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Titel:
En studie av IFLA/ALP:s utvecklingsarbete i tredje världen.
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Av: Anna Persson
Handledare: Anders Frenander
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Abstract:
The purpose of IFLA:s Core Programme ALP (Advancement of Librarianship in the third
world) is to further the objectives of the library profession, library institutions and library and
informationservices in the less developed countries in the third world. This essay deals with
how and with what purpose IFLA/ALP managing developing work in the third world. What
roles do they consider that the public library could play for development of the society? The
essay also deal with purposes that have resulted in the close cooperation between IFLA/ALP
and other organizations.till comparing their work with SIDA and UNESCO. Finaly I try to
connect this work with a development theory and a global context.

Nyckelord:
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Förkortningar

ALP - Advancement of Librarianship in the Third World Programme
DAC – Development Assistance Committee. OECD:s kommitté för hjälp åt FN-länder.
FAIFE – Free Access to Information and Freedom of Expression
IFLA - The International Federation of Library Associations and Institutions
NGO – Non Governmental Organisation; i uppsatsen används den svenska beteckningen icke-
statliga organisationer
SIDA –  Swedish International Development Authority
UNESCO - United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
UNDP – United Nations Development Programme. Ansvarar för att FN:s bistånd samordnas
med givarländerna.
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1. Inledning

Jag har länge haft intresse av utvecklingsarbetet i tredje världen och tyckte att det var ett ut-
märkt tillfälle att skaffa mig mer kunskap om detta i samband med uppsatsskrivandet. Att det
var ett så outforskat ämne inom biblioteksvetenskapen visste jag inte då. Jag insåg efter en tid
att jag var tvungen att välja en bredare frågeställning än den jag ursprungligen tänkt mig,
nämligen om utvecklingsarbetet i muslimska länder. Jag tog därför beslutet att istället försöka
utreda några grundläggande frågor som rör utvecklingsarbetet av biblioteksverksamheten i
tredje världen.

IFLA: s kärnprogram för utvecklingsarbete i tredje värden, Advancement of Librarianship in
the Third World Programme (ALP), började sin verksamhet på allvar 1992. Det är detta ar-
bete som min magisteruppsats kommer att handla om. Valet av detta ämne gjorde jag efter att
ha uteslutit några andra alternativ. Det gemensamma temat för mina alternativ var att jag ville
få en bild av i vilken utsträckning IFLA:s arbete gynnade länder som inte brukar betraktas
som västerländska. Eftersom detta är ett ämne som inte utretts i någon större utsträckning, har
jag valt att behandla IFLA/ALP:s arbete utifrån några grundläggande frågeställningar, som ni
kan läsa under rubriken syfte och frågeställningar.

Det har tagit lång tid att färdigställa uppsatsen och arbetet har inte varit speciellt enkelt. Detta
har med all säkerhet berott på att ämnet som behandlas i sig innehåller flera ämnesområden
och svåra frågor av utvecklingspolitiska och utvecklingsteoretiska karaktär.

1.2 Definitioner

Begrepp som u-land, utvecklingsland och tredje världen är och har varit under diskussion.
Skiftande uttryck har används genom tiderna och inget uttryck är helt neutralt eller fullt ut
accepterat av alla. Ett begrepp som har används, men som nu sällan gör det, är begreppet un-
derutvecklade länder. Detta ansågs efter en tid ge länderna som avsågs en ofördelaktig klang
och istället började man använda det mer positiva begreppet utvecklingsland. U-land är en
kortform för både utvecklingsland och underutvecklat land. Är man intresserad av den tekno-
logiska utvecklingen, finns liknande benämningsproblem för olika grupper av länder och det
används då begrepp som pre-industriellt land, industrialiserat eller förindustriellt land. Även
för de länder som inte vanligtvis räknas till denna grupp, uppstår komplikationer då dessa
skall benämnas. Industrialiserade delar av världen brukar till exempel benämnas som väster-
ländska, även om andra länder inom samma område avses vara utvecklingsland. Västerländskt
brukar också identifieras som samma grupp av länder.1

I uppsatsen kommer jag begränsa mig till att använda två begrepp för de länder som utveck-
lingsarbetet berör: tredje världen och utvecklingsland. Dessa begrepp används i litteraturen
som har legat till grund för min uppsats och de använd där ofta utan närmare definition eller
förklaring. Andra benämningar förekommer också i använd litteratur, men dessa begrepp har
                                                          
1 Briquet de Lemos, Antonio, A Portrait of librarianship…, s.3
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jag valt att inte använda. Undantagen är citat eller liknande. I övrigt har jag försökt undvika
att använda mig av flera begrepp för samma företeelse och på så sätt försvåra läsningen.

Tredje världen är en beteckning som uppstod på 1950-talet. Den första världen var den väs-
terländska ’demokratiska’, den andra världen var den ’kommunistiska’ och den tredje värden
var varken - eller. Till en början avsågs med den tredje världen de länder som stod utanför
maktblocken och som var neutrala (t ex Sverige). Denna politiska ideologiska klassifikation
fick så småningom en mer ekonomisk innebörd. Tredje världen kom då att beteckna de länder
som höll på att utvecklas till att bli medlemmar i första eller andra världen. Den nutida bety-
delsen innebär att de man avser med tredje världen är de som utvecklas ekonomiskt i största
allmänhet. Utvecklingsland har sedan 1940-talet används om en grupp länder  i Afrika, Asien
och Latinamerika som varit föremål för humanitära och/eller strategiska hjälpinsatser i syfte
att skynda på utvecklingen och på så sätt minska klyftorna mellan rika och fattiga.

FN kategoriserar länder i tre grupper: utvecklade länder, utvecklingsländer och de minst ut-
vecklade länderna. Vilka räknas då till tredje värden och utvecklingsländerna? Det finns flera
sätt att bedöma vilka länder som är utvecklingsländer. FN väger till exempel samman in-
komst, livslängd, spädbarnsdödlighet och utbildning till ett mått på utveckling. Enligt detta
hör cirka 45 länder till gruppen Minst utvecklade Länder (MUL). Världsbanken delar in värl-
dens länder efter årlig bruttonationalinkomst (BNI) per invånare. Länder med en BNI/inv.
under en viss medelinkomst räknas till gruppen låginkomstländer. Gruppen innefattar MUL-
länderna och ytterligare cirka 15 länder.2

Demokratibegreppet är föremål för omfattande forskning och diskussion. Bokstavligen bety-
der ordet demokrati folkmakt eller folkstyre. Om själva ordets betydelse råder det enighet,
däremot är åsikterna olika om hur man skall definiera det styrande folket och om vilka förut-
sättningar som måste uppfyllas för att folket skall kunna förverkliga sin rätt att styra.3 Hitler
beskrev sitt styre som ”en äkta demokrati” och Mussolini fastslog att fascismen var en
”organiserad, centraliserad och auktoritär demokrati”. Detta visar att människor utvecklar sin
egen tolkning av ordet. MacIver hävdade att demokrati inte är ett sätt att styra, utan primärt är
ett sätt att bestämma vem/vilka som skall styra och när detta styre upphör. Andra har hävdat
att demokrati innebär att folket har möjlighet att acceptera eller vägra låta de sittande att styra
dem.4

Den minimalistiska definitionen av demokrati omfattar, enligt Camilla Boussard, följande:
regelbundna, fria, rättvisa och konkurrerande val av politiska beslutsfattare, medborgarnas
deltagande är garanterad genom rösträtt för alla vuxna medborgare, samt politiska rättigheter
och civila friheter.5 Ovanstående definition kan användas som riktlinje för vad som minst
krävs för att ett land skall kunna kallas demokratiskt.

                                                          
2 Sida,  www.sida.se/Sida/articles/1300-1399/1320/svar04.html
33 Nationalencyklopedien, band 4, s. 496
4 Arat, Zehran F., Democracy and human rights in developing countries, s. 17 f.
5 Boussard, Camilla, Civilsamhälle och demokratisering , s. 157
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1.3 Bibliotekens roll i ett lands utveckling

IFLA skriver mycket om att och varför bibliotek är en viktig del i ett lands utveckling. Det
påpekas att tillgången till vetenskaplig information är viktigt för teknisk och ekonomisk ut-
veckling. Information har blivit en så värdefull tillgång att det som blivit avgörande i en mo-
dern nation, är dess kapacitet att kunna generera och utveckla information. Länder som inte
utvecklar denna kapacitet inom den närmaste framtiden kommer att komma efter inom kultur,
vetenskap och ekonomisk utveckling och kommer dessutom bli hänvisade till beroende av
andra. Dessa länder kommer inte heller vara delaktiga i den globala produktionen av informa-
tion.

För att kunna nås måste information behandlas, vilket innebär samlas, beskrivas, sparas och
göras sökbar. Denna process är ett ansvar för bibliotekarier och informationscenter, enligt
IFLA. IFLA anser att bibliotek är ett nödvändigt instrument i utvecklingsprocessen och detta
på bland annat följande sätt; Bibliotek kan förse nyligen läskunniga med material. Bibliotek
kan skapa länkar mellan skriftlig och muntlig tradition genom att erbjuda annat material än
det skrivna. Bibliotek kan erbjuda nödvändig information till invånare så att de har möjlighet
att delta i den demokratiska processen. Bibliotek ger tillgång till och är en garanti för en fri
värld.6

De styrande i utvecklingsländerna har oftast stort intresse av att utbilda landets medborgare.
De anser att detta är en nyckelfaktor för att göra det möjligt att kunna utvecklas ekonomiskt i
förhållande till den övriga världen. Vuxnas möjlighet till vidareutbildning anses alltmer vara
en väsentlig faktor i skapandet av en ny social dynamik för att utveckla människors potential
att kunna svara på den ekonomiska, sociala och teknologiska utvecklingen och förändringen i
den samtida världen. Behovet av ekonomisk, social, individuell och samhällelig utveckling
genom att sörja för utbildning i utvecklingsländerna är sådant att det kommer att ha en ökad
påverkan på resten av världen om det inte sker någon förändring, enligt Astburg. Han hänvi-
sar också till Roy Megarry, som hävdar att utveckling i stort handlar om människans utveck-
ling och att den börjar med utbildning, kunskap, läs och skrivkunnighet, informationsöverfö-
ring ”A litterate informated society is a prerequisite for development to take place”.7

1.3.1 Bibliotek och demokrati

Frågan om bibliotekens roll i samhället och tillgången till information är en fråga som nu
kommer diskuteras. Den inställning som här presenteras är sprungen ur ett amerikanskt per-
spektiv och idealen är det amerikanska Public Library systemets. Anledningen till att jag har
funnit de tankar som presenteras här intressanta för uppsatsen i övrigt är att de väcker frågan
om utvecklandet av bibliotek i tredje världen automatiskt genererar ett mer demokratiskt sam-

                                                          
6 Bergdahl, Birgitta, IFLA:s Programme Advancement of Librarianship in the Third World (ALP) : a proposal
for the futur, s.9
7 Astburg, Raymond, Steling-Folker, Jenninfer, The American public library and the constitutional rigtht to
freedom of expression, s. 13 ff
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hälle, som t ex. Birgitta Bergdahl ansåg, eller om detta är en alltför optimistisk och naiv för-
hoppning.

Bibliotekens försörjning av tillgång till böcker, idéer och information betyder något helt annat
i ett öppet, demokratiskt politiskt system, än i ett slutet, totalitärt system. Arthur Hafner, som
är en amerikansk bibliotekarie och forskare, ställer därför frågan om tillgänglighet i sig inne-
bär att alla typer av böcker, idéer och information är tillgängliga för bibliotekens användare. I
ett demokratiskt samhälle menar han att denna fråga skulle besvaras jakande. I ett samhälle
med större kontroll från de styrande, är däremot tillgången till vissa typer av böcker och in-
formation mer strikt reglerat. Han menar att det enbart är vår demokratiska kontext som får
oss att anta att termen tillgång (access), indikerar en mer generell tillämpning. I själva verket
kan ett biblioteks syfte enbart förstås utifrån det samhälle som har skapat det. Vilket syfte som
ett bibliotek finns för kan enbart förstås utifrån den samhälleliga kontexten och vad som beva-
ras, lyfts fram och uppmuntras i det samhället. Hafner anser därför att bibliotek är värdelad-
dade verksamheter. De reflekterar sitt samhälles värderingar och ideal och bidrar till att beva-
ra dem.

Tillgång till bibliotek leder som Hafner påpekar ovan, därför inte automatiskt till fri tillgång
till information. Förekomsten av censur av information och kontroll för politiska syften, har
förekommit och förekommer ännu. I syfte att kontrollera personlig och politisk frihet hos
medborgarna, försöker dagens totalitära regeringar att styra tillgången till information. Media
kontrolleras och manipuleras och censureras som ett propagandaverktyg för totalitära regimer.
Bibliotek kan vara öppet för alla medborgare, men typen av information som finns tillgänglig
är reglerad då det gäller vad som anses vara acceptabelt respektive oacceptabel kunskap och
vilken typ av kunskap som är nödvändig för att man skall bli ”en god medborgare”. Fri till-
gång till kunskap och idéer får politiska och ekonomiska konsekvenser för totalitära politiska
system, som centraliserar beslutsfattandet till ett fåtal personer. Egna åsikter förhindrar de vid
makten från att manipulera befolkningen till att göra och tycka som de själva. En kinesisk
kejsare lär ha sagt att ”när folk blir för kloka blir de värdelösa”.8

Att det var just de anglosaxiska demokratierna som först öppnade dörren till kunskap för alla
medborgare och tillgången till alla idéer, är enligt Hafner inget sammanträffande. Folkbiblio-
teken var en produkt och ett uttryck för de politiska och sociala ideal som utvecklats i dessa
länder. Kärnan i dessa ideal är företrädesvis individens relation till samhället och de styrande.
För att gardera sig mot en odemokratisk utveckling av samhället, måste individer ha friheten
att söka och få den kunskap och information de kräver och denna kunskap och information
måste vara tillgänglig för dem. Enbart genom att utveckla varje individs kunskap och potenti-
al, kommer ett stabilt demokratiskt styrelseskick vara möjligt. För att försäkra individens ut-
vecklingsmöjligheter, måste någon sörja för att kunskap lagras och görs tillgänglig. De anglo-
saxiska demokratierna valde folkbiblioteken som skulle fylla funktionen att samla kunskap
och idéer och garantera fri och lika tillgång till detta för alla medborgare.9

I kärnan av teorier om demokrati är det viktigaste relationen mellan individen och regeringen.
Teorier om demokrati anser att för att bevara ett stabilt, demokratiskt styrelseskick, bör indi-
vider få största möjliga grad av frihet som är förenligt med ordning, samt att mänskliga rättig-
heter måste gälla alla människor. Resultatet blir att individer gör bra val då det gäller de

                                                          
8 Hafner, W.A, Steling-Folke, J., Democratic Ideals and the American Public Library,  s.10 f
9 ibid, s.18
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styrande och då det gäller deras egna personliga utveckling. Det antas att individer som gör
kloka personliga beslut, skapar ett bättre samhälle i stort.10

1.3.2. Hinder för biblioteksutveckling

Trots att det enligt IFLA (se 1.3) hävdades att de styrande oftast har ett stort intresse av att
utbilda landets medborgare, tycks detta intresse inte sammanfalla med intresset av att utveckla
biblioteksverksamhet. I kommentarer till 1994 års Folkbiblioteksmanifest konstateras det att
biblioteksvärlden brottas med samma problem världen över. Ett av dessa problem är tenden-
sen att de styrande tycks betrakta folkbibliotek som en fråga av mindre betydelse för samhäl-
lets utveckling. Denna slutsats grundas bland annat på att bibliotekens anslag konsekvent har
minskat och därmed stödet till folkbibliotekens utveckling. Detta är kopplat till ytterligare ett
problem som gäller det faktum att biblioteksverksamheten 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.11

IFLA har gjort en kort analys av vad som utgör hinder för utvecklandet av bibliotek och kon-
staterar att det finns många hinder att forcera mot målet att etablera en nationell infrastruktur
för bibliotek och informationsservice. Ett av dessa hinder är den ekonomiska situationen. In-
komsten per capita är idag lägre än för tio år sedan och klyftan mellan olika nationer har vux-
it. Det finns också faktorer av kulturell, politisk, administrativ, teknisk och utbildningsmässig
karaktär. Man kan illustrera situationen i ett land för att identifiera vilka huvudsakliga faktorer
som hindrar den nationella informationsutvecklingen och gruppera dessa. Detta har gjorts i
exemplet nedan. Dessa faktorer visar vilka problem som kan känneteckna ett utvecklingsland.
Beskrivningen är inte på något sätt fullkomlig och många fenomen finns även i industrialise-
rade länder. Alla faktorer är ej representativa för alla länder i tredje världen, dock är många av
dem ofta representativa samtidigt.12

Situationen i ett land kan illustreras som exemplet nedan, som gäller Senegal. Där de huvud-
sakliga problemen i nationens informationsförsörjningspolitik har identifierats av biblioteka-
rier verksamma i landet, som följande:
• av kulturell natur: brist på koppling mellan skriven och muntliga traditioner; en låg nivå

på läs och skrivkunnighet och utbildning; språkliga barriärer
• av politisk natur: information bedöms inte som en sektor som är viktig för utveckling;

frånvaro av intresse från beslutsfattare
• av administrativ natur: brist på samarbete; lagar tillämpas inte; långsam administration;

diffusa och överlappande ansvarsområden
• av ekonomisk natur: budgetrestriktioner förstör funktionen av servicen och investeringar-

na i förutsättningarna och utrustningen
• av professionell natur: brist på kraft hos de anställda; brist i relationen till användarna;

ointresse för möjligheterna i sin professionella uppgift.13

                                                          
10 ibid, s.13
11 IFLANET, Unescos PLM, Http://www.ifla.org/IV/ifla60/60-nieh.htm
12 Bergdahl, Birgitta, a.a., s.9 f.
13 ibid., s. 10
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1.4 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och med vilka syften biblioteksutveckling bedrivs i
tredje världen. Jag har valt att främst koncentrera mig på det utvecklingsarbete som IFLA
bedriver genom ALP. Eftersom IFLA:s arbete bedrivs i en större kontext, kommer deras ar-
bete att sättas i relation till andra organisationer som stödjer deras arbete. För att komma fram
till vad som kännetecknar IFLA/ALP:s arbete och för att försöka få en djupare förståelse för
varför arbetet bedrivs på det sätt det gör, har jag valt att koncentrera mig på följande fråge-
ställningar:

• Med vilka metoder bedrivs utvecklingsarbetet och hur motsvarar dessa programmålen för
perioden?

• Vilka bakomliggande idéer och syften finns med arbetet?
• Vilka gemensamma mål och metoder ligger till grund för stöd från andra organisationer

till ALP:s arbete?

Under arbetets gång har jag tangerat frågor av utvecklingspolitisk karaktär. Detta har gjort att
jag stött på nya frågor under arbetes gång rörande IFLA:s roll i ett större utvecklingspolitiskt
sammanhang. Detta har gjort att jag i en avslutande reflektion berör frågor som ligger utanför
de ovan angivna.

1.5 Avgränsningar

Förutom IFLA, finns det också andra biblioteksorganisationer som arbetar med utvecklings-
frågor som på olika sätt berör utvecklingsländer. Jag har valt att begränsa mig till det arbete
som bedrivs av IFLA genom programmet ALP. Jag har också begränsat mig till två organisa-
tioner som stödjer deras arbete – Sida och UNESCO. Begränsningen har gjorts för att arbetet
skall rymmas inom ramen för en magisteruppsats. Valet av organisationer är gjord med tan-
ken att organisationer med Sidas och UNESCO ställning och representation, kan representera
ett lands respektive ett världssamfunds inställning till utvecklingsarbete och bibliotekens roll i
detta arbete. Valet av IFLA gjordes utifrån dess internationella karaktär och att det är en obe-
roende organisation. IFLA har också ett omfattande samarbete med andra organisationer med
liknande målsättning. IFLA har dessutom högsta rådgivande status till UNESCO. Redan i
inledningsskedet av arbetet med uppsatsen framkom det att UNESCO står bakom och stödjer
många av ALP:s projekt. Sida är en stor bidragsgivare till ALP:s verksamhet.

