 
Bhabha hänvisar som ett exempel till ”Minute on Indian Education”, vilket 
gavs ut 1835. Där står det uttryckligen att britterna för att kunna styra Indien 
måste skapa en ”indisk engelsman”, detta för att bygga en bro mellan dem och 
den stora massan av folket. Men genom att göra detta skapar kolonisatörerna 
ett indirekt hot mot sig själva, då man genom utbildning ger en gemensam 
plattform för motstånd. Ghandi fick till exempel utbildning i imperiets metro-
pol London och så var även fallet med många afrikanska ledare.45

Bhabha vill se bortom en svartvit värld av motsatser som till exempel ko-
loniserade och kolonisatörer, ras, klass och nation. Istället vill han sätta fokus 
på det som finns mellan motsatserna, de överskridande och överlappande om-
rådena. Därför studerar han ofta ”mellangrupper” som flyktingar och minorite-
ter.46

Bhabha har kritiserat Said för att anta att västvärldens intentioner alltid 
blev förverkligade genom dess diskursiva produktioner. Bhabha har tillfogat 
psykoanalys till Saids diskursanalys och han fokuserar på att det finns eller 
fanns en medveten ”orientalism” och en omedveten. Medan den medvetna in-
begriper den verkliga kunskapen om orienten eller ”de andra” innebär den 

                                                 
43 Bhabha, Homi K, 2001, “Unsatisfied: Notes on Vernacular Cosmopolitanism” Postcolonial Dis-
courses, An Anthology, s.  38. 
44 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999, s. 26-27. 
45 Said, 2001, s. 35. 
46 Slemon, 2001, s. 114. 

 17



omedvetna den önskan eller åtrå som låg bakom västs synsätt. Dessa två nivåer 
stod i konflikt med varandra men var samtidigt sammansmälta och oseparerba-
ra. Därför är ambivalens ett nyckelord för Bhabha, en ambivalens mellan det 
medvetna och det omedvetna.47

 
 

2.3.3 Spivak 
Spivaks arbeten kombinerar postkolonialism med ett feministiskt perspektiv. 
Feminismen har en framträdande plats inom postkolonial forskning, även om 
inte alla teoretiker tar upp det. 

Spivak påvisar relationen mellan genus och rasism och menar att de kolo-
niala diskurserna behöver förstås och analyseras utifrån den rådande genusord-
ningen i Europa. Föreställningen om kvinnligt och manligt i Europa utgjorde 
en grundläggande dimension i de koloniala representationerna av de kolonise-
rade. De koloniserade ”feminiserades”, de omnämndes enligt rådande före-
ställningar för kvinnlighet i termer av irrationalitet, känsla, kropp och natur i 
kontrast till de ”manliga” kolonisatörerna som stod för rationalitet, förnuft, 
intellekt och kultur. 

Kvinnorna i de koloniserade länderna framställdes även som förtryckta av 
den koloniserade mannen. Något som kom att legitimera kolonisationen som 
en moderniserande och frigörande mission. Det fungerade enligt Spivak som 
en legitimering av den vite mannens mission för att på så sätt ”rädda” den ko-
loniserade kvinnan från den koloniserade mannen. Även den västerländska 
feminismen har influerats av denna bild och den har även bidragit till att repro-
ducera den genom att se kvinnan i tredje världen som en homogen grupp.48  

Gayatri Spivak ses som en auktoritet inom den postkoloniala feministiska 
kritiken. Den feministiska postkoloniala kritiken vänder sig bland annat mot 
den västerländska så kallade ”mainstream” feminismen då den betraktas som 
etnocentrisk.49  
  

 
 

                                                 
47 Young, 2001, s. 75. 
48 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999,  s. 23. 
49Spivak, Gayatri Chakravorty, 1997, “Three women’s texts and a critique of imperialism” Postcolonial 
criticism, s. 149. 
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2.4 Biblioteksbistånd ur ett postkolonialt perspektiv  
 

 
Postkolonial kritik har också specifikt behandlat frågor kring biblioteks- och 
informationsförsörjning i tredje världen. Debatten har förts kring kulturbistånd 
som förmynderi, där givaren bestämmer vad mottagaren ska ha,  där ett euro-
centriskt synsätt motarbetar hänsyn till reella kultur- och samhällsförhållanden 
och där språkproblematik och lokala information- och kunskapssystem inte 
beaktas. 

Past studies in aid effectiveness in Africa initiated by donors tended to focus on particular 
projects programmes without regard to the intricacy of donor- recipient relations and the 
situation in recipient countries.50  

 
 

Då de afrikanska biblioteken började byggas upp för omkring 50 år sedan så 
skedde detta med hjälp av direktimporterad kunskap från Storbritannien och 
USA. Bristande kunskaper och mycket litet hänsynstagande till de afrikanska 
samhällenas och folkens verkliga behov ledde till att endast en mycket liten del 
av befolkningen kunde använda sig av biblioteken. Under självständighetstiden 
finansierades afrikanska biblioteksprojekt av västvärlden. Dessa projekt blev 
beroende av bidrag och föll platt till marken då stödet upphörde att komma.51

Inom den postkoloniala kritiken ses också den afrikanska språkproblemati-
ken som mycket väsentlig. Många afrikanska författare har bland annat ställt 
frågan varför just de ska behöva skriva på vad som kan betraktas som ett för 
honom eller henne främmande språk.52  I debatten kring skriftlig kontra muntlig 
litteratur har många arbeten betonat att den afrikanska litteraturen är en munt-
lig och inte en skriftlig litteratur. I detta sammanhang kan nämnas att av Afri-
kas omkring 2000 språk har alla sin egen ursprungligt muntliga litteratur. 53  

Den muntliga kulturen lever idag vidare framför allt på den afrikanska 
landsbygden. Denna kultur har alltid varit och är fortfarande viktig ur informa-
tionshänseende och den innefattar kunskap från många generationer som levt 

                                                 
50Carlsson, Somalia & van deer Wale, 1997,  Foreign aid in Africa, s. 167. 
51 Carnegie Corporation of New York, 2000, Revitalizing African Libraries. Carnegie Challenge, s. 2. 
52 Spivak, 1997, s.  4, 19. 
53 Spivak , 1997, s. 19. 
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kvar just genom dessa traditioner. Viktig information förs i många fall vidare 
från lokala ledargestalter till folket. Många mötesplatser är viktiga för detta 
informationsutbyte, exempelvis marknadsplatser. Den muntliga kulturen kan 
också ses som en viktig bärare av politisk information. Undersökningar har 
påvisat att den afrikanska landsbygdsbefolkningen är mer poliskt kunnig än 
befolkningen i Europa och USA. Detta trots att tillgången på modern informa-
tion via media generellt är dålig på den afrikanska landsbygden. 54  

 

Sturges och Neill 
I The quiet struggle beskriver Paul Sturges och Richard Neill den afrikanska 
kampen för information och kunskap, en kamp som enligt författarna i alltför 
stor grad har förbigåtts av forskningen och media.  

 

”The quiet struggle is a struggle of Africa’s people, led by their writers, journalists, pub-
lishers, educationalists, broadcasters, media workers computer and telecommunication 
specialists an not to be forgotten, its information and library professionals. It is the strug-
gle for information and knowledge”55  

 

Sturges och Neill hävdar att det i Afrika finns ett behov av en reformering av 
bibliotekarierollen och nya former av informationsservice som även till viss del 
kan ersätta den traditionella biblioteksverksamheten. De anser att Afrika behö-
ver bibliotek som är mindre formella, mindre fokuserade på enbart böcker och 
bättre anpassade till det lokala samhällets reella målgrupper.56  

Enligt Sturges och Neill har postkolonial politik och kulturimperialistiska 
tendenser styrda från västerlandet sedan tiden för ländernas frigörelse fortsatt 
att påverka förutsättningarna för de afrikanska folkens relation till information. 
De hävdar att majoriteten av de undersökningar som görs av informationsbe-
hov också baseras på förförståelsen att alla människor i alla samhällen har en 
västerländsk typ av informationsbehov. Än viktigare visar de på att dessa un-
dersökningars grundantagande är att detta informationsbehov bäst tillgodoses 
genom formella institutioner i form av bibliotek. Slutsatsen är de som gjort 

                                                 
54 Sturges, Paul & Neill, Richard, 1998, The quite struggle: libraries and information for Africa, s. 52-53, 
59, 62. 
55 Sturges &  Neill, 1998, s. 2. 
56 Sturges & Neill, 1998, s. 227. 
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undersökningarna haft förutfattade meningar vilket starkt har påverkat resulta-
ten. Om förhållandena undersökts korrekt skulle man, enligt Sturges och Neill, 
inte ha nått samma resultat. De anser att många svaranden sannolikt i realiteten 
måste ha påstått att de inte hade något särskilt behov av information57  

Sturges och Neill hävdar dock att genomförda undersökningar  faktiskt har 
påvisat ett reellt informationsbehov, trots att vissa svaranden av olika anled-
ningar hävdat motsatsen. De anser dock att problematiken kring detta är att 
undersökningarna generellt är fokuserade på behov av bibliotek medan infor-
mationsbehovet framförallt finns på ett mer vardagligt plan.58 Detta kan härle-
das till den koloniala synen på ländernas behov.  

Angående Afrika både i nutid och kolonial tid belyser Sturges och Neill 
det bristfälliga synsätt vilket än idag präglar bilden av den afrikanska kulturen 
inom vilken informationssystem och kunskapsbas alltid funnits. Under koloni-
altiden missaktade man den muntliga berättarkulturen och såg traditionell kun-
skap i afrikanska samhällen som primitiv och värdelös. Även idag finns en 
etablerad syn kvar på den afrikanska landsbygdsbefolkningen som okunnig och 
primitiv. 

 …uncooperative potential recipients of modern information that has somehow been le-
gitimised by the printed word.59  

                                                 
57 Sturges & Neill, 1998, s. 49. 
58 Sturges & Neill, 1998, s. 50. 
59 Sturges & Neill, 1998, s. 65. 
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 3. Forskningsläge 

3.1 Svenskt bistånd ur ett postkolonialt perspektiv  
Det finns en ny diskurs inom det svenska biståndet; partnerskap. Det hävdar 
Maria Eriksson Baaz i sin avhandling The White Wo/Man’s Burden in the Age 
of Partnership. I denna undersöker hon ett ämne som hon menar ofta förbises i 
studier av bistånd, nämligen givarnas respektive mottagarnas identiteter samt 
hur dessa manifesteras i biståndpraktiken.60 Att tala om stöd till utvecklings-
länder i termer av givare, mottagare och bistånd har övergivits för en partners-
kapsretorik. Grunden för detta nytänkande inom partnerskapsideologin är att 
relationen ska vara transparant, öppen, och baserad på ett ömsesidigt förtroen-
de. 

Biståndsarbetaren ska inte längre fungera som beslutsfattare, arbetsledare 
och kontrollant, utan som en rådgivare som uppmuntrar och stöder lokala initi-
ativ och idéer. Trots dessa tankar har det visat sig vara svårt att skapa en mer 
jämlik relation i praktiken. Eriksson Baaz forskning om partnerskapets pro-
blematik belyser denna aspekt som ofta är frånvarande i debatten och forsk-
ningen kring bistånd, nämligen den kulturella identitetens roll inom parters-
kapsdiskursen. Eriksson Baaz har intervjuat svenska biståndsarbetare i Tanza-
nia och hon finner att det finns motsägelser inom parterskapsideologin, då det 
gäller retoriken kring partnerskapet och givarnas verkliga uppfattning av sig 
själva och av mottagarna. Eriksson Baaz fokuserar på det bistånd som bedrivs 
av enskilda organisationer men menar att fenomenet finns inom all bistånds-
verksamhet. 

Den kritiska debatten kring bistånd har ofta präglats av en uppdelning mel-
lan det ”onda” och det ”goda” biståndet, där det onda har stått för det interna-
tionella och multilaterala bistånd som till exempel Världsbanken står för. Detta 

                                                 
60 Eriksson Baaz, Maria, 2002, The White Woman's/Man’s Burden in the Age of Partnership. A Postcolo-
nial Reading of Identity in Development Aid, doktorsavhandling framlagd vid Departement of Peace and 
Development Research, s. 208. 
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bistånd beskrivs som neoimperialistiskt och som styrt av politiska och ekono-
miska egenintressen från givarländernas sida. Det goda biståndet å sin sida är 
det som bedrivs av enskilda organisationer, detta ses som ett tecken på solidari-
tet och internationell förståelse. Eriksson Baaz motsätter sig denna uppfattning 
då hon anser att bistånd aldrig är fritt från egenintresse från givarens sida. Inte 
heller är biståndet från enskilda organisationer isolerat från det internationella 
biståndet och det är på många sätt präglat av de diskurser som återfinns inom 
internationellt bistånd. Partenskapsdiskursen är enligt författaren ett exempel 
på detta. 

Diskurserna som omger bistånd är viktiga då de formar biståndsarbetarnas 
identiteter och erfarenheter som tar sig uttryck i biståndspraktiken. Den koloni-
ala historien har på så sätt format försöken att definiera ”det svenska” och 
”svenskheten” inom biståndspraktiken. Detta reflekteras i den ”anti-
imperialistiska” identitet som präglar det svenska biståndet. Svenska bistånds-
givare framställer sig gärna som mindre paternalistiska och mer respektfulla 
gentemot sina biståndspartners just på grund av att Sverige inte har varit någon 
framträdande kolonialmakt.  Dessa föreställningar speglas också i Sveriges 
retorik inom utrikespolitiken och är även tydlig i den nya parterskapsdiskursen. 
De före detta kolonisatörerna definieras som ”den andre” genom vilket det 
”svenska” definieras. 

Arvet efter kolonialismen återskapas i biståndet, liksom i många andra 
sammanhang genom en komplex samverkan mellan ”det koloniala biblioteket” 
med vilket menas föreställningar och erfarenheter, ekonomiska strukturer, 
ojämlika maktrelationer och psykologiska processer. Detta arv är således inte 
enbart fråga om gamla stereotyper som återanvänds utan utgörs av relationer 
som ständigt omskapas. Därför anser Eriksson Baaz att debatten om rasism och 
stereotyper ofta är förenklad. Den lägger skulden hos den enskilda individen 
och förhindrar på detta sätt förståelsen av de komplexa mekanismer och struk-
turer som bidrar till att föra kolonialismens arv vidare. 

Genom att bistånd alltid grundas på en ekonomiskt ojämlik relation är det 
givaren som gör upp villkoren. Det är ingen jämlik relation baserad på gemen-
samma mål och intressen, utan för att få pengar måste mottagaren åtminstone 
låtsas ha samma mål som givaren. Mottagarens eventuella motstånd och försök 
att föra fram sina egna intressen och målsättningar framstår ofta hos givaren 
som uttryck för okunskap, passivitet och opålitlighet. På detta sätt återskapas 
diskursen som har sin grund i gamla tankar där västerlänningar betraktas som 
aktiva och biståndsmottagare, de förr kolonialiserade, som passiva. Bilden är 
en gammal stereotyp men återkommer även idag och då särskilt vid katastrofsi-
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tuationer, då passiva och lidande offer visas upp omskötta av aktiva västerlän-
ningar. Tanken om att olika länder tillhör olika utvecklingsstadier ger mening 
åt bistånd, men kan även ses som ett kolonialt arv; att västerlandet ska sprida 
civilisationen i världen. 

Inom den nya partnerskapsretoriken får inte givaren ta över men han eller 
hon måste samtidigt kunna visa upp resultat för sitt projekt vilket innebär 
dubbla budskap. Givaren och mottagaren kan aldrig heller samarbeta jämlikt 
eftersom givaren, det vill säga biståndsarbetaren, har en så mycket högre mate-
riell standard än mottagarna och är tvungen att arbeta i en för dem okänd kul-
tur.  

Att biståndsdiskursen berörs av den aktuella diskursen i givarländerna på-
visas tydligt då biståndsberoende också blivit en central fråga, såväl inom väl-
färdsstaten som inom bistånd till tredje världen. Problemet med partnerskap 
handlar enligt Eriksson Baaz inte enbart om ett avstånd mellan policy och 
praktik, inte heller endast om retorik kontra kulturella identiteter. Problemati-
ken ligger även i att partnerskapet i sig själv genomsyras av de identiteter och 
diskurser som det utgör. Relationen inom partnerskap är trots den nya samtals-
ordningen, ett slags förmynderi där givaren bestämmer vad mottagaren ska ha. 
Båda hos givaren och mottagaren har också många gånger föreställningarna 
om varandra koloniala rötter. 61

 

3.2 Biblioteksbistånd i biblioteks- och informationsveten-
skapliga magisteruppsatser 

IFLA i relation till SIDA och UNESCO 
I sin magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap från 2004 
undersöker Anna Persson det utvecklingsarbete som IFLA, International Fede-
ration of Library Associations, bedriver i tredje världen genom sitt kärnpro-
gram ALP, Advancement of Librarianship. Syftet med uppsatsen är att sätta 
ALP:s verksamhet i relation till de organisationer som stödjer deras arbete. 
Detta för att få en djupare förståelse för varför arbetet sköts på det sätt det gör. 
Persson har därför valt att undersöka med vilka metoder som arbetet bedrivs 
och hur dessa metoder motsvarar ALP:s programidé för perioden 1992 till 
                                                 
61Eriksson Baaz, Maria, 2001, ”Biståndets och partnerskapets problematik”  Sverige och de andra: Post-
koloniala perspektiv,  s. 159-184. 
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1997. Hon sätter sedan detta i relation till de bakomliggande idéerna och syfte-
na för ALP:s samarbetsorganisationer för att på det sättet ta reda på vilka ge-
mensamma mål och metoder de har med ALP. 

Anna Persson har begränsat sin undersökning till att gälla två av 
IFLA/ALP:s samarbetsorganisationer, Sida och UNESCO då de representerar 
dels ett land och dels ett världssamfund. Det huvudsakliga material som upp-
satsen bygger på är projektrapporter från IFLA/ALP.62

IFLA grundades 1927 och är en oberoende internationell organisation vars 
syfte är att främja internationell förståelse, samarbete, diskussion, forskning 
och utveckling på alla områden inom biblioteksverksamheten. Organisationen 
drivs utan vinstintresse och styrs efter demokratiska principer. Såväl enskilda 
personer som bibliotek, biblioteksföreningar och andra typer av biblioteksan-
knutna organisationer kan bli medlemmar.63

Syftet med ALP är att verka för IFLA:s mål i tredje världen då det gäller 
biblioteksprofessioner, biblioteksinstitutioner samt biblioteks- och informa-
tionstjänster. ALP spänner över alla IFLA:s verksamhetsområden. ALP har två 
huvudmålsättningar. För det första vill ALP fungera som en katalysator för 
aktiviteter som är av vikt för utvecklingsländerna men som genomförs av andra 
organ inom IFLA. För det andra ska ALP ha ansvar för de specialprogram, 
områden och aktiviteter som är knutna till organisationen. ALP:s programmål 
är att gynna utvecklingen och förbättrandet av bibliotek och informationsservi-
ce för att på så sätt främja internationella initiativ och systematiska framsteg 
mot självständighet i tredje världen.64

UNESCO är i sin tur inget egentligt biståndsorgan utan en FN-organisation 
för internationellt intellektuellt samarbete. Tillsammans har UNESCO och 
IFLA utarbetat folkbiblioteksmanifestet, varav det första utkom 1949. Manifes-
tet är till för att öka förståelsen för och insikten om den betydelse som allmän-
na bibliotek har för demokrati, utbildning och bildning.65

Sidas stöd till ALP beskrivs utifrån den jämförelse av de båda organisatio-
nernas mål och ideologiska grunder som Sida själv har genomfört i rapporten 
The Advancement of Librarianship in the Third World (ALP): A Core Pro-
gramme of IFLA från 1997. Där framkommer det att ALP:s mål stämmer väl 

                                                 
62 Persson, Anna, 2004, En studie av IFLA/ALP:S utvecklingsarbete i tredje världen,  Magisteruppsats 
Biblioteks och Informationsvetenskap Bibliotekshögskolan i Borås,  s. 10ff. 
63 Persson, 2004, s. 17. 
64 Persson, 2004, s.21, 23. 
65 Persson, 2004, s.26f. 
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överens med Sidas målsättning för bistånd. Det enda negativa enligt Sida är att 
APL saknar riktade insatser för arbetet mot analfabetismen i världen.66

Persson kommer i sin undersökning fram till att ALP:s metoder svarar väl 
emot de målsättningar som de själva har satt upp. En stor del av insatserna är 
inriktade på hjälp till självhjälp. Det rör sig till stor del om utbildande verk-
samhet av personal inom biblioteks- och informationssektorn. En viktig del av 
verksamheten är även att ge ”feedback” till IFLA och andra berörda organisa-
tioner. Genom rapporter från deltagarna förmedlas viktig information rörande 
situationen i världen, något som ligger till grund för IFLA/ALP:s framtida in-
satser.67

En grundläggande inställning hos ALP är att lösningen på utvecklingslän-
dernas problem inte kan påföras utifrån utan arbetet ska istället utgå från deras 
egen bild av situationen. Koncentrationen ligger därför på att skapa bättre för-
utsättningar för biblioteksverksamheten genom regionens egen kraft. Arbetet 
ska på detta sätt ske nedifrån och upp. Arbetet med att hitta och identifiera pro-
blem gör deltagarna själva medan ALP hjälper till att ge bättre förutsättningar 
för ekonomiskt stöd, ramar för projekten, det vill säga verktyg för lösningen. 
Precis som angavs i målen identifierar ALP de problem som utgör hinder för 
utveckling och förmedlar strategier för att lösa dessa. Metoderna svarar således 
enligt Persson väl mot det uppställda målet eftersom lokala aktiviteter och del-
tagarna själva styr utvecklingen.68

Enligt Persson kommer de bakomliggande syftena och idéerna med ALP 
tydligast fram i folkbiblioteksmanifestet. I det tar IFLA tillsammans med 
UNESCO ställning till frågor om samhällsstyrning och människans ställning i 
förhållande till samhället och de mänskliga rättigheterna. Biblioteken anses 
vara en viktig faktor för utvecklandet och bevarandet av demokratin. Det är fri 
tillgång till information, idéer och föreställningar som är nyckelfaktorerna till 
social, mental, mänsklig och demokratisk utveckling.69

De gemensamma målen för IFLA/ALP, Sida och UNESCO är att arbeta 
för ett demokratiskt samhälle med respekt för de mänskliga rättigheterna. Me-
dan Sida och ALP betonar stödet till marginaliserade grupper i världen under-
stryker UNESCO att alla ska ha tillgång till information. Betoningen på biblio-
tekens roll är inte heller lika stark hos Sida som hos UNESCO och IFLA.70

                                                 
66 Persson, 2004, s. 28, 51. 
67 Persson, 2004, s. 44ff. 
68 Persson, 2004, s. 46. 
69 Persson, 2004, s. 48. 
70 Persson, 2004, s. 50f. 
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I sin avslutning av uppsatsen tar Persson hjälp av utvecklingsteorier om in-
stitutionsbyggande för att jämföra organisationernas målsättningar. Teorin går i 
stora drag ut på att det civila samhället måste stärkas i förhållande till stat och 
politik för att främja utvecklingen i ett land. Den privata sfären i ett samhälle 
som till exempel utgörs av föreningar, kyrka och familj ska därför få större 
utrymme. Detta för att mänskliga fri- och rättigheter ska kunna upprätthållas 
gentemot staten. En gruppering inom denna teoribildning inkluderar stödet av 
”good governance” vilket går ut på att stödja effektivt och legitimt styre med 
möjlighet för folket att bilda egna organisationer och kunna ställa ledare till 
svars. Det finns två huvudsakliga strategier i detta stöd. Det första är att foku-
sera på organisationer som är grundläggande i det civila samhället medan det 
andra går ut på att förbättra allmänna sociala och politiska förhållanden som 
behövs för att forma ett demokratiskt civilt samhälle.71

Enligt Persson ställer sig IFLA/ALP i och med folkbiblioteksmanifestet sig 
bakom ideologiska mål som är av utvecklingspolitisk karaktär. Detta genom att 
de tydligt tar ställning i frågor som rör demokrati, vilket Persson ser som likty-
digt med ”good governance”. Persson ställer sig dock frågande till om 
IFLA/ALP och de organisationer som däri är medlemmar har tagit ett aktivt 
ställningstagande till dessa utvecklingspolitiska frågor. Ytterst innebär ett så-
dant ställningstagande också att man ställer sig bakom tron på att införandet av 
en västerländsk ekonomisk och politisk modell som en lösning på utvecklings-
ländernas problem.72

De gemensamma mål som ligger till grund för stödet av IFLA/ALP:s arbe-
te från UNESCO och Sida kan sägas vara arbetet för ett samhälle grundat på 
respekt för de mänskliga rättigheterna, vilket är jämlikt, har tillgång till fri in-
formation och yttrandefrihet. Som en grundläggande förutsättning för detta 
ligger arbetet för ökad läs- och skrivkunnighet, utbildning och bildning. Med 
andra ord ett samhälle vars styre är av typen som ryms inom begreppet ”good 
governance” och alternativt kan benämnas demokrati.73

 
 

                                                 
71 Persson, 2004, s. 52ff. 
72 Persson, 2004, s. 55f. 
73 Persson, 2004, s. 58. 
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En studie av biblioteksbehovet i Tanzania 
Pema Malmgrens magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap 
behandlar ett bibliotek i Tanzania och dess användare. Syftet är att undersöka 
användningen av och attityderna gentemot ett bibliotek. Likaså undersöker hon 
den skrivna och den muntliga litteraturens utbredning i det swahilitalande sam-
hället. En huvudfråga i uppsatsen är hur vi i väst riktar vårt bistånd till tredje 
världen och vad dess syfte är. Enligt Malmgren behöver vi fråga oss själva om 
vi kan hjälpa utan att först ta reda på de behov som finns. Hennes förförståelse 
är att läsning liksom biblioteksanvändning i Tanzania skiljer sig mot den som 
finns i västvärlden. För att få reda på mer om de tanzaniska biblioteksanvän-
darna utgick hon från att undersöka deras attityder gentemot litteratur, såväl 
skriftlig som muntlig.74

Malmgren valde att genomföra sin undersökning i Arusha, vilket är en re-
lativt stor stad där såväl swahili- som masaikultur som mer lantlig traditionell 
kultur finns representerad. Det är också en stad som många turister passerar på 
väg till safarin i de närbelägna nationalparkerna. Undersökningen gick till på 
det sättet att Malmgren delade ut en enkät med 30 frågor till 60 personer varav 
18 var män, 19 kvinnor och 20 skolbarn. I Arusha var det inte så många som 
använde biblioteket men av dem som svarade på enkäten var ungefär 70 pro-
cent biblioteksanvändare, därav en viss oproportionalitet när det gäller svaren. 
I undersökningen intervjuades även bibliotekspersonalen.75