Det finns många aspekter av utvecklingsarbete i tredje världen. Uppsatsen kommer inte be-
handla utvecklingsarbetets vara eller icke vara. Jag är medveten om att uppsatsen kan uppfat-
tas som okritisk till utvecklingsarbete som företeelse i sig. Min uppsats tar upp några av de
gemensamma målsättningar utvecklingsarbetet av biblioteksverksamhet har, som en del av
utvecklingsarbete som helhet. Jag berör inte alla de frågor IFLA arbetar med som direkt och
indirekt berör utvecklingsfrågor i tredje världen, utan jag har valt att lägga fokus på det arbete
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som bedrivs inom ALP. Mitt arbete koncentreras dessutom till de frågor som anges i beskriv-
ningen av frågeställningen.

Den period i IFLA/ALP:s arbete som behandlas i uppsatsen är 1992-1997. Att det begränsas
till just denna period beror på att programmet ALP startade på allvar först 1992 och att pro-
grammet 1998 inledde verksamhetsprogrammet för en ny femårsperiod, som fortfarande på-
gick under mitt arbete med uppsatsen.

Uppsatsen kommer inte att ta upp vilken konkret effekt utvecklingsarbetet fått i de länder det
bedrivs. Detta beror främst på att effekterna av arbetet är svåra att utvärdera och på att arbetet
bedrivs långsiktigt. Programmet för den första verksamhetsperioden startade, som jag angav
tidigare, 1992 och effekterna av detta har ännu inte utvärderats. Däremot behandlas vilka ef-
fekter utvecklingsarbetet är tänkt att ha långsiktigt.

1.6 Teori och metod

Det material som har legat till grund för min undersökning är de projektrapporter som
IFLA/ALP givit ut efter seminarier och workshops. Genom att granska och analysera dessa
texter har jag försökt urskilja återkommande idéer och metoder i det utvecklingsarbetet som
bedrivs.

Enligt Holme/Solvang kan vi skilja mellan två huvudsakliga former för textanalys, nämligen
helhetsanalys och delanalys. Den form som berör detta arbete är helhetsanalys. Helhetsanalys
innebär att vi ser till helheten i den insamlade informationen. Intervjuer, till exempel, får en
mening först när de sätts in i det sammanhang de gjordes. Vi väljer ut vissa termer och pro-
blemområden som vi sedan arbetar med, andra aspekter berörs inte. Denna analysmetod kan
enligt Holme/Solvang delas in i tre faser. Den första fasen innebär ett val av tema eller pro-
blemområde. Ofta är det så att vi vid genomläsningen av materialet av olika anledningar fast-
nar för vissa teman eller problemområden. Vissa teman kan till exempel återkomma oftare än
andra eller så kan det finnas till synes motsägande påståenden. Utifrån detta skall vi sedan
formulera de frågeställningar vi vill arbeta med. Detta leder över till den tredje fasen av ana-
lys, en systematisk analys av intervjuer eller material utifrån de frågor jag ställt upp. Jag går
tillbaka till materialet och analyserar de delar som är relevanta för de problemområden jag vill
titta närmare på.14 I mitt arbete har jag formulerat de frågeställningar jag arbetat med innan
jag börjat läsa och studera projektrapporterna. Jag har därefter, som det beskrivits ovan, sökt
efter återkommande arbetsmetoder och punkter som varit relevanta och av intresse för de frå-
geställningar som jag haft för avsikt att besvara. Textanalysen görs utifrån ett idéanalytiskt
perspektiv. Hur arbete har gått till återkommer jag till längre fram.

Idé och ideologianalyser görs inom flera akademiska ämnen, de är mångvetenskapliga och
finns flera olika inriktningar. En första inriktning utgår från att vilja analysera förekomsten av
idéer i allmänhet, i debatter eller på något sakområde. Till exempel vika idéer som varit fram-
trädande i en debatt om en viss fråga under en viss tid. En andra inriktning utgår i större ut-
sträckning från en grupp eller ett aktörsperspektiv, exempelvis ett partis ideologiska utveck-
ling. En tredje inriktning kännetecknas av att man söker efter logiken i en politisk ideologisk
argumentation. Det som undersöks kan då vara huvudbegreppen i argumentationen och vilken
                                                          
14 Holme/Solvang, Forskningsmetodik, s. 141 f.
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betydelse dessa begrepp ges. För den innehållsliga idéanalysen är det övergripande målet att
presentera maximal klarhet då det gäller vad som sägs i en debatt. En fjärde inriktning kan
kallas funktionell idéanalys. Denna form av analys kan exempelvis vara inriktad på idéers
effekter eller ursprung. En form av effektinriktad funktionell analys har sociologisk orienter-
ing och intresserar sig för hur idéer påverkar den sociala tillvaron, som till exempel vilka idé-
er som gynnar sammanhållningen på en arbetsplats.15

Termen idéanalys förekommer framförallt inom statsvetenskap, historia och idéhistoria. Ide-
ologianalys förekommer som ett uttryck på ett bredare fält. Idé- och ideologianalys kan
genomföras utifrån vitt skilda samhällsteoretiska utgångspunkter. Någon given utvecklad mall
för hur dessa analyser skall genomföras finns inte. Forskare har därmed stor frihet att utveckla
egna analysintrument som passar det övergripande syftet. Forskningsfrågan avgör vilket
verktyg som är lämpligt.16

Lennart Olausson skriver att idéanalysens viktigaste uppgift är det som Ricoeur omnämner
som ”friläggandet av textens struktur”. Detta kan också utvecklas som att uppgiften är att fast-
ställa de grundläggande formerna i en text. När idéhistoriker talar om idéer avser de i regel de
produkter av mänsklig tankeverksamhet som avsatts i första hand i texter. Det är inte vardag-
ligt tänkande som står i centrum för intresset utan mer texter som är mer komplexa. Efter
Platon har begreppet dock mer fått en anknytning till kunskapsteoretiska frågor. Att analysera
betyder sönderdela. Att dela sönder en text innebär i sin tur att man bryter ner den och försö-
ker nå fram till dess grundstruktur. Utifrån denna kan man sedan gå vidare och bygga upp en
möjlig tolkning eller mening hos texten och hitta de bärande elementen i texten. Idéanalys är
att finna de grundläggande formerna i en text. Det finns många olika sätt att utföra detta ar-
bete på och de idéer man finner är alltid underordnade det som utgör själva syftet med läs-
ningen av texten. När man gör en idéanalys av en text får man först bestämma sig för om man
i första hand skall se till textens uppbyggnad för att bli klar över dess struktur. Man försöker
komma fram till vilka de bärande idéerna och vilka de bärande begreppen i texten är. Utifrån
denna analys formar man sedan texten. Detta är enligt Olausson idéanalysens första fas. Man
låter, genom analysen, textens latenta struktur framträda. En struktur som inte alltid samman-
faller med den manifesta. Ingen text står oförändrad av en läsning. När vi redogör för inne-
hållet i en text har vi låtit den omformas och givit den en annan struktur än vad den ursprung-
ligen hade. Utifrån de syften man har med sin egen undersökning omstrukturerar man den text
man har satt som undersökningsobjekt.

Det som förenar många skilda vetenskapsområden är att man arbetar med beskrivningar av
sina undersökningsobjekt. Diskussionen av beskrivningens problematik är dock inte särskilt
utvecklad. Det finns många skilda sorters beskrivningar. Dessa är i sin tur nära relaterade till
den form av analysarbete som ingår i varje forskningsuppgift. Beskrivningen och analysen av
texten är väl integrerade med varandra, liksom beskrivningen och analysen av kontexten.
Dessa båda moment är sedan i sin tur integrerade med konstruktionen av kontexten, vilket
leder fram till den framställan av den forskningsuppgift man ställt sig.17

Min beskrivning av det arbete IFLA/ALP bedriver utgår från en del av det material som åter-
ger seminarier och workshops. Detta material ges ut som s k projektrapporter. Vilka projekt-
rapporter som legat för grund för mitt arbete finns förtecknade i en bilaga före litteraturför-
teckningen. I min läsning av dessa rapporter har jag haft fokus på att försöka urskilja vilka
                                                          
15 Bergström, G, Borus, K, Textens mening och makt, s. 153 f.
16 ibid, s. 176
17 Olausson L, Från text till text, s.18 f
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metoder som präglar det arbete som beskrivs i rapporterna. Jag har tagit fasta på det som jag
tyckt var återkommande punkter och arbetsmetoder. Jag har således efter en granskning av
materialet omstrukturerat delar av innehållet och lyft ut det som jag ansett vara relevant för
mitt arbete. I praktiken har jag först gjort en sammanfattning av varje projektrapport, där jag
sammanfattat det som varit viktigt och relevant utifrån mina frågeställningar. Därefter har jag
utifrån dessa sammanfattningar försökt se gemensamma drag avseende metoder och arbets-
sätt. Jag har med andra ord försökt se en helhet i materialet och se de generella och återkom-
mande teman som inte finns angivna i någon arbetsordning. Detta innebär att jag har skapat
mig en helhetsbild genom att först göra en snabb genomläsning av materialet. Därefter har jag
återgått till och läst om de delar som har varit av intresse för mig utifrån de frågeställningar
jag satt upp. Då det gäller till exempel översättningar av material till arabiska har jag sett till
företeelsen i sig och i vilket syfte översättningen har haft. De återkommande metoderna och
teman som jag har tyckt mig sett har jag strukturerat upp och kategoriserat under fyra avdel-
ningar/rubriker (A-D) utifrån vilka metoder som jag tycker mig sett att arbetet bedrivs med,
utifrån vad som skildras i projektrapporternas texter. Dessa metoder har sedan analyserats
utifrån de texter, som jag har läst (och som presenteras i uppsatsen) om IFLA/ALP: s verk-
samhet ensamma och i relation till andra organisationer. Ur de relevanta delarna i projektrap-
porterna analyserar jag de metoder jag identifierat som återkommande i relation till de mål
som kan tänkas ligga bakom valet av metod. Jag har slutligen analyserat resultatet i relation
till hur IFLA/ALP:s uttalade mål och relation mellan målen och de metoder som används.

1.7 Material

Utvecklingsarbetet av biblioteksverksamhet är knutet till platser som jag inte har haft möjlig-
het att besöka. Jag har därför hänvisats till skriftliga beskrivningar av detta arbete. Detta gör
att undersökningen är baserad på projektrapporter som sammanställts av IFLA/ALP utifrån
det arbete som bedrivits inom olika områden. Jag har stött på språkliga hinder som har för-
hindrat mig från att kunna ta med eller fullständigt undersöka ett antal projektrapporter. Av 14
projektrapporter är sex skrivna helt eller delvis på språk som jag inte behärskar - spanska,
arabiska eller franska. Dessa har jag valt att inte ta med i undersökningen. Tre av dem är över-
sättningar till arabiska, som ingick i ett översättningsprojekt. Två av dessa översättningar
finns med i min undersökning, men de övriga tre har jag valt att inte ta med eftersom jag fann
att de inte skulle tillföra något ytterligare. De åtta projektrapporter som jag valde att ta med
finns kortfattat presenterade i en bilaga som återfinns före litteraturförteckningen. I valet av
projektrapporterna som har legat till grund för undersökningen, har jag försökt få en spridning
vad gäller inriktningen av verksamhetsområden. Det vill säga det har varit min avsikt att ur-
valet skall skildra olika delar av IFLA/ALP:s inriktningar geografiskt och då det gäller verk-
samheter. En given tidsbegränsning har funnits, eftersom uppsatsen behandlar programperio-
den 1992-1997. Projektet skall ha genomförts inom denna tidsram. Ytterligare en faktor som
har gjort att inte samtliga projektrapporter kunnat tas med är att jag varit tvungen att begränsa
materialmängden för att uppsatsen skall rymmas inom ramen för en 20-poängsuppsats, varför
ett urval måste göras. Av bilagan framgår att en majoritet av rapporterna är sammanställning-
ar av innehållet från seminarier (”workshops”) som arrangerats av IFLA/ALP. Under dessa
seminarier har ett ämne/verksamhetsområde diskuterats under några dagar. Även om ämnena
har varierat har en gemensam utgångspunkt varit att diskussionerna utgått från förutsättning-
arna till att utveckla verksamheten utifrån förutsättningar som fanns för deltagarna. Underlag
och slutsatser har sedan sammanställts till rapporter. Dessa är inte helt lätta att läsa och inte
speciellt inspirerande. Återkommande för denna grupp av rapporter är att det finns återgivet
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en rapport från varje deltagande land/område där deltagarna själva beskriver sin situation. Det
återkommer även en manual för hur en ansökan om pengar för att starta och driva projekt bör
skrivas. De rapporter som inte är sammanställningar från någon ”workshop” eller något sam-
manträde har stor spridning vad gäller inriktning och hur de olika projektrapporterna är upp-
lagda. Två av rapporterna är, som jag redan tagit upp, översättningar till arabiska av
IFLA/ALP rapporter. Syftet är att dessa skall kunna användas som undervisningsmaterial och
riktlinjer för att ge möjligheten till utveckling av verksamheten. En av rapporterna är en guide
till möjliga finansiärer av projekt.

Det finns relativt lite skrivet om bibliotekens roll i ett lands utveckling. Jag har därför varit
tvungen att söka inom andra forskningsområden som behandlar utvecklingsarbetet i tredje
världen. Det material som direkt behandlar bibliotekens roll i ett lands utveckling är till största
delen utgivet av IFLA och UNESCO. Uppgifterna i detta material har det varit mycket svårt
att bekräfta. Det har inte heller gått att bortse från att IFLA kan ha intresse att få sitt arbete att
framstå som så lyckosam som möjligt. Leo Kenny, som utvärderat IFLA:s arbete, har gjort
detta utifrån IFLA:s egna uppgifter, så även detta material är svårt att bedöma. Det faktum att
IFLA.s arbete i programmet ALP bedrivs genom relativt små medel, talar dock för att det
knappast finns några andra intressen än det arbete som bedrivs. En stor del av materialet kring
ALP och dess arbete är skrivet av Birgitta Bergdahl, som till sin bortgång var drivande i ar-
betet. Jag har försökt få fram kritiska röster och andra framställningar. Det har dock varit tyd-
ligt att arbetet för utvecklingsarbete av biblioteksverksamhet i tredje världen bedrivs av ett
begränsat antal i personer med specialintresse för området.

Materialet har jag till största delen hittat på universitetsbibliotek i Sverige. Materialet som rör
Sida, har jag beställt direkt från Sida. En stor del av uppgifterna om UNESCO och
IFLA/ALP:s arbete är hämtade från angivna sidor på internet.

1.8 Tidigare forskning

Det har varit svårt att hitta litteratur och tidigare forskning i ämnet som uppsatsen behandlar.
Jag presenterar därför tidigare forskning kring främst angränsande ämnesområden, samt en
del äldre litteratur om utvecklingsarbete av bibliotek i tredje världen. Jag har inga anspråk på
denna presentation är fullständig.

Inledningsvis kan man ställa sig frågan varför tredje världens länder utvecklas överhuvudta-
get. Nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sens bok Utveckling som frihet tar upp olika
aspekter av denna fråga. Han försöker definiera vad utveckling är och varför en utveckling i
tredje världen bör eftersträvas. Han ser det inte enbart ur ekonomiska aspekter, utan också ur
frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, individuell frihet och kulturella aspekter.

En mer kritisk röst om utvecklingsarbete och om olika teorier som styr arbetet och som har
styrt arbetet historiskt, är Olle Törnquist. Han ger i Politik och utveckling: ämnet, problemet
och de viktigaste synsätten en kritisk introduktion till ämnet. Boken ger en bred och ofta kri-
tisk introduktion till vilka bakomliggande syften som finns och som har funnits från de som
bedriver och bedrivit utvecklingsarbete i tredje världen.

UNESCO and library development planning av Stephen J. Parker är visserligen från 1985,
men är med all säkerhet den bok som är mest heltäckande när det gäller att ge den bästa bil-
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den av UNESCO:s arbete och engagemang historiskt för att utveckla bibliotek i världen. Bo-
ken redogör också för biblioteksutvecklingen och tankarna bakom före bildandet av
UNESCO. Som jag också nämner i uppsatsen, ges en historisk inblick av det samarbete mel-
lan IFLA och UNESCO som grundlades redan vid IFLA:s bildande

IFLA:s first fifty years : achievement and challenge in international librarianship ger en his-
torisk överblick av IFLA:s historia. Olika skribenter skildrar till exempel IFLA:s historiska
relation till socialistiska stater, IFLA och relationen till bibliotekarierna i USA och IFLA i
relation till utvecklingsländer. Det är dock enbart en skildring av just de första 50 åren. Boken
gavs ut 1977.

Det finns relativt mycket skrivet om bibliotek och biblioteksutveckling i enskilda länder och
regioner. Framförallt gäller detta länder som varit kolonier och då framförallt länder i Afrika.
En relativt ny (1999) bok om situationen i Afrika som kontinent kan man ta del av i The quiet
struggle: information and libraries for the people of Afrika (Paul Sturges och Rickard Neill).
Den behandlar hur situationen ser ut idag och hur den har sett ut historiskt då det gäller bibli-
otek och tillgången till information. Boken tar upp frågor om vilken typ av information som
behövs och kopplingen mellan information och utbildning. Ett kapitel tar upp hur det har fun-
gerat med importen av utländska bibliotekssystem. Det görs även en analys om hur man i
framtiden bäst skall utveckla berksamheten efter de behov som finns.

Ett relativt omfattande verk i två delar är Information and libraries in the developing world.
Boken skildrar situationen i flertalet enskilda länder i Afrika och Sydöstra Asien samt Kina.
Situationen beskrivs utifrån utbildning, ekonomi och den roll biblioteken har samt dess ut-
vecklingsnivå. Böckerna är utgivna 1990 och de innehåller flertalet referenser för vidare läs-
ning.

En klassiker då det gäller skildringar av bibliotek i tredje världen är The barefoot librarian.
Boken gavs ut första gången 1975 och behandlar biblioteksutveckling i Sydöstra Asien och
speciellt fokuserar på Malaysia. Vid tidpunkten då boken skrevs var utvecklingen i området
mycket snabb. Boken behandlar och analyserar de problem som biblioteken och bibliotekarier
har och har haft i området. Den tar upp professionella organisationer arbetade för utveckling i
området, det post-koloniala arvet, universitets- och specialbibliotekens situation samt olika
projekt för utveckling.

Cultural crisis and libraries in the third world (Benge, R)ger en bredare bild av utveckling
och olika aspekter på utveckling samt kopplingen till bibliotek, än de tidigare nämnda böck-
erna. Boken gavs ut första gången 1979 och tar upp frågor om modernisering, vad som är ett
rättvist samhälle, sekularisering och synen på samhällets ledare. Boken ger ett mycket väster-
ländskt perspektiv på vad som krävs för att ett samhälle skall kunna betraktas som utvecklat.
Berge tar upp olika utbildningssystem och dess påverkan på ett landsk utveckling. Han tar
även upp kulturens roll och hur tillgången på information påverkar utvecklingen av samhället.
Slutligen tar han i ett kapitel upp bibliotekens förutsättningar för denna utveckling.

En senare och betydligt mer objektiv bild av hur information påverkar utveckling är Michael
Minou’s Measuring the impact of information on development. Boken tar upp och studerar
vilken betydelse informationen har för samhället och för utvecklingsländernas utveckling i
synnerhet. Han synar den givna sanningen att tillgång till information är viktigt för ett sam-
hälle, men ställer frågan om detta kan bevisas. Tre experter försöker visa på att –information
är av betydelse ekonomiskt, för att rädda liv och för berikandet av människor med mera.
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1.9 Disposition

Jag har nu beskrivit bakgrunden för det uppsatsen skall handla om – varför bibliotek anses
viktigt för ett lands utveckling. Nedan anges hur resten av uppsatsen är disponerad:

Kap.2: Uppsatsen kommer att fortsätta med en presentation av IFLA, organisationens mål-
sättning och värderingar, samt programmet ALP:s tillkomst. Syftet med detta är att belysa
varför programmet ALP tillkom och dess plats i IFLA:s organisation och arbete. Här klargörs
även IFLA:s värderingar och målsättning.

Kap.3: Avsnittet presenterar de målsättningar som programmet ALP har och hade för perio-
den 1992-1997. Det är denna period som behandlas i undersökningen och detta arbete som
sedan ställs i relation till Sida och UNESCO:s delaktighet i arbetet.

Kap.4: I avsnittet om UNESCO:s relation till IFLA/ALP försöker jag klargöra vilken relation
organisationerna har, med tonvikt på framförallt Folkbiblioteksmanifestet.

Kap. 5: Avsnittet om UNESCO följs av ett avsnitt med liknande avsikt om Sidas motiv med
sitt stöd för IFLA/ALP: utvecklingsarbete i tredje världen.

Kap.6: Därefter presenteras undersökningen, som är gjord med IFLA/ALP:s projektrapporter
som grundmaterial samt analys av de genomgående drag avseende metoder och idéer jag har
tyckt mig se i detta material.

Kap.7: Slutligen gör jag något som kan betecknas som en avslutande reflektion och där berör
jag en eventuell koppling mellan IFLA/ALP:s utvecklingsarbete och utvecklingsteorin insti-
tutionsbyggande/institutionsutveckling.

Efter kapitel 7 följer sammanfattning, bilaga och litteraturlista.
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2. Vad är IFLA?

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) är en oberoende
internationell organisation vars syfte är att befrämja internationell förståelse, samarbete, dis-
kussion, forskning och utveckling på alla områden inom biblioteksverksamhet. Organisatio-
nen är öppen för biblioteksföreningar, bibliotek, biblioteksinstitutioner och enskilda personer.
IFLA är en organisation som kan representera biblioteksverksamhet i frågor av internationellt
intresse. Högkvarteret är förlagt till Haag. Organisationen drivs utan något vinstintresse och
styrs efter demokratiska principer.18

IFLA grundades i Edinburgh 1927 som en liten sammanslutning av i huvudsak nationella
biblioteksföreningar och akademiska bibliotek. Federationen var en av de första internatio-
nella organisationerna med målet att utveckla biblioteksverksamhet. Dess primära funktion
var att förse bibliotekarier i världen med ett generellt forum med internationella kontakter för
utbyte av idéer och erfarenheter, i huvudsak inom det bibliografiska fältet. Två världskrig, den
tekniska utvecklingen och ökad internationell kontakt har påverkat och förändrat IFLA:s ar-
bete mycket. Från början tenderade IFLA:s internationella kontaktnät att till största delen röra
västerländska länder. Åren efter andra världskriget breddades IFLA:s medlemskap sig geogra-
fiskt.19 1999 hade organisationen 1600 medlemmar i 153 länder över hela världen.20

Samtidigt som IFLA utökades geografiskt ökade också arbetet inom organisationen och det
administrativa arbetet. Det geografiska utbredandet skedde också samtidigt som organisatio-
nens arbetsområden utökades och arbetet anpassades också för att kunna appliceras överallt.
Idag är det IFLA:s intention att kunna erbjuda internationell förståelse, samarbete, diskussion,
forskning och utveckling inom alla områden som berör biblioteksarbete. Eftersom IFLA före-
träder biblioteksverksamhet från alla delar av världen har organisationen utökat sina kontakter
med andra organisationer med liknande målsättning. Detta för att ha möjlighet att kunna ut-
byta synpunkter och information i frågor inom samma karaktär. Ett resultat av detta har blivit
att IFLA har högsta rådgivande status till UNESCO och samarbetar med flera andra organisa-
tioner.21

IFLA har en komplex organisation, som jag nu kommer beskriva övergripande. Syftet med
beskrivningen är att ge en bild av hur arbetet inom IFLA är organiserat samt att klargöra
ALP:s plats och arbete inom organisationen.

IFLA:s organisation beskrivs lättast genom att illustreras som en pyramid. De styrande och
verkställande organen utgör pyramidens spets (Executive Board, Professional Board och Pub-
lication Board). Basen utgörs av IFLA:s 1600 medlemmar. Åtta stycken så kallade divisioner
bildar administrativa överbyggnader till ett femtiotal professionella grupper. Dessa professio-
nella grupperna består i sin tur av sektioner (32 st.), round tables (10 st.) och kärnprogram (5
st.). Det är i de professionella grupperna som det verkliga arbetet sker och där är cirka 550
nominerade och valda experter är verksamma. Round tables har ämnesmässig specialisering.

                                                          
18 IFLANET, IFLA:s Long Term Policy, WWW.ifla.org.sg/III/eb/ltpolicy.htm
19 IFLANET, IFLA : An Introduction, www.ifla.org/III/intro98.htm
20 IFLANET, www.ifla.org/III/members/memo00199.htm
21 IFLANET, IFLA : An Introduction,  www.ifla.org/III/intro98.htm
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Divisioner och sektioner är baserade på arten av bibliotek, på aktiviteter inom bibliotek, typ
av material eller geografisk område. Det senaste tillägget till organisationen är kärnprogram-
men och ALP är det som sist tillkommit av dessa. ALP, liksom övriga kärnprogram, samar-
betar nära med divisionerna med regionala inriktningar22 Arbetet i de professionella grupper-
na resulterar i forskning, publikationer, utbildningsseminarium och praktiskt inriktade pro-
gram. Detta arbete realiseras i Medium Term Programme (MTP) eller publiceras i  till exem-
pel rapporter.23

Det är värt att tillägga att trots att IFLA till största delen består av medlemmar från länder som
kan betraktas som icke-västerländska, är en organisation vars arbete trots detta främst är rele-
vant för just västerländska länder. År 2003 valdes den första presidenten som var från ett ut-
vecklingsland och det har uttryckts förhoppningar om att en klumpig organisation skall för-
ändras. I den nya styrelsen har också den amerikanska dominansen brutits. Tidigare har majo-
riteten av de som suttit/sitter på styrande poster varit från västerländska länder. IFLA är dess-
utom av tradition och även ekonomiskt nära förknippat med UNESCO och därmed också FN.
Därmed är IFLA som organisation inte så oberoende, som den hade kunnat vara.

2.1 IFLA:s målsättning

IFLA fokuserar sitt arbete på följande:
Att öka tillgänglighet och möjlighet till information för användare i hela världen
Att stimulera biblioteksprofessionens utveckling
Att stödja tillväxten och expansionen av bibliotek
Att utveckla räckvidd och variationen av informationsresurser tillgängliga via bibliotek24

IFLA:s långsiktiga plan för arbetet (Long Term Policy) formuleras både för medlemmarnas
och organisationens skull, med syftet att möjliggöra etablering av strategin och programmen
som påverkar de närmaste 10-15 åren. Planen är baserad på att biblioteksprofessionen har
samma målsättning i alla delar av världen. Nivån i utvecklingen skiljer sig dock åt från region
till region och land till land, beroende på sociala, politiska och ekonomiska faktorer. Målen
för organisationen är dock samma och olika metoder tillåts för att nå dessa, beroende på lo-
kala omständigheter. IFLA:s operationella planer baseras på den långsiktiga planen och åter-
speglas i organisationens Medium Term Programme.25

I den långsiktiga planen för arbetet inom IFLA fastställs bibliotekens roll. Bibliotekens roll
fastslås vara att erbjuda hjälpmedel för alla användare för att de skall ha tillgång till bibliote-
kets samlingar, både genom traditionell och elektronisk media. Det fastslås också att:

Libraries also have a control role in society as cultural and educational institutions, and as agents
for promoting literacy. IFLA considers books and libraries, as well as the promotion of the
reading habit, essential for better international understanding, and so such they are a fundamen-
tal precondition for peace human rights literacy, intellectual freedom and a better environment
for all people.26

                                                          
22 Tottie, Thomas, Vad är IFLA?. – BBL 1994 :7, s. 199-200 och Johansson, Eve,  Libraries – inflormation for
knowledge. – BuB  1990 :6/7, s. 547
23 Johansson, Eve,  Libraries – inflormation for knowledge. – BuB  1990 :6/7, s. 547
24 IFLANET, IFLA:s Long Term Policy, www.ifla.org.sg/III/eb/ltpolicy.htm
25 ibid.
26 ibid.
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Bibliotekets roll i en kulturell och social dimension i samhället inkluderar uppgiften att delta i
bekämpandet av analfabetism. I rollen finns också att bevara och skydda varje människas rätt
att ha tillgång till information och att stärka möjligheten för individer att fatta egna beslut.
Utvecklandet av bibliotek är också viktigt för att överbrygga klyftan mellan informationsrika
och informationssvaga i samhället. Den intellektuella friheten fastslås också inkludera skyd-
dandet av biblioteksmaterial och personal och från att utsättas för censur. Rollen för IFLA är
att vara en ledande och katalytisk roll bland biblioteksinstitutioner och organisationer.27

De huvudsakliga punkterna i IFLA:s  långsiktiga plan kan grupperas i fyra huvudgrupper:
1. Främja bibliotekens roll i samhället inom kultur, utbildning och i det sociala livet
2. Förbättra tillgången och tillgängligheten av information
3. Höja bibliotekariers kompetens
4. Influera utvecklingen och användandet av informationsteknologi och telekommunikation

Angående bibliotekens roll för kultur, utbildning och det sociala livet i samhället anser IFLA
att bibliotek generellt betraktas som en utbildning och kulturell institution och är den huvud-
sakliga materialresursen till utbildning och undervisning. På liknande sätt fungerar bibliote-
kets funktion som informations och kulturellt center och har även andra icke-traditionella
biblioteksaktiviteter, som konserter, konferenser etc. I sin långsiktiga planering har IFLA som
mål att fortsätta att arbeta för att säkerställa det kulturella arvet i alla samhällen så att det blir
tillvarataget och bevarat. IFLA vill utvidga rollen och erkännandet av bibliotek som utbild-
ning och kulturellt center. De vill bistå bibliotek i att förutom deras funktion som informa-
tionsförsörjare, också vara en förbindelse till utbildningsinstitutioner genom att erbjuda till-
gång till elektroniska utbildningsnätverk. Man vill att biblioteket skall utvecklas till kommun-
resursnätverk. IFLA vill också uppmuntra utvidgandet av bibliotekens sociala roll, genom att
utveckla kommunal informationsservice, vilket hjälper individer och grupper i deras dagliga
problemlösning.28

2.2 IFLA:s värderingar

IFLA anger att organisationens grundläggande värderingar (Core values) i sitt arbete för att nå
fram till sina mål är följande:

• Tron på att människor, samhällen och organisationer behöver fri tillgång till information,
idéer och föreställningar för sitt fysiska, mentala, demokratiska och ekonomiska välbefin-
nande

• Tron på att försörjningen och levererandet av hög kvalitet på informationsservice bidrar
till att garantera tillgången till information

• Tron på att erbjuda biblioteksorganisationer och institutioner över hela världen, och deras
personal, att ta del av IFLA oavsett deras geografiska läge

• IFLA stödjer och främjar principerna för friheten till tillträde till information, idéer och
föreställningar, som uttrycks i artikel 19 i Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

                                                          
27 ibid.
28 ibid.
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• IFLA erkänner rätten för alla medlemmar att engagera sig i och ta del av organisationens
aktiviteter, utan undantag beroende av medborgarskap, etnisk tillhörighet, kön, språk, po-
litisk åsikt, ras eller religion.29

Den fjärde punkten ovan, refererar till artikel 19 i Deklarationen om de mänskliga rättigheter-
na och denna artikel säger följande:

Envar har rätt till åsiktsfrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa
åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags ut-
trycksmedel och utan hänsyn till gränser.30

1997 tog IFLA initiativ till att betona vikten av intellektuell frihet mer än tidigare. Denna fri-
het vill IFLA arbeta för inom alla området, direkt eller indirekt relaterad till bibliotek. Initiati-
vet till arbete för intellektuell frihet gjordes genom att starta FAIFE (Free Access to Informa-
tion and Freedom of Expression). FAIFE är IFLA:s instrument för att främja intellektuell fri-
het och det viktiga uppdraget bibliotek har som förmedlare av kunskap och idéer. FAIFE
samarbetar med andra internationella organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och
protesterar mot våld på den fria tillgången till information och yttrandefrihet.

Grundtanken för FAIFE:s arbete är rätten att få veta och att alla människor har den grund-
läggande rätten att få tillgång till och yttrande av kunskap, skapande, intellektuell aktivitet
samt trosuppfattning, samt att yttra sin uppfattning offentligt. Yttrandefriheten förverkligas
genom möjligheten som finns i rätten att få veta. Rätten att få veta är nära förknippad med
åsiktsfriheten och alla andra grundläggande mänskliga rättigheter. Därför är åsiktsfriheten och
yttrandefriheten nödvändiga omständigheter för friheten till tillgången till information. Dessa
förhållanden anser FAIFE/IFLA vara en förutsättning för att ett samhälle skall kunna skapa
och utveckla en demokrati.31

I den reviderade upplagan av Folkbiblioteksmanifestet som utkom 1994, är ett av de centrala
budskapen att bibliotek är en vital kraft i främjandet av grundläggande mänskliga rättigheter.
Rätten att få veta, åsiktsfrihet, att söka och få information och idéer genom media. Detta an-
ges vara en rätt som är nära knuten till rätten till utbildning och rätten till att fritt delta i det
kulturella livet i samhället, liksom att ta del av det som anges i artikel 19 (se ovan), 26 och 27.
Artikel 26 och 27 i Deklarationen om de mänskliga rättigheterna lyder följande:

1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och
grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning
och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika
mån för alla på grundval av deras duglighet.

2. Undervisning skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för människans
grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och vänskap mellan
alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta Nationernas verksamhet för fre-
dens bevarande.

3. Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen. Tillkommer i främsta rummet deras föräld-
rar”. (Art. 26)

1. Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av
vetenskapens framsteg och dess förmåner.

                                                          
29 IFLANET, More about IFLA, http://www.ifla.org/III/intro00.htm
30 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swe.htm
31 FAIFE, http://www.faife.dk/faife/presen.htm
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2. Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härrör från varje vetenskapligt,
litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman. (Art. 27).32

IFLA och UNESCO anser att folkbibliotekens service är en nyckelfaktor för att främja varak-
tig mänsklig utveckling på lokal nivå. Folkbiblioteksmanifestet uttrycker sin övertygelse att:
”Freedom, prosperity and positive development of society and of benefit from independent
well-informed citizens to exercise their democratic rights and responsabilities”. Genom att
arbeta för att utbilda och berika män och kvinnor anser UNESCO och IFLA att folkbibliotek
är en organisation som gynnar fred och själsliga framsteg i samhället. Folkbiblioteken är på så
sätt inte enbart ett bidrag till individer, utan också ett bidrag till samhället som helhet. Mänsk-
lig utveckling har två sidor, enligt UNDP: formandet av mänsklig kapacitet såsom bättre häl-
sa, kunskap och skicklighet och användbarheten människor har av sin ökade förmåga att kun-
na vara aktiva i sociala, politiska och kulturella aktiviteter och sin fritid.33

2.3 Utvecklandet av programmet ALP

Syftet med programmet ALP är att gynna IFLA:s mål i mindre utvecklade länder då det gäller
biblioteksprofessionen, biblioteksinstitutioner och bibliotek samt informationstjänster. Pro-
grammet spänner över alla IFLA:s verksamhetsområden och är inte lika ämnesinriktat som
övriga kärnprogram. Programmet har dock en egen identitet och uppgift, eftersom det kon-
centreras på frågor som är av stor vikt för tredje världen, men som inte faller inom ramarna
för de ansvarsområden som andra program har.34 Idag är en stor majoritet av länderna som
finns representerade i IFLA utvecklingsländer. Medlemmarna från dessa länder har, enligt
Birgitta Bergdahl, stora förväntningar på IFLA och hoppas på både ekonomisk och sakkunnig
hjälp. Det har gjorts olika försök att möta dessa förväntningar.35

IFLA:s intresse för tredje världen fanns redan innan 1984, när ALP-programmet lades fram
officiellt (Nairobi Konferensen, 1984). Under de första trettio åren (1927-1957) var interna-
tionella kontakter inom biblioteksvärlden dock främst något som förekom mellan europeiska
och nordamerikanska länder, åtminstone inom IFLA. Problemen inom andra delar av världen
diskuterades knappast och de hade lite inflytande i IFLA:s arbete. Efter andra världskriget
började detta förändras, efter det att många länder i Afrika och Asien blev självständiga stater.
1953 höll IFLA en konferens i Wien där ämnet ”the importance of libraries as an instrument
of utmost value in underdeveloped countries” var uppe för diskussion. Men, först på 70-talet
började problemen i tredje världen verkligen påverka IFLA:s program och struktur på allvar.36

Intresset för utvecklingsländernas speciella problem har länge funnits hos många av bibliote-
karierna. Det har dock funnits en medvetenhet inom organisationen att västerländska mönster,
åsikter och lösningar inte kan överföras automatiskt till utvecklingsländerna. Denna filosofi
ledde till organiserandet av det första seminariet för kolleger från tredje världen. Seminariet
genomfördes med stöd av UNESCO.37 På IFLA:s General Council möte 1971 antogs en
resolution som löd: ”a working group on developing countries be created to act as a coordi-
nating agency with the other sections and comittees of IFLA and to provide a forum for dis-
                                                          
32 Universal Declaration of Human Rights, http:// www.unhcr.ch/udhr/lang/eng.htm
33 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, Svenska Unescorådets skriftserie 2/1995, s. 5 f.
34 IFLA, The ALP Programme : IFLA:s Core Programme…, s. 1
35 Bergdahl, Birgitta, ALP – a proposal for the future, s. 6
36 IFLA and the third World / IFLA/ALP, s. 2 f.
37 ibid., s. 5
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cussion of library problems of common interest to developing countries”38 1976 förändrades
denna arbetsgrupp till The Division of Regional Activities, med sektioner för Asien, Afrika
samt Latinamerika och Karibien. Målsättningen var att divisioner för regionala åtgärder skulle
säkra och stimulera utvecklingen av passande program för biblioteks- och informationstjäns-
ter i utvecklingsländer i regionerna och att de skulle inkorporeras i IFLA:s övergripande pro-
fessionella program. Den skulle också fungera som en rådgivande faktor till IFLA:s profes-
sional board i frågor som rörde tredje världen och försäkra att tredje världens problematik
uppmärksammades i IFLA:s arbete. Tredje världen är med andra ord inget nytt arbetsområde
för dem och ALP är inget plötsligt utslag av en ny insikt. Det är snarare så att ALP står för en
ny aspekt av ett problem, där koncentrationen numera ligger på att skapa de bästa förutsätt-
ningarna för självutveckling av biblioteksverksamheten i tredje världen. 39 Bergdahl skriver
följande: ”ALP:s intention is to create a better structure for IFLA:s activities for and in the
developing countries so that for instance fund-raising and the realization of projects would be
better organized and coordinated.”40

Trots att IFLA betonar att intresset för medlemsländerna i utvecklingsländerna länge har fun-
nits, anser Wijasuriya i en artikel i IFLA Journal 1988, att man bör ställa aktiviteterna inom
områden som berör utvecklingsländerna i relation till hur stor ökningen av medlemsländer
från dessa länder varit. Wijasuriya anser att intresset för denna grupp  av länder varit under-
målig och att det faktiska arbetet för att nå fram till programmet ALP tagit alltför lång tid (8
år). Han påpekar att de övriga kärnprogrammen som upprättats hade införts med tanke på de
redan utvecklade länderna och ur ett västerländskt perspektiv. Visserligen är eller kommer de
vara av relevans även för utvecklingsländer, men att fokus för IFLA:s arbete legat på de väs-
terländska länderna. Han ifrågasatte (1988) också vilka de faktiska resultaten var av det arbete
som hade bedrivits för utvecklingsländerna och vad som hade varit varaktigt och menings-
fullt. Han anser att arbetet som bedrivits inte hade varit av särskilt stor betydelse:

Project requests of file show little rationale in project approval or allocation of project funds.
Project funds have admittedly been somewhat limietd. There has also been little project moni-
toring, project progress reporting or the dissemination of completed projects. Many projects do
not appear to have been completed at all. 41

                                                          
38 IFLA, The ALP Programme : IFLA:s Core Programme…, s.3
39 ibid., s. 3 f.
40 Bergdahl, Birgitta, IFLA:s Programme Advancement of Librarianship in the Third World…, s.8
41 Wijasuriya, D. E. K., IFLA’s Core Programme on the advancement of Librarianship in …. s.326
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3. ALP:s målsättning 1992-1997

Biblioteksverksamheternas utvecklingsnivå är olika i de olika regionerna som räknas till
tredje världen och det finns därför skilda behov av hjälp och utveckling. IFLA:s professio-
nella aktiviteter stödjer som tidigare påpekats, hela biblioteksvärlden och kan inte delas upp
beroende på utvecklingsnivå, men måste å andra sidan ta med i beräkningen de specifika be-
hov och möjligheter som finns i tredje världen. Tanken med kärnprogrammet ALP är enligt
IFLA:

/…/ to further the library profession, library institutions and library and information services in
the less developed countries. Unlike IFLA:s four more subject oriented core programmes it cov-
ers the entire spectrum of IFLA activities, and is therefore by nature a transverse progra-
gramme. /---/ It can be called a Development Programme.