I uppsatsen ger Malmgren en bakgrund till läsvanor och litteratursituatio-
nen i Tanzania och, i många fall, övriga Afrika. Hon tar upp de svårigheter som 
finns för afrikaner att få tag i böcker som är relevanta utifrån en afrikansk kon-
text och som finns på deras egna språk. Läsning, framförallt av skönlitteratur 
har ingen tradition och den ekonomiska situationen gör det svårt för många att 
få tag på böcker och att överhuvudtaget få tid över för nöjesläsning.76 Många 
frågar sig också om bibliotek är det som behövs i en världsdel som lider av 
svält och naturkatastrofer. Malmgren tar upp Maslows behovstrappa och menar 
då i enlighet med Lor att även om läsning och bildning förknippas med de sista 
mer självförverkligande stegen på behovstrappan så kan människan gå vidare 
till dessa utan att för den skull helt ha uppfyllt de första mer basala behoven 
som trygghet och mat.77

                                                 
74 Malmgren, Pema, 2000, Surviving – not Living. A Study of a Library and its Users in Northern Tanza-
nia, Magisteruppsats Biblioteks och Informationsvetenskap Bibliotekshögskolan i Borås,  s. 7-9. 
75 Malmgren, 2000, 10f. 
76 Malmgren, 2000, s.14f. 
77 Malmgren, 2000, s.15. 
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Malmgren tar även upp att det utländska biståndet ofta har misslyckats på 
grund av att man inte har undersökt vilka behov som egentligen finns. Biblio-
teken får till exempel ofta donationer av gamla böcker på ”fel” språk. Något 
som förmedlar bilden av att det som inte är bra nog för västvärlden duger för 
biståndsmottagarna. Det är inte ovanligt att biblioteken får irrelevanta och onö-
diga titlar bara för att givarna snabbt har velat göra av med sina pengar för att 
på detta sätt visa att de verkligen behövdes. Biblioteken i Afrika är ett kolonialt 
arv som följer europeiska mönster som inte passar det afrikanska samhället och 
dess behov. Biblioteken måste anpassas till den afrikanska verklighet vilket till 
exempel innebär att de inte enbart ska inrikta sig på skriftligt material.78

Det bibliotek som Malmgren undersöker finansierades och byggdes av 
Danmark 1970. Efter detta har inte mycket gjorts för att underhålla såväl bygg-
naden som samlingarna. Detta gör det också intressant ur ett biståndsperspektiv 
och visar på vikten av uppföljning. Den tanzaniska staten är ansvarig för att 
betala lönerna till bibliotekspersonalen medan biblioteket är helt beroende av 
olika former av bidrag från utländska och inhemska organisationer för att un-
derhålla byggnaden och för att kunna köpa in böcker.79

I Malmgrens undersökning framkommer att muntlig litteratur i form av be-
rättelser och berättande är vanligt förekommande och intar en viktig plats 
bland de tillfrågade. Frågor angående den muntliga litteraturen väckte mer 
känslor och fick mer svar än samma frågor angående den skriftliga. Skriftlig 
litteratur verkar överhuvudtaget vara mindre vanligt förekommande. Många av 
de tillfrågade framhöll också att läsning inte är något vanligt. Det verkar inte 
heller som om nöjesläsning uppmuntras i skolan. De flesta som svarade på en-
käten verkade ändå överens om att läsning var något för alla medan det muntli-
ga berättandet var något som främst äldre sysselsatte sig med.80

Läsning ansågs i allmänhet som något positivt och något som personer 
med hög status gjorde. Nästan alla deltagare i undersökningen hävdade också 
att de läste skönlitteratur. Malmgren är ändå skeptisk till att alla skulle ha till-
gång till läsning och ser ett samband mellan läsningens höga status och fråge-
svaren. I Arusha finns det förutom biblioteket relativt gott om boklådor där det 
går att köpa böcker. Förutom att böckerna är dyra är det även ett hinder att 
många av dem är på engelska, detta gäller särskilt barnböcker.81  

                                                 
78 Malmgren, 2000, s. 16. 
79 Malmgren, 2000, s. 27f. 
80 Malmgren, 2000, s. 41ff. 
81 Malmgren, 2000, s. 41ff. 
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Biblioteket ser sig främst som en del av utbildningssystemet och bibliote-
karierna har också hand om en del av undervisningen av barnen. De tillfrågade 
besökarna verkar även de förknippa biblioteket med skolan och svarade att det 
främst var till för skolelever. Många blev också förvånade då de fick frågor om 
skönlitteratur.82

De medlemsavgifter som biblioteket har infört avhåller besökare. Detta vi-
sar sig inte minst i det faktum att besöksstatistiken har gått ner sedan de inför-
des. Avståndet till biblioteket kan även det vara ett hinder för läsning. De fili-
albibliotek som förut fanns har fått läggas ner på grund av pengabrist.83

Med tanke på det låga antalet besökare som biblioteket har i förhållande 
till antalet bosatta i Arusha drar Malmberg slutsatsen att de flesta inte använder 
biblioteket då de behöver information. Hon tror också en av orsakerna till detta 
kan vara att så få av bibliotekets böcker är på swahili.84

De tillfrågade tyckte att biblioteket skulle vara en plats som var inriktad på 
att hjälpa skolans elever och uppmuntra utbildning. Många ville ha förbättrade 
samlingarna med exempelvis med videoband och kassetter. Att få mer service 
samt en upprustning av byggnaden var också ett önskemål.85

Malmgrens slutsats är att Arushas bibliotek måste rikta sig mer till illittera-
ta personer och utveckla sin samling mer mot den muntliga litteraturen. Detta 
kan ske genom till exempel mer kassetter eller videoband. Ett stort problem är 
också att de flesta böcker är på engelska och även fast många kan läsa har de 
inte vanan eller övningen att kunna tillgodogöra sig en text på engelska. Malm-
gren tycker inte heller att det är tillfredsställande att biblioteket är beroende av 
bidrag för sina inköp. Det är också extra beklagligt att i ett utvecklingsland ha 
medlemsavgifter på bibliotek.86

 

Diskurspåverkan av biblioteksprojekt i Guatemala 
Maria Andersson och Carolina Hedin skrev 2001 en uppsats inom biblioteks- 
och informationsvetenskap som behandlar det Sidafinansierade projekt till stöd 
för biblioteksutveckling i Guatemala som Kungliga biblioteket administrerar. 
Syftet med uppsatsen var förutom att rent konkret undersöka vad stödet gått till 
och vilka effekter det har fått, även att fånga den biståndsdiskurs och syn på 

                                                 
82 Malmgren, 2000, s. 41ff. 
83 Malmgren, 2000, s. 41ff. 
84 Malmgren, 2000, s. 41ff. 
85 Malmgren, 2000, s. 41ff. 
86 Malmgren, 2000, s. 41ff. 
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biblioteksutveckling som formar biblioteksstödet till Guatemala. Författarna 
önskade på så sätt att se vad som händer när två olika bibliotekstraditionerna, 
från Sverige respektive Guatemala, möts.87

Projektets praktiska verksamhet kan delas in i fem olika kategorier; utbild-
ning, barnverksamhet, läsfrämjande, samarbete och teknik. De anställda på 
Nationalbiblioteket i Guatemala har kunnat vidareutbilda sig för att efter det 
utforma seminarier för bibliotekspersonal runt om i landet. Dessa seminarier 
har gett personalen en möjlighet att träffas och diskutera målet med biblioteks-
verksamheten, vilket höjer motivationen och ger biblioteksanställda en gemen-
sam plattform. Nationalbiblioteket har även kunnat utveckla sin barnverksam-
het genom fortbildning och förvärv. Stöd har även getts till icke-statliga läs-
främjande organisationer som samarbetar med de lokala biblioteken. National-
biblioteket har fått möjlighet att samarbeta med sina motsvarigheter i övriga 
Centralamerika genom biblioteksorganisationen ABINIA/AC. Tekniskt stöd 
har även givits till att utveckla bibliotekssystem på landets bibliotek.88 För Sve-
riges del har dock samarbetet gett få effekter och informationsspridningen om 
det är överlag varit dålig.89

Andersson och Hedin undersöker hur synen på biblioteksutveckling skiljer 
sig åt mellan de båda länderna för att på så sätt skapa en bild av det samman-
hang ur vilket biståndet till Guatemala har växt fram. De menar att folkbiblio-
tekens roll som demokratifrämjare har tonats ner i den svenska debatten, från 
att ha varit en grundläggande fråga till något som alltmer tagits för givet inom 
biblioteksverksamheten. Istället har bibliotekens informationsförmedlande roll 
hamnat i fokus och värnandet av demokratin läggs då på en teknisk nivå genom 
att biblioteken satsar på att ge allmänheten tillgång till digital information ge-
nom till exempel Internet.  I Guatemala är tvärtom den demokratiska rollen för 
biblioteken mycket tydligare eftersom demokrati där inte är något självklart. 
Det övergripande målet för biblioteksverksamheten är i Guatemala också att 
bidra till landets utveckling. Biblioteken samarbetar mycket med skolan och 
barnen ses som bibliotekens främsta målgrupp. Detta till skillnad mot Sverige 
där det är främst i relation till det livslånga lärandet som biblioteken vill arbeta 
med utbildning. 90

                                                 
87 Andersson, Maria & Hedin, Carolina, 2001, Bok för bok förändras Guatemala: en studie av förutsätt-
ningar och effekter i ett biblioteksprojekt, Magisteruppsats Biblioteks och Informationsvetenskap Lunds 
Universitet, s.  9. 
88 Andersson & Hedin, 2001, s. 72ff. 
89 Andersson & Hedin, 2001, s. 80. 
90 Andersson & Hedin, 2001, s. 36, 76. 
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När det gäller bibliotekarieutbildning och kompetensutveckling för biblio-
tekspersonal är skillnaderna stora mellan Guatemala och Sverige. I Guatemala 
saknar ofta de som arbetar på bibliotek utbildning medan svenska bibliotekari-
er idag har en fyraårig akademisk sådan.91

Andersson och Hedin menar att biståndet till viss del påverkas av den 
svenska biblioteksdiskursen eftersom Sida har placerat projektet under kultur-
programmet vilket överensstämmer med diskursens betoning av biblioteken 
som informationshanterare snarare än demokratispridare. Eftersom Sida enbart 
sätter ramarna för samarbetet kan den syn på bibliotek som Kungliga bibliote-
ket förmedlar vara avgörande för vilken typ av stöd som ges till Guatemala.92

I sin uppsats undersöker Andersson och Hedin även de utvecklings- och 
biståndsteoretiska tankar som kan tänkas styra Sidas utvecklingssamarbete med 
länder i tredje världen. De finner att Sidas biståndsarbete kan betecknas som en 
modifierad kapitalistisk utvecklingsmodell. Den går i stora drag ut på att orsa-
ken till underutveckling ligger i relationen mellan i- och u-länder. Dessa rela-
tioner går dock att förändra inom det internationella systemets ramar, främst 
genom att ge bistånd till utveckling av institutioner och organisationer i ut-
vecklingsländerna. Liksom Eriksson Baaz menar Andersson och Hedin att den 
kritik som har framkommit mot bistånd, främst vad gäller det beroendeförhål-
lande som det skapar mellan i- och u-länder har förändrat Sidas biståndsdis-
kurs. Detta har lett till en omformulering av själva praktiken för att på så sätt få 
bort det maktförhållande som finns mellan givare och mottagare. Sida och KB 
är tydligt påverkade av detta nya synsätt. Tydligast kanske det framkommer i 
att de betonar ordet samarbete istället för bistånd.93

Att den svenska synen på biblioteksutveckling skulle ha styrt projektet och 
på så sätt ha överfört svenska värderingar på den guatemalanska verkligheten 
är inte författarna helt säkra på. Detta på grund av att Kungliga bibliotekets 
handläggare och deras samarbetspartners i Guatemala delar många värderingar 
och den personliga relationen dem emellan bidrar till att balansera maktförhål-
landena.94

Det är istället lättare att se att projektet har påverkats av den svenska bi-
ståndsdiskursen. Att stödet ges direkt till biblioteken och inte via den guatema-
lanska staten ser författarna som en direkt effekt av denna diskurs, liksom be-

                                                 
91 Andersson & Hedin, 2001, s. 77. 
92 Andersson & Hedin, 2001, s. 77. 
93 Andersson & Hedin, 2001, s. 77. 
94 Andersson & Hedin, 2001, s. 78. 
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toningen av samarbete och som i det här fallet att två ”systerorganisationer”, de 
två nationalbiblioteken i Sverige och Nicaragua samarbetar. Det är dock Sveri-
ge som sätter ramarna, vilket ger effekten att samarbetet i realiteten styrs från 
ett håll och Kungliga biblioteket hamnar då automatiskt i överläge gentemot 
sin systerorganisation. Men författarna betonar också att stödet har haft stor 
betydelse för bibliotekssektorn i Guatemala och att de framsteg som har gjorts 
inte skulle ha varit möjliga utan detta stöd.95

Något som har framkommit i uppsatsen är även den avgörande roll som de 
personliga relationerna inom projektet spelar för att det ska kunna fungera på 
ett bra sätt. Idag är detta en stor tillgång men det kan i framtiden vara en nack-
del då personal byts ut.96

De slutsatser som Andersson och Hedin drar av sina resultat är bland annat 
att om Kungliga biblioteket i större utsträckning skulle betona bibliotekens 
demokratiska roll i sitt samarbetsprojekt med Guatemala så skulle kanske det 
ge en ökad prioritering av bibliotekssektorn i Sidas biståndsarbete. De tror ock-
så att tydligare mål och ett mer standardiserat arbetssätt skulle stärka projektet 
genom att göra det mindre beroende av enskilda personer. Att ta tillvara på 
andras erfarenheter av bibliotekssamarbete, till exempel IFLA:s, skulle kunna 
stärka de metodologiska utgångspunkterna. De anser även att en ökad informa-
tionsspridning i Sverige om projektet skulle höja graden av samarbete. I sin 
diskussion framför det även att demokratifrågor och en ökad kunskap om bib-
lioteksarbete i tredje världen borde få ett större utrymme inom utbildningen av 
bibliotekarier och den allmänna diskussionen inom ämnet biblioteks- och in-
formationsvetenskap i Sverige idag.97

 
 

 
 

                                                 
95 Andersson & Hedin, 2001, s. 79. 
96 Andersson & Hedin, 2001, s. 78, 80. 
97 Andersson & Hedin, 2001, s. 81f . 
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4. Bistånd 

Biståndspolitik är en del av ett lands utrikespolitik och innebär en överföring 
av resurser till fattiga länder på förmånliga villkor. Givandet grundas på solida-
ritetsmotiv, strategiska övervägande eller ekonomiska egenintressen. Svenskt 
bistånd ska ha till uppgift att förbättra de fattigaste människornas levnadsvill-
kor. De av riksdagen beslutade målen för svenskt bistånd är resurstillväxt, eko-
nomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet, demo-
kratisk samhällsutveckling samt bevarande av naturresurser. Svenskt bistånd 
bör enligt riksdagen utgöra 1 procent av bruttonationalinkomsten. Multilateralt 
bistånd förmedlas genom internationella organisationer medan bilateralt bi-
stånd överförs direkt från Sverige till ett utvecklingsland. Sverige har ett antal 
programländer med vilka det finns långsiktiga avtal. Genom åren har Tanzania, 
Vietnam och Indien varit bland de största mottagarländerna.98

 

4.1 Sida 
Sida är en förkortning för Swedish International Development Authority. Det 
är en central förvaltningsmyndighet för bilateralt samarbete med u-länder. Den 
sköter samarbetet med ett tjugotal mottagarländer, men handhar även bistånd 
till enskilda organisationers biståndsarbete, humanitär hjälp och katastrofhjälp. 
Sida leds av en generaldirektör och har en styrelse med representanter från 
näringslivet, folkrörelser och de politiska partierna.99

                                                 
98 Elgström, Ole, 1990, ”Biståndspolitik” i Nationalencyklopedien, s. 598. 
99 ”SIDA” i  Nationalencyklopedien, 1995, s. 419. 
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4.2 Sidas kulturbistånd  
1988, efter mer än 25 års statligt svenskt biståndsarbete, blev kultursamarbete 
auktoriserat. Kulturbistånd bedrivs inom tre olika verksamhetsområden. Det 
första är Sidas information till allmänheten om utvecklingsländer. Det andra är 
Svenska Institutets kulturutbyte och det tredje är Sidas bistånd till kultur i ut-
vecklingsländerna.100

     Redan från starten ingick det i Sidas uppdrag att informera allmänheten 
om biståndet och dess mottagare, däribland u-ländernas kultur. Ekonomisk, 
social och politisk information dominerade till en början men under 1970-talet 
bildades en särskild arbetsgrupp för kulturförmedling. Även Svenska Institutet 
började under 70-talet att bedriva kulturutbyten med utvecklingsländer, främst 
Sidas programländer i Afrika.101

     Sidas direkta bistånd till kultur var från början sporadiskt. 1979 fattades 
ett formellt beslut om ett särskilt kulturbistånd och 1980 fick Svenska Institutet 
särskilda medel avsatta för det. 1988 beslutades att Sida skulle få det samlade 
ansvaret för allt kultursamarbete, men Svenska Institutet har fortfarande hand 
om en del av det på Sidas uppdrag.102

     Syftet med kulturbistånd, vilket även innefattar stöd till massmedia, är 
att bidra till mottagarlandets strävan att tillvarata och att utveckla sitt kulturarv. 
Valet av stödinsatser grundas på de så kallade biståndspolitiska målen vilka är 
de samma för allt bistånd från Sida.  

Målen är:  

• resurstillväxt 

• ekonomisk och social utjämning 

• ekonomiskt och politiskt oberoende 

• demokratisk samhällsutveckling 

• omsorg om miljön 

• jämställdhet mellan kvinnor och män103 
                                                 
100 Kärre, 1992, s. 4f. 
101 Kärre, 1992, s. 4f. 
102 Kärre, 1992, s. 4f. 
103 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet, Sida 2000, s. 2. 
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För kulturbistånd är demokratimålet det viktigaste. Stöd ges i första hand till 
programländerna, med vilket menas länder som Sverige har ett långsiktigt sam-
arbete med. Dessa finns framförallt i Afrika men även andra länder får stöd. 
Sida är även i vissa fall med och finansierar UNESCO:s projekt. De nordiska 
biståndsorganisationerna samarbetar ofta.104

Sida motiverar sitt kulturbistånd till u-länder med att deras egen kultur och 
därmed den egna identiteten och självkänslan tidigare ofta varit föraktad, för-
tryckt och ibland förbjuden av främmande makter. I dag är den åter hotad av en 
slags kulturkolonialism; den importerade kommersiellt styrda massmediala 
underhållningskulturen.105

 

Kultur som ett uttryck för människors känslor och tankar, som en spegel för erfarenheter 
och som förkroppsligande av ett folks framtidsvision är en vital del av nationell och inter-
nationell utveckling.106

 

 I diktaturer är kultur, särskilt folklig sådan, ett hot. Att låta folket uttrycka sina 
tankar och känslor innebär också att tillåta debatt och kritik av samhället. Kul-
turbistånd behövs för att stärka länderna i tredje världen, vilka behöver sitt 
kollektiva minne för att kunna utvecklas.107

Sidas bistånd till kultur har mestadels gått till ”performing arts”, museum 
och bibliotek. Man försöker nu vidga detta och påpekar att utvecklingsproces-
sen som sådan har en kulturell dimension. Även om det allt som oftast handlar 
om stöd till enskilda kulturella aktiviteter vill Sida gärna påtala förhållandet 
mellan kultur och utveckling. Det har hävdats att det skulle finnas en motsätt-
ning mellan dem i och med att modernisering av ett samhälle skulle ta bort de 
gamla kulturyttringarna. Exemplen på detta är många, såväl i Sverige som ut-
omlands, å andra sidan går det att hävda att kultur inte bara är något som står 
för det förgångna. Kulturen söker alltid sina egna vägar och förändras och det 
är ofta i krissituationer som den visar sig extra tydligt. Därför har Sida inriktat 

                                                 
104 Kärre, 1992, s. 6f. 
105 Kärre, 1992, s. 2f. 
106 Kärre, 1992, s. 2. 
107 Kärre, 1992, s. 2. 
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sig på att stödja både äldre kulturyttringar, kulturarv, och att uppmuntra kreati-
va kulturella aktiviteter.108

     Men kultur kan också utmynna i konflikter mellan grupper gällande 
värderingar. Därför har Sidas roll varit att förmedla att det inte finns någon 
hierarki mellan kulturer, inget som är bättre eller sämre. Sidas har satsat på att 
stödja fattiga och minoritetsgrupper för att hjälpa dem att bevara sin kultur och 
att få sin röst hörd i samhällsdebatten. Sida understryker att det inte är något 
principiellt fel med den moderna masskulturen. Problemet blir när denna re-
sursstarka livsstil utarmar andra. Att fritt få uttrycka sig är något av det mest 
grundläggande inom en demokrati. Ett av målen med att uppmuntra och stödja 
kulturella aktiviteter är att möjliggöra för mindre priviligerade grupper i sam-
hället att kunna analysera, ifrågasätta och aktivt påverka utvecklingen.109 De 
viktigaste målgrupperna för Sidas utvecklingssamarbete inom kultursektorn är 
barn och unga, kvinnor, minoritetsgrupper, kulturutövare samt journalister.110

     40 miljoner svenska kronor gick 1991/92 till kulturbistånd, ändå är det 
mindre än en procent av Sidas totala budget. Hälften av dessa pengar har an-
vänts i Afrika medan det resterande är delat mellan Latinamerika och Asien. 
Museum och teater har hittills fått det mesta stödet.111      

Finansiellt stöd ges ofta tillsammans med bilateralt samarbete, regering till 
regering. Finansiering ges också ofta till NGO:s. Men kulturellt bistånd handlar 
inte enbart om pengar utan involverar olika former av kulturutbyte mellan pri-
vatpersoner och organisationer. De flesta projekt innebär ett givande och ett 
tagande av idéer och lärande. 

Sidas erfarenhet visar att projekten fungerar bäst om: 

• Alla deltagare är överens om målet och delar på ansvaret 

• Projekten måste få tid att verka, resultaten tar tid. 

• Inget projekt fungerar utan hängivna deltagare. 

                                                 
108 A Seminar on Culture and Development Cooperation,  1991, s. 106-110 
109 A Seminar on Culture and Development Cooperation, 1991, s. 106-110. 
110 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet, 2000, s. 2. 
111 A Seminar on Culture and Development Cooperation, 1991, s. 106-110. 

 37



• Den långsiktiga finansieringen måste vara klar innan projektet påbörjas. 
Det innebär att det ska kunna fortgå även efter det svenska stödet har 
upphört. 

• Att sikta på kapacitetshöjande utbildning 

• Att göra projektet självförsörjande  

• Undvika bidragsberoende samt beroende av utländsk expertis. 
 
Än så länge har majoriteten av Sidas stöd gått till kortsiktiga och relativt 

begränsade projekt. Men det ser ut att bli en ökad efterfråga mot mer långsik-
tigt institutionellt stöd.112  

Av stödet till kultur och mediesektorn sammanställer Sida det stöd som går 
till läs- och litteraturrelaterade projekt till ett specifikt område. Som nämnts 
bygger också denna uppsats i mångt och mycket på det rapporterade stödet till 
utvecklingsländer under rubriken ord i Sidas översiktsrapport över kultur- och 
mediebiståndet 2002.  Där anges att projektmedlen fördelar sig enligt följande: 
(bå=budgetår)  

 
APNET: 
2,5 mkr bå 2000, 2,5 mkr bå 2001, 2,0 mkr bå 2003, 1,5 mkr bå 2004. 
International PEN- Centre of Outreach: 
700 000 skr bå 2000, 700 000 skr bå 2001, 700 000 skr bå 2002 
IFLA/ALP- Verksamhetsstöd: 
600 000 skr bå 2000, 1,0 mkr bå 2001, 600 000 skr bå 2002 
IFLA-program FAIFE: 
300 000 skr bå 2000, 1,0 mkr bå 2001, 300 000 skr bå 2002, 300 000 skr 
bå 2003 
ZIBF, Zimbabwe International Book Fair: 
300 000 skr bå 2001, 300 000 skr bå 2002, 300 000 skr bå 2003 
EABDA, The East African Book Development Association: 
3,0 mkr 2001, 3,0 mkr 2002, 4,0 mkr 2003, Tillägg: 245 000 (inom denna 
organisation förmedlas även stöd till BAWITA, Tanzanian book Develop-
ment Council)  

                                                 
112 A Seminar on Culture and Development Cooperation, 1991, s. 106-110. 
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KPC, Kurdish Publishing Center: 
500 000 skr bå 2001, 304 000 skr bå 2002 
Diakonia- Barnlitteraturprojekt Västbanken/Gaza (DESO 621/02): 
3,5 mkr bå 2001, 3,0 mkr bå 2002, 3,5 mkr bå 2003 
Diakonia- Barnlitteraturprojekt Västbanken/Gaza (DESO 026/02): 
4,3 mkr 2002 
Uppföljningsresa seminarium Alexandria: 
35 872 skr (medel reserverade från 2001) 
Bok- och Biblioteksmässan Göteborg 2002: 
500 000 skr 
Alexandriabiblioteket, Egypten. Göteborgs Universitet: 
989 000 skr bå 2002 
Bok och Biblioteksmässan- utgivningsstöd tidskrift: Internationella torget: 
50 000 skr bå 2002 
ABC, African Book Collective 2002-2006: 
850 000 skr bå 2002, 1,3 mkr bå 2003, 1,4 mkr 2004, 1,25 mkr 2005, 1,2 
mkr bå 2006 
Kungliga Biblioteket, Regionalt bibliotekssamarbete med Centralamerika 
2002-2006: 
4,0 mkr 2002, 4,0 mkr 2003, 6,0 mkr bå 2004, 3,0 mkr bå 2005/2006 
IFLA/ALP Advancement of Librarianship Program: 
200 000 skr bå 2002113  
 
 
 
 

 

                                                 
113 Kultur och Medier, Översikter per land/kulturområde, 2002. 
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5. Litteratur- och biblioteksprojekt 

För att information ska bli tillgänglig måste den måste den samlas, beskrivas, 
sparas och göras sökbar. IFLA anser därför att biblioteken spelar en viktig roll 
i ett lands utveckling. Biblioteken är även viktiga därför att de kan förse nyli-
gen läskunniga med material, de kan skapa länkar mellan skriftlig och muntlig 
tradition genom att erbjuda annat material än det skrivna. Biblioteken kan vida-
re erbjuda nödvändig information till invånare så att de har möjlighet att delta i 
den demokratiska processen. Biblioteken ger tillgång till och är en förutsätt-
ning för en fri värld.114

De styrande i utvecklingsländerna har, enligt IFLA, ofta ett stort intresse 
av att utbilda landets medborgare eftersom utbildning anses vara en viktig fak-
tor för den allmänna utvecklingen. Människans utveckling börjar, enligt IFLA, 
med utbildning, kunskap, läs- och skrivkunnighet och informationsöverföring. 
Trots att det hävdas att det finns ett stort intresse för utbildning från de styran-
de i utvecklingsländerna, tycks detta inte sammanfalla med intresset att utveck-
la biblioteksverksamheten. Bibliotek världen över lider av minskade anslag. 
Detta är kopplat till ytterligare ett problem, det faktum att biblioteksverksam-
heten måste anpassas till de förändringar som skett då det gäller nya former av 
media, nya förväntningar på bibliotekens roll i samhället och behovet av större 
kompetens inom bibliotekarieyrket.115 Ett av de största hindren för biblioteks-
utveckling i världen är den ekonomiska situationen. Inkomsten per person är 
idag lägre än den var för tio år sedan och klyftan mellan rika och fattiga natio-
ner har vuxit. Utmärkande hinder för utvecklingsländer då det gäller att skapa 
en välfungerande bibliotekssektor kan delas upp i olika kategorier. 