Programmet ALP har dock en egen identitet, genom sin koncentration på frågor som är av
vikt för tredje världen, men som inte faller inom områden som de övriga kärnprogrammen
ansvarar för.

ALP har två arbetsvägar/roller:
1. rollen att fungera som katalysator för aktiviteter som är av vikt för utvecklingsländer men

som genomförs av andra organ inom IFLA.
2. ansvara för en grupp specialprogram, områden och aktiviteter som är direkt knutna till

ALP. 42

Jag har nu kommit fram till de programmål som jag i kapitel 6 matchar metoderna mot, för att
se hur väl metoderna svarar mot målen. ALP:s programmål är att gynna utvecklingen och
förbättrandet av bibliotek och informationsservice i utvecklingsländer, för att ge dessa möj-
ligheten att spela en aktiv roll i den nationella utvecklingen. Speciell vikt kommer att läggas
på uppbyggnaden av möjligheten att nå fram till nationella initiativ och systematiska framsteg
mot självständighet. ALP vill hjälpa till att:

1. Identifiera huvudproblemen som hindrar utvecklingen av bibliotek och informationsservice
och förmedla strategier för att lösa dessa problem, samt
2 utveckla projekt och aktiviteter för att stödja dessa strategier
3 Höja medvetandet bland styrande och allmänhet för den roll bibliotek/information har i ut-
vecklingsprocessen och sörja för nationell planering av infrastrukturen av biblio-
tek/information.43

Under 1990 identifierade representanter från de olika regionala grupperna vad som ansågs
vara de viktigaste områdena för ALP under perioden 1992-1997. Dessa områden ansågs vara
följande:
Utbildning och undervisning:
Avsikten är att stärka bibliotek och informationsyrket. Detta skall ske genom utbildningsin-
satser hos både dem som inte har någon formell examen och genom vidareutbildning hos de
                                                          
42 IFLA, The ALP Programme : IFLA:s Core Programme…, s.1 f.
43 ibid., s.3
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med examen. Även i länder där det finns relevant utbildning för arbete inom bibliotekssektorn
skall den undervisning som sker inte ske utifrån exempel som inte är relevanta för arbete i
tredje världen. Målgrupper för utbildningsinsatserna identifieras som biblioteksskolor, de som
arbetar inom biblioteks- och informationsyrken och biblioteksorganisationer. I detta arbete
ingår till exempel översättning av manualer och handböcker från engelska.

Främja bibliotek och informationstjänster till allmänhet, med särskild uppmärksamhet på be-
hoven på landsbygd och marginaliserade städer:
Med anledning av diskussioner inom bl a IFLA och UNESCO, om vilken roll bibliotek och
informationsservice för allmänheten kan ha för utvecklingen i tredje världen är detta en viktig
punkt. Ett problem är att etablerad verksamhet inte når ut till marginaliserade delar av sam-
hället, landsbygd, eller fungerar bra för minoritetskulturer. Stöd till muntlig tradition eller stöd
till arbetet för läs och skrivkunnighet fungerar inte heller. Detta måste enligt IFLA åtgärdas.
Målet för ALP-programmet är att planera aktiviteter inför IFLA:s nästa Medium Term Pro-
gramme, liknande de som IFLA redan har. De kommer då innehålla en kombination av semi-
narier som resulterar i handböcker, manualer och undervisningsmaterial samt stöd till pågåen-
de eller nya utvecklingsprojekt.

Öka identifieringen och engagemanget hos bibliotek för program läs och skrivkunnighet:
IFLA påpekar att analfabetism är ett av de största globala problemen i vår tid och att 98% av
alla analfabeter bor i tredje världen. Vanligast förekommande är det bland fattiga på lands-
bygden och i fattiga delar av städerna. Det är vanligare bland kvinnor än bland män. Bibliotek
har en betydelsefull roll i arbetet för läs och skrivkunnighet. I många länder är biblioteksverk-
samheten en integrerad del av läs och skrivkunnighetsprogram, till exempel i Thailand. Ett
problem som finns är bristen på böcker eller bristen på bibliotek eller intresset för att bygga
upp ett bibliotekssystem över huvud taget. Arbetet för att ändra på detta kommer bestå i att
försöka ändra de styrandes attityd, liksom lärares och andras och få dessa att inse bibliotekens
roll i processen mot läs och skrivkunnighet. Biblioteken skall dock inte enbart vara bokcentra,
utan också informationscentra. Där skall även finnas tillgång till material till den muntliga
traditionen mm. Vilken roll biblioteket skall ha i ett visst område skall utvecklas i dialog med
användarna. Även här är arbetet tänkt att ske genom seminarier och workshops samt genom
att stödja olika projekt.

Kopplingen mellan ovanstående punkter är mycket stark, påpekas det. Att utveckla och vida-
reutveckla läs och skrivkunnighet är oftast inbegripet i målsättningen i program som rör eta-
bleringen eller införandet av biblioteks och informationssystem i nya områden och till nya
målgrupper. Även behovet av utbildning och undervisning för dessa aktiviteter är stort. Då det
gäller teknologi kommer ALP:s program att koncentreras på utbildning och undervisning,
men ur andra aspekter kommer man att samarbeta med andra grupper inom IFLA då det gäller
detta.44

I sin beskrivning av programmets inriktning betonar IFLA vikten av att stödja och uppmuntra
utveckla det professionella samarbetet mellan och inom länderna i tredje världen. Därför
kommer programmet att fokusera sig på de speciella förhållanden som biblioteken har i ut-
vecklingsländerna och problem de har gemensamt. Dessa förhållanden kräver ofta speciella
lösningar till speciella problem, vilket betyder att erfarenheter och kunskap som redan finns i
de s k. industrialiserade länderna inte alltid kan införas och direkt användas i länder i tredje
                                                          
44 Bergdahl, Birgitta, a.a. , s. 14
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världen. IFLA skall här fungera som stöd och driva utvecklingen framåt. ALP skall också
uppmuntra nationella och regionala biblioteksorganisationer och utveckla praktiska och me-
ningsfulla relationer mellan IFLA och dessa organisationer. Slutligen måste ALP bli en aktiv
part i samordningen i internationella ansträngningar att stödja utvecklandet av biblioteks och
informationsservice i tredje världen, genom att samarbeta med andra organisationer. Här ges
UNESCO som exempel på en sådan organisation.45

ALP har satt upp kriterier för att projekt skall vara berättigade till projektpengar. ALP anger i
dessa att de kan bevilja stöd till bibliotekarier, biblioteksorganisationer, biblioteksutbildningar
eller andra som avser att utveckla samarbete, kunskap och service inom ALP:s programområ-
den. De tre specialprogam som ALP har är:
1. utbildning och vidareutbildning
2. stöd till bibliotek och informationsservice till allmänheten med särskild uppmärksamhet

på behov på landsbygd och städer som är marginaliserade
3. arbete för större identifikation och engagemang av bibliotek med läs och skrivkunnighets-

program.

Följande kriterier är relevanta:
- projektet skall vara relevant för flera länder i regionen eller sub-regionen. eller, om det är en
nation skall projektet i sig innebära utveckling i egenskap av modell eller pilotprojekt och
skall kunna upprepas i andra länder.
- Det skall ha stöd av relevanta auktoriteter eller organisationer.
- Projektet skall passa in i ALP:s Medium Term Programme.
- Stödet skall inte omfatta huvudmål som omfattas av uppförandet av byggnader eller ut-

rustning.
- Kostnaderna för projektet får ej överstiga 15 000 USD.
- Inga kostnader får röra industrialiserade länder.46

För att det inte skall råda något tvivel, vill jag sammanfatta och lyfta fram att ALP:s pro-
grammål är följande:
Att gynna utvecklingen och förbättrandet av bibliotek och informationsservice i utvecklings-
länder, för att ge dessa möjligheten att spela en aktiv roll i den nationella utvecklingen. Speci-
ell vikt kommer läggas på uppbyggnaden av möjligheten att nå fram till nationella initiativ
och systematiska framsteg mot självständighet. ALP vill hjälpa till att:

- Identifiera huvudproblemen som hindrar utvecklingen av bibliotek och informationsservi-
ce och förmedla strategier för att lösa dessa problem, samt

- utveckla projekt och aktiviteter för att stödja dessa strategier
- höja medvetandet bland styrande och allmänhet för den roll bibliotek/information har i

utvecklingsprocessen och sörja för nationell planering av infrastrukturen av biblio-
tek/information.

Det är utifrån dessa mål jag i kapitel 6:1 gör min analys och försöker klargöra med vilka me-
toder arbetet bedrivs och hur dessa metoder motsvarar programmålen.
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4. UNESCO:s relation till IFLA

Jag kommer nu klargöra UNESCO:s relation till IFLA och vilka gemensamma mål och värde-
ringar som ligger till grund för deras samarbete.

UNESCO (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisa-
tion för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Organisationen grundades 1945,
eftersom FN ville skapa ett organ för att stödja fred med samverkan inom utbildning, kultur
och vetenskap. Tanken var att försöka överbrygga motsättningar som utgjort en grund för
andra världskriget. Liksom övriga specialorgan inom FN, är UNESCO:s mål att stödja inter-
nationell fred och gemensamt välbefinnande, eftersom det anses att fred måste bygga på in-
tellektuell och moralisk solidaritet. UNESCO:s huvudsakliga funktion ligger i utvecklandet av
den mänskliga potentialen. Dess roll är att underlätta överförandet och förmedlandet av kun-
skap – kunskap i att utplåna analfabetism, som enligt UNESCO utgör den största orsaken till
utveckling.47

UNESCO har 186 medlemsländer (1999) och samarbetar med 588 icke-statliga organisatio-
ner, däribland IFLA. UNESCO är ingen biståndsorganisation, utan främst en organisation för
internationellt intellektuellt samarbete. Samarbetet sker främst med medlemsländernas reger-
ingar. Målsättningen är främst att förbättra villkoren för världens minst utvecklade länder. De
fem grundläggande arbetssätten är följande:
1. Framtidsstudier – analys av vilken utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation som

behövs i framtiden.
2. Kunskapsöverföring – forskning och utbildning, nätverksbygge.
3. Normativa instrument – rekommendationer och konventioner
4. Experthjälp – tekniskt samarbete för utveckling.
5. Information och erfarenhetsutbyte.

UNESCO har ett verksamhetsområde för utbildning, där de bland annat arbetar med projekt
för läskunnighet, grundläggande utbildning för alla, stöd till användande av ny teknologi och
kunskapsöverföring. UNESCO arbetar också för undervisning, för en hållbar samhällsutveck-
ling, för fred och internationell förståelse, mänskliga rättigheter och undervisning mot droger
och AIDS.48 Genom nära samarbete med medlemsstaterna och samarbete inom FN-systemet
arbetar UNESCO för att genom utbildning minskat antal vuxna analfabeter och barn utan
skolgång. Genom detta vill man minska klyftorna mellan människorna i världen.49 I verksam-
hetsområdet för kultur arbetar UNESCO för att samla och sprida information om olika kultu-
rer och för att skydda kulturarvet. På det vetenskapliga planet arbetar UNESCO för att stärka
medlemsländernas vetenskapliga och teknologiska kapacitet, ta tillvara naturresurser och
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48 ibid.
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skydda miljön samt för att initiera och utveckla nätverk inom forskning. Inom kommunikation
och media vill UNESCO med sitt arbete stödja det fria flödet av information genom fri och
oberoende press, inom bland annat radio, TV och press, samt att förbättra förutsättningarna
för detta i utvecklingsländerna.50

UNESCO har alltsedan organisationen grundades drivit projekt och på olika sätt uppmärk-
sammat vikten av bibliotek i utvecklingsländer. Framförallt att inkludera biblioteksservice i
grundläggande utbildningsprojekt uppmärksammades. (För en utförlig redogörelse av detta
arbete, hänvisar jag till Stephen Parkers bok UNESCO and library development planning.)
Inför utformandet av det första Folkbiblioteksmanifestet 1949 deklarerade UNESCO följande:

Unesco will work for the development of public libraries in all those countries where at present
they can hardly be said to exist, but will maining direct assistance to those countries where the
potentialities of development are greatest. 51

Inom UNESCO var man redan från början medveten om att det inte var fruktbart att importera
biblioteksidéer utifrån västerländska ideal hur som helst, utan att detta måste ske utifrån lo-
kala behov. Det fanns dock inledningsvis i UNESCO:s historia lite kunskap om hur detta
skulle ske och lite resurser till att utveckla idéer.52

IFLA och UNESCO har samarbetat sedan UNESCO grundades. Tillsammans har de utarbetat
folkbiblioteksmanifest och det första publicerades 1949. Syftet med folkbiblioteksmanifestet
är och var att öka förståelsen för och insikten om vilken betydelse folkbiblioteken har för de-
mokrati, utbildning och bildning. Det var i första hand riktat till allmänheten och tanken var
att stimulera befolkningen att kräva bibliotek där det inte fanns något och att stödja de som
fanns. Den grundläggande principen i biblioteksmanifestet från 1949 var att folkbibliotek är
en produkt av moden demokrati och demokratins tro på att lärande är en livslång process.
Folkbiblioteket beskrivs som en demokratisk institution för utbildning och som en stor bety-
delse för utbildningen.53

Sedan det första folkbiblioteksmanifestet 1949, har texten reviderats 1972 och 1994, för att
anpassas till de förändringar som skett i samhället. 1972 års revision av manifestet breddade
folkbibliotekets uppgift till att även förmedla kultur och kulturella evenemang, liksom att vär-
na om barn och handikappade. 1994 års uppdaterade upplaga av folkbiblioteksmanifestet är
avsedd att inspirera och stödja biblioteksutveckling världen över. Målet var att få fram skarpa-
re formuleringar för att få den mer kraftfull och på så sätt få större inflytande över makthava-
re. Folkbiblioteksmanifestet vänder sig just till makthavare och beslutsfattare på nationell och
lokal nivå, snarare än till folk i allmänhet och till yrkeskåren. Tillgången till bibliotek är ett
ansvar för lokala och nationella makthavare och det måste det måste stödjas av en specifik
lagstiftning och finansieras av samhället. Den grundläggande idén är varje människas rätt att
få veta:

The public library, the local gateway to knowledge, provides a basic condition for lifelong
learning, independent decision making and cultural development of the individual and social
groups.
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52 ibid., s. 123
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28

Detta innebär en tro på fri tillgång till information och samlingar för alla medborgare oavsett
ras, kön, religion, nationalitet, språk eller social ställning. Vidare slår Folkbiblioteksmanifes-
tet fast att samlingar och service skall vara fria från alla former av ideologisk, politisk eller
religiös censur, och också kommersiella påtryckningar. Ett ämne som diskuterades inför den-
na upplaga var om ett enda manifest kunde gagna både utvecklade och utvecklingsländer.
Alternativet att skriva skilda manifest för dessa två grupper av länder, genomfördes dock inte.
Det fastslog att idéerna är desamma oavsett ekonomisk, sociala och andra förutsättningar som
finns. Folkbiblioteksmanifestet uttrycker oavsett detta vilken service som skall finnas och vad
målsättningarna är, även om vägen dit kan vara svårare för vissa länder än för andra.54

En viktig aspekt av Folkbiblioteksmanifestet är som tidigare nämnts att det vänder sig till be-
slutsfattare. Det framhålls att det måste vara en viktig del i alla långsiktiga strategier för kul-
tur, informationsförsörjningen, utbildning och bildning. Det framhålls att biblioteksservicen
måste ta hänsyn till de olika behov som finns i städer och på landsbygd. Det är också av vikt
att det finns en nationell plan för samarbete och att det formuleras en policy för mål, priorite-
ring och service i det lokala behovet.55

5. Sidas stöd till ALP

Jag tänker nu försöka klargöra vilka mål och vilka ideologiska grunder som Sida anser sig ha
gemensamt med IFLA/ALP.

Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att höja de fattiga folkens lev-
nadsnivå. Fattigdom definieras av Sida som brister i säkerhet, förmåga och möjligheter. Det
övergripande målet har formulerats i sex delmål:
1. .resurstillväxt
2. .ekonomisk och social utjämning
3. .ekonomisk och politisk självständighet
4. demokratisk samhällsutveckling
5. framsynt hushållning av naturresurser och omsorg om miljön
6. jämställdhet mellan kvinnor och män56

Tillgången till sociala, ekonomiska och politiska resurser betonas som grundläggande för att
fattiga människor skall kunna förändra sin situation. Sida anser att stödet måste inriktas på att
stärka processer med deltagande av de fattiga själva. På lokal och nationell nivå gäller det att
ge människor möjlighet att själva ta sig ur sin fattigdom, att delta i det politiska livet och häv-
da sina rättigheter. Deras egen syn på vad ett fattigt respektive gott liv innebär och vad som
krävs för att ta sig ur sin fattigdom, måste vara utgångspunkten för ett framgångsrikt utveck-
lingssamarbete.57 Det är med andra ord det bidragstagande landet/regionen som skall styra
och ta initiativ i utvecklingsprocessen.