Kulturella: brist på koppling mellan skrivna och muntliga traditioner. En 
låg nivå av läs- och skrivkunnighet. Många lågutbildade. Språkliga barriärer. 

                                                 
114 Bergdahl, Birgitta, 1990, IFLA:s Programme Advancement of Librarianship in the Third World 
(ALP): a proposal for the future,  s.  9. 
115, IFLANET, “Unescos 1994 Public Library Manifesto”,  http://www.ifla.org/IV/ifla60/60-nieh.htm, 
2004-03-15 
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Politiska: information bedöms inte som en sektor som är viktig för utveck-
lingen. Frånvaro av intresse från beslutsfattare. 

Administrativa: brist på samarbete, lagar tillämpas inte, långsam admi-
nistration, diffusa och överlappande ansvarsområden. 

Ekonomiskt: Dålig ekonomi, budgetrestrektioner. 
Professionella: Bristande initiativ från de anställda, ointresse för möjlig-

heter i sina arbetsuppgifter, bristande relationer till användarna.116

 
 
 

5.1 Afrika 
Sidas litteraturstöd till Afrika går framförallt till att stärka förlagssektorn och 
bokutgivningen. Zimbabwe Book Fair får ett årligt budgetstöd av Sida, liksom 
African Book’s Collective och African Publishers Network.117 Sida ger också 
ett budgetstöd till East African Book Development Association samt bidrar, i 
samarbete med bland annat Forum Syd, till läsfrämjande program och biblio-
teksutveckling i Tanzania och Zimbabwe genom budgetstöd till Tanzanian 
Book Developement Council och Zimbabwe Book Developement Council.118

 

5.1.1 Projekt och program 

ZIBF, Zimbabwe International Book Fair 
Sida har under 2001-2003 gett 300 000 kronor per år i budgetstöd till ZIBF, 
Zimbabwe International Book Fair.119 ZIBF är södra Afrikas främsta mässa för 
böcker och bokförläggare. Bokmässan hålls i Harare en gång per år under för-
sta veckan i augusti. ZIBF organiserar också regionala ”bok events” runtom i 
Zimbabwe. 120 Bokmässan är ett forum av mycket stort värde för Zimbabwes 
bokutgivning men är också av stort värde för hela Afrika söder om Sahara.121

                                                 
116 Bergdahl, 1990, s. 9f. 
117 Telefonintervju  Inger Järnberg, Litteraturansvarig på Sida,  2004-03-15 
118 Kultur och Medier, Översikter per land/kulturområde, 2002, s. 2. 
119 Kultur och Medier, Översikter per land/kulturområde, 2002, s. 2. 
120 Zimbabwe Book Developement Council,” About”,  http://www.zibf.org.zw/about/about.html, 2004-
04-19 
121 Sturges & Neill, 1998,  s. 32-34. 
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 Huvudsyftet med ZIBF är att främja den afrikanska bokmarknaden. Målet 
är att skapa en marknadsplats där man kan göra reklam för läsning, böcker och 
tidskrifter samt att skapa en mötesplats för bokförläggare och främja framväx-
ten av en panafrikansk och en afrikansk-internationell bokmarknad.122 Foku-
sområden man vill uppmärksamma är bland annat rättigheten för Afrikas be-
folkning att ha tillgång till böcker som en förutsättning för läsning, rättighet till 
yttrandefrihet och informationsutbyte genom böcker samt en ökad grad av pro-
fessionalism inom Afrikas bokindustri. 

Bokmarknaden är en årlig mötesplats för alla aktörer inom bokindustrin 
och ett viktigt forum för samarbete över nationsgränser, inom Afrika och med 
västvärlden. ZIBF lockar till sig många olika intressegrupper som anordnar 
olika verksamheter som bokpresentationer, seminarier, ”workshops” med 
mera.  

ZIBF har belyst olika ämnen genom att anordna ett antal projekt och pro-
gram, bland andra: Marketing Skills Workshop for African Publishers, The 
First African Booksellers’ Convention, The Buyers/Sellers Meeting for the 
African Printing and Publishing Industry, The Women Writers’ Workshop. 
Under de senare åren har man också publicerat 100- i-topp listor över afrikansk 
respektive Zimbabwisk litteratur för att belysa och öka intresset för afrikanskt 
skrivande.123 Zimbabwe International Book Fair har även belyst barnlitteratu-
ren, ett område som i Zimbabwe, liksom i övriga Afrika, har förbisetts.124

 
  

ABC, African Book Collective  
Det finns stora skillnader mellan de afrikanska länderna vad gäller kvalitet på 
utgivning och förlagsindustrins storlek. Detta beror på de olika historiska bak-
grunderna, läsningens roll, marknadens storlek, tryck- och utgivningsteknolo-
gin samt landets infrastruktur. De flesta länder har dock problem orsakade av 
den otillräckliga tillgången på kapital, höga priser på råmaterial, dålig tryck-
teknologi och brist på välutbildad arbetskraft. Majoriteten av de afrikanska 
utgivarna är sysselsatta med att ge ut läroböcker, vilket till största delen finan-

                                                 
122Zimbabwe Book Developement Council, “Vision/Mission“, http://www.zibf.org.zw/about/vision mis-
sion.html, 2004-04-19 
123Zimbabwe Book Developement Council, “About Role“, http://www.zibf.org.zw/about/role.html, 2004-
04-19 
124 Sturges & Neill, 1998, s. 32-34. 
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sieras av Världsbanken och bilateralt bistånd. Marknaden domineras trots detta 
av utländska företag eller regeringsmonopol.125

African Book Collective bildades 1989 för att de afrikanska förläggarna på 
ett bättre sätt skulle kunna marknadsföra och distribuera afrikanska böcker 
utanför Afrika. De 18 ursprungliga medlemmarna kom överens om att bidra 
med 1000 pund var för att starta kollektivet, vilket 1990 började sin verksam-
het som ett icke vinstdrivande företag. Bland de problem som de först stötte på 
var att få kommersiella bokdistributörer var villiga att handla med afrikanska 
böcker och de var också skeptiska till att ta in en hel lista av titlar samtidigt. De 
europeiska distributörerna brukade nämligen köpa böcker i Afrika till afrikans-
ka inhemska priser. De brukade heller inte göra någon reklam eller marknads-
föring för dessa böcker och hade bara ett fåtal titlar i små upplagor. En konse-
kvens av detta var att bibliotek och privata köpare utanför kontinenten hade 
svårt att få tag i afrikanska böcker.126

ABC inledde sin verksamhet 1990 och hade till en början 400 titlar med 
mellan 30 till 300 exemplar per titel. Målet för ABC var: 

• att öka spridningen av, och att göra afrikanska böcker mer synliga 

• att göra afrikanska böcker mer lättillgängliga för bibliotek, forskare och 
andra bokköpare från västvärlden 

• att afrikanska utgivare skulle stärka sin ekonomiska bas, vilket i sin tur 
skulle uppmuntra en ökad utgivning 

• att hjälpa afrikanska förlag att kunna övertala kända afrikanska författa-
re att publicera sig hos dem istället för hos de stora västerländska förla-
gen 

• att den kulturella ekonomiska och sociala identiteten i de afrikanska 
länderna skulle bli spridd genom inhemska organisationer istället för 
genom västerländska127 
 

Marknadsföring är den viktigaste av ABC:s aktiviteter och de sprider in-
formation om sina böcker bland annat genom att trycka kataloger, ha mailing-
listor, ”book events”, göra marknadsundersökningar och genom sin hemsida. 
År 2000 hade ABC 1700 titlar varav ungefär 150 nya tillkom varje år. Antalet 
                                                 
125The African Book Collective, Sida Evaluation 00/6, Departement for Democracy and Social Develop-
ment, 1999,  s. 13. 
126 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 3. 
127 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 14. 
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nya titlar varierar mycket, till exempel marknadsfördes 147 nya böcker 1997 
mot enbart 10 nya 1998. Ett hinder i marknadsföringen har även varit att en del 
böcker hållit en låg kvalitet. Antalet titlar som de olika medlemsförläggarna 
bidrar med varierar sinsemellan.128

ABC styrs av ett råd och har fyra olika medlemskategorier vilka beroende 
på hur mycket de har bidragit med får olika stor del av vinsten. ABC har sitt 
kontor i Oxford i England vilket är fördelaktigt eftersom det är ett centrum för 
bokutgivning. Ett problem för organisationen är dock att de saknar kontor i 
Nordamerika vilket försvårar handeln.129

Tillsammans med Rockefeller Foundation och HIVOS har Sida varit en av 
de största biståndsgivarna. Sida och ABC har generellt haft ett bra samarbete 
och Sida är nöjda med det som ABC har rapporterat.130 Men Sida tycker också 
att ABC medlemmar är inte varit aktiva nog när det gäller att utveckla lösning-
ar för att förbättra den finansiella situationen.131

 Från början var det meningen att ABC skulle bli självförsörjande efter en 
femårsperiod men det målet ses inte som uppnåeligt inom en överskådlig fram-
tid. Detta inte minst beroende på de många interna problem i utgivarländerna 
men också på att förlagen är för inriktade på läroböcker och barnböcker vilka 
har en liten marknad i väst.  

APNET, African Publishers Network 
APNET, African Publishers Network, grundades 1992 för att främja inhemsk 
utgivning i Afrika och hade 1999 27 medlemsländer.132 APNET:s vision är att 
kunna förändra de afrikanska folken genom att ge dem tillgång till böcker. De-
ras målsättning är att stärka afrikanska utgivare genom att skapa nätverk, ut-
bildning och uppmuntra handel för att kunna nå fram upp till Afrikas behov av 
kvalitetsböcker som är relevanta för kontinentens politiska, ekonomiska och 
kulturella verklighet.133

APNET fungerar först och främst som ett nätverk för att skapa kontakt 
mellan afrikanska utgivare som förut var isolerade och har blivit en kanal för 
att utbyta erfarenheter och information.134

                                                 
128 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 24. 
129 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 22. 
130 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 35. 
131 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 3. 
132 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. Iii. 
133 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 17. 
134 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 23. 
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APNET:s andra målsättning är utbildning och kapacitethöjande åtgärder. 
Målet är att formulera och införa en allmän strategi för att samordna utbildning 
inom bokbranschen i Afrika. 1999 fanns utbildning inom utgivning på univer-
sitetsnivå enbart i tre afrikanska länder.135  

Den tredje uppgiften för APNET är att främja handel med böcker mellan 
afrikanska länder. Man vill öka samarbetet mellan utgivare och planerar bland 
annat att utveckla ett handelskontor för den afrikanska bokmarknaden och att 
göra en katalog över alla afrikanska titlar.136 APNET verkar även för forskning 
och dokumentation och de har till exempel varit involverade i ett projekt kring 
utgivning på inhemska afrikanska språk.137

APNET samarbetar med över 30 organisationer, till exempel African Bo-
oks Collective, Zimbabwe International Book Fair, Unesco och IFLA.138 Orga-
nisationen har från starten varit mycket beroende av bistånd för att kunna 
genomföra sin verksamhet. Sida är den största givaren följt av Nederländerna 
och Rockefeller Foundation. Givarna spelade en viktig roll i grundandet av 
APNET och dess fortsatta verksamhet eftersom föreningen genom sin försälj-
ning bara har fått en liten egen inkomst.139 För att göra APNET mer självstän-
digt i framtiden måste all verksamhet ha en kvalitet och relevans som gör den 
säljbar. Viktigast är dock att den afrikanska utgivningen växer så att förlagen 
har möjlighet att öka sina inkomster.140

 

EABDA, East African Book Developement Association  
Genom stöd till East African Book Development Association ger Sida också 
ekonomiskt stöd till utvecklingen av bokindustrin i Tanzania, Uganda och Ke-
nya. East African Book Developement Association arbetar för litteratur- och 
läsfrämjande åtgärder. Programmet stöder bokindustrin och läsfrämjande pro-
jekt riktade till barn och skolungdom. Organisationens uppdrag är också att 
uppmuntra bokhandel mellan de tre länderna.  

 Inom programmet finns ett hundratal lokala organisationer. Verksamheten 
i länderna kontrolleras av ett sekretariat som också redogör för projekten till 

                                                 
135 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 27. 
136 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 32. 
137 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 39. 
138 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 44. 
139 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 58f. 
140 Magnusson Ljungman, Singh, 2000, s. 64. 
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Sida. Dessa sekretariat kontrollerar också regelmässigt projektens verksam-
het141  

EABDA består av Book Development Councils från Tanzania, Uganda och 
Kenya: NABOTU, National Book Trust of Uganda, NBDC-K, National Book 
Development Council of Kenya och BAMWITA.  

I april 2001 påbörjades ett regionalt treårigt bokutvecklingsprojekt, East 
African Book Development Project (2001-2003) som kunde genomföras sedan 
Sida beviljat ett startkapital till projektet. 142   Projektets målsättning var att det 
skulle få långsiktiga konsekvenser och med central styrning skulle man försäk-
ra sig om att verksamheterna genomfördes parallellt i länderna. Projektets tre 
fokusområden var policyformulering, utveckling av bokindustrin samt att främ-
ja framväxten av en läskultur.  I praktiken skulle verksamheterna komma att 
arbeta för bland annat utveckling av skolbibliotek, kommunal information, 
mediakampanjer för att uppmuntra läsning, förespråkande för utformning av 
nationella program för boksektorn,  stöd för att underlätta bokhandel, publice-
ring av informationsblad samt arbete för lokalt och internationellt samarbete.143   

Ytterligare verksamheter som bedrivits är lästält för barn, bokveckor, bok 
och biblioteksutställningar, samt ”workshops” för lärare i hur man styr och 
brukar ett skolbibliotek.144

 
 

Projektverksamhet Tanzania: Bamwita, Tanzanian book development 
council. CBP, Children’s book project 
Sida stöder i samarbete med svensk biblioteksförening och Forum Syd Tanza-
nia Book Development Council, Bamwita, vilka arbetar med att öka läskun-
nigheten i Tanzania. Samarbetsavtalet mellan Svensk Biblioteksförening och 
Forum Syd, vilket innefattar rekrytering av bibliotekarier till Tanzania har på-
gått sedan 1998. Bamwita grundades 1999 med uppgiften att samordna och 
stimulera aktörer inom Tanzanias bokindustri så att fler böcker av högre kvali-
                                                 
141Ämnesinfo, Kultur och Media, ”Litteratur”, http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=315&a= 
12152,  2004-02-10
142Uganda Country Report submitted to the 15th scecsal. General Assembly in Johannesburg, South Af-
rica on 19th April 2002,  s.5, http://www.ou.edu/cas/slis/ULA/Assets/country_report.doc. 2004-03-22 
143Culturelink Network, Research and programmes, “Promoting a Reading Culture. The East African 
Book Developement Association Launches a New Regional Book Developement Project”, 
http://www.unesco.org/culturelink/review/35/cl35res.html#read, 2004-03-15 
144 Uganda Country Report submitted to the 15th scecsal. General Assembly in Johannesburg, South 
Africa on 19th April 2002 Uganda Library Association. http://www.ou.edu/cas/slis/ULA /Assets/ coun-
try_report.doc. 2004-03-22, s. 5. 
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té, både barn och vuxenlitteratur, ska publiceras och göras tillgängliga i Tanza-
nia.145 Ett viktigt mål var att skapa en miljö där böcker och bibliotek är efterfrå-
gade.146 Verksamheterna är finansierade av Sida och UNESCO genom 
EABDA, East African Book Development Association.147   

”Book Development Councils” är strukturerade efter Unescos riktlinjer för 
hur dessa organisationer bör se ut och är menade att tjäna som centrala sam-
ordnande organ inom respektive länder för att organisera arbetet med utveck-
lingen av boksektorn.148  

Inom Bamwita samverkar många tanzaniska organisationer. I skrivande 
stund utgörs de av: Publishers Association of Tanzania (PATA), Booksellers 
Association of Tanzania (BSAT), Writers Association of Tanzania 
(UWAVITA), Tanzania Association of Printers and Paper Converters (TAPP), 
Tanzania Library Association (TLA), Association of Editors, Association of 
Teachers, Association of Illustrators and Book Designers, National Commis-
sion for UNESCO, Tanzania Library Service Board (TLSB), Ministry of Edu-
cation and Culture (MOEC), Ministry Responsible for Information, Ministry 
Responsible for Industry and Commerce, Copyright Society of Tanzania 
(COSOTA), National Art Council (BASATA), National Kiswahili Council 
(BAKITA), Tanzania Gender Networking Program (TGNP) och Reading As-
sociation of Tanzania (CCHAUTA). Genom ministerier har Bamwita också 
skapat kontakter med landets regering. Av regeringen har man fått i uppdrag att 
arbeta fram en bokpolicy. 149

I Tanzania finns endast kring 30 bibliotek som är öppna för allmänheten. 
Speciellt på landsbygden är tillgången till litteratur och information mycket 
dålig. Därför är också det nätverk som Bamwita företräder genom läsfrämjande 
projekt runt om i landet av stor betydelse.150

Bawitas målformuleringar lyder enligt Helene Lindh, bibliotekarie och råd-
givare på nationell nivå för svensk biblioteksförening och Forum Syd. 

                                                 
145INASP Book Chain in Anglophone Africa: “Search Results”, http://www.inasp.info/pubs/ bookchain/ 
db.cgi?db=bookchain&uid=default&view_records=1&ID=705&ww=on, 2004-03-15, eller: Alli A. S 
Mcharazo. The book chain in Tanzania, http://www.inasp.info/pubs/bookchain/ profiles/Tanzania.html, 
2004-03-15,  s. 3. 
146Forum Syd, ”Forum Syds Biståndsarbetare i Tanzania”, http://web.forumsyd.se/FS/WWWAfrika/ 
tanzania, 2004-01-10 
147Mail Helene Lindh, bibliotekarie och biståndsarbetare för Forum Syd/Svensk biblioteksförening, 2004-
05-05 
148Zimbabwe Book Developement Council, “History”, http://www.bookcouncil.co.zw/zbdcpages/history 
.htm, 2004-03-11 
149 Mail Helene Lindh, 2004-05-05  
150Svensk Biblioteksförening, ”Biblioteksföreningen på besök i Tanzania”, 
http://www.biblioteksforeningen.org/, 2004-02-05 
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• Att stödja och uppmuntra organisationer inblandade i utvecklingen 
av en läskultur.  

• Att formulera planer och regelverk angående bokindustrins utveck-
ling.  

• Att förbättra boksektorn genom att identifiera utbildningsbehov. 
• Att etablera en databank, och utge publicerat material.  
• Att uppmuntra och stödja produktionen av barnböcker i Tanzania.  
• Att främja böcker och läsning genom utställningar, läsprogram med 

mera.  
• Att främja så kallad “gender balanced litterature”.151 

 
 

CBP, Childrens Book Project är ett läsfrämjande projekt fokuserat på barn och 
ungdom i Dar es Salaam för svensk Biblioteksförening och Forum Syd.152  
CBP, Childrens Book Project startades på 90-talet i syfte att stödja landets 
barnboksutgivning. Projektet påbörjades sedan en undersökning 1991 påvisat 
att barnen i Tanzania inte läste några böcker. Anledningen till detta var att det 
helt enkelt inte fanns några barnböcker tillgängliga. Kanada var det första land 
som kom att stödja projektet men efter en tid började även Sida att ge stöd till 
CBP.153 I dag finansierar Sida projektet tillsammans med Rockefeller Founda-
tion.154

Projektet kom att satsa på att utveckla bokindustrin och började genomföra 
kurser för författare, illustratörer, förläggare och bokhandlare. CBP, vilka sam-
arbetar med bokförlag i Tanzania, mottog manuskript från författare och de av 
bra kvalité blev utgivna. Varje titel trycktes i minst 5000 exemplar av vilka 
CBP delade ut 3000 gratis till skolor. 1997, då över hundra titlar hade utgivits, 
utvärderades projektet.  

Utvärderingen kom att påvisa att mycket av den gratisdistribuerade barnlit-
teraturen inte användes på skolorna. Man hade inte förstått vad man skulle an-
vända barnböckerna till, då de inte var traditionella skolböcker i form av fakta-

                                                 
151Mail Helene Lindh, 2004-05-05 
152Forum Syd, ”Forum Syds Biståndsarbetare i Tanzania”, http://web.forumsyd.se/FS/WWWAfrika/ 
tanzania, 2004-01-10 
153Helene Lindh, svensk Biblioteksförening, ”Nyhetsbrev från Tanzania- Barnbokspuffar i Tanzania”, 
http://biblioteksforening.org/ nyheter /g/nyhet00698.html, 2004-04-26 
154 Zimbabwe Semi-annual report september 2002- march 2003, s. 15. 
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böcker. Konsekvensen blev att antalet skolor i samarbetet minskade och att ett 
läsprogram, Readership Programme, påbörjades som bedrev kurser där man 
tog upp hur barnböckerna kunde användas. Man har bland annat belyst möjlig-
heterna med inspirerande verksamheter som bokprat, högläsning, berättande, 
klassrumsbibliotek, informationssökning i böckerna, att låta barnen göra egna 
böcker och framför allt att fokusera på läsning för nöjes skull.  

CBP ger ut sina böcker på kiswahili, det språk som alla barn lär sig i sko-
lan. Innan CBP startade sin utgivning fanns ingen produktion alls av barnböck-
er på kiswahili. För synskadade barn har man också utgivit böcker med Braille-
skrift. Det skolor som CBP samarbetat med inom sitt läsprogram har i stor ut-
sträckning upprättat skolbibliotek där barnen också kan låna hem böcker. År 
2003 utökades Readership Programme med 50 skolor.155

 
 
 

Projektverksamhet Zimbabwe: ZBDC, Zimbabwe book development   
council. 
I Zimbabwe stöder Sida Zimbabwe Book Development Council i samarbete 
med bland annat Forum Syd.  Denna organisation arbetar liksom Bamwita med 
att verka för att öka läskunnigheten och intresset för läsning. I Zimbabwe arbe-
tar Roswita Larsson för Forum Syd på Zimbabwe Book Development Council 
med läsfrämjande projekt riktat till barn.156 ZBDC:s syfte är arbeta för ett läs- 
och skrivkunnigt samhälle med informerade medborgare. 

1992 etablerades ZBDC sedan UNESCO framhävt behovet av böcker 
skrivna av zimbabwiska författare och utgivna på inhemska förlag för att upp-
muntra den nationella identiteten samt skapa en skriftlig bevarandeform för att 
bibehålla och vidareutveckla den lokala kulturen. Sedan dess har man bedrivit 
program för att göra böcker tillgängliga för befolkningen och för att öka läs-
kunnigheten och medvetenheten om hur böcker kan påverka samhällelig ut-
veckling.157

                                                 
155 Helene Lindh, bibliotekarie och biståndsarbetare för Forum Syd/Svensk biblioteksförening. Forum 
Syd, ”Nyhetsbrev från Tanzania- Barnbokspuffar i Tanzania”, http://biblioteksforening.org/nyheter/g/ 
nyhet 00698.html, 2004-04-26 
156 Forum Syd,”Forum Syds biståndsarbetare i Zimbabwe”, http://web.forumsyd.se/FS/WWWAfrika/ 
zimbabwe, 2004-01-10 
157Zimbabwe Book Developement Council, http:// www.bookcouncil.co.zw/index.html, 2004-03-11 
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I ZBDC:s regi har ett antal programverksamheter ägt rum. National Rea-
ding Week har sedan 1994 verkat för att uppmuntra till läsning, främst bland 
barn och unga, genom att bedriva läs- och bokaktiviteter under en vecka i mars 
varje år. Children’s Reading Tent Program har innefattat olika läsaktiviteter för 
barn samt seminarier för föräldrar, lärare och bibliotekarier. Children’s Book 
Forum påbörjades 1995 med syfte att tillgodose de yngre åldersgrupperna, 
barn, tonåringar och unga vuxna, med böcker på de lokala språken med inne-
håll de kunde finna identifikation i. The Book Fond Project är en fond med 
pengar, från vilken bibliotekarier kan köpa lokalt publicerade böcker av hög 
kvalité. Slutligen finns sedan 1998 The Book Council Youth Forum, ett pro-
gram som bedrivs av unga för att informera zimbabwisk ungdom om betydel-
sen av att läsa, både för nöjes skull och för att söka fakta. Budskapet är att det 
är att läsning och kunskap är nödvändigt för att aktivt kunna delta i samhället 
och dess utveckling.158  

För Zimbabwe Book Development Council framlades i oktober 2002 en 
motion vilken medförde en strategisk treårsplan för organisationen. Syftet  var 
att skapa en läskultur i landet och projekten skulle vara speciellt riktade till 
barn och ungdomar. Programmets slagord skulle vara ”Catch them young”. 159

Maria Mattisson jobbar på Zimbabwe Book Development Council och en-
ligt henne är vad som sker just nu är planerandet av invigningen av den årligen 
återkommande National Reading Week, 10-årsjubileum i år. Varje år har ett 
eget tema, årets är "Story Time" under huvudtemat "Catch Them Young". Man 
jobbar också med att försöka få igång skolbibliotek i de fattigaste områdena, 
genom att ”oldboys” och ”oldgirls” adopterar sin gamla Primary School.160

Zimbabwe Book Development Council startade ett projekt för att få famil-
jer, och särskilt mödrar, att producera sin egen barnlitteratur. Detta på grund av 
att det finns så få böcker för små barn, särskilt inhemska sådana. Folket måste 
lära sig att nöjesläsa, som det är nu läser de flesta bara för att kunna klara pro-
ven. Därför har man startat med böcker för barn som är upp till 6 år eftersom 
äldre barn redan har börjat tänka på läsning som något som man enbart gör 
inför prov i skolan. Mammor som har barn i förskoleåldern har blivit utvalda 
att vara de som ska producera litteraturen i detta projekt.161  

                                                 
158Zimbabwe Book Developement Council, “New Programmes”, http://www.bookcouncil.co.zw/zbdc 
pages /newprograms.htm, 2004-03-11 
159 Zimbabwe semi-annual report september 2002-march 200,3 s. 13. 
160 Mail  Maria Mattisson,  Zimbabwe Book Development Council,  2004-02-06 
161Larsson, Roswita & Gondongwe, Eleanor, “Family Publishing – catch them young”,  Quarterly report 
maj-augusti 2003, 2003, Zimbabwe Book Development Council, Forum Syd 
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I den första fasen av projektet fick kvinnorna skriva fritt och de skickligas-
te blev uppmärksammade med pris för bästa barnbok. I den andra fasen av pro-
jektet ska kvinnorna fortsätta att skriva men nu under mer professionella for-
mer baseras på de utvärderingar som de får. Böckerna de producerar är enkelt 
illustrerade och handlade om zimbabwiskt vardagsliv. Det kändes enligt ZBDC 
väldigt nödvändigt att barnen fick tillgång till sådana böcker för att kunna följa 
med i sin egen kulturella utveckling och för att sprida zimbabwisk kultur. Alla 
inhemska språk som talas i Zimbabwe ska få vara med i denna produktion men 
de ska även översättas till engelska för att kunna nå en bredare publik. 

 
Under maj till augusti 2003 genomfördes inom projektet Family Publish-

ing – Catch Them Young: 

• Insamling av material från platser som besökts av gruppledare eller ko-
ordinatörer samt från gruppmedlemmar i närmiljön.  

• Gruppmöten med pilotgrupperna i för att göra böcker och utbyta idéer. 

• Samla in böcker och välja ut de som ska visas och säljas på Zimbabwe 
International Book Fair. 

• Sälja böcker på bokmarknaden och berätta för besökarna om temat Fa-
mily publishing – Catch them young – Journey to literacy och varför de 
deltar på bokmarknaden. 

• Diskutera hur de ska gå vidare efter bokmarknaden, till exempel om 
behovet av copyright på nya böcker. Kunna ta beställningar på böcker 
och sedan kunna leverera dem. Köpa böcker från kvinnorna som bevis 
på genomfört arbete och ordna utställningar på ZBDC:s kontor. 

 

Framtida aktiviteter blir att samla in mer material. Gruppledarna och koordina-
törerna ska mötas två gånger i månaden och samla in böcker för nästa bok-
marknad samt upprätta affärsverksamhet som utgår från bokprojektet.162

                                                 
162 Larsson, Gondongwe, Harare, 2003.  
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En utvärdering av Sidas kulturstöd, 2002-2003, till Zimbabwe påvisade att 
detta stöd var mycket viktigt och att Sida skulle fortsätta att samarbeta med 
samma organisationer som tidigare, att kulturstödet borde utökas och att lång-
siktiga avtal borde upprättas. Man ansåg också att en kulturfond borde upprät-
tas, vilken skulle göra det möjligt även för mindre enskilda organisationer att 
kunna få stöd.163

 
 
 

5.1.2 Läsförutsättningar och bibliotek 
Ett problem i hela södra Afrika är brist på böcker, utbredd analfabetism samt 
att för få av de böcker som finns är inhemskt producerade.  I Afrika är läskultu-
ren annorlunda än i västvärlden. Nöjesläsningen är mycket begränsad, männi-
skor läser sällan skönlitteratur utan läsning sker framförallt i samband med 
studier eller faktasökning. En gemensamhetskultur finns där individuell läsning 
ofta inte uppmuntras. Det finns en mycket liten andel barnlitteratur i förhållan-
de till vuxenlitteratur på afrikanska bibliotek. 164

Den berättarmässigt starka muntlig afrikanska berättartraditionen medför 
att läsning historiskt sett har haft långt ifrån har samma betydelse som i väst-
världen. Analfabetismen är därför i många samhällen naturligt hög.165  Detta 
innebär i sin tur att det i dag inte publiceras så mycket inhemsk litteratur – me-
dan det år 1991 publicerades 48146 titlar i USA, var siffran samma år i Gambia 
21 stycken titlar.166 Förhållandet kan samtidigt ses tvärtom – eftersom det inte 
publiceras så mycket litteratur på det egna språket är folk i allmänhet relativt 
ointresserade av att läsa. Samma problem gäller i den digitala världen. Att 
mindre än fem procent av informationen på webben kommer från Afrika har 
inte bara med bristande teknik att göra det beror helt enkelt främst på att det 
publiceras för lite material i Afrika.167

                                                 
163 Zimbabwe semi-annual report september 2002-march 2003, s. 12. 
164 Malmgren, 2000, s. 14. 
165 Rudasill, Lynne, 1998, Global Litaracy Initiatives: The United States and Developing Nations, 
http://educate.lib.chalmers.se/IATUL/proceedcontents/pretpap/rudasill.html, 2004-02-25  s.  4. 
166 Rudasill, Lynne, 1998, Global Litaracy Initiatives: The United States and Developing Nations 
http://educate.lib.chalmers.se/IATUL/proceedcontents/pretpap/rudasill.html, 2004-02-25 s.  4. 
167Wilson Aiyepeku, Morayo Atinmo, Rasheed Aderinoye, 2002, Towards a Functional Infoliteracy 
Campaign in African States, http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/ aiyepeku-fullpaper 
.pdf, 2004-03-15, s. 8f. 
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Allmän skolgång och ett bekämpande av analfabetism har länge varit en 
målsättning för såväl biståndsorganisationer som de afrikanska staterna själva. 
De alfabetiseringskampanjer som initierades under 1960- och 70-talen var 
framgångsrika men planade ut när målet började nås. Idag sjunker läskunnighe-
ten söder om Sahara, även för mer stabila länder som Tanzania.168

Tillgången på litteratur under denna tid har inte ökat i samma utsträckning 
som läskunnigheten. Böcker är dyra och biblioteken har inte råd att förnya sina 
samlingar utan får till stor del lita till donationer. Detta innebär ofta gamla och 
irrelevanta böcker från aldrig så välmenande västerländska organisationer.169

Pålagor och importskatter har länge hindrat utvecklingen av en panafri-
kansk bokmarknad. Det har varit lättare att beställa en bok från exempelvis 
England än från grannlandet. Detta medför även att det blir svårt för författare 
att leva på sitt skrivande då den nationella marknaden oftast är för liten. Multi-
nationella bokförlag har dominerat och inhemsk pappersindustri och tryckpres-
sar saknas. Den ekonomiska krisen har medfört att statliga subventioner upp-
hört och att böcker blivit allt dyrare att köpa för gemene man.170  

I de afrikanska länderna är en majoritet av befolkningen barn och ungdo-
mar, sett ur västerländskt perspektiv. Afrika utgör ungefär 15 procent av jor-
dens befolkning, men kontinenten står bara för 1 procent av litteraturutgiv-
ningen. Här finns också en problematik kring att en så liten del av litteraturut-
givningen är riktad till barn och unga. Samhället har inte tillräckligt uppmärk-
sammat barnlitteraturens betydelse och bland afrikanska författare finns ingen 
prestige i att skriva för barn. Det finns i synnerhet ett uppdämt behov av sådan 
barnlitteratur, som är anpassad till barnens kultur och vardag. Böcker skrivna 
på de lokala språken av inhemska författare behövs för att barnen ska kunna 
läsa om sådant som de kan relatera till på ett vardagligare plan. 171

Överhuvudtaget är det ett hinder för mer utbredd läsning att litteratur säl-
lan ges ut på de många lokala språken. Utgivningen sker framför allt på eng-
elska, ett språk som många inte ens talar flytande. En begränsad utgivning sker 
på större afrikanska språk till exempel swahili, det språk som används på 
grundnivå i undervisningen i Tanzania. Läsning kan på detta sätt ses som en 
klassfråga i och med att engelska lärs ut inom den högre utbildningen, seconda-
ry school och uppåt. Läsning är även en genusfråga genom att fler kvinnor än 

                                                 
168Litteratur i södra Afrika, 1996, s. 90. 
169Sturges & Neill, 1990, The Quiet Struggle:libraries and information for Africa, s. 5f. 
170Litteratur i södra Afrika, 1996, s.  91f. 
171 Sturges & Neill, 1998 s. 33-34. 
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män är analfabeter och att de ofta går i skolan kortare tid. I Zimbabwe beräknas 
att medan män i genomsnitt har 4,5 års skolgång har kvinnor överlag enbart 
gått 1,8 år i skolan. Motsvarande siffror för Tanzania är 2,8 år för män och 1,3 
för kvinnor.172  

I jämförelse med övriga länder i södra Afrika har Zimbabwe en relativt god 
inhemsk bokutgivning.173 Efter självständigheten uppkom ett intresse för litterä-
ra skrifter som tog upp frihetskampen och känslorna kring uppbyggnaden av en 
ny nation. Staten kom att främja utgivning av böcker vilket medförde att den 
ekonomiska situationen för bokutgivning förbättrades, företag uppkom vilka 
kom att ge ut böcker av lokala författare.174 Problematiken kring detta var att 
när dessa böcker väl kom ut i handeln så var försäljningssiffrorna alltför låga. 
Något som inte direkt kan förklaras med ”afrikansk analfabetism” eftersom 
läskunnigheten i Zimbabwe är relativt hög i jämförelse med övriga länder i 
regionen. Förklaringar kan däremot enligt Sturges och Neill ligga i att böcker-
na är för dyra och att det endast i de större städerna finns bokhandlare. Ytterli-
gare ett problem är att trots att bokutgivningen är relativt sett bättre än i regio-
nens övriga länder så är resurserna för bokutgivning ändå otillräckliga. Brist 
råder på väsentligt material, som exempelvis papper.175   

Folkbiblioteken i Afrika har i allmänhet en svag ställning. De problem som 
finns rör framförallt brist på finansiering och personal samt otidsenliga och 
irrelevanta samlingar.  De huvudsakliga användarna av de allmänna bibliote-
ken i Afrika är skolelever, vilka först och främst har det som en studieplats och 
först i andra hand utnyttjar bibliotekens samlingar.176

Modellen för hur allmänna bibliotek ska utformas importerades till Afrika 
av kolonialmakterna utan att anpassas till den afrikanska verkligheten och dess 
behov. Biblioteken i Afrika har därför haft svårt att uppfylla sitt syfte därför att 
de först och främst har varit anpassade till det fåtal som har en formell utbild-
ning. För att kunna förbättra och anpassa sin verksamhet måste biblioteken 
bygga mer på inhemsk kunskap samt att ha en mer realistisk inställning till 
vilka som är dess verkliga användare och anpassa sin service efter dem.177  

Det allra största problemet som bibliotekssektorn står inför är den ekono-
miska krisen vilken har medfört att bibliotekens resurser har blivit mindre och 

                                                 
172 Litteratur i södra Afrika, 1996, s.282, 257. 
173 Sturges & Neill, 1998, s. 34. 
174 Sturges & Neill, 1998, s. 31. 
175 Sturges & Neill, 1998, s. 32. 
176 Public Libraries in Africa. A report and annoted bibligraphy, 2000, s.  3. 
177 Public Libraries in Africa, 2000, s. 12. 
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mindre. I många länder står staten enbart för bibliotekspersonalens löner me-
dan pengar till inköp och underhåll är tvunget att sökas från annat håll. Detta 
har även sin grund i att regeringarna ofta inte ser den viktiga roll som bibliote-
kens kan spela i landets utveckling. Biblioteken måste vara tydligare när det 
gäller vad de står för och börja samarbeta mer. Idag saknas professionella or-
ganisationer för bibliotekarier i många afrikanska länder. Inte minst viktigt är 
också att det finns kompetent och motiverad personal.178  

Flera positiva och nyskapande initiativ som är anpassade till samhällets 
behov har tagits på senare år. Exempel på detta är byläserum i Botswana, ka-
melbibliotek i Kenya och nätverk för landsbygdsbibliotek i Zimbabwe.179

Bibliotek i Tanzania 
Den tanzaniska staten har tidigare finansierat utbyggnaden av biblioteksväsen-
det men under de senare åren har utvecklingen nästan stått stilla. Idag står en-
bart staten för bibliotekspersonalens löner. De allmänna biblioteken i Tanzania 
sköts av Tanzania Library Service Board, vanligen förkortat TLS, som ligger 
under kultur- och utbildningsdepartementet. Bibliotekens uppgift ska vara att 
stödja utbildning och kultur samt tillhandahålla skönlitteratur. Idag har TLS 
biblioteksverksamhet i 18 av 20 regioner i landet. Ett nationalbibliotek finns i 
Dar es Salaam. I biblioteken finns i allmänhet böcker, tidskrifter och tidningar. 
Kassetter och videoband finns i Dar es Salaam men är inte vanliga i övriga 
delar av landet. 1999 hade TLS sammanlagt 560 473 volymer i sina bibliotek. 
TLS har inte haft möjlighet att köpa in nya böcker, varken från inhemska eller 
utländska förlag på grund av den ekonomiska situationen. Bibliotekarieutbild-
ning och fortbildning har även den blivit lidande av den dåliga ekonomin. De 
böcker som tillkommer är genom gåvor eller donationer. I mitten av 1990-talet 
infördes medlemsavgifter på biblioteken för att på så sätta kunna förbättra ser-
vicen. En annan bakomliggande tanke var att på så sätt höja bibliotekens status 
och få mer ”seriösa” användare.  Avgifterna har dock inte medfört något stort 
budgettillskott och antalet besökare har gått ned men det har gett viss ökad 
status. TLS arbetar för en bättre samordning av de privata biblioteken och 
myndighetsbibliotek som finns med de allmänna.180

 

                                                 
178 Public Libraries in Africa, 2000, s. 12f. 
179 Public Libraries in Africa, 2000, s. 13. 
180 Mlaki, Theophilus E, 2000, ”Public Libraries in Tanzania”  Public Libraries in Africa. A report and 
annotated bibliography, s. 167ff. 
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Bibliotek i Zimbabwe 
Det har funnits bibliotek i Zimbabwe sedan de första vita nybyggarna kom. 
Innan Zimbabwe blev självständigt grundades bibliotek som en del av sam-
hällsservicen när ett nytt samhälle växte upp och de finansierades då framför-
allt av skatter på ölförsäljning. Efter självständigheten drogs mycket av finan-
sieringen till biblioteken in och annan samhällsservice prioriterades istället på 
bibliotekens bekostnad. Idag drivs biblioteken av National Library and Docu-
mentation Service vars uppgift är att främja kultur och utbildning genom att 
tillhandahålla publikationer och utbilda bibliotekspersonal. 

 På landsbygden har biblioteken inte haft samma traditionella ställning som 
i städerna. När skolväsendet har byggts ut har inte biblioteksutvecklingen följt 
efter vilket har gjort att det saknas litteratur och skolböcker för eleverna. Där-
för startades Rural Libraries and Resource Development Programme 1990. 
Initiativet togs av utbildare, informationsorganisationer och statliga myndighe-
ter tillsammans och det går ut på att stötta biblioteksutvecklingen på landsbyg-
den genom att ge stöd och vägledning till lokala initiativ. Biblioteken inom 
programmet sköts och ägs gemensamt av byn vilken också ställer upp med en 
bibliotekarie. Biblioteket ska fungera som en lokal mötesplats och initiativet 
ska komma från invånarna själva. RLRDP har även mobil biblioteksverksam-
het till svårtillgängliga områden i form av bokvagnar dragna av åsnor. NGO:s 
spelar en stor roll inom biblioteksutvecklingen i  Zimbabwe. Initiativ som stöds 
av NGO:s är bland annat Zimbabwe Book Development Council som ger stöd 
till såväl stads- som landsbygdsbibliotek för inköp av litteratur samt stöder 
lokal utgivning och författande. Ett annat exempel är African Book Develop-
ment Trust som även de hjälper samhällen att ta fram sin egen litteratur samt 
förser biblioteken med böcker. De största hinder som finns för biblioteksut-
vecklingen i Zimbabwe är de stora neddragningarna såväl vad gäller finansie-
ring som indragning av tjänster inom biblioteken, en outvecklad boksektor 
samt den oroliga situationen i landet i allmänhet.181

 

5.1.3 Biståndsbild 
Sidas utvecklingsarbete i Afrika är uppdelat på de två regionerna Stora Sjöre-
gionen samt Afrika söder om Sahara. Samarbetet med de afrikanska länderna 
sker under olika villkor men nationerna har också mycket som förenar dem. 
                                                 
181Chisveto, Elizabeth, 2000, ”The Present Position of Public Library Services in Zimbabwe”  Public 
Libraries in Africa. A report and annotated bibliography, s. 191ff. 
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Likheter i samhällskultur och historiska erfarenheter av kolonialism binder 
dem samman. Många länder har tyvärr också stora gemensamma problem med 
fattigdom, politisk instabilitet, svaga ekonomier, väpnade konflikter, korrup-
tion, urbanisering, bristande hälsovård, HIV/AIDS, en svag utbildningssektor, 
med mera. 

Tanzania och Zimbabwe är båda före detta brittiska kolonier men har idag 
varierade förutsättningar. Trots att den politiska utvecklingen i Zimbabwe har 
medfört ett minskat bistånd från Sverige till landet har både Zimbabwe och 
Tanzania under lång tid varit bland de länder som fått ta emot mest bistånd från 
svenska organisationer.182  

 
 

Tanzania 
Sida har samarbetat med Tanzania i över fyrtio år och det är det land där Sveri-
ge haft flest antal biståndarbetare på plats genom åren. Senaste publicerade 
halvårsrapporten från Sida redogör för perioden oktober 2002 till mars 2003.  
Samarbetsavtalen sträcker sig under treårsperioder. 183

Ett nyckelord för samarbetet är partnerskap vilket, enligt Sida, ska medföra 
att Tanzania får ansvar över sin egen utveckling genom att ha det huvudsakliga 
inflytandet över vilka områden biståndet ska fokuseras på. Tanzania har formu-
lerat sina mål i TAS, Tanzania Assistance Strategy. Även i Tanzanias Poverty 
Reduction Strategy, PRS uttrycks vilka områden som är viktigast.  

Fokus i utvecklingsarbetet är fattigdomsbekämpning. Sida stöder ekono-
miska reformer i Tanzania och arbetar för demokratifrämjande åtgärder, exem-
pelvis genom att arbeta för förbättring av rättssystemet och respekt för mänsk-
liga rättigheter. Man uppmuntrar även staten att genomföra åtgärder i regelver-
ket som skapar förbättrade ekonomiska förutsättningar för företag.184

Tanzania är ett land som i mycket hög utsträckning är beroende av bistånd. 
Trots att landet är ett utav världens fattigaste förekommer dock sällan svältka-
tastrofer. Man beräknar dock att mer än en tredjedel av landets befolkning le-
ver i fattigdom.185 I Tanzania återfinns fattigdomen framför allt på landsbygden. 

                                                 
182Sida, Landinfo, Afrika, Världsdelen Afrika, ”Utvecklingssamarbetet”, http://www.sida.se/Sida/jsp/ 
polopoly. jsp?d=253&a, 2004-09-09
183 Tanzania Semi Annual Report October 2002- March 2003 , 2003, s. 6. 
184 Sida, Landinfo, Tanzania, ”Utvecklingsarbetet med Tanzania”, http://www.sida.se/Sida/jsp/ polopoly. 
jsp?d =265, 2004-03-09 
185 Tanzania: Länder i fickformat, 2003, s. 25, 30. 
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De fattiga lider brist på social service och det finns ett starkt samband mellan 
utbildningsnivå och fattigdomsnivå i landet. Situationen är särkilt svår för fat-
tiga kvinnor eftersom deras snittlöner är ungefär hälften av mäns. Under de 
senaste åren har antalet fattiga i Tanzania ökat liksom klyftorna mellan stad 
och landsbygd. 186

Under tiden för Tanzaniarapportens tillkomst var ett budgetavtal till stöd 
för Tanzanias Poverty Reduction Budget Support, PRBS, vilket omfattade 350 
miljoner kronor för en treårsperiod, under arbete. Inom detta är prioriterade 
områden hälsa, grundutbildning, tillgång till vatten på landsbygden, vägar, 
jordbruksstöd, rättsväsendet och arbetet mot HIV/AIDS. 187

Sidas utbildningsstöd till de tanzaniska skolorna har gått till bland annat 
böcker, utbildning av lärare och kulturprogram.188 Sida har gett bistånd till Tan-
zanias utbildningssektor sedan 70-talet genom ett flertal projekt. Under 90-talet 
kom utbildningsprogrammet att endast gå till grundutbildning samtidigt som 
kulturella projekt tillkom i programmet. Från 1988 till 2002 gav Sida samman-
lagt 815 miljoner i stöd till landets utbildningssektor.189 Efter självständigheten 
satsade landets regering på alfabetiseringskampanjer vilka medförde att 90 
procent av alla vuxna kunde läsa i mitten av 80-talet. Ekonomisk nedgång har 
sedan dess medfört att allt färre går ut grundskolan, trots att sjuårig grundskola 
egentligen är obligatorisk. År 2000 beräknades en tredjedel av landets vuxna 
vara analfabeter. 190

 Landets regering har dock sedan 1995 satsat på reformer inom utbild-
ningssektorn för att öka barns tillgång till grundskoleutbildning.191 Skolavgif-
terna togs bort 2001 och regeringen har idag målet att alla barn ska gå i grund-
skolan år 2015.192 För perioden 2003-2006 finns ett avtal mellan Sverige och 
Tanzania som innefattar 455 miljoner i stöd. Majoriteten av detta bilaterala 
stöd, regering till regering, till utbildning går till Tanzanias program för utbild-
ningssektorn PEDP, Primary Education Development Plan. PEDP sträcker sig 
från 2002-2006 och stöds förutom av Sida också av en rad andra internationella 

                                                 
186 Tanzania Semi Annual Report October 2002- March 2003. 2003 s. 17-18.  
187 Tanzania Semi Annual Report October 2002- March 2003. 2003 s. 18-19. 
188 Sida, Landinfo, Tanzania. ”Utvecklingsarbetet med Tanzania”, http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly. 
jsp?d=265, 2004-03-09 
189 Tanzania Semi Annual Report October 2002- March 2003, 2003, s. 25-26. 
190 Tanzania: Länder i fickformat, 2003,  s. 5, 7. 
191 Tanzania Semi Annual Report October 2002- March 2003, 2003,  s. 25-26. 
192 Tanzania: Länder i fickformat, 2003   s.7 
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organisationer. Utbildning berörande HIV/AIDS ingår i PEDP och innefattas i 
olika utbildningsprogram193  

Ett svenskt bistånd till kultur och media har funnits sedan 1997 och omfat-
tat 30 miljoner kronor. Stödet har gått till områdena Cultural Heritage samt 
Fine and Performing Arts and Media.194 Tanzania Culture Trust Fund, grundat 
av regeringarna i Tanzania och Sverige, innefattade fram till 2003 tre projekt: 
Children’s Book Project, Children’s Theatre Project och Education and De-
mocracy.195  

 
 

Zimbabwe 
1980 påbörjades Sidas stöd till Zimbabwes utveckling i samarbete med landets 
regering. Biståndets prioriterade områden var hälsovård och utbildningssek-
torn.196 Under 2000-talet har dock i stort sett allt bilateralt bistånd från väst till 
Zimbabwe upphört. Politiska sanktioner från EU och USA har också varit ett 
sätt för väst att motarbeta Zimbabwes politiska styre.197

2001 upphörde Sidas direkta samarbete med Zimbabwe på grund av den 
politiska situationen i landet och den zimbabwiska regeringens brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Stödet har sedan dess gått via FN eller genom enskilda 
organisationer i landet som arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati, huma-
nitär hjälp och bekämpning av HIV/AIDS. Inom regionala program stöds bland 
annat också vattenförsörjning.198

Robert Mugabe och hans parti ZANU-PF har dominerat och motarbetat 
alla regimkritiska element i landet.199 Amnesty har riktat hård kritik mot reger-
ingens brott mot de mänskliga rättigheterna. Media och rättsväsendet kontrolle-
ras av regimen och yttrandefriheten och oberoende journalistik motarbetas ge-
nom massarresteringar och förföljelser. Sedan 2003 har många politiker från 
oppositionsparitet MDC arresterats.200 Jordreformen, genomförd genom brutala 
ockupationer, tvingade bort de vita ägarna till de produktiva kommersiella 

                                                 
193 Tanzania Semi Annual Report October 2002- March 2003, 2003 s. 25-26 
194 Tanzania Semi Annual Report October 2002- March 2003, 2003 s. 32 
195 Tanzania Semi Annual Report October 2002- March 2003, 2003 s. 33 
196Sida, Landinfo, Afrika, Zimbabwe. ”Utvecklingsarbetet med Zimbabwe”, http://www.sida.se /Sida/jsp/ 
polopoly.jsp?d=268&a=16814, 2004-03-09 
197Zimbabwe: Länder i fickformat, 2003,  s.  23. 
198 Zimbabwe Semi Annual Report September 2002- March 2003, 2003,  s. 8. 
199 Zimbabwe: Länder i fickformat, s. 19. 
200 Zimbabwe Semi Annual Report September 2002- March 2003, 2003, s.  3. 
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jordbruken, vilket medförde att flera hundra tusen svarta lantbruksarbetare mis-
te sina inkomster och att landets jordbruksproduktion sjönk till mindre än hälf-
ten. Jorden gick i stor utsträckning till partimedlemmar i ZANU-PF.201  

Den ekonomiska krisen, jordreformen och torka har medfört en långvarig 
kris och det råder idag svår brist på både mat och mediciner. För att råda bot 
förmedlar Sida stöd till FN och till lokala organisationer i landet.  Sida samar-
betar också i Zimbabwe med Afrikagrupperna och Forum syd. Dessa organisa-
tioner har länge verkat med arbete för bland annat folkbildning, för bekämp-
ningen av HIV/AIDS.202  

Sida ser det som en idag prioriterad uppgift att stödja ansträngningar att få 
Zimbabwes regering att förändra sin ekonomiska politik. Fokus i huvudsak för 
Sidas bistånd idag är demokratifrämjande, arbetet för respekten för de mänsk-
liga rättigheterna och hälsovård. Sida stöder lokala organisationer som arbetar 
för att stärka demokratin och som verkar för informationsspridning om demo-
krati och mänskliga rättigheter. Kultur och media ses även som viktiga demo-
kratistärkande områden och stöd förmedlas förutom till litteratur även till, tea-
ter och musik.203  

Det zimbabwiska folket betraktas höra till de bäst utbildade i södra Afrika. 
Även landets skolor anses som bra. Den rådande ekonomiska krisen har dock 
försämrat utbildningsväsendet betydelse.204  

Enligt information på Sidas hemsida är det osäkert huruvida det svenska 
stödet till Zimbabwe kommer att fortsätta. Zimbabwes instabilitet kräver enligt 
Sida att Sveriges fortsatta bistånd till landet blir avhängigt under vilka omsän-
digheter biståndsorganisationerna kan verka i landet.205  
 

                                                 
201 Zimbabwe: Länder i fickformat, s. 18,  21. 
202Sida, Landinfo, Afrika, Zimbabwe, ”Utvecklingsarbetet med Zimbabwe”, http://www.sida.se/Sida/jsp/ 
polopoly.jsp?d=268&a=16814, 2004-03-09 
203Sida, Landinfo, Afrika,  Zimbabwe, ”Utvecklingsarbetet med Zimbabwe”, http://www.sida.se/Sida/jsp/ 
polopoly.jsp?d=268&a=16814, 2004-03-09 
204 Zimbabwe: Länder i fickformat, 2003,  s. 6-7. 
205Sida, Landinfo, Afrika, Zimbabwe, ”Utvecklingsarbetet med Zimbabwe”, http://www.sida.se/Sida/jsp/ 
polopoly.jsp?d=268&a=16814, 2004-03-09 
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5.2 Centralamerika 

5.2.1 Projekt 
Sida stöder biblioteksutvecklingen, i de fyra prioriterade centralamerikanska 
länderna Nicaragua, Honduras, Guatemala och El Salvador. Den aktuella pro-
jektplanen sträcker sig från 2003 till 2006 och har utformats av national- och 
folkbiblioteken samt vissa enskilda organisationer i Nicaragua, Honduras, Gua-
temala, El Salvador, Belize, Costa Rica och Panama. Kulturenheten inom Sida 
finansierar biståndet som förmedlas av Kungliga Biblioteket i Stockholm. 
Kungliga Biblioteket håller kontakt och arbetar tillsammans med nationalbibli-
oteken i regionen.206  KB redovisar till Sida efter att ha mottagit rapporter från 
alla länder.207  