Sida betonar vikten av att arbeta för demokrati och för de mänskliga rättigheterna. Demokra-
tiskt styrelseskick och en demokratisk kultur är avgörande för all utveckling, även om denna
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utveckling är en process som tar lång tid. Det är därför naturligt för Sverige att starkt betona
demokratisk utveckling av samhällen i sitt internationella utvecklingsprogram, påpekar Sida.58

Till de mänskliga rättigheterna räknar Sida FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna samt en rad konventioner som FN antagit, bl a mot tortyr, rasdiskriminering och om
barnens rättigheter. Enligt Sida är staten ansvarig för att de mänskliga rättigheterna skall ef-
terlevas. De mänskliga rättigheterna skapar skyldigheter för staten, genom att de begränsar
statens aktiviteter och skyldigheten att försvara medborgare mot kränkningar och att deras
rättigheter följs. Demokratiska stater har enligt Sida visat sig kränka de mänskliga rättigheter-
na minst.59

I Sidas strategi att främja kulturellt utvecklingssamarbete, inkluderas bland annat stöd till mu-
seum, bibliotek och kulturvårdsprogram. Kultur och media utgör en liten del av Sveriges
samlade internationella utvecklingssamarbete. Men Sida anser att det är ett viktigt område
som är nära knutet till demokrati och mänskliga rättigheter.60 Ett samhälle kan vara demokra-
tiskt, men är en svag demokrati om den demokratiska kulturen i samhället är svag. En stark
demokratisk kulturell grund består av värderingar om ickevåld, ömsesidig tolerans och re-
spekt, samarbete och jämställdhet. Dessa skall alla underbygga rättvisa och mänsklig utveck-
ling. Det handlar alltså om attityder och värderingar som inte kan kontrolleras. Men, detta
beteende är också påverkat av det institutionella ramverket och lagar, och tillgången på in-
formation är en av de förutsättningarna som ingår i frågor som rör samhället. Ett ramverk av
institutioner som försvarar och upprätthåller dessa värden är nödvändigt, enligt Sida. Institu-
tionerna och de kulturella värdena kan dock utvecklas i omvänd ordning: skapandet av insti-
tutionerna är ett stort steg mot försvaret och stärkandet av de kulturella värderingarna i sam-
hället. Den kulturella grunden stödjer enligt denna teori, inte bara freden, demokratin och de
mänskliga rättigheterna, utan även tillkomsten av det institutionella ramverket. Det är enligt
Sida, svårt för dessa institutioner att etableras utan värderingarna som nämnts som bas. Tan-
ken bakom detta är att institutionerna kan forma värderingarnas innehåll. Det är enligt Sida
svårt att se omedelbara konkreta resultat, eftersom arbetet i så stor utsträckning handlar om att
försöka influera värderingar och attityder. Kopplingen mellan insatser och vad detta ger är
komplexa och indirekta. Många samverkande faktorer kan förekomma.61

Icke-statliga organisationer kan uttrycka intresset och åsikten som olika grupper har gemen-
samt i samhället. Det civila samhället kan på så sätt skapa en dialog med beslutsfattare och få
fram marginaliserade gruppers åsikter.62 Även om ett begränsat antal icke-statliga organisa-
tioner enbart fokuserar på demokratiutveckling, finns det många som indirekt arbetar med
frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, även om detta inte är deras primära målsätt-
ning.63 IFLA/ALP är en sådan organisation. Sida var, åtminstone fram till och med 1997, den
största bidragsgivaren till ALP. Orsaken till att Sida har intresse av att stödja detta program
inom IFLA, beror enligt Leo Kenny på att det är mycket relevant för svensk sektoriell  policy,
strategi och prioriteringar inom både utbildning och kultur. Leo Kenny har på Sidas uppdrag
gjort en utvärdering av ALP och programmets arbete och hur det överensstämmer med Sidas
mål med sitt utvecklingssamarbete. Den viktigaste kulturella utvecklingskontexten som Sidas
stöd till ALP skall ses ur, är att deras arbete omfattas av Sidas målsättning att skapa och stödja
läs och skrivkunnighet och att skydda och främja yttrandefriheten. Stöd till utbildning är en
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hörnsten i Sidas strategi i arbetet för att reducera fattigdomen i världen. Särskild uppmärk-
samhet ägnas åt jämlikhetsfaktorer rörande utbildning av flickor och kvinnor, folk som bor
och lever i utsatta sociala grupper och områden och barn med särskilda utvecklingsbehov.
Sidas strategi i kultursamarbete har som utgångspunkt i det faktum att detta kräver tillgång till
böcker och annat tryckt material. Därför prioriterar Sida utvecklingssamarbete som stärker
dokumentationen av muntlig tradition, författarorganisationer, oberoende, inhemsk publice-
ring, bibliotek etc. Detta betyder att initiativ som gynnar och underlättar tillgång till informa-
tion och som utvecklar bibliotek och informationsservice innefattas i ovanstående mål. Stödet
till ALP är alltså tillämpligt enligt Sidas strategi. Det är också centralt i Sidas kulturella ut-
vecklingsstrategier att stödja kvalitetskultur som stärker mottagarlandets kapacitet att använda
sin egna kultur och att höja kulturens status i detta land. I en vidare kontext finns en central
samstämmighet mellan IFLA/ALP:s målsättning och Sidas utvecklingsmål på kulturområdet,
då det gäller arbetet inom fältet biblioteks och informationsområdet. Detta arbete stödjer regi-
onala organisationer och nätverk att utveckla och etablera samarbete och utbyte över geogra-
fiska, kulturella och etniska gränser. Kenny betonar att det inte förekommer något ifrågasät-
tande från Sida då det gäller IFLA/ALP:s inriktning och aktiviteter och att det på något sätt
skulle vara något annat än relevant i Sidas policy. Mindre tydlig är dock samstämmigheten
mellan Sidas målsättning och IFLA/ALP:s aktiviteter som rör skapandet och arbetet för läs
och skrivkunnighet samt yttrandefrihet. Kenny anser att frågor kan ställas rörande:

(…) IFLA/ALP’s perspective of their developmental role may be a little too narrowly defined
and lacking an holistic emphasis to the promotion of sustainable development.64

Centralt i Sidas strategi att stödja den kulturella utvecklingen är att en av de grundläggande
utgångspunkterna för detta arbete är att det präglas av en helhetssyn inom utvecklingssamar-
betet. I den kulturella utvecklingskontexten lägger Sida stor vikt vid att stimulera regionala
och kulturella organisationer och nätverk att utveckla och etablera samarbete och utbyte mel-
lan länder, kulturella och etniska grannar. Denna aspekt är enligt Sida mycket relevant i det
arbete som IFLA/ALP gör.65 Längre fram betonar dock Kenny att IFLA/ALP inte kan och
inte etablerades för att arbeta med alla de problem som finns i tredje världen. Han konstaterar
också att IFLA understryker det faktum att underutveckling (anm: Kennys formulering) i de
södra delarna av världen inte existerar oberoende av den norra delen av världen. I samband
med identifierade målsättningar riktar IFLA/ALP också ett antal utvecklingsbehov som berör
frågan om en hållbar utveckling, nämligen frågor om vidareutbildning, läs-och skrivkunnighet
osv.66

Leo Kenny hävdar å ena sidan IFLA/ALP:s överensstämmelse med Sida, medan han å andra
sidan ofta påpekar frågor där han anser att IFLA/ALP inte tar tillräckligt tydlig ställning eller
områden där organisationen inte gör tillräckligt. Kenny är otydlig på så sätt att han kritiserar
IFLA/ALP:s brist på ställningstagande i utvecklingspolitiska frågor, men att han därefter
omedelbart slätar över sin kritik genom att peka på att IFLA indirekt ändå tar ställning genom
Folkbiblioteksmanifestet (t ex) eller hänvisar till att IFLA är en liten organisation som inte
kan göra mer än vad dess medlemmar tillåter.

Genom att ha utformat och ställt sig bakom UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest tar IFLA
ställning i frågor som rör bredare utvecklingsfrågor, som good governance (se nedan),
mänskliga rättigheter, yttrandefrihet etc. IFLA tar i sina olika program också ställning till
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vikten av tillgång till information, medias frihet, pluralism och minoriteters rättigheter och
utsatta grupper, och vikten av att alla människor är delaktiga i utvecklingsprocessen. Kenny
påpekar dock att IFLA inte kan ta ställning och utföra mer i dessa frågor än vad deras globala
medlemskap tillåter. Medlemmarna i IFLA har olika uppfattningar då det gäller politik och
även i utvecklingsfrågor.67 Begreppet good governance används med något olika innehåll av
olika nationer. Ibland är det begränsat till en effektiv, öppen och ansvarig offentlig förvaltning
(Danmark, Norge, Finland och Kanada), ibland utvidgad till att innefatta rättsväsendet och
mänskliga rättigheter (Storbritannien, EU och USA) och med folkligt deltagande (UNDP).
Givarländerna är dock eniga om att demokrati endast kan utvecklas genom aktivt engagemang
från både statens och det civila samhällets sida och genom ett samspel emellan dem.68 Left-
wich definierar good governance som ett system som består av en uppsättning lagar och in-
stitutioner och ett system av folklig administration som är öppet, effektivt och som kan ställas
till svars. Ett sådant system skall erbjuda klarhet, stabilitet och vara förutsebart för den privata
sektorn, som skulle utgöra den huvudsakliga drivkraften av den ekonomiska utvecklingen, ej
staten, i en ”marknadsvänlig” utvecklingsstrategi. Detta innebär med andra ord en väster-
ländsk modell. En vidare mening av vad good governance är, inkluderar ovanstående, men
går ett steg längre genom att säga att good governance också inkluderar demokrati. De flesta
västerländska regeringarna har intagit denna ståndpunkt och har mer eller mindre uttalat varit
ett villkor för deras bilaterala relationer för bistånd. Vilken form av demokrati som avses, sägs
inte alltid rakt ut, men ett av de krav som ställs är skyddandet av de mänskliga rättigheterna.
Leftwich säger att:” Good governance is not simply a new technical answer to the difficult
problems of development, but a political one.”69
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69 Leftwich, A., On the primacy… s. 15 f.
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6. Undersökning och analys

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den undersökning jag har gjort. Grundmaterialet
för detta arbete har varit IFLA/ALP:s projektrapporter som jag har redogjort för närmare i
kapitel 1.7. För att underlätta läsningen av undersökningen och analysen finns rapporterna
kort presenterade i en bilaga, som återfinns på sidan 58. Analysen av de genomgående drag
som jag har tyckt mig finna i projektrapporterna rörande metoder och idéer utgår från de frå-
geställningar jag presenterat i kapitel 1.4 och som jag nu repeterar
• Med vilka metoder bedrivs utvecklingsarbetet och hur motsvarar dessa programmålen för

perioden?
• Vilka bakomliggande idéer och syften finns med arbetet?
• Vilka gemensamma mål och metoder ligger till grund för stöd från andra organisationer av

ALP:s  arbete?

6.1 Med vilka metoder bedrivs utvecklingsarbetet och hur motsvarar dessa pro-
grammålen för perioden?

Materialet för undersökningen som leder fram till svaret på denna första fråga är som tidigare
nämnts de åtta IFLA/ALP rapporterna. Efter att ha lyft ut gemensamma och återkommande
drag, har jag strukturerat om materialet under fyra rubriker: A/ ”starta och driva projekt”, B/
”identifiera behov och brister”, C/ ”samarbete och erfarenhetsutbyte” samt D/ ”utveckla verk-
samheten som en del av samhället i övrigt”. Detta har gjorts för att tydliggöra vilka metoder
som används i utvecklingsarbetet och klargöra vilken nivå utvecklingsarbetet bedrivs på. Jag
vill påpeka redan nu att det inte är fråga om byggnation eller rent konkret utvecklingsarbete
av fysisk karaktär.

Rubrikerna har valts efter de teman jag tyckt mig se återkomma, även om det ibland har
handlat om vitt skilda områden, nivåer eller omfattning. En återanknytning till hur metoderna
motsvarar målen programmet angivit för perioden och som angavs i kapitel 3, finns på slutet
av varje rubrikdel och upprepas även i det sammanfattande svaret. Jag upprepar nu vilka pro-
grammålen för perioden är:
1. Identifiera huvudproblemen som hindrar utvecklingen av bibliotek och informationsservice
och förmedla strategier för att lösa dessa problem, samt
2 utveckla projekt och aktiviteter för att stödja dessa strategier
3 Höja medvetandet bland styrande och allmänhet för den roll bibliotek/information har i ut-
vecklingsprocessen och sörja för nationell planering av infrastrukturen av biblio-
tek/information.70

Redan nu kan jag säga att jag har sett en generell överensstämmelse mellan målen och de
metoder som tillämpas, som kan beskrivas som nedan;
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Metod A svarar mot programmål 2
Metod B svarar mot programmål 1
Metod C svarar mot en ”generell nivå”
Metod D svarar mot programmål 3

A. Starta och driva projekt:

Målet med den workshop som finns återgiven i Projektrapport no. 1, 1994, var att deltagarna
skulle bli bättre på att skriva en bra och övertygande projektframställning och skapa en bättre
bild av möjligheterna till finansiering för biblioteksprojekt i området. Det presenteras också
att IFLA/ALP:s roll är att fungera främst som förmedlare. Deras roll är att hjälpa till att hitta
fonder till projekt inom ALP:s programområde. Däremot har de inga egna fonder. Skickas en
beskrivning inom ramarna för ALP:s verksamhet, inleds en prövningsprocess inom de regio-
nala kommittéerna. Om ansökan antas, försöker IFLA/ALP hitta fonder till projektet. En mall
för hur en projektframställan skrivs och förbereds ges. Denna mall återges i samtliga projekt-
rapporter.71 Utöver detta har Birgitta Sandell sammanställt en guide till de institutioner som
stödjer biblioteksverksamhet i utvecklingsländer, som utgivits som Projektrapport no. 7, 1997.
Syftet är att denna guide skall användas då finansiärer söks till projekt som för biblioteksverk-
samhet, läskunnighet och informationsförsörjning i utvecklingsländer. Här presenteras möjli-
ga finansiärer och det anges vilka typer av projekt de kan tänkas stödja. Här finns även råd
och riktlinjer för hur en ansökan skall skrivas.72

Förutom att ge instruktioner för hur en projektframställan skrivs, behandlar Projektrapport no.
1, 1994 hur man kan hitta och utnyttja befintliga resurser. Hur man utvecklar möjligheten att
nå dem. Det presenteras vilka frågor man kan ställa för att på så sätt utveckla ett tema. Till
exempel anges att man kan fråga sig för vilka ändamål resurserna finns till för och klargöra
angreppspunkter och mål. Vilka resurser finns tillgängliga? Var finns dessa resurser och hur
kan man nå dem? Vem är huvudansvarig för dessa? IFLA/ALP ger rådet att först titta på vilka
resurser som finns i landet innan man tittar vidare. IFLA/ALP betonar också behovet av för-
bindelse med beslutsfattarna eller departementet, vilket utgör fördubblad arbetsstyrka, även
om det inte resulterar i pengar. Detta är en del av en helhet i arbetet att utveckla en verksam-
het (eller en del av en verksamhet). Först identifierar man behoven, därefter resurserna som
finns och slutligen vägen till att nå resurserna. En arbetsordning anges.73

Strategi och handling för att lyckats med att få igång ett projekt gås igenom. En strategi är att
få in projektet i den nationella utvecklingsplanen. Om en fondförmedlare ser att ett projekt
ingår i den nationella utvecklingsplanen, får man pengar, påpekas det. Om ett projektet inte
kan ingå i en nationell utvecklingsplan, bör det åtminstone finns inom nyckelområdet för att
stödjas av regeringen. Annars tittar fondförmedlaren inte ens på det. Ett projekt kan också
göras till en del av större projekt och på så sätt få medel. Ibland kan man inte göra ett projekt

                                                          
71 The Advancement of Librarianship : a workshop…, s. 16
72 Sandell, Birgitta, Guide to institutions supporting librarianship in developing countries.
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till ett nationellt projekt, men till ett regionalt. Försök få andra länder att samarbeta. Reklam
och lobbying uppmuntras.74

Det som jag har beskrivit ovan kan beskrivas som utbildande verksamhet. Deltagarna får råd
och riktlinjer för hur en övertygande projektframställan bör skrivas. De får också en mall för
vad som bör ingå i en sådan. Möjliga finansiella källor presenteras. IFLA/ALP:s roll klargörs
och också vad de kan bistå med. Strategier för att nå finansiella medel lärs ut. Hur man kan
hitta och utnyttja befintliga resurser, men också hur arbetet skall läggas upp – i vilken ordning
man skall arbeta för att hitta fram till resurser som finns. Möjliga källor för finansiering ges
och en lämplig arbetsordning presenteras.

Den roll som IFLA/ALP anser sig ha pekar på en grundläggande metod som är gemensam för
alla typer av projekt. Dess roll är inte att ta initiativ till projekt i första hand, utan större delen
av arbetet består av ”hjälp till självhjälp”. Deras roll är att bistå med råd och hjälp till att
genomföra utvecklande projekt inom angivna områden. Projekt som främst initierats av per-
soner inom regionen själva och som de i verksamheten själva anser behövas. Deltagarna i
workshops tränas i att starta upp och genomföra projekt. IFLA/ALP ger verktyg för att öka
möjligheterna till att genomföra dessa. IFLA/ALP ger verktygen för att av egen kraft ha bättre
möjlighet att utveckla verksamheten i det egna landet eller de egna regionen. Denna metod
och hur metoderna motsvarar målen för perioden diskuterar jag närmare i mitt sammanfattan-
de svar på sidan 46.

B. Identifiera behov och brister:

Ett genomgående gemensamt tema i projektrapporterna är rapporter från deltagarnas respekti-
ve länder. Dessa rapporter ger viktig information av hur situationen ser ut i de olika länderna.
ALP ger inför varje projekt anvisningar för vilka punkter dessa rapporter bör ta upp. Den in-
formation de bland annat är intresserade av är en kort presentation av landet, dess befolkning,
ekonomi, utbildningsnivå, läskunnighet och språk. IFLA/ALP vill också ha en beskrivning av
biblioteksorganisationer, statistik och struktur, beskrivning av bibliotekarieutbildning och
vidareutbildning. Vidare vill de få information om service till befolkningen, bokproduktionen,
framtida utveckling samt en lista på de tio viktigaste behoven för biblioteksutvecklingen i
landet. Dessa rapporter är en viktig del eftersom de ger information till IFLA och även andra
organisationer om hur situationen och behoven är i olika länder och regioner. De ger informa-
tion inom vilka områden brister upplevs finnas. Genom denna information kan sedan insatser
inom olika områden motiveras inför framtida program. Rapporterna hjälper inte minst delta-
garna själva genom att de genom dessa identifierar och klargör problem som finns.

En mycket stor del av ALP:s arbete går enligt min uppfattning ut på att deltagarna skall tränas
i att identifiera problem, behov och brister i den egna verksamheten och att sedan hitta meto-
der för att lösa dessa. Att systematiskt utvärdera och utveckla verksamheten genom egen kraft
och på sina egna villkor. Exempel på ovanstående tankegång kan vi se i Projekt rapport no.1,
1994 och Projekt rapport no. 10, 1997. I projektrapport no 1, 1994 var ett mål med samman-
komsten att deltagarna skulle få kunskap om vilka som var de viktigaste problemen, föränd-
ringarna och behoven som behövdes för att utveckla bibliotekets service. Kritisk analys av
vad som krävs för att utveckla servicen genomsyrar IFLA/ALP:s verksamhet. En del i detta är
att ta del av erfarenheter från andra och diskutera och analysera utifrån gemensamma pro-
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blem. Målsättningen var att ge bättre kunskap om vilka som var de viktigaste problemen, för-
ändringarna och behoven som behövdes för utvecklandet av biblioteks- och informationsser-
vice i regionen i dagsläget. En sammanfattning av de mest överhängande behoven gjordes. En
representant från varje land ombads lämna in en rapport över hur deras situation såg ut. Dessa
finns också med i projektrapporten.75

Jag kommer nu att ge fler exempel på hur IFLA/ALP arbetar för att behov och brister skall
identifieras och för att möjliga lösningar skall fås fram. Arbetet bedrivs på skilda nivåer och
verksamhetsområden inom bibliotek och information. Målet är dock främst att identifiera hin-
der och komma förbi dessa. Ytterligare en aspekt av arbetet och publiceringen av det är att
utbyta erfarenheter och arbetsmetoder. Rapporterna är inte ensidigt inriktade på en aspekt utan
innehållet kan appliceras på flera av de rubriker jag har satt och valt dela in insatserna under.

I projektrapport no. 3, 1994 var målet för seminariet att samla ihop erfarenheter om informa-
tionsförsörjning på landsbygd. Detta enligt ett av de mål som sattes av IFLA:s Afrikasektion
under MTP 1992-1997 och som var att fokusera på problem som rörde utvecklandet av bibli-
otek och informationsservice i Afrika. Företräde gavs till informationscenter som verkade på
landsbygden, snarare är bibliotek och informationsservice och presenterades genom fallstudi-
er i olika språkområden. Analys av litteratur i ämnet indikerade att det fanns en stor del av
den afrikanska befolkningen vars informationsbehov inte tillgodoses genom den traditionella
biblioteksservicen och att den huvudsakliga delen av dessa samhällen finns på landsbygden.
Analyserna visade också att det fanns groende program som mötte informationsbehov hos
dem som inte var läs och skrivkunniga, samt de i samhället som nyligen blivit det. Abdelaziz
Abid , som arbetar för UNESCO i Frankrike konstaterar att studier i informationsbehovet så-
väl i utvecklingsländer som i utvecklade länder, visar att de mest påfallande behovet är beho-
vet av information som rör det dagliga livet. Detta kan gälla information som rör jordbruk och
livsmedelsfrågor, malaria, vattenförsörjning, islamisk litteratur.  Informationsbehovet är rela-
terat i första hand till det som utgör den huvudsakliga karaktären av samhället (det som är
viktigast för samhället). Behovet varierar från samhälle till samhälle. Informationstillgången
skall därför återspegla de sociala, kulturella, politiska och ekonomiska dimensionerna i deras
utvecklingsambitioner.76

De slutsatser deltagarna kom fram till nåddes inom tre huvudområden: om informationsbeho-
vet, informationsförsörjning och strategier för att leverera information. Angående informa-
tionsbehovet kom man fram till att det fortfarande finns områden där fler undersökningar be-
höver göras. Sedan 1980-talet har många undersökningar gjorts i Afrika inom olika informa-
tionsområden. Numera vet man att:
- samhällen på landsbygden har informationsbehov som är mycket otillfredsställt för närva-

rande.
- Dessa omättade behov finns inom alla områden, t ex jordbruk och hälsofrågor.
- Behoven är olika mellan olika samhällen och tid. Informationen måste vara relevant för

samhället och kunna fylla kunskapsluckor.77

I slutet av seminariet formulerades 11 resolutioner som deltagarna skulle arbeta för att nå i sitt
arbete och som hade som mål att underlätta tillgången för samhällen på landsbygden till ve-
tenskaplig, teknisk och kulturell information. För att resolutionerna skulle få någon relevans
och för att överföra dem till konkreta handlingar gick deltagarna med på att bland annat inom
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sex månader ha inlett konkreta åtgärder. De åtog sig också att använda alla sina möjligheter
till att efterleva resolutionerna. Resolutionerna gällde bland annat följande:

- tillgång till information är grundläggande mänsklig rättighet och makthavarna skall se till
att denna rättighet försäkras hos alla invånare, speciellt de på landsbygden.

- Att se till att projekt inte blir kortlivade, genom att samarbeta med andra organisationer.
- Samarbete mellan olika grupper, skolor, lokala grupper etc för att öka effektiviteten av

tillgänglig information.
- Vikten av utbildningsprogram för dem som arbetar med information.78

I projektrapport no 4, 1994 finns beskrivningar från Trinidad , Malaysia, Colombia, Brasilien,
Moçambique, El Salvador och Cajmarsa (Peru). I Trinidad konstaterar man till exempel att
det finns ett behov av att öka medvetenheten av den roll biblioteken har i att vidga människors
medvetenhet och att förmedla ideologier och då det gäller att inge kulturellt självförtroende.
Biblioteken har också en viktig roll i att utveckla kommunikation. Man konstaterar också att
för mycket material finns bakom diskarna. Samlingarna måste utvecklas och de ekonomiska
förutsättningarna är för dåliga.79 I Malaysia fokuserar man i sin rapport på arbetet med att
hålla den muntliga traditionen levande och vikten av detta för den sociala och psykiska ut-
vecklingen hos barnen. Biblioteken har länge spelat en viktig roll för att skapa en länk mellan
den muntliga och skriftliga traditionen.80 I projektrapporten kommer man genom gruppsamtal
fram till att de deltagande länderna har mycket gemensamt då det gällde problem, men att det
också fanns signifikanta skillnader: Otillfredsställande nivå då det gällde bokproduktionen var
ett vanligt problem som togs upp av deltagarna. Detta gällde framförallt den inhemska litte-
raturen. I Moçambique förekom det i huvudsak import av litteratur från Portugal och Brasili-
en. Där begränsades den inhemska utgivningen till textböcker för grundskolan. Även denna
utgivning var för låg i relation till behovet. I Brasilien var utgivningen koncentrerad kring
religiös litteratur, bestsellers och skolböcker. I landet finns 220 boklådor, medan däremot TV
når alla delar av landet. Man skriver att det finns en odiskutabel koppling mellan nivån på
läskunnighet och bokproduktionen och så också då det gäller lästradition och bokproduktion.

Som hinder för utvecklandet av biblioteksverksamhet anges framförallt de ekonomiska förut-
sättningarna. I Venezuela är konsekvensen av detta att planerna för framtiden har reducerats
till att koncentreras till de mest akuta behoven. Det som hindrar utvecklingen är i andra fall
ofta sådant som ligger utanför bibliotekens kontroll, som i Jamaica där dåliga vägar hindrar
biblioteken från att nå ut till många områden. I Mexiko är den ökande analfabetismen ett svårt
problem och som i brist på åtgärdsprogram inte kommer ändras under den närmaste framti-
den.81

Deltagarna skrev tillsammans en resolution till IFLA och UNESCO. I resolutionen beslutades
att IFLA bör prioritera etablerandet av program som gynnar läs- och skrivkunnighet, som
skall kopplas till och stödjas av alla grupper inom IFLA. Det bör också beslutas om att IFLA:s
Folkbibliotekssektion och Skolbibliotekssektion skall arbeta tillsammans i nära samarbete för
att förhållandet mellan skola och folkbibliotek och ta fasta på de nationella erfarenheterna i de
olika länderna, speciellt utvecklingsländerna. Att IFLA uppmanar sina medlemmar att arbeta
tillsammans med UNESCO för att försäkra att kommande UNESCO program och budget
samt nästa UNESCO MTP inkluderar en fast koppling till:
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a)användandet och bevarandet av muntlig tradition
b)samarbete i produktionen och distributionen av relevant material i länder där de har liknan-
de kulturell erfarenhet
c) produktionen, distributionen och utvecklandet av material i skiftande format för grupper
med speciella behov (t ex blinda).

Resolutionen till UNESCO för fram att UNESCO mer aktivt informerar biblioteksorganisa-
tioner och institutioner om publicerade resultat i läs- och skrivkunnighetsfrågor och gynnan-
det av läsning, och gör dessa publikationer lättåtkomliga för folkbibliotek som behöver an-
vända dem.82

I introduktionen till projekt rapport no 15, 1997 konstateras att länder i den Karibiska regio-
nen har liknande problem och hinder då det gäller utvecklandet av biblioteken. Med anledning
av detta beslöts det inom IFLA att genomföra en fyra dagar lång workshop. Under denna
workshop uppmuntrades deltagarna att lägga märke till behoven och utvecklingsproblemen
som fanns i deras länder. Därefter, genom att dela med sig av sina erfarenheter och genom
expertis, formulerade deltagarna gemensamt strategier för att ta itu med dessa problem genom
att identifiera och utveckla befintliga resurser för biblioteksutveckling och genom att få in-
struktioner för hur man formulerar effektiva projektbeskrivningar.83

Problemen identifierades genom att deltagarna delades in i fem grupper. Strategier för att lösa
dessa problem skulle därefter hittas. Gemensamma problem för de fem grupperna identifiera-
des vara följande:
1. Frånvaron av en nationell informationspolitik och bibliotekslagstiftning.
2. Otillräcklig budget för bibliotek, infrastruktur och utbildning.
3. Brist på utbildad personal.
4. Brister i utvecklandet av bibliotekens samlingar.
5. Otillräcklig infrastruktur för datorisering.
6. Bristande biblioteksbyggnader.

Man kom därefter gemensamt fram till att ovanstående problem kunde lösas så här:
1. Bjuda in UNESCO och IFLA för råd rörande nationell informationspolitik.
2. Olika fondmedel kan sökas.
3. Marknadsföring för att ändra på detta
4. Samarbete på lokal, nationell och internationell nivå.
5. Vända sig till (t ex) datorföretag och telebolag.
6. Byggstandard skall utvecklas. Råd angående detta kan fås från IFLA och UNESCO.

Efter denna diskussion, delades deltagarna in i nya grupper, för att skriva projektbeskrivning-
ar inom några av de områden som man identifierat som gemensamma problem och angivit
lösningar för.84
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C. Samarbete och erfarenhetsutbyte:

En metod för att utveckla biblioteksverksamhet är uppenbarligen att uppmuntra och främja
samarbete och erfarenhetsutbyte. Dialog och professionellt samarbete mellan olika länder
eller inom en region är något som ständigt betonas. Erfarenhetsutbyte används som en metod
för att stimulera till utveckling. Mötet i sig under IFLA/ALP:s seminarier mellan personer
som delar liknande problem är en del av erfarenhetsutbytet. Projektrapporterna är en annan
form och källa för att föra ut erfarenheter från olika områden. En del av ALP:s arbete är att
översätta och ge ut publikationer för att fler skall kunna ta del av dem och den kunskap som
finns. Målet med detta projekt är att göra IFLA: s handböcker och riktlinjer tillgängliga på
arabiska för att på så sätt förbättra utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. De
flesta studenter och utövare i arabisktalande länder behärskar inte något annat språk. Mål-
gruppen är professorer, studenter, lärare och yrkesutövare.85 Exempel på detta arbete är Pro-
jekt rapport no. 6, 1995.  Denna rapport är en handbok för skolbiblioteksverksamhet och riktar
sig till studenter och de som arbetar inom området. Rapporten är en översättning till arabiska.
Översättningen är ett resultat av att det i januari 1992 lades ett projektförslag om att tio utval-
da böcker skulle översättas till arabiska. Ytterligare en titel hade då denna skrift utgavs över-
satts, nämligen Guidelines for library services. Under översättning var också Mobile library
guidelines och Guidelines for library service to deaf people.86

IFLA/ALP framhåller och trycker på vikten av samarbete på olika nivåer. Dels på samarbete
mellan olika bibliotek och att man där skall inse att den egna verksamheten inte kan vara
självständig, utan att bibliotek delar på de resurser som finns. I projektrapport no. 1, 1994 ger
IFLA/ALP rådet att titta på verksamheten i den värld vi lever i och hålla i åtanke att det inte är
möjligt för bibliotek att vara självständiga. Att ta del av de resurser som finns och att det
måste vara fullt möjligt att utveckla dessa sorters strategier för en effektivt utvecklad servi-
ce.87

Seminariet som återges i Projekt rapport no. 15, 1997 ägnade åt framtidsstudier i Kuala
Lumpur, Malaysia. Förhoppningen anges vara följande: ”to present a plan for future devel-
opment of public libraries, in line with our conference objectives i. e., to redefine the objec-
tives, roles and priorities of our public libraries in line with national aspirations and com-
munty needs, to provide guidelines for a professional standard of operation, and to work to-
gether towards greater cooperation and networking in the region.”88 Där framhålls det bland
annat att för att nå en snabb utveckling av verksamheten måste det till ett nära samarbete och
partnerskap mellan de styrande och det omgivande samhället.89

Relationen till det samhället som biblioteket verkar i, framhålls också då det talas om att an-
passa informationen och samlingarna till folkets behov i samhället. För att kunna tillgodose
behovet behöver man också skapa nätverk mellan olika bibliotek. Genom att bygga upp en
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samling som är specialiserad enligt de förutsättningar som finns i ett samhälle och göra denna
samling tillgänglig för andra bibliotek får även små bibliotek ett bättre utbud. Här ges exem-
pel på olika system, omnämnda som LAN och WAN. LAN står för Local Area Network och
WAN för Wide Area Network. Dessa system är alternativ för ett mer omfattande system, som
är mer resurskrävande, men ökar tillgången för de anslutna biblioteken.90

Man diskuterar också fördelen med samarbete i form av att organisera sig i olika grup-
per/föreningar. De flesta biblioteksföreningar på regional nivå startar som ett resultat av en
konferens av den typ som denna. Detta efter att deltagarna känner att det finns behov av att
koordinera, standardisera, och organisera aktiviteter och service. Utbyta idéer, diskutera frå-
gor, skapa åtgärdsprogram på regional eller nationell nivå anges också vara anledningar att
ansluta sig. Det talas om en regional biblioteksförening för området som komplement till
IFLA.91

De målgrupper som seminariet som återges i Projekt rappot no 3, 1994,  riktades till i  var
följande:
• informationsförsörjare (bibliotekarier, biståndsarbetare etc.)
• lärare
• forskare
• politiker och andra beslutsfattare

Tanken bakom att vända sig till dessa grupper var att var och en av dem hade viktiga bidrag i
arbetet med att kritiskt analysera den existerande informationsservicen. Seminariet ville också
uppmuntra samarbete mellan olika grupper som arbetar mot liknande mål.

I projektrapporten återges flera exempel på pilotprojekt som gjorts i olika länder. Exempelvis
projekt som utförts i Thailand och Filippinerna. Dessa projekt är gjorda utifrån förutsättningar
som är olika de som återfinns i Afrika, men de finns med eftersom man anser att erfarenheter-
na från dessa projekt förser deltagarna med alternativa perspektiv. Representanter från olika
organisationer deltar också i seminariet, för att ge olika perspektiv och genom sina erfarenhe-
ter ange realistiska mål för olika insatser. Försök att föra ut information genom böcker och
annat material måste innehålla hela processen av att höja tillgången av bra böcker för folk på
landsbygden, förbättra sätten att leverera böckerna till gräsrotsnivå, utveckla läsandet och
kritiskt tänkande, skapa läsvana och integrera läsande med andra försök att förbättra kvalitén
på livet. Detta kräver stöd och att hela samhället är involverat i processen, från föräldrar till
skola, religiösa institutioner, författare med flera. Bibliotekens roll i denna process mot ett
läsande och lärande samhälle är dock mycket viktig.92

Sammanträdet för cirka 25 deltagare från bland annat Latinamerika, Asien och Afrika, som är
föremål för projekt rapport no 4, 1994 ägde rum på Kuba. ALP-programmet och UNESCO
finansierade detta seminarium. Ämnet som behandlades rörde biblioteksverksamhet i geogra-
fiskt och socialt isolerade samhällen. Detta arbete belystes genom olika deltagares erfarenhet
som sedan diskuterades. Inbjudna som arbetade med ämnet var inbjudna och gav sin bild av
delar av Kubas bibliotekssystem. Huvuddelen av seminariet ägnades åt Kubas erfarenhet av
bildandet av läsare i isolerade samhällen. Andra bidrag i seminariet ägnades åt att belysa olika
sidor av detta:
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- Service till barn
- Service till nyligen läskunniga och litteraturförsörjning till dessa
- Folkbiblioteksverksamhet på landsbygden
- Service till marginella samhällen
- Vikten av muntlig tradition

Gruppdiskussionen fick resultatet att en formell resolution till IFLA:s General Conference
skrevs. Eftersom diskussionen till stor del kom att handla om vikten av bibliotekens roll i pro-
cessen för läs och skrivkunnighet beslöt deltagarna att fokusera denna skrivelse till vikten av
stöd från internationella aktörer kring denna fråga. IFLA och UNESCO gavs direkta råd om
vad som borde göras inom snar framtid.93

Kubas arbete för att utveckla tillgången till bibliotek och bibliotekens resurser används up-
penbarligen som exempel och inspiration för deltagarna i seminariet. Alfonso Barreda Montes
de Oca var då rapporten gavs ut bibliotekschef i Cárdenas, Kuba och hans redogörelse av Ku-
bas erfarenheter erfarenhet av bildandet av läsare i isolerade samhällen, utgör den mest om-
fattande enskilda delen i rapporten. Han vill med sin redogörelse försöka återge Kubas erfa-
renheter av att utveckla bibliotekens verksamhet på avlägsna platser, såsom bergsområden,
fabriker, sjukhem mm. Platser som ligger långt ifrån en stad, skolor på landsbygden och andra
socialt och kulturellt ofördelaktiga platser.

Kubas arbete för läs-och skrivkunnighet inleddes efter revolutionen 1959 då stora förändring-
ar skedde inom områdena utbildning och kultur. 1961 bedrevs en läskunnighetskampanj, då
1000 frivilliga lärare deltog och enligt Montes de Oca resulterade denna i att 700 000 lärde sig
läsa. Kampanjen följdes av flera liknande kampanjer. 1961 skapades också ett nätverk av
folkbibliotek som täckte hela landet.94

Enligt Montes de Oca är det inte tillräckligt att nå geografiskt avlägsna platser, utan också de
som av olika anledningar inte ser böcker som något berikande och angenämt. De försöker
därför nå dem som är utanför på grund av kulturella eller andra som genom karakteristiska
avviker från befolkningen som helhet. Det främsta målet är att gynna människan genom att
använda läsandet som ett effektivt redskap för detta. Folkbiblioteken som byggts upp i varje
kommun har drivit en omfattande uppsökande verksamhet, huvudsakligen ämnad ge service
till isolerade samhällen. Varje enskilt bibliotek gör en socioekonomisk studie för att kartlägga
det område som berörs av verksamheten. Denna studier omfattar området, landsbygd, huvud-
saklig industri, skolor, militära förband, prioriterade områden, fängelser osv. I varje fall tas
det hänsyn till olika förutsättningar som ålder, utbildningsnivå i gruppen, språk och texternas
stil då hur aktiviteterna för läsfrämjande verksamhet skall utformas.95

Sammantaget använder Kuba flera olika metoder för att nå målet att nå ut till alla i samhället.
Kuba använder sig av bokbussar, minibibliotek, husläkare för att förmedla litteratur. Mål-
grupperna är som det nämnts ovan många och man använder olika metoder för att nå ut till
t ex ungdomar, handikappade, äldre, socialt utslagna, militärer och de som bor på sjukhem.
Man försöker även nå geografiskt isolerade områden, som till exempel bergsområden. Dessa
områden har staten lagt ned mycket resurser på för att de boende där skall få elektricitet och
utbildning. De som bor i bergsbyar är ofta lågutbildade, åtminstone de äldre. Det är extremt
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svårt att komma fram till dessa områden och enligt författaren används bokbuss, men ibland
måste man nå dit med hjälp av djur eller genom att klättra dit med böcker.96 I rapporten finns
också beskrivningar från Trinidad , Malaysia, Colombia, Brasilien, Moçambique, El Salvador
och Cajmarsa (i Peru).97

Det läggs stark betoning på vikten av samarbete mellan bibliotek och informationscenter i
olika länder och regioner. Denna betoning återfinns både i beskrivningar av ALP och dess
uppgifter och i projektrapporterna. En del av detta samarbete är att genom samarbetet utnytt-
jas de knappa men befintliga resurserna mer. I projektrapport 1, 1994 påpekar IFLA/ALP att
hålla i åtanke att det inte är möjligt för ett bibliotek att vara självständigt. Att ta del av de re-
surser som finns och utnyttja dem och utveckla strategier för detta och på så sett utveckla ser-
vicen. Också i Projekt no. 15, 1997 talas det om vikten av att knyta bibliotek och dess resurser
till varandra för att på så sätt kunna skapa större utbud och service.

En annan del är att samarbeta för utveckling genom att organisera sig i regionala och natio-
nella organisationer. Detta var som vi tidigare såg också en del av den inriktning ALP skulle
ha. ALP påpekar också de resurser som finns inom IFLA i form av kunskap och kontakter.
Utbyte av erfarenheter tycks vara en stor del i utvecklingsarbetet. Publiceringen av projekt-
rapporterna är i sig ett sätt att utbyta erfarenheter. Så även de kontakter som knyts under
sammankomsterna. På workshops tas också upp erfarenheter från länder som inte deltar i
projektet, till exempel Projektrapport nr. 3, 1994. Detta motiveras med att man anser att erfa-
renheterna från det projekt skall förse deltagarna med alternativa perspektiv. I Projekt no. 15,
1997 talas det om fördelarna att skapa och vara delaktiga i nätverk och organisationer för att
få del av varandras erfarenheter och arbeta tillsammans i projekt samt för gemensamma mål.