KB:s ansökan för projektplanen 2003-2006, om en vidareutveckling av 
bibliotekssamarbetet i Centralamerika, uppgick till 17 miljoner svenska kro-
nor.208 Verksamhetsplanen består av sex delar varav fyra är riktade till folkbib-
lioteken i de fyra prioriterade länderna Nicaragua, Honduras, Guatemala och El 
Salvador. En del är riktad till nationalbiblioteken och därutöver finns ett  del-
projekt vilket består av gemensamma utbildningsinsatser, seminarier, IFLA-
medverkan med mera för hela det centralamerikanska området inklusive Beli-
ze, Costa Rica  och Panama.209  

Inom verksamhetsplanen för folkbiblioteken ingår att bygga upp modell-
bibliotek i de fyra länderna. Nationalbiblioteken ska försöka arbeta fram ruti-
ner för bevarande av samlingarna samt jobba med utgivning av nationalbiogra-
fin. Stöd utgår också till läsfrämjande verksamhet, framför allt riktat till barn, 
samt till att skapa en bättre informationsservice på biblioteken. Därutöver utgår 
också en summa pengar till den grupp på nationalbiblioteken som jobbar med 
verksamheterna samt seminarieprogrammen.210 Ingen svensk personal finns 
kontinuerligt på plats i regionen. Detta eftersom KB anser det bättre att satsa 
pengarna på utbildning i länderna. KB samarbetar med Mexico, Colombia, 
Venezuela och Spanien vilka står för utbildningsinsatserna. Läsfrämjande in-
satser i regionen bedrivs framför allt av personal från Colombia. 211

                                                 
206Biblioteksbistånd till Centralamerika,  ”Om projektet”, http://www.kb.se/Centr_Amer/Om_projektet 
.htm, 2003-03-23 
207Intervju Pelling, Britt-Marie, projektansvarig och ansvarig för institutionssamarbetet, Kungliga Biblio-
teket, 04-03-31 
208 Promemoria  Regionalt biblitotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18,  s. 1, 13. 
209 Promemoria  Regionalt biblitotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18, s. 1. 
210 Intervju Britt-Marie Pelling, KB, 2003-03-31 
211 intervju Britt-Marie Pelling, KB, 2004-03-31 
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Att KB i huvudsak samarbetat med Nicaragua, Guatemala, Honduras och 
El Salvador har att göra med Sidas prioriteringar. Dessa länder har sämre för-
hållanden än Belize, Costa Rica och Panama. Biblioteken i Costa Rica, Panama 
och Belize anses också bättre än i de Sidaprioriterade länderna. Litteraturbe-
stånden är lite större och personalen är bättre utbildad.  I del fem av projekt-
verksamheten, som är riktad till hela den centralamerikanska regionen, får Be-
lize, Costa Rica och Panama stöd genom att ländernas biblioteksanställda kan 
motta utbildning men då skall de också bidra med sina egna erfarenheter.212   

Nytt för den aktuella verksamhetsplanen är att man mer än tidigare ska ar-
beta för att stärka folkbiblioteken. Stöd skall ges till bättre bokbestånd, förbätt-
rad uppsökande verksamhet och läsfrämjande projekt ska fortsätta att utveck-
las.213 Stödet till Centralamerika fokuserades till en början till ländernas natio-
nalbibliotek. För perioden 1999-2001 riktades dock 40 procent av budgeten till 
folkbiblioteken och för den aktuella perioden har 70 procent av budgeten till de 
fyra prioriterade länderna anslagits till folkbiblioteken och resterande 30 pro-
cent till nationalbiblioteken. Till de gemensamma utbildningsinsatserna går 15 
procent av den totala budgeten.214

Projekten i Centralamerika övervakas genom att representanter från KB re-
ser till Centralamerika cirka två gånger på år för att utvärdera arbetet. Dessa 
gånger besöker man folkbibliotek och undersöker nationalbibliotekens arbete 
och deltar vid möten och utbildningar som biblioteksnätverket ABINIA/AC 
anordnar.215  
 

 

Bakgrund 
Det svenska samarbetet med Centralamerika grundlades 1979 efter revolutio-
nen i Nicaragua. Den svenska folkrörelsen fann på 1980-talet ett stort engage-
mang i Nicaragua och 1984 påbörjades genom UNESCO-rådets referensgrupp 
ett samarbete med Nicaragua.216 Ritwa Jacobsson, styrelsemedlem i KB och i 
Svenska UNESCO-rådet, arbetade igenom att svenska UNESCO-rådet bildade 
denna referensgrupp för att stödja nationalbiblioteket i Nicaragua och hon fick 
                                                 
212 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18. s. 3, 8-9. samt 
intervju Britt-Marie Pelling KB 2004-03-31 
213 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbetei Centralamerika 2002-2006 2002-10-18 s. 1-2. 
214 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbetei Centralamerika 2002-2006 2002-10-18 s. 1, 3. 
215Andersson & Hedin, 2001, s. 24 
216 Ingvarsson, Anders ”Biblioteksprojekt i Nicaragua stöder demokratiutvecklingen” DIK forum nr 
11/2003,  s. 5. 
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också med sig representanter för alla stora biblioteksinstitutioner i Sverige 
bland annat Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Linköpings Universitetsbiblio-
tek, Stockholms Universitetsbibliotek och Lunds Universitetsbibliotek.217  

1987 infördes ett statligt bistånd till Nicaragua, vilket också innefattade ett 
kulturbistånd inom vilket stöd förmedlades till landets nationalbibliotek, detta 
var det första kulturstöd som finansierades av Sida.218 När det statliga kultur-
stödet till Nicaragua infördes upplöstes UNESCO-rådets referensgrupp och 
Föreningen Biblioteksstöd till Nicaragua bildades, som idag bedriver verksam-
het som kan ses som parallell till det statliga stödet.219 (se s.67) 

Nicaragua var initiativtagare till det centralamerikanska biblioteksnätver-
ket ABINIA/AC, en organisation för samarbete mellan nationalbiblioteken i de 
sju länderna. Nationalbiblioteken inom den centralamerikanska regionen har 
samarbetat på allvar sedan 1991 då organisationen vidareutvecklades.220  Då 
nationalbiblioteken i Centralamerika började samarbeta utvidgades således det 
bibliotekssamarbete som finansierades av Sida. Efterhand ansökte Honduras, 
Guatemala och El Salvador om medel till biblioteksutveckling och avtal teck-
nades med Honduras 1993, Guatemala 1996 och El Salvador 1997 där Kungli-
ga biblioteket stod som projektansvarig och Sida som finansiär.221  

 
 

Målformulering 
Enligt KB har, som nämnts, ett av projektens delmål och syfte varit att stärka 
nationalbiblioteket som kulturinstitution, vilken ska samla och bevara kulturar-
vet. Man har också föresatt sig att genom nationalbiblioteket stödja folkbiblio-
teken ute i länderna. Nationalbiblioteket ses som samordnare för folkbibliote-
ken som stödjer dessa och därmed arbetar för demokratisering och social ut-
veckling. Ytterligare ett viktigt mål har varit och är att utveckla samarbetet 

                                                 
217 Intervju Britt-Marie Pelling,  KB, 04-03-31 
218 Ingvarsson,  2003,  s. 5. 
219 Intervju Britt-Marie Pelling, , KB, 04-03-31 
220Polo Sifontes, Francis Dissertion on the program for the developement of national libraries in central 
america sponsored by the swedish cooperation, http://www.kb.se/Centr_Amer/Sifontes.htm, 2004-03-23. 
eller Andersson Maria, Hedin Carolina Bok för bok förändras i Guatemala- en studie av förutsättningar 
och effekter i ett biblioteksbiståndsprojekt. Magisteruppsats Lund  2001 s.21 
221 Biblioteksbistånd till CentralAmerika,  ”Om projektet”, http://www.kb.se/Centr_Amer/Om_projektet 
.htm, 2004-03-23  
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mellan de olika centralamerikanska nationalbiblioteken.  Folkbiblioteken ses 
som de institutioner som når landets befolkning.222  

Ett viktigt mål har också varit att utveckla ett centralamerikanskt ägande 
av projekten, det vill säga att projekten blir styrda inifrån länderna själva, vil-
ket bidrar till mer långsiktigt hållbara insatser. Planeringen av projekten utfor-
mades enligt Sidas rekommendation enligt LFA- Logical Framework Appro-
ach, en metod vilken lärts ut till företrädare för länderna Belize, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica och Panama. FLA-metoden ut-
vecklades under slutet av 60-talet av US Aid och har senare utvecklats av or-
ganisationer som FN och OECD.223 Syftet med LFA-metoden är att främja del-
aktighet. Inom metoden finns ett antal så kallade ”designing tools”, vilka an-
vänds för att planera, utföra och utvärdera verksamheterna. Man arbetar fram-
för allt genom workshops och aktiviteterna är uppbyggda efter fyra steg: analys 
av situationen, analys av strategin, projektplaneringsmatris och förverkligan-
de.224

På LFA-seminarier där folkbiblioteksansvariga och nationalbiblioteksan-
svariga från alla sju länderna var med, samt personer från ministerierna i de 
fyra prioriterade länderna, arbetades en verksamhetsplan fram för perioden 
2002-2006 som i praktiken inte kom igång förrän 2003.  Ett centralamerikanskt 
ägande av projektet fastställdes och gemensamma kriterier utarbetades för län-
dernas biblioteksutveckling. 225  

Med LFA som metod framtogs också en modell för hur ett folkbibliotek 
ska se ut. Syftet är att varje land ska skapa ett bibliotek i landet vilket ska kun-
na verka som en förebild för de övriga biblioteken. De så kallade ideala folk-
biblioteken ska skapas utifrån de förutsättningar man har i Centralamerika.226

 

KB har formulerat ett antal mål för de aktuella delprojekten. Målen uppsatta 

för folkbiblioteksverksamheten är:  

• Modellbibliotek ska stå klara i alla länder och folkbiblioteken ska utvecklas 

enligt dessa.  

                                                 
222 Biblioteksbistånd till CentralAmerika,  ”Om projektet”, http://www.kb.se/Centr_Amer/Om_projektet 
.htm, 2004-03-23 
223Darlin, Bo-Ingemar. Biblioteksbiståndet till Centralamerika- nya metoder prövas. http://www.kb.se/ 
Centr_Amer/sida_art.htm. 2004-03-23 
224 Andersson & Hedin, 2002, s. 70-71. 
225Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18 s. 3-4. eller in-
tervju Pelling, Britt-Marie, KB, 2004-03-31 
226 Ingvarsson,  2003, s. 6.  
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• Bättre bokbestånd 

• Läsfrämjande åtgärder, främst till barn, skall ha vidareutvecklats. 

• Folkbiblioteken skall komma att fungera som lokala centra för information 

och kultur.227 

  

Syftet med anslaget till nationalbiblioteken är: 

• Att nationalbiblioteken skall verka som samordnare för folkbiblioteken 

• Att nationalbiblioteken ska bedriva utbildning av bibliotekspersonal och 

förbättra bevaringsmöjligheterna för det tryckta kulturarvet.228 Det central-

amerikanska klimatet gör bevarandet av bestånden komplicerat. Svenskt 

budgetstöd räcker inte till annat än utbildning om vikten att hålla uppsikt 

över förhållandena.229  

 

Övergripande mål för regionen som fler folkbibliotek, bättre litteraturbestånd, 

folkbibliotek som informationscentra med mera ses som långsiktiga mål där 

insatserna naturligtvis kommer att överskrida tiden för aktuell verksamhets-

plan.230

 Medel och Verksamheter 
Biståndet har gått till en mängd olika nödvändiga områden som inköp för bib-
lioteksändamål av böcker och datorer, uppbyggnad och renovering av lokaler 
samt olika projekt på folkbibliotek.  Man har också lagt ner pengar på att för-
bättra barnverksamheten och stödja utgivningen av barnlitteratur.231 Bokinköp 
har varit ett prioriterat område där man sett det som mycket viktigt med inköp 
av litteratur till barn och ungdomar.232  Ett angeläget område har också varit att 
öka folkets tillgång till IT, vilket skett bland annat genom datoriserade katalog-
system och datorisering av nationalbiografin. Man har också ansett utbildning 
av bibliotekens personal som primärt. Angående nationalbibliotekets uppgifter 
har man förutom personalutbildning även sett litteraturförvärv och bokvård 
                                                 
227 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006 2002-10-18 s. 4-5  
228 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006 2002-10-18 s. 4-5 
229 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006 2002-10-18 s. 9 
230 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006 2002-10-18, s. 9. 
231 Biblioteksbistånd till Centralamerika, ”Historik”, http://www.kb.se/Centr_Amer/Historik.htm, 2004-
03-23 
232 Ingvarsson, 2003,  s. 5. 
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som prioriterade områden.233 Detta stöd har varit särskilt viktigt för att verka för 
bevarandet av den historiska och kulturella identiteten. I de fyra prioriterade 
länderna har budgetbiståndet i övrigt medfört olika verksamheter och resultat.  

Under tiden för KB:s samarbete med Nicaragua har landets folkbibliotek 
ökat från 40 till 130 i antal.234 Bland verksamheterna kan nämnas att KB i sam-
arbete med UNESCO stöder en bokbuss i Managua. Ett aktuellt arbete pågår 
med framställning och utgivande av talböcker i samarbete med TPB.235  

Avtal mellan Honduras och KB har förutom stöd till landets national- och 
folkbibliotek även innefattat medel till Compartir, en enskild organisation som 
bedriver biblioteksarbete för gatubarn.236 Nationalbiblioteket har verkat för 
samarbete mellan landets idag cirka 80 bibliotek.237   

 I Guatemala finns idag 117 folkbibliotek som samverkar via nationalbibli-
oteket.238 I dagsläget är nationalbiblioteket i Guatemala ansvarsbibliotek inom 
det centralamerikanska samarbetet med KB.239 Guatemalaprojektet har också 
inneburit stöd till två enskilda organisationer Probigua, Proyecto Bibliotecas 
Guatemala, som arbetar för skolbibliotek på landsbygden, och FCDC, Funda-
ción Cultural Duane Carter, en organisation vilken bedriver utbildning i läs-
främjande pedagogik.240 Probigua bedriver idag bokbussverksamhet på lands-
bygden för att öka ursprungsbefolkningens läskunnighet och möjligheter till 
information.241 Organisationen arbetar också speciellt med flickor från ur-
sprungsbefolkningen, där man genom utbildning försöker stärka dem i deras 
samhälleliga underordnade ställning och i detta sammanhang stöds biblioteks-
verksamheten. 242  

  I El Salvador fungerar 14 länsbibliotek som så kallade modellbibliotek. 
Syftet i dag är att förstärka dessa biblioteks funktion som modellbibliotek243 
Nationalbiblioteket i El Salvador har bland annat fått stöd till sin konserve-
ringsavdelning, till datorer och utbildning. Folkbiblioteken har också fått stöd 
                                                 
233Biblioteksbistånd till Centralamerika, ”Historik”, http://www.kb.se/Centr_Amer/Historik.htm, 2004-
03-23 
234 Promemoria. Regionalt biblioteksbistånd till Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18,  s. 8. 
235Biblioteksbistånd till Centralamerika- ”Nicaragua”, http:www.kb.se/Centr_Amer/Nicaragua.htm, 
2004-03-11
236Biblioteksbistånd till Centralamerika- ”Honduras”, http://www.kb.se/Centr_Amer/Honduras.htm, 
2004-03-11  
237 Promemeoria. Regionalt biblioteksbistånd till Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18 s. 8 
238 Promemeoria. Regionalt biblioteksbistånd till Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18, s. 8. 
239Biblioteksbistånd till Centralamerika- ”Guatemala”, http://www.kb.se/Centr_Amer/Guatemala.htm.   
240Biblioteksbistånd till Centralamerika- ”Guatemala” http://www.kb.se/Centr_Amer/Guatemala.htm. 
samt Andersson & Hedin, 2001, s.  21. 
241 Promemeoria. Regionalt biblioteksbistånd till Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18, s. 8. 
242 Intervju Britt-Marie Pelling, KB,  2004-03-31. 
243 Promemeoria. Regionalt biblioteksbistånd till Centralamerika 2002-2006. 2002-10-18.  s. 8. 
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genom väsentligt material och böcker.244 Däremot framhäver inte KB någon 
särskild enskild organisation eller specifikt projekt i det aktuella samarbetet 
med El Salvador.245  

På sikt bidrar således KB:s bibliotekssamarbete i Centralamerika till att 
höja ländernas utbildningsnivå. Bibliotek behövs för att skolarbete ska kunna 
bedrivas och är en plats dit barn och ungdomar kan gå för att tillgodose sitt 
behov av kunskap och information.  

Enligt Pelling är det ett måste från KB:s sida att skapa förtroende hos sam-
arbetsländerna som måste känna att det finns en långsiktighet i samarbetsavta-
len. KB är också väldigt medvetna om att det är en otroligt liten del som man 
kan stötta. 246  

 
 
 

Parallell verksamhet 
FBN, Föreningen Biblioteksstöd till Nicaragua, arbetar för biblioteksutveck-
ling i framför allt Nicaragua men även i övriga Centralamerika. Organisationen 
ger budgetstöd till biblioteksprogram och sätter barnen i fokus. Man jobbar 
också med att skapa intresse för bistånds- och utvecklingsarbete i området.247 
FBN bildades när Nicaragua bedrev ett utvecklingsarbete där kulturfrämjande 
och bekämpande av analfabetism var viktiga områden. Då dessa insatser upp-
hörde på 90-talet arbetade FBN för att driva igenom att Sida skulle stödja bib-
lioteken i Centralamerika. Ett av FBN:s huvudarbeten var länge att återupp-
bygga ett tidigare mycket funktionellt bibliotek som förstörts av orkanen Mitch 
1998. Då detta projekt avslutats har föreningen främst arbetat med stöd till mo-
dellbiblioteksprojektet.248

Föreningen samarbetade också i ett projekt, som avslutades i mars 2004, 
med föreningen Compartir i Honduras för att grunda ett skolbibliotek och till-
godose detta med böcker och nödvändig utrustning.249 FBN ska inleda ett nytt 

                                                 
244 Biblioteksbistånd till Centralamerika, ”El Salvador”. http://www.kb.se/Centr_Amer/Salvador.htm, 
2004-03-11 
245 Intervju Britt-Marie Pelling, KB, 04-03-31 
246 Intervju Britt-Marie Pelling, KB, 04-03-31 
247KB, Biblioteksbistånd till Centralamerika, ”FBN- Föreningen Biblioteksstöd till Centralamerika.” 
http://www.kb.se/Centr_Amer/fbn.htm, 2004-03-11 
248 Holm, Annika, 2003, ”Bibliotek i Nicaragua.” Ibby-bladet- forum för barnboksarbete nr. 4 2003,   
s. 16. 
249 Föreningen Biblioteksstöd till Nicaragua, Informationsblad. 
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projekt i Guatemala i vår. Projektansökan till Forum Syd avslogs dock och 
projektet har i skrivande stund ej heller finansiering från Sida och därför avser 
FBN därför påbörja projektet med egna medel.250 Projektet är ett initiativ till ett 
skolbibliotek, utrustning och böcker, i San Miguel de Ixtahuacán.251  

 

5.2.2 Läsförutsättningar och bibliotek 
Enligt KB är det mycket väsentligt för den kulturella, tekniska och ekonomiska 
utvecklingen i den centralamerikanska regionen att bygga upp ett väl funge-
rande biblioteksväsende. Man anser att bibliotek med bra utbud och kompetent 
personal måste finnas för att människor ska kunna lära sig läsa och skriva.252 I 
den centralamerikanska regionen har de flesta människor inte någon tillgång på 
böcker, detta är särskilt framträdande på landsbygden. Bibliotek finns endast i 
de större städerna, på landsbygden och i mindre städer saknas ofta helt tillgång 
till litteratur. Biblioteken i städerna lånar dessutom sällan hem böcker. Hyllor-
na är ofta stängda och man måste beställa över disk vad man vill ha, i undan-
tagsfall kan betrodda låntagare få låna hem böcker.253  

I den centralamerikanska regionen finns få utbildade bibliotekarier. Bristen 
på utbildad bibliotekspersonal är ett mycket stort problem, i synnerhet bristen 
på administrativa och organisatoriska kunskaper. Biblioteksmedarbetarna har 
dock ofta en annan utbildning, som lärare eller litteraturvetare, men andra me-
darbetare helt saknar högre utbildning. Det svenska stödet anges här vara av 
stor betydelse i och med stödet till utbildning.254  

Ett problem är att det inte finns någon inhemsk utgivning av barnlitteratur 
att tala om. Det anses inte som riktigt författarskap att skriva barnböcker. Inom 
samarbetsprojektet med Nicaragua har dock ett flertal barnböcker utgivits. En-
ligt Britt-Marie Pelling har en del utav dessa varit väldigt bra medan andra 
böcker, där ministeriet tagit över beslutsrätten om utgivning, varit mer oönska-
de från KB:s sida.255  

Nöjesläsning är ovanligt bland barn och ungdomar i Centralamerika och 
det man läser är främst skolböcker. Skolböcker är dessutom för dyra för folk 

                                                 
250 Mail Kajsa Larsson, styrelsemedlem FBN. 2004-03-11 
251Utrusting och böcker till skolbibliotek i San Miguel de Ixtahuacán, San Marcos Guatemala. Projektan-
sökan till Forum Syd. Slutgiltglig ansökan, Projekt 200401311. Stockholm 2003-08-15 
252Vaihinen, Eva ”Stöd till läslust i Centralamerika” Kulturens kraft. Om internationellt kultursamarbete, 
http://www.kb.se/Centr_Amer/sida_art.htm, 2004-03-23 
253 Intervju Britt-Marie Pelling, 2004-03-31 
254 Ingvarsson, 2003, s.  5. 
255 Intervju Britt-Marie Pelling, 2004-03-31 
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att köpa och därför det är viktigt att utveckla skolbibliotekens bestånd. Det 
råder också en brist på skolbibliotek och skolorna saknar oftast tillräckligt med 
litteratur, vilket gör folkbiblioteken mycket viktiga Under 80-talet försökte 
man bygga ut folkbiblioteksväsendet i Nicaragua. Kriget (se 5.2.2 Nicaragua) 
medförde dock att många skolbibliotek förstördes och de få som står kvar idag 
är av väldigt dålig kvalité.256

När man köper nya böcker inom samarbetsprojektet försöker KB under-
stryka vikten av kvalité.  Detta har ofta setts som ett problem eftersom det näs-
tan inte existerar något bokhandelssystem, därför har man har bland annat åkt 
till bokmässan i Mexico för att köpa böcker. Från Sida utgår inte något stöd till 
förlagsindustrin i Centralamerika. Norge har dock länge stött bokmarknaden i 
Nicaragua. Under 80-talet gav Sverige stöd till bokförlag i Nicaragua och det 
har funnits barnbokstävlingar som Sida stött i regionen.257  

Analfabetismen är utbredd i regionen men förhållandena skiljer sig från 
land till land. Sandinisterna påbörjade efter sitt maktövertagande i Nicaragua 
en alfabetiseringskampanj. Ett tio år långt inbördeskrig medförde dock att anal-
fabetismen förmodligen ökade och i dag finns det många barn som inte går i 
skolan.258 Enligt siffror från mitten av 90-talet räknas fortfarande 34 procent av 
befolkningen som analfabeter trots att man prioriterat frågan. Skolsystemet 
utgörs av en sexårig grundskola och en sexårig fortsättningsskola, som är upp-
delad i två treåriga perioder. Nästan hälften av eleverna hoppar av skolan i för-
tid, de flesta redan i grundskolan.259

I Guatemala påbörjades också en alfabetiserings kampanj på 80-talet, men 
idag uppskattas ändå 45 procent av landets befolkning som icke läs och skriv-
kunnig. Sämst är situationen på landsbygden där 90 procent av befolkningen är 
analfabeter. Ett stort problem ligger i att skolsystemet är ineffektivt.260  

 I mitten av nittiotalet beräknades att ungefär en tredjedel av befolkningen 
inte kunde läsa eller skriva trots att staten satsat på vuxenutbildning. Dock går 
den i regionen relativt höga siffran på 70 procent av alla barn ut sista året i den 
sexåriga grundskolan. Bara en liten del fortsätter dock därefter sin utbildning.261  
                                                 
256 Intervju Britt-Marie Pelling, 2004-03-31 
257 Intervju Britt-Marie Pelling, 2004-03-31 
258 Ingvarsson, 2003, s. 4f. 
259Nationalencyklopedien på Internet, artikelrubrik “Nicaragua“, http://www.ne.se/jsp/search/article. jsp? 
i_art_id=269247, 2004-02-27 
260Nationalencyklopedien på Internet, artikelrubrik “Guatemala Utbildning“ ,http://www.ne.se/jsp/ se-
arch/article.jsp?i_art_id=187445&i_sect_id=187428&i_word=Guatemala&i_history=1, 2004-02-27 
261Nationalencyklopedien på Internet, artikelrubrik “Honduras Utbildning“,  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=204801&i_sect_id=204787&i_word=Honduras&i_histor
y=1, 2004-02-27 
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I El Salvador uppgår analfabetismen till mindre än en tredjedel av befolk-
ningen. Hela 90 procent av alla barn går också ut de första sex åren av grund-
skolan men liksom i Honduras fortsätter få därefter. Liksom i övriga Central-
amerika är också förhållandena för skolgång sämst på landsbygden.262

Största hindren för biblioteksutveckling är enligt Britt-Marie Pelling, pro-
jektansvarig med huvudansvar för handläggandet för institutionssamarbetet vid 
KB, ländernas usla ekonomier, hierarkiska samhällen och bristande möjligheter 
för människor att ta egna initiativ. Innan folkbiblioteken uppnår den standard 
som anses som tillräcklig är det en lång väg att gå. De 17 miljoner svenska 
kronor som KB har till sitt förfogande räcker, enligt Britt-Marie Pelling, inte 
långt och nedskärningar i den offentliga sektorn i alla länderna har medfört 
personalbrist, eftersom det är länderna själva och inte KB som betalar biblio-
tekspersonalens löner.263

Ytterligare försvårande förutsättningar anges bland annat vara svag kultur-
politik, svag läskultur och svårigheter för samverkan mellan national- och folk-
biblioteken med mera.264 KB anser att huvudmålen för biblioteksutvecklingen i 
Centralamerika bör vara uppfyllda innan biståndet upphör.265  Hur lång tid detta 
kan tänkas ta har att göra med ländernas utveckling, ekonomiska möjligheter 
och politiska vilja. 