I sin beskrivning av programmets inriktning betonade ALP vikten av att stödja och uppmuntra
utveckla det professionella samarbetet mellan och inom länderna i tredje världen. Därför var
ambitionen att programmet skulle fokusera sig på de speciella förhållanden som biblioteken
har i utvecklingsländerna och problem de har gemensamt. IFLA är här tänkt att fungera som
stöd och driva utvecklingen framåt. ALP vill också uppmuntra nationella och regionala bibli-
oteksorganisationer och utveckla praktiska och meningsfulla relationer mellan IFLA och des-
sa organisationer. Som vi har sett påpekar IFLA/ALP ständigt vikten av samarbete på olika
plan. Ett bibliotek skall inte och kan inte fungera som en självförsörjande enhet. Ett sätt att
utveckla sin verksamhet är att utveckla fungerande samarbete med andra bibliotek i regionen.
Detta utvecklar verksamheten på flera nivåer. Dels ökar tillgången på material om man kan
utnyttja varandras resurser och dels vidgar det perspektivet för hur en verksamhet kan drivas
och utvecklas, genom influenser utifrån. Det IFLA/ALP främst är ute efter, enligt min upp-
fattning, är att skapa en grogrund för erfarenhetsutbyte och samarbete då det gäller utveck-
lingsprojekt. Genom att samla människor från länder/regioner skapas en första grund för fort-
satta samtal. Initiativet för ett första möte tas av IFLA/ALP som blir en gemensam utgångs-
punkt. Däremot tas inga konkreta initiativ av IFLA/ALP för bildandet av förening-
ar/organisationer. Själva upplägget på sammankomsterna har en form som i sig leder till erfa-
renheter/samarbete genom till exempel gruppdiskussioner. Det är en nätverksskapande till-
ställning.

En av IFLA/ALP:s metoder för utveckling är uppenbarligen att arbeta för erfarenhetsutbyte
och samarbete mellan dem som har samma eller liknande erfarenheter och problem. Att ut-
byta kunskaper och erfarenheter samt spridandet av dem genom projektrapporterna. Som in-
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ternationell organisation är detta en grundläggande inriktning och en av de grundläggande
idéerna med en sådan sammanslutning. Eftersom IFLA:s verksamhet i övrigt bäst känner till
västerländska förhållanden, antar jag att man vill att de som representerar tredje världens län-
der skall skapa ett nätverk för att kunna utbyta erfarenheter. IFLA kan här fungera som stöd
med de erfarenheter och kunskaper organisationen besitter. Genom detta kan tredje världens
länder själva ta initiativet till sin framtida utveckling . Som metod svarar detta enligt mig väl
mot målen, där det påpekas att länderna själva skall vara drivande och ta initiativ till sin egen
utveckling. Brist på samarbete har uppenbarligen setts som ett problem och IFLA/ALP för-
medlar här en strategi för att främja självständighet och inte bli beroende av initiativ utifrån.

D. Utveckla verksamheten som en del av samhället i övrigt:

IFLA/ALP betonar på flera sätt och ställen att ett projekt inte kan genomföras som en isolerad
handling eller åtgärd, utan stöd från omgivande samhälle. Vi kan se i de kriterier ALP fastsla-
git för att projekt skall vara berättigade till projektpengar. Ett av kriterierna anges där vara att
projektet skall ha stöd av auktoriteter eller organisationer. I projektrapport nr.1, 1994 kunde vi
se att förbindelsen med beslutsfattarna eller departement betonades, även om detta stöd inte
resulterade i några pengar. Det påpekas vidare att det är viktigt att projekt ingår i den natio-
nella utvecklingsplanen eller stöds av regeringen. Ett projekt skall med andra ord sättas in i en
större kontext och inte utföras som en liten isolerad bit i ett lands eller en regions totala ut-
veckling. Stöd och intresse från ansvariga institutioner och därmed också ett ansvar för en
verksamhet kan så skapas. Detta ger bättre förutsättning för en fortsatt satsning efter projekt-
tiden. Därmed kan man också peka på att bland de problem som deltagarna i projektrapport
nr.10, 1997 satte som det främsta problemet för utveckling av biblioteksverksamhet var från-
varo av en nationell informationspolitik och bibliotekslagstiftning. I projektrapport nr.1, 1994
lades det fram ett exempel från Japan där det talades om att bibliotek måste vara en integrerad
del av samhället. Vikten av ett bibliotek och behovet av det måste kännas av befolkningen
från toppskiktet och till de ”vanliga samhällsmedborgarna”. Om någon part inte känner eller
inser behovet kommer verksamheten inte att lyckas. IFLA/ALP betonar behovet av förbindel-
se med beslutsfattarna eller departementet, vilket utgör fördubblad arbetsstyrka, även om det
inte resulterar i pengar. Olika strategier för att lyckats med att kunna komma igång med ett
projekt behandlas, där en strategi som anges är att få in projektet i en nationella utvecklings-
plan. Ser fondförmedlare att ett projekt ingår som en del i en nationell utvecklingsplan eller en
inom nyckelområdet för en sådan är möjligheten att få pengar till projektet större. En annan
metod är att göra projektet till en del av större projekt, eller ett regionalt projekt. Det talas
också om möjligheten att försöka få andra länder att delta och samarbeta i gemensamma pro-
jekt.

Då det gäller informationsförsörjningen konstateras det att tre kunskapssystem existerar sida
vid sida i samhällen på landsbygden: inhemsk kunskap, kunskap som förs in externt och kun-
skap som skapas i utvecklingsprocessen då de två kunskapskällorna synkroniseras. Externt
stöd åt kommunikation till samhällen på landsbygden är mycket fragmentariskt och stödet för
arbetet delas mellan flera ministrar i regeringsställning och icke statliga organisationer.
Största delen av informationsförsörjningen är en del av en större åtgärdsprocess, och inom ett
smalt ämnesområde. Det konstateras att det finns luckor och misslyckanden i informationsför-
sörjningssystemet som förhindrar utvecklingen på landsbygden. Det konstateras att bibliotek
eller motsvarande på landsbygden kan fylla luckorna i informationsutbytet och förmedlandet
av information. Vilken administrativ struktur som än väljs är det viktigt att ett sådant center
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för information måste ha en delaktighet på gräsrotsnivå i samhället. Samhället måste spela en
aktiv roll i etableringen och drivandet av centret.98

I många av länderna som representerades fanns det nationella program för biblioteksutveck-
ling. I några fall har de nyligen införts. I Mexiko startades ett nationellt program för folkbibli-
otek 1983. Målet var att skapa och utveckla ett nationellt nätverk för folkbibliotek genom att
etablera åtminstone ett folkbibliotek i varje samhälle med högstadium. Enligt programmet
skall varje invånare ha fri och lika tillgång till att läsa. I Moçambique förstördes större delen
av biblioteksstrukturen under inbördeskriget 1975-1980. Detta kommer ta lång tid att bygga
upp igen, men ett biblioteksprogram planerades enligt uppgifter i rapporten att tas fram mot
slutet av 1994.99

I ALP:s programmål angavs att en målsättning var att ge länderna möjligheten att spela en
aktiv roll i den nationella utvecklingen. Speciell vikt skulle läggas på uppbyggnaden av möj-
ligheten att nå fram till nationella initiativ och systematiska framsteg mot självständighet.
ALP angav att de ville att deras roll där bland annat skulle vara att ”höja medvetandet bland
styrande och allmänhet för den roll bibliotek/information har i utvecklingsprocessen och sörja
för nationell planering av infrastrukturen av bibliotek/information”. Ett sätt att nå denna mål-
sättning är enligt min uppfattning att sträva mot ett aktivt stöd och deltagande i utvecklandet
av biblioteksverksamheten från beslutsfattande organ och personer. Denna strävan är också
helt i enlighet med Folkbiblioteksmanifestet som i sin version från 1994 vände sig till besluts-
fattare i en strävan att dessa skall bli medvetna om vilken roll folkbibliotek har i utvecklandet
av ett samhälle. Som vi har sett tidigare i uppsatsen är Folkbibliotek enligt IFLA och
UNESCO, en organisation som gynnar fred och själsliga framsteg genom att arbeta för att
utbilda och berika människorna som lever i det. Tanken om målsättningen att arbeta mot en
nationell och regional policy för biblioteksverksamhet löper enligt vad jag har kunnat se som
en röd tråd i ALP:s utvecklingsarbete i tredje världen. De arbetar för och kräver mer eller
mindre att de styrande stödjer och är delaktiga i de projekt som skall genomföras. På semina-
rier trycker de på vikten av ett stöd och en delaktighet i projekt. Målet är att göra de styrande
medvetna av bibliotekens roll och betydelse för utvecklingen i samhället. Detta blir också
tydligt i att seminarier ibland är riktade till styrande och beslutsfattare, t ex Projekt no. 3,
1994. IFLA/ALP arbetar mot problemet i form av bristande intresse och medvetenhet. Inget
intresse eller insikt av behovet av ett bibliotek, innebär att anslagen blir därefter. En verksam-
het som inte anses viktig vill man inte betala någonting för att utveckla. IFLA/ALP arbetar på
flera plan samtidigt – både med ansvariga beslutsfattare och genom dem som känner sin verk-
samhet och ser bristerna i den. De arbetar genom att försöka påverka direkt som organisation
och indirekt genom dem som deltar i olika seminarier. Ett exempel på motsatt situation fick vi
då det redogjordes för Kubas bibliotekssystem i Projektrapport no. 4, 1994. Där skedde en
stor satsning för utveckling på initiativ från regeringen i samband med arbetet mot analfabe-
tismen i landet. Deras erfarenhet användes som exempel för bland annat arbetet för läs och
skrivkunnighet och informationsförsörjning på landsbygden.

ALP:s programmål att höja de styrandes medvetande för den roll bibliotek har i ett lands ut-
veckling och nå fram till nationella initiativ,  är ett mål som IFLA/ALP försöker nå fram till
genom flera olika kanaler. Dels arbetar IFLA för det som organisation i stort genom främst
Folkbiblioteksmanifestet, men denna strävan är tydlig också i ALP:s arbete. ALP kräver stöd
från styrande för att ett projekt skall få ekonomiskt stöd. Det är också tydligt genom att semi-
narier riktas till styrande och beslutsfattare. Kuba brukar inte framhållas som något mönster-
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land särskilt ofta, men då det gäller biblioteksutveckling får Kuba står som förebild och gott
exempel, där andra borde ta efter. Metoden kännetecknas av att man arbetar med att försöka
nå målet att få beslutsfattare på olika nivåer engagerade i biblioteksverksamheten och på så
sätt känna ansvar och intresse för hur den utvecklas. Detta försöker man nå genom att få de
som arbetar inom verksamhet medvetna om vikten av beslutsfattarnas stöd och intresse och
vilka fördelar detta kan ge. Man använder sig av föredömliga exempel. Det ställs också krav
på detta stöd för att få projektpengar. Genom Folkbiblioteksmanifestet arbetar IFLA globalt
för att höja medvetenheten för folkbibliotekens fördelar för ett lands utveckling. Jag ser inga
bättre alternativa metoder för att nå fram till dessa mål och som metod kan den tillsammans
med en positiv samhällsutveckling i övrigt säkert fungera på lång sikt.

Däremot kan jag ställa mig tveksam till Kuba som förebild. Informationen om bibliotekens
och bibliotekariernas frihet i Kuba är motstridig och har så varit under åtminstone tio års tid.
Å ena sidan anklagas USA för att bedriva en propagandakampanj i syfte att utpeka Kuba som
ett odemokratiskt land utan respekt för mänskliga rättigheter. De ger öppet ekonomiskt stöd
till oberoende bibliotekarier, journalister med flera. Detta har provocerat den Kubanska re-
geringen. De fängslade bibliotekarierna är 75 personer som mot betalning samarbetat med
USA och därför dömts till långa fängelsestraff, enligt Eva Björklund. Å andra sidan kan
samma företeelse betraktas som ett slag mot en demokratirörelse i ett land som garanterar
medborgarna yttrande- och pressfrihet bara så länge den praktiseras i socialismens anda. Ut-
tryck och åsikter som inte stämmer överens med regeringens är olaglig och försök att sprida
andra åsikter är i regeringens ögon detsamma som att sprida fiendepropaganda. Kritik mot
Fidel Castro eller regeringen är olaglig.100

6.1.2 Sammanfattande svar:

ALP:s programmål angavs vara att gynna utvecklingen och förbättrandet av bibliotek och
informationsservice i utvecklingsländer. ALP arbetar för att ge länderna möjligheten att spela
en aktiv roll i den nationella utvecklingen. Speciell vikt skulle läggas på uppbyggnaden av
möjligheten att nå fram till nationella initiativ och systematiska framsteg mot självständighet.
ALP angav att de ville att deras roll skulle vara att:

1. Identifiera huvudproblemen som hindrar utvecklingen av bibliotek och informationsservi-
ce och förmedla strategier för att lösa dessa problem, samt

2. utveckla projekt och aktiviteter för att stödja dessa strategier.
3. Höja medvetandet bland styrande och allmänhet för den roll bibliotek/information har i

utvecklingsprocessen och sörja för nationell planering av infrastrukturen av biblio-
tek/information

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att ett möjligt svar på min fråga om med vilka
metoder utvecklingsarbetet bedrivs och hur dessa motsvarar programmålen för perioden är
följande;

1. Insatser som inriktas på att starta och driva projekt;
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Metod: Strategiråd för hur projekt bör genomföras och vilka förutsättningar som krävs för att
det skall lyckas. Råd och idéer om hur man löser finansiella problem. Råd och riktlinjer för
hur man skriver ansökan om projektpengar Tips om var man kan söka hitta finansiärer till
projekt. IFLA/ALP:s roll klargörs då det gäller att hjälpa till att hitta pengar till olika projekt.
Hur man kan hitta och utnyttja de resurser som redan finns och hur man kan utveckla och nå
dem. Instruktioner om hur man bäst skriver och formulerar en projektbeskrivning.
Mål: Att länderna skall ha en aktiv roll i den egna utvecklingen och bygga upp möjligheten
till att nå systematiska framsteg mot en självständighet.
Mål- metod: IFLA/ALP ger verktygen för att av egen kraft ha bättre möjlighet att utveckla
verksamheten i det egna landet eller de egna regionen och de metoder de använder stödjer
strategier för att nå fram till målen.

2. Insatser som inriktas på att identifiera behov och brister;

Metod: Träning och hjälp med att identifiera problem i verksamheten och att hitta lösningar
på dessa. En del av detta är att deltagarna beskriver situationen i det egna landet. En annan del
är att ta del av erfarenheter från andra och diskutera och analysera utifrån gemensamma pro-
blem. Metoden kan beskrivas som utbildande verksamhet eller ”hjälp till självhjälp”.
Mål: En aktiv roll i den egna utvecklingen. Bygga upp möjligheten till att nå systematiska
framsteg mot en självständighet.
Mål – metod: Som de angav i målen identifierar ALP huvudproblem som utgör ett hinder för
utveckling och förmedlar strategier för att lösa dessa. Metoderna svarar mot målen.

3. Insatser riktade mot att förbättra samarbete och erfarenhetsutbyte;

Metod: Främja skapande av kontakter och nätverk. Publicering och översättning av material
som kan användas i utbildning, för att öka kunskaper och ta del av erfarenheter samt sprida
erfarenheter inom olika områden. Uppmuntra samarbete och propagera för fördelarna med att
samarbeta. Informera om vad IFLA kan bistå med då det gäller kunskap och erfarenheter.
Mål: Gynna systematisk utveckling och utvecklingen mot att själva ta initiativ och vara dri-
vande i den egna utvecklingen.
Målen-metod: IFLA fungerar som stöd för att de själva skall kunna ta initiativet till sin fram-
tida utveckling. Som metod motsvarar detta enligt mig väl mot målen, där det påpekas att län-
derna själva skall vara drivande och ta initiativ till sin egen utveckling. Brist på samarbete har
setts som ett problem och IFLA/ALP förmedlar en möjlig strategi för att främja självständig-
het och hindra beroendet av initiativ utifrån

4. Insatser riktade mot att utveckla verksamheten som en del av samhället i övrigt;

Metod: Krav på stöd från styrande för projekt för att ha möjlighet att tilldelas projektpengar.
Rikta seminarier till styrande som målgrupp. Vidga perspektivet och öka medvetandet för
vikten av stöd från styrande för att lyckas och få ut mer av projekt. Poängtera vikten av att se
bibliotekets roll i samhällets utveckling i stort. Statuera goda exempel för biblioteksutveckling
(t ex Kuba). Metoden är att utöva påtryckning och försöka skapa ett intresse och ansvar för
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utvecklandet av biblioteksverksamhet via olika kanaler. Spridandet av Folkbiblioteksmani-
festet.
Mål: Nationella initiativ för biblioteksutveckling samt att höja medvetandet bland beslutsfat-
tare och styrande.
Mål-metod: Metoden kan fungera långsiktigt i kombination med en generell utveckling i
samhället i övrigt t ex ekonomiskt och demokratiskt.

En stor del av insatserna tycks inriktade på vad som kan benämnas ”hjälp till självhjälp”.
Samtliga punkter ovan kan som helhet även betraktas som utbildande verksamhet av dem som
arbetar med eller i en verksamhet för bibliotek eller informationsförsörjning. En viktig del är
också att ge feedback till IFLA och andra organisationer. Genom rapporterna från deltagarnas
länder ger man IFLA/ALP viktig information inom vilka områden de stora bristerna finns i
respektive land eller region. På så sätt kan de rikta sina insatser på dessa områden i framtida
program. IFLA får mer kunskap i hur problemen ser ut i olika länder.

Den grundläggande inställningen från IFLA/ALP är att lösningen inte är att föra in färdiga
koncept utifrån och på så sätt generera utveckling och lösa problem som finns i ett land eller i
en region. Detta var en hållning som tidigt togs om utgångspunkt för IFLA/ALP:s arbete (se
2.3). Arbetet skall istället utgå från behov som deltagarna i seminariet (eller dylikt) själva
upplever finns eller identifierar. Koncentrationen ligger som vi har sett på att skapa bättre
förutsättningar för att utveckla biblioteksverksamheten i respektive land/region av egen kraft.
Arbetet för utveckling kan sägas ske nedifrån och upp, det vill säga initiativet skall tas av dem
som arbetar i eller med en verksamhet. Genom resolutioner för framtida arbeten kan de delta-
gande från olika länder/regioner peka på vilka insatser de själva anser viktiga i en regions
utveckling. Det är dock IFLA/ALP som arbetar för och tar initiativet till diskussion kring ett
tema, där de ser ett behov. I detta fall är behovet att bättre kunna identifiera och hitta lösning-
ar på problem. Själva arbetet att hitta och identifiera gör dock deltagarna själva. Verktygen
och strukturen förmedlar IFLA/ALP, genom att ge bättre förutsättningar för att få ekonomiskt
stöd, ramar för hur projekt skall lyckas med mera. Detta kallade jag tidigare ”hjälp till själv-
hjälp” och det är fortfarande det som jag tycker bäst beskriver IFLA/ALP:s metoder i stort.
Dessa metoder anser jag så här långt väl motsvarar de mål som ALP angav att programmet
skulle ha. Där angav de att de vill att länder skulle ha en aktiv roll i den egna utvecklingen
och att de vill bygga upp möjligheten till att nå systematiska framsteg mot en självständighet.
Precis som de angav i målen identifierar ALP huvudproblem som utgör ett hinder för utveck-
ling och föremedlar strategier för att lösa dessa. Metoderna svarar alltså väl mot målen, efter-
som den lokala aktiviteten på hemmaplan och de som styr utvecklingen är deltagarna själva.
Det är deltagarna på seminarierna som identifierar vad som brister i den egna verksamheten
och når möjliga lösningar på detta med hjälp av de verktyg de får.