Bibliotekens långsiktiga utveckling är helt beroende av regeringarnas möjlighet och vilja 
att avsätta medel för verksamheten. Sett ur den aspekten är biblioteksprojekt Centralame-
rika i riskzonen den dag Sidas bistånd upphör.266  

 

Det finns dock också positiva aspekter gällande den centralamerikanska biblio-
teksutvecklingen. De centralamerikanska länderna brukar inte kunna samarbeta 
så bra som de faktiskt gör inom bibliotekssektorn. Anledningen därtill anges 
vara att arbetet bedrivs av de kompetenta yrkesmänniskor som är ansvariga för 
nationalbiblioteken. Man arbetar också med en gemensam metod i och med 
LFA. Det finns enligt KB också en god vilja och en motivation hos de inblan-

                                                 
262Nationalencyklopedien på Internet, artikelrubrik “El Salvador Utbildning“, http://www.ne.se/jsp/ 
search/article.jsp?i_art_id=161691&i_sect_id=161676&i_word=El%20Salvador&i_history=1,  
2004-02-27 
263 Intrevju Britt-Marie Pelling, KB, 2004-03-31 
264 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006 2002-10-18 s. 11. 
265 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006 2002-10-18 s. 12. 
266 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006 2002-10-18 s. 12 
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dade vilket driver arbetet framåt.267  Enligt Britt Marie Pelling är de som jobbar 
med projekten i regionen människor med stor entusiasm som verkligen brinner 
för sina jobb.268  

Den policy som utarbetats av Sida tillsammans med KB för samarbetet 
med Centralamerika har utformats efter de mål för biståndet som definierats av 
Sveriges riksdag vilket till viss del begränsar biståndsarbetet. Detta medför att 
initiativ och idéer från ländernas bibliotek eller direkt från KB alltid måste 
kontrolleras av Sida.269 Enligt KB motsvarar biblioteksstödet till Centralameri-
ka tre utav målen för Sidas policy för internationellt kulturarbete genom att 
arbetet verkar för 1) fri information 2) regionalt samarbete mellan kulturutöva-
re 3) skapande verksamhet för barn och ungdomar.270

 

 

 
 

5.2.3 Biståndsbild 
 

Nicaragua 
Nicaragua är ett utav de fattigaste länderna i Centralamerika. Landets långvari-
ga ekonomiska kris har medfört att omkring hälften av den arbetsföra befolk-
ningen är arbetslös. Samtidigt är barnarbete vanligt. Problem som Sida vill lösa 
i utvecklingssamarbetet med Nicaragua är landets fattigdom, sociala klyftor 
och korruption. De sociala klyftorna ökade under 90-talet, en stor del av lan-
dets befolkning lider av näringsbrist och boendeförhållandena i landet är gene-
rellt mycket dåliga. Fokus i utvecklingssamarbetet med Nicaragua är att be-
kämpa fattigdom och stärka demokratin, framför allt genom stöd till statliga 
och kommunala institutioner.271

                                                 
267Darlin, Bo-Ingemar. Biblioteksbiståndet till Centralamerika- nya metoder prövas. 
http://www.kb.se/Centr_Amer/Rapp_2001.htm, 2004-03-23 
268 Intrevju Britt-Marie Pelling, KB, 2004-03-31 
269 Andersson & Hedin, 2001, s. 26 
270 Promemoria Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika 2002-2006 2002-10-18, s. 5f.   
271Nationalencyklopedin på Internet, Artikelrubrik ”Nicaragua”,  http://www.ne.se/jsp/search/article. 
jsp?i_art_id=269247, 2004-02-27 eller Sida, Landinfo, LatinAmerika, ”Utvecklingsarbetet med Nicara-
gua”, http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=286&a, 2004-02-25 
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På 1900-talet började USA att spela ut sin maktposition i Nicaragua. Efter 
mer 40 år av diktatur störtades familjen Somoza 1979 av den Sandinistiska 
gerillarörelsen. Sandinisterna, Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), var en socialistisk regim, hade en nära relation till Kuba, förstatligade 
ekonomin och övertog jordegendomar. Ett inbördeskrig vilket medförde en 
ekonomisk katastrof för landet varade till 1990. Det var således först under 90-
talet som Nicaragua började bli ett demokratiskt land. 

Från 90-talet till idag har dock levnadsstandarden successivt sjunkit i Nica-
ragua. Därför anser många att de hade det bättre under Somozadiktaturen trots 
det politiska förtrycket. Enligt Sveriges ambassadör i Nicaragua driver inte 
landets regering på bekämpandet av klassklyftor och kvinnofrågan tillräckligt. 
Dessa frågor brukar därför uppmärksammas av Sverige.272  

Sverige började, som nämnts, ge bistånd till Nicaragua efter revolutionen 
1979 och 1982 blev Nicaragua ett programland för Sida. Från 90-talet har bi-
ståndet fokuserats på framför allt demokratiutvecklande åtgärder och att stärka 
rättsstaten. Landet saknar dock demokratiska traditioner vilket har medfört en 
del svårigheter. Ett viktigt mål är att minska de sociala klyftorna. Sida stöder 
program för social utveckling, genom utförande av mindre lokala projekt, 
bland annat uppbyggnad av skolor. Sida stödjer också program för bättre bo-
städer, utveckling av jordbruket, förbättring av hälsovården för att en större del 
av befolkningen ska få tillgång till bättre hälsovård. Man riktar även stöd till 
forskning, vatten och sanitetsprojekt. 

 Sidas utvecklingsarbete i Nicaragua går genom svenska enskilda organisa-
tioner. Bland dessa finns framför allt Forum Syd, Utbildning för biståndsverk-
samhet UBV, VFSN (Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua), Svalorna, Dia-
konia, Kooperation Utan Gränser och SHIA (Handikapporganisationers Inter-
nationella Biståndsstiftelse). Sida stöder också program som arbetar med min-
röjning samt stöd till återuppbyggnad efter de skador som drabbade landet efter 
orkankatastrofen i slutet av  nittiotalet.273

 

                                                 
272Föredrag Ewa Zetterberg  Sveriges ambassadör I Nicaragua. 2004-03-13 
273Nationalencyklopedin på Internet, Artikelrubrik ”Nicaragua”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp? 
i_art_id=269247, Artikelrubrik ”Sandinisterna”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id= 300160  
,  2004-02-27  
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Honduras 
En demokratisk samhällsutveckling började ta form i Honduras på 80-talet, då 
landet fick formellt demokratiskt statsskick, vilket medförde att demokratiska 
val ägde rum och landet fick en civil president. Militären behöll en viss eko-
nomisk maktställning men dess politiska inflytande har idag minskat. Ett libe-
ralt styre från 1994 har medfört att man försökt arbeta för att minska arméns 
maktställning. Honduras har fortfarande nära relationer till USA. Under 90-
talet genomfördes en privatisering av ekonomin och sociala nedskärningar har 
medfört en försvårad situation för befolkningen. Landet präglas fortfarande av 
korruption.274 

Honduras är ett mycket fattigt land där 66 procent av befolkningen enligt 
Sida lever i fattigdom och 49 procent i extrem fattigdom. Landets ekonomiska 
situation är dålig och utlandsskulden är mycket stor. Honduras är också mycket 
beroende av bistånd från utlandet. Landet har också stora problem med krimi-
nalitet och våld.275  

Ett huvudsyfte för samarbetet med Honduras är demokratiuppbyggnad, en 
stärkt rättstat och ökad jämlikhet. Sida ska enligt landprogrammet verka för 
Honduras modernisering, ekonomiska och politiska utveckling. Sida anser vi-
dare att decentralisering är viktigt för landet.  Den sociala utvecklingen måste 
innebära att fattigdomen minskas. Här stödjer Sida arbete för förbättrad utbild-
ning, hälsovård, byggandet av bostäder, insatser för förbättrad miljö, tillgång 
till vatten, sanitära åtgärder med mera. Jämställdhet och kvinnors och barns 
rättigheter är även två prioriterade områden.  

Honduras drabbades hårt av orkanen Mitch, vilket medförde ett mycket 
ökat stöd från Sida och Sverige gav mycket stöd till landet för återuppbyggna-
den av landets infrastruktur. Stödet för Mitchkatastrofen avslutades 2001. För 
åren 2003-2005 uppgår det svenska stödet till 200 miljoner kronor.276  
 

                                                 
274Sida, Landinfo, LatinAmerika, Honduras, ”Bakgrund”, http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d= 
339&a=7799, 2004-02-25 samt Nationalencyklopedin på Internet, Artikelrubrik ”Honduras”,  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=204801, 2004-02-27 
275Sida, Landinfo, LatinAmerika, Honduras, ”Bakgrund”, http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d= 
339&a=7799, 2004-02-25  
276Sida, Landinfo, LatinAmerika, Honduras, ”Hur länge har Sverige gett stöd till Honduras?”,  
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=339&a=16133,  2004-02-25  samt Sida, Landinfo, Latin-
Amerika, Honduras, ”Vad gör Sida i Honduras?”, http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d= 339&a 
=16135, 2004-02-25 
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Guatemala 
Guatemala har den största befolkningen i Centralamerika och är regionens 
mest industrialiserade land. Landet har länge styrts av militärregeringar med 
nära relationer till USA. Paramilitära och parapolisiära styrkor opererar och 
landet har världsrekordet i försvinnanden. Guatemala fick 1996 fred efter ett 
nästan 40 år långt inbördeskrig.  

Guatemala är ett utav de Centralamerikanska länderna med de högsta me-
delinkomsterna. Samtidigt lever, enligt Sida, 69 procent av Guatemalas lands-
bygdsbefolkning i extrem fattigdom, 80 procent av befolkningen beskrivs som 
fattiga. Landet präglas således av stora sociala skillnader. En elit har makt och 
pengar medan majoriteten av befolkningen lever i fattigdom. Speciellt svår är 
situationen för mayaindianerna, som är landets urbefolkning. Den ekonomiska 
och politiska makten liksom jordägandet tillhör den lilla elit vars förfäder var 
vita spanjorer. Extremt låga skatter gör de rika rikare och medför att befolk-
ningens sociala välfärd är mycket låg. Många saknar grundläggande utbildning 
och bristen på sjukvård är ett svårt problem för befolkningen.  

Det civila samhället är svagt sedan militärdiktaturer styrt landet under 
många år. Statliga institutionerna fungerar idag dåligt och landet präglas av 
korruption. Under inbördeskriget var det livsfarligt för människor att engagera 
sig politiskt och denna rädsla finns kvar idag. Fredsavtalen medförde att Sveri-
ge började samarbeta med Guatemala. I början koncentrerades stödet till hu-
manitär hjälp men på senare tid har biståndet till insatser som ses som långsik-
tigt verksamma för fredsbevarande ökat samt stöd till demokratiutveckling, 
fattigdomsbekämpning och för ökad jämställdhet. 277

Guatemalas hälsovård behöver stora förbättringar och Sida stöder utveck-
ling av hälso- och sjukvård i landet. Målet är att befolkningen ska få bättre 
tillgång till hälsovård samt att sjukvården ska nå en högre kvalitet. 

Jordfrågan är komplicerad i Guatemala, bristande dokumentation om vem 
som äger marker har medfört stora svårigheter för landets ekonomiska utveck-
ling och drabbat den fattiga landsbygdsbefolkningen. Uppbyggnaden av ett 
nytt jordregister där också kvinnor kan tecknas som markägare stöds av Sida. 

 De grupper som har det svårast i Guatemala är kvinnor och urbefolkning-
en, mayaindianerna.  Sida ser dessa två grupper som viktiga för deltagande i 
arbetet för utveckling och bekämpning av fattigdomen. Man arbetar bland an-

                                                 
277Sida, Landinfo, LatinAmerika, Guatemala, ”Varför ger Sverige stöd till Guatemala?”,  
http://www.sida.se /Sida/jsp/polopoly.jsp?d=285&a=16128, 2004-02-25 
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nat för att stödja statliga jämlikhetsinsatser och lokala organisationer som arbe-
tar för mayaindianernas och kvinnors rättigheter.  

Den viktigaste samarbetspartnern i Guatemala är FN:s utvecklingsprogram 
UNDP, FN:s globala nätverk för utveckling,  Sida stödjer cirka 15 program 
som UNDP organiserar. Sida ser också det arbete som sker med att stödja or-
ganisationer i landet som arbetar för att stärka demokratin som en mycket vik-
tig del och de samarbetar här framför allt med Diakonia och Forum Syd.278  
  

 

El Salvador 
Under inbördeskriget i El Salvador, vilket varade i 12 år, gav Sverige på 80-
talet humanitärt stöd till civilbefolkningen. Från 1992 års fredsavtal påbörjades 
en demokratiseringsprocess i landet. 

El Salvadors befolkning lider av bristfällig sjukvård och dålig tillgång till 
rent vatten.  Endast cirka 40 procent av befolkningen har tillgång till sjukvård. 
Värst är situationen på landbygden. Sida ger stöd via den panamerikanska häl-
soorganisationen PAHO. Enligt Sida håller dock detta stöd på att avslutas, 
dock finns vissa enskilda svenska organisationer som ger visst stöd till sociala 
program.  

2001 drabbades El Salvador av svåra jordbävningar vilket medförde att 
Sida började ge återuppbyggnadsstöd. Sida har gett 95 miljoner i extrastöd till 
landet för denna återuppbyggnad. Av det humanitära stödet varav 95 miljoner i 
extrastöd har 30 miljoner gått till nödhjälp.  60 miljoner avsattes för uppbyg-
ganden av bostäder och infrastruktur. 

 Den svåra bostadsbristen förvärrades efter jordbävningarna 2001 och en-
ligt Sida är cirka 45000 familjer bostadslösa och tilltagande urbanisering för-
värrar problemet. Sida stöder program för reparationer och byggande av nya 
bostäder via organisationen FUSAI. 

 Sverige spelade enligt Sida en så pass viktig roll vid fredsförhandlingarna 
mellan gerillan och landets regering att Sida under den tid som fredsförhand-
lingarna pågick hade inflytande och kunde påverka landets utveckling. Då fre-
den etablerats sig i landet och fredsfrågor inte längre behandlas i samma om-

                                                 
278 Sida, Landinfo, Latinamerika, Guatemala, ”Vad gör Sida i Guatemala?”, http://www.sida.se /Sida/jsp/ 
polopoly.jsp?d=285&a=16130, 2004-02-25 
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fattning har Sidas inflytande minskat vilket medfört att biståndet också mins-
kat.  

Sidas huvudmål i samarbetet med El Salvador är idag att verka för demo-
kratiutveckling, att stärka rättsstaten samt att verka för att respekten för de 
mänskliga rättigheterna ökar. Det svenska stödet till El Salvador har aldrig 
varit bilateralt. Stödet från Sverige har gått genom FN-organisationer och ge-
nom svenska enskilda organisationer som bland annat Rädda Barnen, UBV, 
Diakonia och Olof Palmes internationella center. Stödet per år omfattar cirka 
40 miljoner kronor. 279   

 
 

5.3 Mena-regionen 

5.3.1 Projekt  
 

Palestina 
Sedan 1992 har den frikyrkliga biståndsorganisationen Diakonia på Sidas upp-
drag förmedlat ekonomiskt och pedagogiskt stöd för att stimulera palestinska 
barns och ungdomars intresse för att läsa skönlitteratur.280

Diakonia har förmedlat stöd till många olika organisationer i området men 
har haft särskilt samarbete med Tamer Institute for Cummunity Education samt 
med de palestinska kultur- och utbildningsdepartementen. Speciellt samarbete 
finns också med bokförlaget Dar Al Muna i Stockholm som ger ut svenska 
barnböcker översatta till arabiska med svenska originalteckningar.281  

Diakonias aktiviteter i de palestinska områdena är uppdelade på fyra hu-
vudkategorier: 

• Inköp och distribution av böcker till olika användargrupper, främst från det 
svenska förlaget Dar Al Muna och arabiska förläggare. 

                                                 
279Sida, Landinfo, LatinAmerika, El Salvador, ”Varför ger Sverige stöd till El Salvador?”,  
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=284&a=16116, samt ”Hur länge har Sida gett stöd till EL 
Salvador”, http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=284&a=16117, samt ”Vad gör Sida i El Salva-
dor?”, http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=284&a=16118, 2004-02-25 
280 Löfgren, Åke, 2001, Bedömningsprememoria: Stöd till barnlitteraturprojekt på Västbanken/Gaza 
under 2001-2003, Kultur- och medieenheten Sida, s. 1. 
281 Lundqvist, Ulla, 2002, Pippi i Palestina, Stockholm, , s. 89ff. 
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• Produktion av palestinsk barnlitteratur genom fortbildning och ekonomiskt 
stöd till bokutgivning 

• Stöd till pedagogisk fortbildning av lärare och lärarutbildare. 

• Olika aktiviteter som befrämjar läsning.282  

Barnlitteraturprojektet går ut på att översätta nordisk barnlitteratur till arabiska 
och sedan sprida böckerna till skolor, bibliotek och organisationer i de pales-
tinska områdena. Utvecklingen av ny palestinsk barnlitteratur stöds också ge-
nom att man anordnar kurser och tävlingar. Samarbetspartner inom projektet är 
Tamer Institute for Community Education i Ramallah.283  

Tamer Institut är en politiskt obunden organisation som arbetar för läs-
främjande och för att försöka påverka vuxengrupper att sätta upp program för 
att befrämja barns läsning. De genomför kampanjer av olika slag och har till 
exempel en nationell läsvecka och speciella ”läspass” där barnen får skriva in 
de böcker som de har läst284. Tamer Institute har även startat nätverk bland bib-
liotek och barndaghem för att sprida barnlitteratur och de har också startat ett 
eget förlag.285

Barn är överhuvudtaget prioriterade i Sidas bistånd till Palestina. Den pa-
lestinska myndigheten presenterade 1996 en plan, utarbetad med bland annat 
svenskt stöd, som syftade till en rehabilitering av barnverksamheten inom om-
rådena hälsa, utbildning, sociala skyddsnät, kultur och fritid. Inom denna barn-
plan ger Sida bland annat stöd till utvecklingen av barnbibliotek och kultur-
centra. Det stora stödet till barn inom ett landprogram, utanför de mer barnfo-
kuserade sektorerna hälsa och utbildning och med fokus på kultur, fritid och 
deltagande är unikt inom svenskt bistånd. Satsningen motiveras av den negati-
va inverkan som våldet under Intifadan haft på barn och ungdomar.286  

Barnlitteraturprojektet i Palestina kopplar samman flera aspekter: tillgång 
till svenska barnböcker, stimulans av den palestinska barnboksproduktionen, 

                                                 
282 Löfgren, Åke, 2001, Bedömningsprememoria: Stöd till barnlitteraturprojekt på Västbanken/Gaza 
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kampanjer för ökad läslust, upprustning av barn- och skolbibliotek samt ut-
bildning av bibliotekarier och lärare.287

       Under den första Intifadan, 1987-1993, började Diakonia sprida svenska 
barnböcker översatta till arabiska till palestinska barn. Det grundade sig i att 
oroligheterna under Intifadan hade gjort det svårt för många barn att överhu-
vudtaget komma till skolan och man började märka att många barn tappade 
greppet om sitt språk. Barnen for illa och behövde stimulans.288 Barnlitteratur är 
ett ganska undanskymt ämne i det palestinska samhället och det finns ett mot-
stånd till nöjesläsning. Den barnlitteratur som existerar är väldigt moralisk och 
består till stor del av sedelärande berättelser om profeten Muhammeds liv. 
Skillnaderna mellan tal och skriftspråk är också stor, så stor att en del barn kan 
ha svårt att förstå skrivna berättelser.289 Det palestinska samhället innehåller 
påfallande få kulturinslag som är ägnade att stimulera barn och ungdomars 
fantasi och intellekt. 

Projektet har sedermera växt till att även innefatta stöd till utgivning av pa-
lestinska barnböcker, utbildning av lärare, bibliotekarier och andra berörda för 
att lägga grunden till bra barnlitteratur och för att främja läslusten bland barn 
och unga.290

Tyngdpunkten har efterhand kommit att ligga på fortbildning av främst pa-
lestinska grundskollärare, daghemspersonal och bibliotekarier i litteraturpeda-
gogiska frågor, samt på brett upplagda läskampanjer med syfte att förankra 
projektet i samhället. Under senare år har man också alltmer börjat att samarbe-
ta med de palestinska kultur- och utbildningsministerierna för att på så sätt 
kunna få in mer litteratur i skolundervisningen.291 En manual för detta har utar-
betats och sprids nu292. Sedan ett år tillbaka finns det en omfattande fortbild-
ningsverksamhet för lärare som kultur- och utbildningsdepartementen sköter. 
Målet är att samtliga grundskollärare i Palestina ska genomgå en kurs i barnlit-
teratur293

Projektet sprids främst genom de grupper som Tamer Institute arbetar med. 
Det inbegriper lärarkollektiv, barnbibliotek och barnsjukhus. Dessa har blivit 
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organiserade för att delta i läsprojekt och för att sprida barnböcker genom. Pro-
jektet sköts framförallt av palestinsk personal men Diakonia har även ett kon-
tor i Jerusalem med svensk personal på plats.294

Ett uttryckligt mål för projektet är att det ska nå flickor i lika hög grad som 
pojkar. Någon skillnad i inställningen till pojkar respektive flickors läsning 
tycker sig Åke Löfgren, samordnare på Sida, inte se men flickor kommer enligt 
honom i kläm på grund av att de hålls hårdare av sina föräldrar. De är ofta 
tvungna att arbeta mer i hemmet och får på det sättet inte tillgång till litteratur i 
samma utsträckning som pojkar.295

Projektet vill även verka för ökad jämställdhet genom att ge tonårsflickor 
alternativ till hushållsarbete och genom läsning ge dem tillgång till positiva 
kvinnliga förebilder. En ökad läskunnighet bidrar också på sikt till ett mer jäm-
ställt och demokratiskt samhälle enligt Sida.296

I dag sprids svenska barnböcker, översatta till arabiska, av Diakonia men i 
framtiden hoppas man på att kunna satsa mer på den inhemska litteraturen. 
Sida vill uppmuntra och ge stöd till författare, illustratörer och förlagsverk-
samhet som riktar sig till barn och ungdomar.297

Den svenska barnlitteraturen ska ses som en slags förlaga och stimulans för 
blivande palestinska barnboksförfattare. Att svenska barnböcker generellt hål-
ler hög klass medan de palestinska är tråkiga och moraliserande är något som 
framhålls på flera håll.298

I Palestina så är barnböckerna, tycker vi, väldigt torftiga och det tycker de där nere med 
faktiskt.299

Ulla Lundqvist, författare, kritiker samt fil. doktor på en avhandling om Pippi 
Långstrump, genomförde under åren 1997 till 2000 kurser för bland annat lära-
re, bibliotekarier och författare i barn- och ungdomslitteratur och läsfrämjande. 
Kurserna hade en underliggande demokratitanke och dess motto var:  

Utan språk ingen talan, utan talan ingen möjlighet att påverka, utan denna möjlighet hos 
folket ingen demokrati.300  
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300Lundqvist, Ulla, “Utan språk, ingen talan” i Bibliotek i samhället, 2002:2, s. 6-8. 
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Syftet med kurserna var att god litteratur kan bekräfta barnet i dess egenskap 
av att vara barn. För de palestinska barnen blir läsning också ett sätt att få goda 
förebilder som kan motverka förtryck, okunskap, våld och dumhet.301

Fem grupper genomgick under åren 1997-1999 kurser i barn- och ung-
domslitteratur på ungefär 30 timmar under ledning av Ulla Lundqvist. Innan 
hon började med projektet i Palestina arbetade hon som lektor vid Linköpings 
universitet inom lärarutbildningen. Den fempoängskurs i barn- och ungdomslit-
teratur som hon höll i Linköping kom till stor del att ligga till grund för kurser-
na i Palestina.302  

Tre av grupperna bestod helt av lärare och kurserna genomfördes i Gaza, 
Nablus och Ramallah. Deltagarna valdes ut av utbildningsministeriet och var 
en del av lärarnas fortbildning. Efter avslutad kurs fick de också ett intyg från 
Ministry of Education.303

De två ”expertgrupperna” (Lundqvist anmärkning) hade blandade deltaga-
re, och kurserna genomfördes i Gaza och Ramallah. De rekryterades och deltog 
frivilligt och de behärskade engelska. Efter avslutad kurs fick de ett intyg av 
Ulla Lundqvist.304

Målsättningen med kurserna var: 

• En ökad medvetenhet om det egna språkets centrala betydelse för framväx-
ten av ett demokratiskt Palestina. 

• Insikten om att de som nu går i skolan måste lära sig att behärska sitt språk 
för att en gång kunna påverka sina liv och sina sociala villkor. 

• Vissheten att god barn- och ungdomslitteratur ger en bättre språkförståelse. 

• En god orientering i den skönlitteratur som finns för unga på arabiska. 

• Kännedom om enkla och effektiva litteraturpedagogiska modeller. 
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• Att entusiasmera deltagarna till att fortsätta det läsfrämjande arbete som 
kursen endast måste ses som en början på.305 
 

Kursmaterialet var häftet Learning and Teaching Children’s Literature som 
Ulla Lundqvist framställt med hjälp av texter ur fackböcker, uppsatser och tid-
skrifter. Den var grundboken i de två ”expertgrupper”, blandade grupper som 
behärskade engelska. För de övriga tre lärargrupperna gjordes en sammanfatt-
ning på engelska som sedan översattes till arabiska av Ministry of Culture i 
Ramallah. Det blev underlaget till en litteraturpedagogisk handbok som är pla-
nerad att spridas till lärare på Västbanken och Gaza när omständigheterna tillå-
ter.306

Lundqvist påpekar att utan böcker från det svenska förlaget Dar Al-Muna 
hade projektet inte kunnat genomföras. Några palestinska barnböcker tillfoga-
des även i undervisningen men eftersom Ulla Lundqvist inte behärskar arabis-
ka kunde de enbart användas till enskilda arbeten.307

Diakonias barnboksprojekt har enligt Sida haft påtagliga effekter på kultur- 
och undervisningsdepartementens intresse för barnlitteratur och läsfrämjande. 
Ett pilotprojekt med fler veckotimmar avsatta för läs- och skrivträning har star-
tat i ett antal skolor. Den nya läroplanen ska också innehålla avsnitt för läs- och 
skrivstimulans. I princip ska alla grundskollärare successivt få tillgång till 
barnlitteratur. Fortbildning i barnlitteraturpedagogik på universitetsnivå för 
lärare och bibliotekarier planeras även.308 Diakonia tycker att det har varit en 
stor framgång att så stora målgrupper har kunnat nås och man beräknar att 250 
000 till 300 000 barn har kommit i direkt kontakt med projektet.309

Det beviljades även pengar för att bygga upp sextio nya bibliotek i Palesti-
na och när den andra Intifadan tog fart i september 2000 var detta arbete i full 
gång. 2001 anslogs medel för köp av 90 000 barnböcker, detta har dock dragit 
ut på tiden på grund av den rådande situationen.310

Det är enligt Åke Löfgren alltid svårt att hitta den rätta balansen mellan att 
ge stöd till inhemsk barnlitteratur och att fortsätta sprida den svenska. I dagens 
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situation finns inga goda möjligheter för att kunna starta inhemska förlag.311 
Sida genomförde författarkurser för ungefär fem år sedan men de har gett ett 
ganska klent resultat.312  

Det direkta samarbetet med bibliotek och bibliotekarier har inte varit så 
omfattande men de har berörts ändå. Det 40-tal barnbibliotek som finns i Pales-
tina har alla erhållit ett visst stöd från Sverige. Det har framförallt gått till upp-
rustning och viss personalutbildning. Någon direkt fortbildningsplan i barnlit-
teratur såsom det finns för lärare har inte förekommit men tre barnbibliotekari-
er har varit på studiebesök i Sverige. Bibliotekarierna får även indirekt del av 
projektet genom alla de barnböcker som de har fått ta emot. Bibliotekssamar-
betet har dock haft svårt att fortsätta på grund av den minskade rörligheten som 
Israels restriktioner och avspärrningar medför.313

Överhuvudtaget är det största hindret för projektet enligt Diakonia den is-
raeliska ockupationen av palestinska områden. Den medför stora svårigheter då 
det gäller att organisera sammankomster och att genomföra transporter av till 
exempel böcker. Ett annat hinder är att så många föräldrar och lärare är nega-
tivt inställda till nöjesläsning. Men Åke Löfgren ser ändå en ljusning i och med 
att allt fler föräldrar har börjat intressera sig och till och med själva har börjat 
att läsa och tycka om de böcker som sprids. 

Både Ulla Lundqvist och Åke Löfgren uttrycker en rädsla för att projektet 
ska kunna uppfattas som någon slags kulturimperialism314. Det vill säga att det 
skulle ses som något som kommer utifrån och påförs människorna i Palestina. 
Åke Löfgren poängterar dock att så inte är fallet och att de svenska barnböck-
erna har väckt stort intresse. Projektet har fått mycket positiv respons från så-
väl den palestinska personalen inom projektet som från lärare, föräldrar och 
inte minst barnen.315 Även många kvinnoorganisationer och kvinnliga yrkes-
grupper har visat sin uppskattning för projektet.316 Ulla Lundqvist framhåller 
även att projektet som sådant stöder sig på FN:s barnkonvention vilken såväl 
Sverige som de palestinska myndigheterna har skrivit under.317

Enligt Åke Löfgren kommer Sida nästa år att besluta om stöd till en fortsatt 
femårsperiod för projektet. Det kommer att få ungefär samma inriktning som 
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det har idag men med en större betoning på den palestinska förlagsverksamhe-
ten samt på att ge stöd till palestinska författare. Stödet kommer att ligga kvar 
på ungefär samma nivå som idag.  

Diakonias målsättning är att fungera som en mötesplats för olika palestins-
ka organisationer för att på så sätt skapa en palestinsk struktur. De ser det som 
en utmaning för palestinierna är att skapa fler förlag och bibliotek, att utbilda 
författare, utgivare, bibliotekarier och lärare i barnlitteratur.  

De måste själva välja väg och ta ansvar för att utveckla barnlitteratur baserad på deras 
egen verklighet.318

 

Alexandriabiblioteket 
Ett samarbetsprojekt påbörjades 2003 mellan universitetsbiblioteket i Göteborg 
och biblioteket i Alexandria vilket finansieras av Sida. Bakgrunden till projek-
tet är att stötta Alexandriabiblioteket i dess roll att sprida läs- och skrivkunnig-
het i Mellanöstern och Nordafrika. Biblioteket ska också uppmuntra debatt och 
dialog och därmed värna yttrandefrihet och de mänskliga rättigheterna. Det är 
även tänkt att biblioteket ska spela en viktig roll inom det regionala samarbetet 
i regionen.319

2001 invigdes det nya biblioteket i Alexandria, i Egypten. Det var avsett 
att fungera som ett nationellt och globalt forskningscenter samtidigt som det är 
ett lokalt allmänt bibliotek och ett centrum för Egyptens historia. En av de vik-
tigaste målsättningarna för det nyöppnade biblioteket var att fungera som ett 
informationscentrum för den kulturella, ekonomiska och sociala utvecklingen i 
Egypten. Alexandriabiblioteket är tänkt att fungera som ett bibliotek för den 
digitala tidsåldern med ett brett samarbete med bibliotek och informationscent-
ra världen över.320

Enligt Human Poverty Index finns det flera fattiga människor i Mena-
regionen än det finns i Asien eller söder om Sahara. Med begreppet fattig me-
nas bland mycket annat, att inte kunna läsa och skriva. Att främja läsning och 
att utveckla förmågan för att läsa är en stor utmaning där Sida har tänkt att 
Alexandriabiblioteket och andra bibliotek i Mena-regionen kan spela en viktig 
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roll i framtiden. Man menar att en kreativ biblioteksmiljö också kan främja 
lärande och skapa intresse för vetenskapliga studier. Biblioteken har även en 
viktig roll att spela när det gäller att verka för yttrandefrihet och respekt för de 
mänskliga rättigheterna. Detta genom att barn och unga inom biblioteksmiljön 
får en möjlighet att fritt uttrycka sig och att aktivt delta i diskussioner och me-
ningsutbyten vilket på sikt bidrar till en demokratisk utveckling. Ett modernt 
bibliotek som det i Alexandria kan enligt de projektansvariga uppmuntra till 
debatt och dialog.321

Samarbetsinitiativ mellan länderna i Mena-regionen kan utvecklas på 
många sätt. Anskaffandet av e-resurser eller tryckt material genom bildandet av 
konsortier är ett sätt för biblioteken att samarbeta för förbättrade tillgångar. Att 
bygga upp nätverk mellan länderna inom de olika bibliotekssektorerna ser ock-
så Alexandriaprojektet som en nödvändighet. Likaså att utbildning av biblio-
tekspersonalen behövs för att skapa en hållbar biblioteksutveckling.322

Bibliotekets bokbestånd var vid starten ganska litet och barn- och ung-
domsverksamheten var outvecklad. Stora brister fanns när det gällde bibliote-
kets inre arbete och fortbildningsbehovet av personalen var stort. Också när det 
gällde bibliotekets marknadsföring och kommunikation med användarna fanns 
det brister.323

För att råda bot på detta har Göteborgs universitetsbibliotek inlett ett sam-
arbete med Alexandriabiblioteket. Samarbete rör satsning på fortbildning och 
kompetensutveckling samt nätverksuppbyggande och regionalt samarbete. Må-
let är att långsiktigt kunna utveckla barn- och ungdomsverksamheten och ton-
vikten kommer att ligga på utbildning och kompetensutveckling av bibliotekets 
personal. För att nå målet är det tänkt att både Alexandriabiblioteket och Göte-
borgs universitetsbibliotek ska kunna få stor nytta av samarbetet både på det 
pedagogiska och på det utvecklingsmässiga planet.324

Barn- och ungdomsverksamheten dominerar samarbete och tar upp ungefär 
två tredjedelar av projektets budget.325 Projektet har beviljats 15 miljoner kro-
nor för perioden 2003-2005. Det administreras av Göteborgs universitetsbiblio-
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tek och utförs av en projekt koordinator tillsammans med experter från Kungli-
ga biblioteket, Bibliotekshögskolan i Borås och Kungälvs folkbibliotek.326

Målsättningen med projektet är att: 

• Bidra till att barn- och ungdomsbiblioteket blir ett föredöme för andra 
bibliotek i regionen. 

• Höja utbildningsnivån genom att förespråka kompetensutveckling och 
möjliggöra vidareutbildning för bibliotekarierna. 

• Utveckla IT-aktiviteter i samband med bibliotekets informationssystem, 
webbfrågor och digitalisering av manuskript. 

• Stödja och bidra till en hållbar biblioteksmiljö genom att bilda nätverk 
och starta samarbete på regional nivå. 

De aktiviteter som är tänkt att genomföras är bland annat att utbilda biblioteks-
personalen att möta användarna det vill säga framförallt barn och ungdomar 
samt deras föräldrar. Detta ska ske genom ”workshops”, och användarunder-
visning. Vidare ska personalen även få hjälp att utforma biblioteket på ett mer 
barnvänligt sätt. Detta ska ske genom studieresor till Sverige och genom att 
experthjälp på plats. Biblioteket ska också få hjälp att förbättra sin marknadsfö-
ring och på det sättet kunna locka fler barn och unga. Olika programaktiviteter 
som exempelvis teater eller bokprat ska uppmuntra unga att upptäcka bibliote-
kets möjligheter. Bibliotekets samlingar ska byggas upp så att de stimulerar 
läsning och lärande. Även speciell utrustning för barn med synnedsättning ska 
finnas. Bibliotekets webbsida ska också den bli mer barnvänlig. Till sist ska 
samarbete med barn- och skolbibliotek i Mena-regionen genomföras samt med 
internationella organisationer som IFLA och UNESCO.327

  

Kurdish Publishing Center 
Sida har även gett budgetstöd till Kurdish Publishing Center, en svenskbaserat 
projekt knutet till Kurdiska biblioteket i Stockholm, och deras projekt att med 
hjälp av informationsteknologi sprida såväl gammal som ny kurdisk litteratur, 
producerad i Kurdistan och av kurder i exil. Detta för att  tillgängliggöra den i 
Kurdistan såväl som i övriga världen.  
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Projektet har sin grund i den utsatta situation som kurderna lever under i 
Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Inte något av dessa länder, vilka har en kurdisk 
befolkning, respekterar kurdernas mänskliga rättigheter fullt ut. Detta gäller 
inte minst de kulturella rättigheterna, då deras språk ofta är förbjudet och deras 
kultur inte är officiellt erkänd. Trots detta är medvetenheten om den egna kul-
turen på sina ställen hög och många böcker och tidskrifter publiceras också. 
Det stora hindret för ett kurdiskt kulturutbyte med omvärlden ligger dock i att 
det inte är tillåtet att föra ut böcker, tidningar tryckeriutrustning och liknande 
från de kurdiska områdena i mellanöstern. Det råder även brist på papper, som 
behövs för att hålla igång en press och utgivningsverksamhet för ett skrivet 
kulturliv. Inte heller får den litteratur som är produceras av kurder i exil föras 
in i de kurdiska områdena. På det sättet kan kurder i olika delar av världen inte 
ta del av det som produceras på kurdiska, vilket är hämmande för kulturutveck-
lingen. 

Kurdish Publishing Center vill genom sitt projekt öppna en dörr för littera-
tur från Kurdistan till omvärlden och på så sätt värna om det kurdiska kulturar-
vet. Detta ska ske genom att äldre böcker, tidskrifter och manuskript skannas in 
i samarbete med bibliotek, universitet och kulturorganisationer i Kurdistan. 
Projektet ska även omfatta samarbete med förlag, tidningar och tidskrifter så 
att nytt material kan arkiveras i elektronisk form för att sedan göras tillgängligt 
i andra länder. Detta samarbete ska ske åt båda håll så att tidskrifter från Kur-
distan görs till gängliga i övriga världen och vice versa. Det insamlade arkiv-
materialet skänks sedan till Kurdiska biblioteket i Sverige för att där kunna 
tillgängliggöras för en bredare publik. Arbetet leds från Sverige och har två 
lokala kontor i Kurdistan. 328

 

5.3.2 Läsförutsättningar och bibliotek 
Länderna i Nordafrika och Mellanöstern har i mångt och mycket en gemensam 
historia, kultur, språk, seder och traditioner. Förutom de oljeproducerande län-
derna kännetecknas området av låg medelinkomst, hög analfabetism bland de 
lågutbildade samt låg läsvana bland de utbildade. Andra problem för området 
är en underutvecklad förlagssektor och få välutbildade bibliotekarier.329  

                                                 
328Dagdeviren, Nedim, 1999, Ansökan om bidrag för att rädda det kurdiska kulturarvet, Sida, s. 8f. 
329Aman, Mohammed M, 1994, ”Libraries in the Middle East: an overview” Information an Libraries in 
the Arab World, s. 1ff. 
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Något som kan försvåra läsning är att arabiskan generellt har två varianter, 
en tal- och en skriftspråkig. Talspråket förändras ständigt liksom alla levande 
språk gör medan skriftspråket anses heligt och har bevarats i ungefär samma 
skick som när koranen skrevs. Det gör att läsning framförallt för barn kan bli 
lite svårare.330

Biblioteken i regionen är ändå populära, särskilt bland barn och unga även 
om de använder dem mer i nöjes- än i studiesyfte. Biblioteken är överhuvud 
taget inte så inriktade på utbildning och skola vilket kan ha sin grund i att un-
dervisningen i skolan bygger mycket på utantillinlärning eller läsning i speciel-
la skolböcker. Skolbiblioteken, där de finns, har ofta undermåliga och föråldra-
de samlingar med nästan inga referensböcker. Barnbiblioteksverksamheten är 
även den begränsad. I Egypten har kampanjer drivits som resulterat i en ökad 
barnverksamhet. Dessa har finansierats med såväl offentliga som privata me-
del. 

Bibliotekarieyrket har i allmänhet inte någon hög status och förutom i Sau-
diarabien hade 1994 inga av anställda på ledande poster inom bibliotekssektorn 
någon utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Professionella 
föreningar för bibliotekarier saknas också i många av länderna i Nordafrika och 
Mellanöstern. Bibliotekarieutbildningen behöver utvecklas för att kunna göra 
yrket mer attraktivt, bland annat genom en ökad satsning på informationstek-
nik. Elektroniska bibliotekssystem samt Internet och olika typer av databaser 
hade 1994 börjat användas på de största biblioteken. 

Biblioteken får i allmänhet inte mycket finansiering från staten, inte ens i 
de oljeproducerande länderna. I de fattigaste länderna som till exempel Egyp-
ten, Jordanien och Syrien har bibliotek svårt att få fram pengar till bokinköp. 

Det har gjorts försök till panarabiska informationssatsningar, bland annat 
projektet Arab League Documentation Centre vars uppgift var att bygga upp ett 
nätverk för bibliografisk beskrivning av samlingarna på de största biblioteken i 
området. Denna och andra satsningar har dock runnit ut i sanden på grund av 
brist på medel och engagemang.331

 

Bibliotek i Palestina 
Biblioteken i det palestinska självstyret verkar under mycket svåra förhållan-
den och det är troligt att utvecklingsarbetet nu har avstannat på grund av den 
                                                 
330 Lundqvist, Ulla, 2002, “Utan språk, ingen talan”  Bibliotek i samhället, 2002:2, s. 6-8. 
331 Aman, 1994, s. 1ff. 
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andra Intifadan. Under den första Intifadan stängdes många bibliotek helt av 
Israel. Vägspärrar och utegångsförbud gör det mycket svårt för personalen att 
överhuvudtaget komma till sitt arbete, samt försvårar samarbetet mellan biblio-
tek samt inköp av ny litteratur. Israel utövar också censur mot biblioteken då 
det är förbjudet att köpa in vissa titlar som på ett allt för öppet sätt förespråkar 
palestinsk nationalism. Även den palestinska myndigheten har gjort sig skyldig 
till att stänga ner kritiska tidningar och radiostationer. Det har även varit svårt 
för palestinska bibliotekarier att få organisera sig, eftersom det finns restriktio-
ner mot palestinska sammanslutningar. Från 1994 finns dock en palestinsk bib-
liotekarieförening.332

1996 genomfördes en undersökning av palestinska bibliotek. Där visade 
det sig att enbart 5 procent av biblioteken hade mer än 8 000 böcker på arabis-
ka. 72 procent av alla bibliotek hade en samling som var på mindre än 1000 
böcker. Hälften av biblioteken hade en yta som var mindre än 50 kvadratmeter. 
Bara 17 procent ägde en kopiator och mindre än 4 procent hade datorer. Mer än 
hälften av bibliotekarierna var män och få att utbildning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.  

I de största städerna på Västbanken, som Nablus, Ramallah och Bireh, star-
tades de första folkbiblioteken av kommunerna för ungefär 30 till 40 år sedan 
då Västbanken låg under jordanskt styre. I de flesta palestinska städer finns 
idag fungerande folkbibliotek i olika storlekar men det saknas ofta i de mindre 
samhällena. 

Folkbiblioteken på Gaza och Västbanken är ofta inte enbart finansierade av 
kommunerna, till exempel fick biblioteket i Bireh 60 000 dollar från den ja-
panska ambassaden 1997 med syfte bygga upp en barnavdelning. Barnverk-
samheten i Ramallah är exempelvis bekostad med franska donationer och lika-
så är biblioteket i Gaza. 

Det är gratis att låna böcker på biblioteken men det kan kosta att bli biblio-
teksmedlem. Medlemskapet är ofta bara en symbolisk summa med argumentet 
att det skapar en mer seriös bild av biblioteket och på så sätt medverkar till att 
höja dess status. 

Det finns tre sorters palestinska skolor; privatägda, allmänna och de skolor 
i flyktinglägren som drivs av FN:s hjälporgan UNRWA. Skolbiblioteken och 
läsfrämjandet i dessa skolor skiljer sig åt. Privatskolorna har oftast egna skol-

                                                 
332Detta och kommande stycken är hämtade från: Bergan, Erling, ”Libraries in the West Bank and Gaza: 
Obstacles and possibilities”, 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13-18 Au-
gust 2000, http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/170-172e.htm, 2004-04-04 
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bibliotek med relativt goda förutsättningar och bra samlingar. De allmänna 
skolorna, vilka drivs av det palestinska självstyret, har mindre pengar att röra 
sig med och endast 40 procent av dem hade ett skolbibliotek år 2000. Utbild-
ningsministeriet satsar dock på att förbättra skolbiblioteken och att främja läs-
ning, även då det går sakta framåt. Skolorna i flyktinglägrena har minst pengar 
att röra sig med men verkar ändå kunna erbjuda en bättre utbildning och bättre 
skolbibliotek än de statliga skolorna.  

Det finns 8 palestinska universitet, de är alla privatägda och finansieras på 
olika sätt. De flesta som är anställda på universitetsbiblioteken har någon form 
av akademisk bakgrund även om få är utbildade inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap Det finns ingen utbildning inom biblioteks- och informations-
vetenskap på palestinska universitet utan de få utbildade bibliotekarier som 
finns har fått sin skolning utomlands.          

Utmärkande för bibliotekssektorn i Palestina är att det finns många biblio-
teks som drivs av NGO:s. En del drivs av religiösa grupper som Betlehem Bib-
le College medan andra finansieras tillsammans av olika organisationer som 
exempelvis Saraya Center i Jerusalem eller Women’s Studies Center Library. 
Det finns även privata, ofta familjeägda, bibliotek men de är i allmänhet inte 
offentliga. Många moskéer har också egna bibliotek och även om dessa har 
varit historiskt viktiga är de idag inte särskilt betydelsefulla som allmänna bib-
liotek. 
 

 

 

5.3.3 Biståndsbild 
 

Palestina 
Palestinierna är araber och det är först efter Israels bildande som de har sett sig 
själva som en särskilt grupp och börjat kalla sig för palestinier. Innan 1880 
fanns det färre än 25 000 judar i Palestina men under slutet av 1800-talet ökade 
invandringen på grund av den sionistiska rörelsen i Europa. 333

                                                 
333 Israel, Palestinska självstyret, 1999 s. 18f. 
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Under första världskriget blev Palestina först ockuperat av Storbritannien 
och sedan ställd under internationell administration av NF, efter att ha tillhört 
det förlorande Osmanska riket. Den judiska invandringen tog ny fart under 
andra världskrigets judeförföljelser och två olika ekonomier började byggas 
upp sida vid sidan av varandra. 1947 överlät Storbritannien Palestina till FN 
och det bestämdes att landet skulle delas upp i en judisk och en palestinsk stat. 
Den judiska staten skulle omfatta 55 procent av ytan medan den arabiska skulle 
bestå av 44 procent, Jerusalem skulle ställas under FN:s förvaltning. Judarna 
accepterade förslaget men inte palestinierna och de arabiska grannländerna 
ville ha en enhetsstat. Krig utbröt så fort Israel hade utropats, vilket resulterade 
i att Israel erövrade 40 procent av den tilltänkta palestinska staten. 725 000 
palestinier flydde till grannländerna eller till Västbanken, som hamnat under 
jordanskt styre, och Gaza, vilket Egypten innehade. 1949 bildades därför FN-
organet UNRWA för att ta hand om dessa flyktingar.334  

Det andra stora nederlaget för palestinierna kom i och med sexdagarskriget 
1967 då Israel ockuperade både Västbanken och Gaza. Ännu fler palestinier 
flydde och det resulterade i att FN antog en resolution att Israel skulle ge till-
baka de ockuperade områdena. Resultatet blev det omvända och Israel försökte 
istället integrera de ockuperade områdena och började i och med detta anlägga 
judiska bosättningar på Gaza och Västbanken.335

PLO, den palestinska befrielseorganisationen bildades 1964 och är en pa-
raplyorganisation för skilda militära och politiska grupper. PLO ledde från bör-
jan en väpnad kamp mot Israel från baser i Libanon, men efter att Israel inva-
derade landet 1982 tvingades de ge sig av till Tunisien och deras militära stra-
tegi kunde då inte fortsätta på samma sätt som förut. Istället bildades nya orga-
nisationer inne på de ockuperade områdena vilket kulminerade i det uppror, 
Intifadan, som bröt ut på Västbanken och Gaza 1987.336

En fredsprocess med amerikanskt stöd inleddes 1991 och resulterade 1993 
i Osloavtalet. I det kom Israel och PLO överens om att palestinierna skulle få 
ett begränsat självstyre på Västbanken och Gaza. Detta inrättades 1994 och 
palestinierna fick en egen myndighet. 1996 hölls de första valen där PLO:s 
ledare Yassir Arafat vann stort.337  

                                                 
334 Israel, Palestinska självstyret, 1999 s. 20ff. 
335 Israel, Palestinska självstyret, 1999  s. 23f. 
336 Israel, Palestinska självstyret, 1999,  s. 25ff. 
337Landguiden, “Palestina”, http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=195 , 2004-02-17 
s. 8. 
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Attentat från båda sidor har dock försvårat fredsprocessen, och efter ett 
demonstrativt besök på tempelberget i Jerusalem av Israels ledare Ariel Sharon 
påbörjades den andra Intifadan i september 2000. De olika försöken till med-
ling från USA, EU, FN och Ryssland har misslyckats och palestinska själv-
mordsbombare besvaras från Israel med avspärrningar och förstörelse. Nya val 
har utlysts till juni 2004 men läget är mycket osäkert.338

På Västbanken och i Gaza bor idag ungefär 3,3 miljoner palestinier och av 
dem är hela 57 procent barn. Palestinskt självstyre råder på 17 procent av Väst-
banken medan resten är ockuperat av Israel. Sedan den andra Intifadan, även 
kallat al Aqsa Intifadan, tog sin början i september 2000 har situationen för den 
palestinska befolkningen allvarligt förvärrats, såväl ekonomiskt som socialt. 
Den främsta orsaken till detta är de israeliska vägspärrarna och de långvariga 
utegångsförbuden vilket gör det svårt för palestinier att arbeta eller komma till 
skolor och sjukhus. Stridsvagnsattacker och bombningar, vilka används som 
vedergällningar för palestinska attentat, har förstört infrastrukturen, odlingar 
och byggnader och påverkar inte minst människor psykiskt. 

Den av Israel uppförda säkerhetsmuren i nordvästra Västbanken och kring 
delar av Betlehem och Jerusalem skär nu av många byar från deras åkermark 
och vattenresurser och stänger på så sätt ute innevånarna från sina försörj-
ningsmöjligheter.339  

 Den pågående al Aqsa Intifadan påverkar hela samhället. Den palestinska 
administrationens och kommunernas möjlighet att ta in skatter och ge sam-
hällsservice har minskat dramatiskt och en statsfinansiell kollaps har kunnat 
undvikas enbart genom ett massivt internationellt budgetstöd. 2003 beräknades 
53 procent av befolkningen vara arbetslös.340

Den enskilt största utgiften för den palestinska staten är utbildning. Skol-
gången är 9 år, men många palestinska barn tvingas att sluta tidigare för att 
hjälpa till att försörja familjen. Palestina saknar demokratiska traditioner och 
det blir därför en viktig uppgift för biståndsgivarna att värna om och bygga upp 
sådana.341

                                                 
338Landguiden, “Palestina”,, http://www.landguiden.se/pubCountryText.asp?country_id=195 , 2004-02-
17, s. 11. 
339 Palestina, 9-månadersrapport, juli 2002-mars 2003, Sida 2003, s. 4. 
340 Palestina, 9-månadersrapport juli 2002-mars 2003, Sida 2003, s. 7f. 
341 Diakonia, ”Fördjupning Mellanöstern”, http://www.diakonia.se/mellanostern_fordjupning.htm, 2004-
01-19 
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Enligt FN kan så många som 600 000 palestinier inte själva skaffa mat för 
dagen utan är beroende av hjälp utifrån.342

Sveriges humanitära bistånd till Västbanken och Gaza har ökat sedan Israel 
i april 2002 inledde återockupationen av palestinska byar och städer. Utveck-
lingssamarbetet fortskrider så långt det går men vissa ändringar har varit nöd-
vändiga. 343

Sverige har gett stöd till det palestinska folket sedan 1950-talet. I början 
gick biståndet genom FN:s organ för hjälp till palestinska flyktingar UNWRA, 
vilken grundades efter att staten Israel hade bildats 1948. En stor del av Sveri-
ges bistånd går fortfarande igenom UNWRA, vilken främst förmedlar rent hu-
manitära insatser till palestinierna som mat, vatten och mediciner. Individuell 
människohjälp, Röda Korset och World Food Program är andra viktiga kanaler 
varigenom det svenska biståndet distribueras. 

Sedan det direkta land-till-land biståndet påbörjades har Sveriges mål varit 
att bidra till fred i området och att stödja palestinierna att i enlighet med FN:s 
resolutioner bilda en egen stat. Efter att PLO och Israel undertecknade princip-
deklarationen 1993, vilken var en femårsplan för fred, ökade Sverige sitt bi-
stånd markant. Sedan den andra Intifadan tog sin början i september 2000 har 
samarbetet försvårats och det långsiktiga utvecklingssamarbetet har fått stå 
tillbaka för de rent humanitära hjälpinsatserna.  

Idag är det viktigaste målet för svenskt bistånd till det palestinska självsty-
ret att försöka få ingång fredsprocessen igen och att genom den kunna bygga 
upp ett demokratiskt samhälle. I dagens konflikt är det viktigt att motverka 
övergrepp och kränkningar och att värna de mänskliga rättigheterna. Stödet till 
detta ges främst genom svenska enskilda organisationer till dess palestinska 
motsvarigheter. Det ges även direkt stöd till den palestinska myndigheten för 
att främja rättsäkerhet, öppenhet och insyn. Sida stöder också journalistutbild-
ning eftersom journalister har en särskilt viktig roll när det gäller att rapportera 
övergrepp och att verka för yttrandefrihet. 

Bland Sidas mer långsiktiga mål finns stöd till att uppbygga områdets inf-
rastruktur samt att rusta upp och förbättra boendemiljön, på så sätt skapas sam-
tidigt arbetstillfällen. Nästan hälften av befolkningen på Gaza och Västbanken 
är under 15 år. De lever under pressade förhållanden och risken är stor att de 

                                                 
342Västbanken/Gaza, Sida, http://www.sida.se/Sida/articles/10000-10099/10087/SIDA820sv.pdf, 2004-
03-09 
343Västbanken/Gaza, Sida, http://www.sida.se/Sida/articles/10000-10099/10087/SIDA820sv.pdf, 2004-
03-09 
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dras med i den konflikt som pågår. Sverige har därför stött den palestinska 
myndigheten att utarbeta en plan för att kunna tillvarata barn och ungdomars 
behov. Trots den pågående konflikten finns fortfarande efterfrågan på stöd till 
kultursektorn. Därför fortsätter Sida sitt stöd till bland annat teater och littera-
tur fast i mindre skala. 

2002 uppgick det svenska bilaterala biståndet till ungefär 200 miljoner 
kronor. Det humanitära biståndet låg samtidigt på 103,5 miljoner kronor. Sve-
rige är även en av de största givarna till UNRWA, FN:s organ för palestinska 
flyktingar, 2002 fick UNRWA 170 miljoner kronor från Sverige.344

 

MENA-regionen  
Samarbetet med Alexandriabiblioteket och Kurdish Publishing Center berör 
framförallt utvecklingen i det som Sida kallar Mena-regionen, Mellanöstern 
och Nordafrika. Målet för det svenska utvecklingssamarbetet med regionen är 
att främja demokrati och mänskliga rättigheter samt att verka för fred och sä-
kerhet.  
Man vill främja demokrati, synliggöra övergrepp på de mänskliga rättigheterna 
och verka för fred och försoning.345  

Även om det finns rika stater i området brottas många av länderna i Mena-
regionen med en rad utvecklingsproblem, till exempel brister i demokrati och 
mänskliga rättigheter, inte minst vad gäller kvinnors rättigheter.346

Jämställdhet är en viktig fråga i det svenska utvecklingssamarbetet. I 
många av länderna har kvinnor och flickor traditionellt lägre status än män. 
Det visar sig bland annat i en högre andel kvinnliga analfabeter och hög möd-
radödlighet. Få kvinnor yrkesarbetar och de har inte heller samma möjligheter 
som män att engagera sig politiskt.347  

Västbanken och Gaza är den största mottagaren av svenskt bidrag i regio-
nen. En stor del av biståndet till regionen går till humanitära insatser till följd 
av konflikter och naturkatastrofer. Idag erhåller Irak mycket av det humanitära 
stödet. Mena-regionen är ett prioriterat område och stödet från Sverige beräk-
nas att öka under de kommande åren. Idag har man bland annat tekniskt sam-
                                                 
344 Västbanken/Gaza, 9-månadersrapport juli 2002-mars2003, Sida, s. 14. 
345Landinfo, Asien, Menaregionen, ”Vad gör Sida i Mellanöstern och Nordafrika?”, 
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=3624&a= 24956, 2004-04-25 
346 Landinfo, Asien, Menaregionen ”Varför ger Sverige stöd till Mellanöstern och Nordafrika?”, 
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=3624&a=24700, 2004-04-25 
347 Landinfo, Asien, Menaregionen ”Varför ger Sverige stöd till Mellanöstern och Nordafrika?”, 
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=3624&a=24700, 2004-04-25 
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arbete med Egypten, Marocko, Libanon, Jordanien, Syrien och Tunisien då 
bland annat trafiksäkerhet och markplanering står på programmet. Sida har 
också gett krediter till bland annat Egypten och Marocko för investeringar i 
telesektorn. Sida planerar att öka kultursamarbetet med regionen inom dans, 
drama och musik.348

Utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika har hittills varit 
ganska begränsat, med några undantag. I och med Sveriges medlemskap i EU 
har förutsättningarna delvis ändrats och samarbetet kommer att öka successivt 
de närmaste åren, bland annat inom forskning och kultur.349 
 
 

5.4 Internationella organisationer 
Sida ger även budgetstöd till internationella organisationer som verkar för litte-
raturfrämjande och biblioteksutveckling. För IFLA/ALP är Sida den enskilt 
största givaren och de har även sitt huvudkontor i Sverige. Även IFLA/FAIFE 
får en stor del av sin finansiering från Sida. Sida stöder också internationella 
PEN:s arbete för yttrandefrihet och det skrivna ordet. 

 

IFLA/ALP 
IFLA grundades 1927 och är en oberoende internationell organisation vars 
syfte är att främja internationell förståelse, samarbete, diskussion, forskning 
och utveckling på alla områden inom biblioteksverksamheten. Organisationen 
drivs utan vinstintresse och styrs efter demokratiska principer. Såväl enskilda 
personer som bibliotek, biblioteksföreningar och andra typer av biblioteksank-
nytna organisationer kan bli medlemmar.350

IFLA:s arbete är uppbyggt på divisioner och grupper baserade på biblio-
tekstyp, på biblioteksaktiviteter, typ av material eller geografiskt område. De 
senaste tillskotten i organisationen är kärnprogrammen varav ALP, Advance-
ment of Librarianship är det ett av senaste.351

                                                 
348 Landinfo, Asien, Menaregionen, ”Vad gör Sida i Mellanöstern och Nordafrika?”,  
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=3624&a=24956, 2004-04-25 
349 Landinfo, Asien, Menaregionen ”Vad gör Sida i Mellanöstern och Nordafrika?”,  
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=3624&a=24956, 2004-04-25 
350 Persson, 2004, s. 17. 
351 Persson, 2004, s. 18 
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Syftet med ALP är att verka för IFLA:s mål i tredje världen då det gäller 
biblioteksprofessioner, biblioteksinstitutioner samt biblioteks- och informa-
tionstjänster. ALP spänner över alla IFLA:s verksamhetsområden. ALP har två 
huvudmålsättningar. För det första vill ALP fungera som en katalysator för 
aktiviteter som är av vikt för utvecklingsländerna men som genomförs av andra 
organ inom IFLA. För det andra ska ALP ha ansvar för de specialprogram, 
områden och aktiviteter som är knytena till organisationen. ALP:s programmål 
är att gynna utvecklingen och förbättrandet av bibliotek och informationsservi-
ce för att på så sätt främja internationella initiativ och systematiska framsteg 
mot självständighet i tredje världen.352

ALP vill identifiera de problem som hindrar utvecklingen av biblioteks- 
och informationsservice och försöka att utarbeta strategier för att lösa dessa 
problem. Nästa steg blir sedan att utveckla projekt och aktiviteter som stöder 
dessa strategier. ALP vill öka medvetenheten bland beslutsfattare och allmän-
het om bibliotekens och informationens roll i utvecklingsprocessen och på det 
sättet verka för en nationell planering. De verksamhetsområden som har priori-
terats under perioden 1992-1997 är:  

• Utbildning och undervisning 

• Att främja biblioteks- och informationstjänster till allmänheten, särskilt 
med uppmärksamhet på behoven på landsbygd och bland marginalise-
rade grupper 

• Att öka identifieringen och engagemanget hos bibliotek för program för 
ökad läs- och skrivkunnighet353 

Bland de aktiviteter som ALP har genomfört finns bokprojekt för barn och 
unga i Thailand och Laos, seminarier om informationsspridning till den afri-
kanska landsbygden samt möten för att utarbeta riktlinjer för utvecklandet av 
folkbiblioteken i Latinamerika.354

Sida har, åtminstone fram till 1997, varit den största givaren till ALP. Den 
viktigaste kulturella utvecklingskontexten som Sidas stöd till ALP ska ses ur 
enligt Sida, är att deras arbeta omfattas av Sidas målsättning att skapa och stöd-
ja läs- och skrivkunnighet samt att värna yttrandefrihet, utbildning och jämlik-

                                                 
352 Persson, 2004, s. 2, 23. 
353 Persson, 2004, s. 23ff. 
354 Kenny, Leo, The Advancement of Librarianship in the Third World (ALP). A Core Programme of the 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), SIDA Evaluation 97/13, s. 31. 
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het. Sida är nöjd med ALP:s aktiviteter och tycker att deras mål ligger väl i 
linje med Sidas egna. Dock anser Sida att ALP saknar en helhetsbild angående 
sitt arbete för läs- och skrivkunnighet samt yttrandefrihet.355  

Förutom av Sida finansieras ALP av bland annat av norska, danska och 
finska biståndsorganisationer samt UNESCO. Andra bidragsgivare är olika 
biblioteksorganisationer och enskilda bibliotek. IFLA/ALP har sitt huvudkon-
tor på Uppsala universitetsbibliotek. 

 

IFLA/FAIFE 
FAIFE som står för Free Acess to Information and Freedom of Expression och 
är liksom ALP ett kärnprogram inom IFLA. Målsättningen för verksamheten är 
att garantera att biblioteksanvändare världen över utan att hindras av olika sor-
ters gränser har möjlighet att söka, ta emot och vidarebefordra information och 
idéer genom alla medier. De betonar bibliotekens roll för att ge alla tillgång till 
fri information och FAIFE:s  målsättning härrör från artikel 19 i FN:s deklara-
tion om de mänskliga rättigheterna. Sida ger budgetstöd till FAIFE tillsammans 
med bland annat svensk biblioteksförening. 

FAIFE:s verksamhet går bland annat ut på att övervaka och ge ut rapporter 
om hur tillgången till fri information ser ut i olika länder. 2003 täckte rapporten 
86 länder. FAIFE är även aktivt då det gäller utformandet av nya policydoku-
ment från IFLA som exempelvis IFLA Internet Manifesto. FAIFE deltar också 
på IFLAS:s konferenser exempelvis genom det seminarium som de hade om 
informationssamhället efter den elfte september på konferensen i Berlin 2003 
FAIFE har även varit aktiv i förberedelserna till Unescos World Summit on the 
Information Society för att genom det framhålla bibliotekens viktiga roll i in-
formationssamhället. FAIFE skapar också nätverk och ger stöd tillbibliotek och 
dess anställda.356

 

Internationella PEN 
Sida stödjer internationella PEN vilket är en världsomspännande organisation 
för författare. PEN:s mål är att uppmuntra intellektuellt samarbete och förståel-
se bland författare världen över. Organisationen verkar för att främja litteratu-

                                                 
355 Persson, 2004, s. 30. 
356 IFLA Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression, Annual report 2003, 
http://www.ifla.org/faife/faife/ar2003.htm, 2004-05-09 
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rens roll i den globala kulturen. PEN är en icke-politisk organisation som har 
rådgörande status i FN. Organisationen arbetar mot politisk censur och arbetar 
för förföljda, trakasserade och fängslade författares rätt. PEN har idag 130 
centra i 91 länder och alla publicerade författare kan bli medlemmar.357 Två 
gånger per år ger PEN ut en lista över övergrepp mot författare.358  
 
 

5.5 Sammanfattning 

Sidas stöd ges till: 
ZBDC Zimbabwe Book Development Council 
BAWITA Tanzanian Book Development Council, CBP Children’s Book 
Project 
APNET 
International PEN- Centre of Outreach 
IFLA/ALP 
IFLA/FAIFE 
ZIBF, Zimbabwe International Book Fair 
EABDA, The East African Book Development Association 
KPC, Kurdish Publishing Center 
Diakonia- Barnlitteraturprojekt Västbanken/Gaza  
Bok- och Biblioteksmässan Göteborg  
Alexandriabiblioteket, Egypten 
ABC, African Book Collective  
Kungliga Biblioteket, Regionalt bibliotekssamarbete med Centralamerika  
 
 
 

 

Syftet med Sidas kulturbistånd 
Svenska biståndsprojekt ska enligt regeringsbeslut i huvudsak syfta till fattig-
domsbekämpning och demokratiuppbyggnad. En viktig del inom fattigdoms-

                                                 
357Internationella PEN, http://www.pensweden.org/Svenska_interPen.htm, 2004-04-18 
358Internationella PEN, http://www.pensweden.org/Svenska_caselist.htm, 2004-04-18 
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bekämpningen är kunskapsuppbyggnad. Att befolkningen i utvecklingsländer 
får ökad tillgång till biblioteksmaterial som böcker och tidningar är därför 
mycket betydelsefullt för att både motarbeta fattigdom för ländernas demokra-
tiska utveckling.  

Även för kulturbistånd är demokratimålet det viktigaste. Syftet med detta 
är att bidra till mottagarlandets strävan att tillvarata och att utveckla sitt kultur-
arv. De viktigaste målgrupperna när det gäller Sidas kultur och mediesamarbe-
te är barn och ungdomar, kvinnor, minoritetsgrupper, kulturutövare och journa-
lister. Biblioteksstödet motsvarar också målen för Sidas policy för internatio-
nellt kulturarbete genom att verka för fri information och regionalt samarbete.  

Genom läsning vill man uppmuntra till kritiskt tänkande och reflektion 
som ska ligga till grund för uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle.  Mål-
sättningen är att stödja utveckling av en läsande kultur och tillgång till infor-
mation. 

Verksamheterna har gått till: utbildning, förlagsstöd, uppmuntran till sam-
arbete mellan institutioner och länder, att tillgängliggöra och bevara kulturar-
vet, läsfrämjande verksamheter, beståndsutveckling, upprustning av bibliotek, 
experthjälp. 
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6. Diskussion 

Den kritik som riktats mot bok och biblioteksprojekt i tredje världen har foku-
serat på kulturbistånd som egenintresse från givarens sida. Att det i många fall 
inte skulle vara frågan om samarbete, så kallat partnerskap, utan en kulturöver-
föring. Man har också uppmärksammat att projekt styrts utifrån, vilket medfört 
att verksamheterna avslutats sedan budgetstödet upphört, samt att irrelevant 
material doneras. Angående språkproblematiken i tredje världen har den post-
koloniala kritiken belyst hur inhemska språk marginaliseras och att muntlig 
kultur ignoreras. 

Vidare kritiseras att projekt ofta utgår från en västerländsk informations-
struktur utan hänsyn till samhällets behov, informationssystem och kunskaps-
bas. Bibliotek behövs som är anpassade till det lokala samhällets verkliga mål-
grupper. Således kanske inte informationsbehovet alltid bäst kan tillgodoses 
genom formella institutioner som bibliotek.   

De största hindren för de i uppsatsen beskrivna ländernas bok och biblio-
teksutveckling är framförallt dåliga ekonomiska förutsättningar, politisk insta-
bilitet, utbredd analfabetism, svag kulturpolitik, avsaknad av läskultur, språkli-
ga barriärer, brist på koppling mellan muntliga och skriftliga traditioner, från-
varo av intresse från beslutsfattare, brist på utbildad och kompetent personal 
samt bristfälligt samarbete. Fattigdom och låg utbildningsnivå tillsammans 
med en hierarkisk samhällsstruktur medför små möjligheter för människor att 
påverka sin egen situation och utvecklingen. 

I vår undersökning har vi uppmärksammat såväl positiva som negativa 
aspekter av Sidas budgetstöd till utvecklingssamarbete med tredje världen ur 
ett postkolonialt och kulturimperialistiskt perspektiv. Nedan följer en kort dis-
kussion kring de behandlade projektområdena. 

Afrika 
Sidas arbete i Afrika är i många avseenden positivt då man är inriktad på att 
bevara och stärka den inhemska kulturen och de lokala språken. Sida försöker 
att motverka kulturimperialism i form av ett bortträngande eller övertagande av 
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den lokala kulturen. Bland annat inriktas projekten på att stimulera bokutgiv-
ning av inhemska författare på de lokala språken som är anpassade till läsarnas 
kultur och vardagsliv. Man har även arbetat för att stärka den afrikanska för-
lagsverksamheten i helhet, dels för att kunna täcka de inhemska behoven och 
dels för att få med Afrika som en aktör på den internationella bokmarknaden. 
Vi anser det positivt att Sida istället för att stödja import och översättningar av 
utländska böcker, som exempelvis görs i Palestina, i Afrika arbetar för att kny-
ta ihop läsfrämjande projekt med lokalt producerad litteratur. 

Idag finns det stora luckor i informationsförsörjningen inom Afrika, vilket 
naturligtvis är mycket negativt ur ett demokratiskt perspektiv. Att informa-
tionsservice blir åtkomlig för hela befolkningen är av central betydelse för de-
mokratiutvecklingen. När information blir tillgänglig för en större del av be-
folkningen skapar det också bättre ekonomiska förutsättningar då befolkningen 
blir mer produktiv. 

Angående hur den afrikanska biblioteks- och informationsförsörjningen 
ska utvecklas så bör länderna ges tid att hitta sina egna lösningar, att hitta egna 
svar kring problematiska förutsättningar som till mångt och mycket har koloni-
ala grunder. Den stora utmaningen är att rucka på de traditioner som finns, att i 
större utsträckning kombinera det muntliga bevarandet med nedskrivna källor. 
Endast på så sätt kan läskulturen främjas och den inhemska produktionen öka 
så mycket att utvecklingsländer såsom de afrikanska staterna i fortsättningen 
inte ska behöva vara så beroende av utländskt material som de är idag. 

I enlighet med Sturges och Neill, vilka anser att det i Afrika finns ett behov 
av reformering av den traditionella biblioteksservicen och bättre anpassning till 
det lokala samhällets verkliga målgrupper, så är inte Sidas stöd inriktat på ut-
veckling av en formell bibliotekssektor i västerländsk mening. Sidas samar-
betsprojekt består istället till största del av fria läsfrämjande verksamheter som 
till exempel lästält och ”workshops”. Det som kan ifrågasättas är varför projek-
ten anpassas så mycket till den lokala kulturen i just Afrika? Är det en skillnad 
på kulturöverföring i fråga om bistånd till Afrika i jämförelse med bistånd till 
Centralamerika? Behandlar man dessa regioner olika på grund av att samhället 
i Centralamerika ligger närmare det västerländska? 

 

Centralamerika 
Kungliga bibliotekets övergripande mål för samarbetet med Centralamerika är 
att utveckla biblioteken, tillhandahålla böcker, information och kultur till fol-
ket. Genom detta avser man bidra till demokratiutveckling och öka folkets 
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möjligheter till att delta i samhällsutvecklingen. Att KB idag betonar ett Cen-
tralamerikanskt ägande av projekten samt vikten av att diskutera fram projekt-
förslagen gemensamt med länderna visar att man medvetet tar avstånd från 
förmyndarskap och ensidig kulturöverföring. 
 

I början utarbetades KB:s biblioteksprojekt i Centralamerika mycket från svensk sida men 
idag betonas vikten av ett centralamerikanskt ägande av projekten… Från KB:s sida ser vi 
oss inte som experterna…vi känner oss mer som kollegor, samtalspartners. Det känns vik-
tigt att det inte är vi som gör ett projektförslag, utan att det verkligen är ett projekt vi dis-
kuterat fram gemensamt.359

 

Positivt är också att man fullt ut litar på den inhemska personal som bedriver 
projektverksamheten samt de lokala organisationer som man samarbetar med. 
Dessa lokala organisationer får budgetstöd till arbete som de själva anser vara 
viktigt. 

Man kan dock ifrågasätta varför Sida inte riktar något förlagsstöd till regi-
onen då man från KB framhållit det som ett stort problem att det inte finns till-
räckligt med böcker att läsa, i synnerhet barnböcker. Man köper istället in litte-
ratur från ”utlandet” vilken anses vara av god kvalitet. Kanske borde man i 
högre utsträckning förespråka vikten av en inhemskt producerad litteratur som 
bättre kan avspegla regionens samhälle och kultur.  

En begränsning i samarbetet är också att initiativ och idéer från de central-
amerikanska länderna alltid måste passa in i Sidas policy för utvecklingsarbete 
för att kunna genomföras. Sverige genom Sida verkar på så sätt i en slags för-
myndarroll för hela samarbetsprojektet.  

Mena-regionen 
I såväl Palestina som i Egypten arbetar Sida med att stödja arabiskan som språk 
och i regionen som helhet ligger fokus på svaga grupper som barn, särskilt 
flickor, och minoritetsgrupper som kurderna. Sida arbetar där för att stödja 
kurdernas identitet och rätt att uttrycka sig.  Således kan Sida sägas verka mot 
förtryck och för de kulturella identiteternas bevarande i hela Mena-regionen. 

Grundidéen, när det gäller Diakonias projekt, är att ge barnen ett bättre 
grepp om sitt språk samt att ge mentalt stöd i den pressade situation som bar-
nen befinner sig i under ockupationen av Israel. Det som i vår mening kan ses 
                                                 
359 Intervju Britt-Marie Pelling, KB, 04-03-31 
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som tveksamt är översättningen och spridningen av svenska barnböcker i Pa-
lestina och vi är kritiska mot det faktum att ”det svenska” används som en mall 
och förebild för såväl hur barnböcker ska utformas som hur barn bör uppfost-
ras. Bara för att Pippi anses vara bra för svenska barn behöver det automatiskt 
inte vara så för palestinska. Vidare går det att ifrågasätta varför en svensk ex-
pert som inte behärskar arabiska genomför undervisning i barnlitteratur när det 
finns många välutbildade palestinier. Det kan jämföras med Centralamerika där 
projekten bedrivs av personal från länderna själva samt från Colombia och där 
svensk personal inte anses vara det bästa alternativet. Inte heller satsas det på 
den inhemska bokutgivningen i någon stor skala, kanske kunde den afrikanska 
modellen med lokalproducerade böcker för barn fungera även i Palestina. Pa-
lestinierna måste få hitta sin egen Astrid Lindgren, en palestinsk Pippi så små-
ningom? 

Såväl Ulla Lundqvist som Åke Löfgren är medvetna om att Palestinapro-
jektet kan uppfattas som någon form av kulturimperialism och är därför noga 
med att påpeka det positiva mottagande som projektet har fått bland palestinier.  

Alexandriaprojektet består till största del av experthjälp från Sverige, till 
exempel i form av vidareutbildning av bibliotekspersonal och planering av 
bibliotekets verksamhet. I projektformuleringen påpekas att samarbetet ska ge 
båda parter ömsesidigt utbyte men vi ifrågasätter om detta kommer att fungera 
i praktiken då det verkar röra sig om ganska ensidig experthjälp.  

 

Partnerskap och läsfrämjande 
Ett problem inom all biståndsverksamhet då man talar om bilateralt stöd i form 
av samarbete och partnerskap, är att biståndsgivaren tar rollen som expert. Det-
ta maktförhållande gäller även inom kulturbiståndet. Västerlandet har lämnat 
sina kolonier i fysisk mening men har ändå behållit ett stort inflytande över 
dem, inte enbart politiskt och ekonomiskt, även i kulturell mening finns en 
tendens att tredje världens länder inte ses som jämlika västerlandet. I vår un-
dersökning har vi stött på detta framförallt i attityden gentemot centralameri-
kanska och i synnerhet palestinska barnböcker.  

Liksom Said tar upp ett exempel på att tredje världens kulturer ses som un-
derlägsna genom ett uttalande angående ”vem som var zuluernas Tolstoj?” så 
ignoreras till stor del den inhemska kulturens potential. Det anses även att mo-
ralen som finns i böckerna är fel och att den moral som svenska barnböcker 
avspeglar är bättre. Som svensk är det lätt att hålla med om detta men det vi 
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främst kritiserar är att den egna förförståelsen från biståndsgivarens och pro-
jektansvarigas håll inte diskuteras mer i samband med projekten.  

Enligt Eriksson Baaz bygger den svenska identiteten i biståndssamman-
hang på att vi anser oss vara lite ”bättre” på grund av att vi inte har något impe-
rialistiskt förflutet i samma mening som till exempel Storbritannien. Hon anser 
att arvet efter kolonialismen återskapas i biståndet genom att det som hon kal-
lar det ”koloniala biblioteket”, med vilket avses vår förförståelse, samverkar 
med ekonomiska strukturer och ett ojämlikt maktförhållande. Det är således 
viktigt som biståndsgivare att vara medveten om varifrån ens tankar och idéer 
kommer.   

Vidare går det att diskutera om det är frågan om negativ och ensidig kul-
turöverföring att försöka skapa en läskultur i tredje världen, eller om det är en 
förutsättning för utveckling. I områden som präglas av fattigdom går naturligt-
vis de primära behoven för överlevnad före behov av specifik information. 
Detta är ett viktigt faktum men betyder dock inte att man ska ignorera fattiga 
människors behov av information.  

Genom att öka människors tillgång till kunskap och information är syftet 
som vi har förstått det att bibliotekssamarbetet ska motverka fattigdom samt 
stärka demokratin genom att öka allmänhetens deltagande i den politiska ut-
vecklingen. Sedan kan man ifrågasätta behovet av nöjesläsning. Faktaläsning 
för utbildning finns redan i utvecklingsländerna och kanske får man där sitt 
behov av fiktion tillfredsställt på annat sätt, till exempel genom muntliga berät-
telser. Har även detta sitt ursprung i en svensk uppfattning av läsningens bety-
delse för barn och unga? 

På grund av västerlandets globala kulturella dominans har en bokkultur 
spridits över hela världen och har fått sätta normen för kultur, kunskap och 
utbildning. Läsning och tillgång till information är idag en förutsättning för 
utveckling. Viktigt är dock att information tillförs alla i samhället, speciellt 
historiskt exkluderade grupper. Om detta ska förverkligas måste dock resurser 
sättas in i utbildningen för att sprida en verklig läsförståelse och ett kritiskt 
tänkande. Utan detta som grund kan inte information komma alla i samhället 
till del. 

Information har i dagens samhälle blivit en värdefull tillgång. Så värdefull 
att de länder som inte själva kan generera och utveckla information riskerar att 
komma efter vad gäller vetenskap och ekonomisk utveckling, samt riskerar att 
bli beroende av andra länder. Hur denna jämlikhet ska uppnås är dock ingen 
enkel fråga. Kan informationskompetens se olika ut i olika regioner eller finns 
det bara en väg att gå? 
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Avslutningsvis vill vi poängtera att det är viktigt att initiativen kommer 
från länderna själva och inte pådyvlas utifrån, även om det sker i all välmening. 
Det är inte heller något egentligt fel med den västerländska kulturen, problemet 
är bara om den utarmar andra kulturformer.   
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera Sidafinansierade biståndsprojekt 
inom information och bibliotekssektorn samt att undersöka hur projektverk-
samheterna fungerar och tankarna bakom Sidas kulturbistånd. Fokus ligger på 
program som rör läsfrämjande i form av mer praktisk projektverksamhet och vi 
har därför gått in djupare på vissa verksamheter i Tanzania, Zimbabwe, Cen-
tralamerika och Palestina. 

 Begreppen kulturimperialism och postkolonialism har använts för att på så 
sätt belysa det svenska kulturbiståndet utifrån ett större sammanhang. Debatten 
har förts kring kulturbistånd som förmynderi, där givaren bestämmer vad mot-
tagaren ska ha och där man inte tar tillräcklig hänsyn till de kultur- och sam-
hällsförhållanden som råder. 

I undersökningen har framkommit att Sidas stöd framförallt riktas till läs-
främjande verksamheter, bibliotek, utbildning, förlagsstöd och uppmuntran till 
samarbete mellan institutioner och länder. Man har även arbetat med att till-
gängliggöra och bevara kulturarvet.  Slutligen är experthjälp i olika former 
vanligt förekommande inom projekten. Projekten verkar under komplicerade 
förhållanden och knappa resurser. Ofta är fattigdom och låg utbildningsnivå 
tillsammans med en hierarkisk samhällstruktur hinder för utvecklingen av län-
dernas bok och biblioteksutveckling. 

Vi har uppmärksammat såväl positiva som negativa aspekter av Sidas bud-
getstöd till utvecklingssamarbete med tredje världen. För Sidas kulturbistånd är 
demokratimålet det viktigaste och motivet är att stärka identiteten hos histo-
riskt exkluderade grupper. Genom läsning vill man uppmuntra till kritiskt tän-
kande och reflektion som ska ligga till grund för uppbyggnaden av ett demo-
kratiskt samhälle.  Målsättningen är att stödja utveckling av en läsande kultur 
och tillgång till information. Positivt är framförallt att Sidas arbete inriktar sig 
på att värna den lokala kulturen och språken. Vidare har diskuterats om det är 
en negativ och ensidig kulturöverföring att försöka skapa en läskultur i tredje 
världen, eller ifall det är en förutsättning för utveckling. 
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