Genom att utforma resolutioner inför framtida arbete till IFLA eller berörd organisation får
deltagaran möjlighet att påverka vad framtida insatser bör fokusera på. På så sätt påverkar de
sin egen utveckling och var fokus bör ligga.

Slutligen vill jag påpeka att största problemet med IFLA/ALP: s arbete är att det handlar om
stora problem och små resurser. Det är också lätt att glömma att IFLA/ALP: s arbete är en
liten del av helheten då det gäller arbetet för utvecklingen i tredje världen.
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6.2 Vilka bakomliggande idéer och syften finns med arbetet?

Det finns fog för att hävda att programmet ALP tillkom för att svara mot kritiken från den
majoritet av medlemmar som representerade tredje världen. Den kritik som sade att IFLA:s
arbete utgick från förutsättningarna som fanns i den s k västerländska världen och att detta
inte motsvarade hur medlemsfördelningen i organisationen faktiskt såg ut. Detta syfte kan inte
helt bortförklaras, men det vore cyniskt av mig att påstå att detta är den enda förklaringen. För
å andra sidan kan det också hävdas att ALP tillkom för att möta det faktiska behovet hos en
majoritet hos medlemmarna. IFLA tar också tydligt ställning i frågor som pekar på syften och
en ideologisk inställning bakom, som kan betecknas som utvecklingspolitisk.

Det är främst genom att ha varit med att utforma och ställa sig bakom Folkbiblioteksmanifes-
tet som IFLA tydligast tar ställning till frågor av utvecklingspolitisk karaktär, åtminstone frå-
gor som rör good governance och de mänskliga rättigheterna. Enligt Folkbiblioteksmanifestet
är bibliotek en vital kraft i främjandet av grundläggande mänskliga rättigheter. Då det gäller
rätten att få veta, rätten till åsiktsfrihet och att söka och få information och idéer. Genom att
arbeta för att utbilda och berika människor anser IFLA (och UNESCO) att folkbibliotek är en
organisation som gynnar fred och själsliga framsteg i samhället. Folkbibliotek är på så sätt
inte enbart ett bidrag till individer, utan också ett bidrag till samhället som helhet. Folkbiblio-
tek ger ökad möjlighet att kunna delta aktivt i sociala, politiska och kulturella aktiviteter. I de
inledande styckena till Folkbiblioteksmanifestet står att läsa att folkbibliotek är en konstruktiv
del i utvecklandet av demokrati och att utvecklandet av demokrati beror på en tillfredsställan-
de utbildning samt fri och oinskränkt tillgång till kunskap genom kultur och information.
Folkbiblioteksmanifestet slår också fast att folkbibliotek är den lokala källan till kunskap, det
ger tillgång till de grundläggande förutsättningarna för ett livslångt lärande, oberoende be-
slutsfattande och kulturell utveckling av individer och sociala grupper. Genom att ha ställt sig
bakom Folkbiblioteksmanifestet ställer sig IFLA och UNESCO bakom ideologiska mål som
är av utvecklingspolitisk karaktär, konstaterade Leo Kenny. Därmed kunde han också visa på
en större samstämmighet mellan Sida och IFLA.

Om man bortser från Folkbiblioteksmanifestet, finns liknande tankar representerade i IFLA:s
Core Values. Där fastslår IFLA tron på att människor, samhällen och organisationer behöver
fri tillgång till information, idéer och föreställningar för sitt mentala, demokratiska och eko-
nomiska välbefinnande. IFLA stödjer också de mänskliga rättigheterna och de artiklar som
handlar om friheten till tillgång till information, idéer och föreställningar. Birgitta Bergdahl
har tydligast uttalat sig om sin syn på bibliotekens roll genom att säga att bibliotek kan erbju-
da nödvändig information till invånare så att de har möjlighet att delta i den demokratiska
processen. Bibliotek ger tillgång till och är en garanti för en fri värld, anser Bergdahl. Senare
har IFLA genom FAIFE än tydligare tagit ställning till frågor av detta slag. Den grundläggan-
de tanken för FAIFE:s arbete är, som vi såg i kapitel 2:2 att alla människor har den grund-
läggande rätten att få tillgång till yttrande av kunskap, skapande, intellektuell aktivitet samt
trosuppfattning, samt att yttra sin uppfattning offentligt. IFLA/FAIFE anser att rätten att få
veta är en fundamental mänsklig rättighet. Rätten att bilda sig en uppfattning och yttrandefri-
heten är nödvändiga omständigheter för friheten och tillgången till information. För att ett
samhälle skall kunna skapa och utvecklas demokrati är det en förutsättning att dessa förhål-
landen finns, anser IFLA/FAIFE.
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Det finns saker att invända mot att bibliotek och tillgång till information automatiskt är främ-
jande för utvecklandet och bevarandet av demokrati. Hafner menar att det enbart är vår demo-
kratiska kontext som får oss att anta att termen tillgång (access), indikerar en mer generell
tillämpning. I själva verket kan ett biblioteks syfte enbart förstås utifrån det samhälle som har
skapat det. Vilket syfte som ett bibliotek än finns för kan det enbart förstås i den kontext som
dess samhälle och vad som är bevarat, lyfts fram och uppmuntras i det samhället. Hafner an-
ser därför att bibliotek är värdeladdade verksamheter. De reflekterar sitt samhälles värderingar
och ideal och bidrar till att bevara dem. Att det finns tillgång till information genom bibliotek
innebär därför inte automatiskt enligt detta synsätt tillgång till den fria värld som Bergdahl
nämnde. Att det finns bibliotek i ett samhälle är en sak, men syftet med biblioteken är en helt
annan fråga. Biblioteken ensamma kan inte göra mer för demokratin i ett samhälle än vad det
tillåts.

Mina slutsatser är att de bakomliggande idéerna och syftena med programmet ALP (och för
IFLA:s arbete i övrigt) tydligast kommer fram i Folkbiblioteksmanifestet. Genom att ha ut-
format (tillsammans med UNESCO) och ställt sig bakom detta tar IFLA ställning till frågor
som samhällsstyrning och människans ställning i förhållande till samhället samt mänskliga
rättigheter. Biblioteken ses här som främjande av mänskliga rättigheter, rätten att få veta, söka
information, idéer och skaffa sig egna åsikter. Bibliotek och utbildning anses nära förknippa-
de med varandra och utbildning ses som berikande både för individer och samhälle. Något
som i förlängningen även anses gynna fred. Bibliotek anses därmed vara en viktig del för ut-
vecklandet och bevarandet av demokrati. Det är fri tillgång till information, idéer och före-
ställningar som är nyckelorden för kopplingen till social, mental, mänsklig och demokratisk
utveckling. Denna tillgång anses vara en fundamental förutsättning för att skapa och utveckla
demokrati. Att ta ställning för och arbeta för demokrati och demokratiska värderingar kan
tyckas självklart. Det är lätt att glömma bort att genom att göra detta ställningstagande och
genom att samarbeta med UNESCO och SIDA, tar IFLA ställning till en hel utvecklingsteori
som går stick i stäv med många beslutsfattares åsikter och man tar även ställning till hur ett
samhälle bör utformas.
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6.3 Vilka gemensamma mål och metoder ligger till grund för stöd från andra or-
ganisationer av ALP:s arbete?

Det är viktigt att påpeka att mina studier bygger på organisationernas egna framställningar om
deras arbete och sina syften för detta arbete. Organisationernas arbete och utvecklingspolitik
är ett omfattande forskningsområde. Jag är medveten om att det är en ensidig framställning,
men har fått välja bort att fördjupa mig ytterligare i detta för att uppsatsen inte skulle utvidgas
och omfatta mer än vad som kan anses rimligt för att rymmas inom ramen för en magister-
uppsats. Jag har således inte gjort någon egen undersökning av organisationernas arbete obe-
roende av varandra, utan enbart utgått från deras egen framställning av sitt arbete.

FN-organet UNESCO arbetar främst med arbetet att bekämpa analfabetismen och är en orga-
nisation för internationellt intellektuellt samarbete. Arbetet koncentreras på de minst utveck-
lade länderna och UNESCO samarbetar med en mängd icke-statliga organisationer, däribland
IFLA. Arbetssätten är bland annat att göra framtidsstudier, informations och erfarenhetsutby-
te, bistå med experthjälp och kunskapsöverföring. Metoder som vi känner igen när vi tittat på
hur IFLA/ALP:s arbete bedrivits i tredje värden.

Samarbetet mellan IFLA och UNESCO har som vi tidigare sett skett sedan UNESCO grunda-
des. Tillsammans har de utarbetat ett folkbiblioteksmanifest, där syftet var att öka förståelsen
för och insikten om vilken betydelse folkbiblioteken har för demokrati, utbildning och bild-
ning.

Som jag tidigare tagit upp anger IFLA att bibliotekens roll bland annat är att fungera som ut-
bildnings- och kulturellt centrum. Bibliotekens roll i en kulturell och social dimension i sam-
hället inkluderar enligt IFLA, uppgiften att delta i bekämpandet av analfabetism. Bibliotek har
en betydelsefull roll i arbetet för läs- och skrivkunnighet. IFLA påpekar, som jag tog upp i
kapitel 3, att analfabetism är ett av de största globala problemen i vår tid och att 98% av alla
analfabeter bor i tredje världen. Analfabetism är vanligast förekommande bland fattiga på
landsbygden och i fattiga delar av städerna. I bibliotekens roll ingår enligt IFLA också att
bevara och skydda varje människas rätt att ha tillgång till information och stärka individens
möjlighet att fatta egna beslut. Bibliotekens funktion här är att vara informationsförsörjare och
bistå i den dagliga problemlösningen och fungera som garant för den intellektuella friheten.
IFLA betonar också vikten av att nå ut till marginaliserade grupper och samhällen i städer och
på landsbygd. Ovanstående tankar om bibliotekens roll poängteras både i IFLA:s och i ALP:s
arbete. Ett av de viktigaste områdena för ALP under för perioden 1992-1997 formulerades
vara att ”uppmuntra bibliotekens delaktighet i arbetet med läs- och skrivkunnighet och göra så
att biblioteken blir nära identifierade med nationella program för läs- och skrivkunnighet”.

Genom att utforma och ställa sig bakom UNESCO Folkbiblioteksmanifest, tar IFLA ställning
i frågor som rör frågor som rör good governance, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet etc. I
Folkbiblioteksmanifestet från 1994 konstateras att folkbibliotek är främjande av de grund-
läggande mänskliga rättigheterna. Folkbibliotek främjar rätten att få veta, möjligheterna söka
och få information och idéer samt åsiktsfriheten. Dessa rättigheter är enligt Folkbiblioteksma-
nifestet nära knutna till rätten att fritt delta i det kulturella livet i samhälle, utbildning och att
kunna ta del det som anges i artiklarna 19, 26 och 27 i deklarationerna om de mänskliga rät-
tigheterna.

Sida var den största bidragsgivaren till ALP under den programtid som uppsatsen behandlat.
Orsaken till att Sida har intresse av att stödja detta program inom IFLA, är enligt Leo Kenny
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på att det är mycket relevant för policyn för svensk biståndspolitik, strategi och prioriteringar
inom både utbildning och kultur. ALP:s arbete omfattas av Sidas målsättning att skapa och
stödja läs- och skrivkunnighet och att skydda och främja yttrandefriheten. Stöd till utbildning
är en hörnsten i Sidas strategi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt jämlikhetsfaktorer rörande
utbildning av flickor och kvinnor, folk som bor och lever i utsatta sociala grupper och områ-
den och barn med särskilda utvecklingsbehov. Här kan man enligt min uppfattning se liknan-
de målsättning som två av de viktigaste områden för ALP:s arbete för perioden 1992-1997,
nämligen ;

- att etablera och utveckla biblioteks- och informationstjänster till allmänheten, med sär-
skild tonvikt på behoven i marginaliserade områden i stad och på landsbygd.

- att uppmuntra bibliotekens delaktighet i arbetet med läs- och skrivkunnighet och göra så
att biblioteken blir nära identifierade med nationella program för läs och skrivkunnighet.

SIDA:s strategi i kultursamarbete har som utgångspunkt det faktum att detta kräver tillgång
till böcker och annat tryckt material. Därför prioriterar Sida utvecklingssamarbete som stärker
dokumentationen av muntlig tradition, författarorganisationer, oberoende, inhemsk publice-
ring, bibliotek etc. Detta betyder att initiativ som gynnar och underlättar tillgång till informa-
tion och som utvecklar bibliotek och informationsservice innefattas i ovanstående mål. Stödet
till ALP är därför tillämpligt enligt Sidas strategi. Även om ett begränsat antal icke-statliga
organisationer enbart fokuserar på demokratiutveckling, finns det många som indirekt arbetar
med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, även om detta inte är deras primära mål-
sättning. IFLA/ALP är en sådan organisation.

I en vidare kontext konstateras det att det finns en central samstämmighet mellan IFLA/ALP:s
målsättning och SIDAs utvecklingsmål på kulturområdet, då det gäller arbetet inom fältet
biblioteks och informationsområdet. Detta arbete stödjer regionala organisationer och nätverk
att utveckla och etablera samarbete och utbyte över geografiska, kulturella och etniska grän-
ser.
IFLA tar ställning i frågor som rör bredare utvecklingsfrågor genom att utforma och ställa sig
bakom Folkbiblioteksmanifestet, frågor som rör good governance, mänskliga rättigheter, ytt-
randefrihet etc. Förutom dessa frågor tar IFLA ställning i frågor som rör medias frihet, mino-
riteter och utsatta gruppers rättigheter osv. i sina olika program.

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att de gemensamma mål som ligger till grund
för stödet av IFLA/ALP:s arbete från UNESCO och SIDA kan sägas vara arbetet för ett sam-
hälle som är grundat på respekt för de mänskliga rättigheterna, är jämlikt, har tillgång till fri
information, och med yttrandefrihet. Som grundläggande förutsättning för detta arbete ligger
arbetet för läs- och skrivkunnighet, utbildning och bildning. Med andra ord ett samhälle vars
styre är av typen som kan benämnas som en demokrati.

Då det gäller inställningen till vikten av stöd av marginaliserade grupper och områden och
vikten av tillgången till information nämner SIDA och IFLA/ALP denna problematik speci-
ellt, medan UNESCO betonar att alla i samhället skall ha tillgång till information.

Deras gemensamma målsättning är mer eller mindre uttalat att bibliotek bidrar till en positiv
utveckling för arbetet av de ovan återgivna punkterna. Synen på bibliotekens roll i arbetet för
en samhällsutveckling som innefattar ovanstående är likartad hos de tre organisationerna,
även om betoningen av just bibliotekens roll är mer eller mindre starkt uttalad. SIDA:s beto-
ning av bibliotekens roll i ett lands utveckling är inte lika starkt och explicit som UNESCO:s.
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De tre organisationerna har det gemensamt att samtliga betonar vikten av läs- och skrivkun-
nighet mycket starkt. Här kritiserar SIDA IFLA/ALP för att inte rikta insatser för arbetet mot
analfabetismen. Det specialprogram som skulle arbeta för större identifikation och engage-
mang av bibliotek med läs- och skivkunnighetsprogram har vad jag har kunnat se inte kommit
igång under just den period som uppsatsen behandlar. Bibliotekens viktiga roll i arbetet
nämns dock i olika sammanhang.

De tre organisationerna har enligt vad jag kunnat se också grundläggande tankar om vilka
metoder som skall användas för arbetet för utveckling. Arbetet utgår från att rollen för organi-
sationerna är att fungera som hjälp till självhjälp. Denna metod är, som jag har nämnt tidigare,
en viktig del också i IFLA/ALP:s arbete. Arbetet inriktas på att stimulera till skapandet av
nätverk och samarbete för att utbyta erfarenheter och dela på befintliga resurser. En metod är
att organisera sig och påverka de styrande. Ett arbete som sker så att säga nedifrån och upp
och som utgår från dem som arbetar i verksamheten som skall utvecklas. Organisationernas
roll är att stimulera och underlätta detta arbete och att ge kunskap och verktyg för det.
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7. Avslutande reflektioner
IFLA bedriver som vi har sett, sitt utvecklingsarbete i tredje världen i samarbete med andra
organisationer. Genom att sätta in IFLA/ALP:s arbete i ett större sammanhang och på så sätt
peka på gemensamma mål och metoder, har jag tyckt mig kunna se en koppling till utveck-
lingsteori och frågor av utvecklingspolitisk karaktär. Teorier om politik och utveckling i tredje
världen finns det många av och det som skrivits i ämnet är omfattande. Det är här omöjligt att
ge en övergripande beskrivning av de teorier som varit och är aktuella. Jag har här inte gjort
några vetenskapliga jämförelser eller undersökningar. Det som presenteras i detta kapitel är en
ansats till ett område och till frågor som kan utredas vidare och en möjlig koppling som finns
mellan IFLA/ALP:s arbete och det utvecklingspolitiska/utvecklingsteoretiska området.

Nedan följer en introduktion till utvecklingsteorin om institutionsbyggan-
de/institutionsutveckling, som möjligen kan vara en bakomliggande teori för det arbetssätt
som IFLA/ALP bedriver sitt utvecklingsarbete i tredje världen på. Efter presentationen gör jag
en ansats till att försöka koppla samman denna teori till IFLA/ALP:s utvecklingsarbete.

7.1 Institutionsbyggande

I slutet av 70 och början av 80-talet började man intressera sig för statens roll, för styrelse-
formerna och för det civila samhällets karaktär. Det tänkande som bildade stommen i struk-
turanpassningsprogrammet var den utgångspunkt som neo-klassikerna hade. Neo-klassikerna
antog och skapade modeller om hur en ideal kapitalistisk marknadsekonomi arbetar, inklusive
den begränsade roll staten borde ha.101 De antog också att man kunde studera det politiska på
samma sätt som man studerade det ekonomiska i ett samhälle – som en slags politisk mark-
nad. På så sätt kunde man se vad som avvek från idealet. Tanken var att man kunde studera
politiker, byråkrater och väljare på ungefär samma sätt som rationella och egennyttiga affärs-
män respektive konsumenter på marknaden. Svaret på problemen var oftast att det fanns för
mycket politiska ingrepp. Slutsatsen av detta var att det inte fanns några politiska genvägar till
utveckling, utan marknaden och de enskilda människorna måste befrias. Stat och särintressen
måste minskas. För att detta skulle kunna ske skulle det satsas på privatiseringar av statliga
verksamhet, avreglering av marknaden, eliminering av tillståndsgivning och handelshinder
samt radikalt minskning av statliga bidrag. Utifrån dessa modeller var u-ländernas problem att
stat och politik störde snarare än befrämjande utveckling.

För att upprätthålla rättsstaten måste man skapa effektiva institutioner och organisationer.
Även informationspolitiken måste främjas för att motverka monopol och underlätta aktörernas
agerande på marknaden. Det så kallade civila samhället måste också fördjupas och stärkas i
förhållande till stat och politik. Det måste bli större utrymme för den privata sfären. Till ex-
empel större utrymme för företagsföreningar, kyrka, Amnesty International, kärnfamiljen.
Medborgerliga fri- och rättigheter måste upprätthållas gentemot staten – och liberal politisk
demokrati introduceras. Internationellt samarbete och bistånd skall stödja behovet av dessa
strukturella förändringar. Biståndet skall stödja fri kapitalistisk marknadsekonomi, anpassas
till den internationella ekonomiska verkligheten, starka statliga institutioner och organisatio-
ner för att upprätthålla rättssäkerheten och trygga affärsverksamheten, medborgerliga fri– och
rättigheter och om möjligt politiska val. Det skall helst vara ett villkor att bidragsländerna
satsar på detta för att få bistånd. Dessa teorier spelar fortfarande en stor roll, enligt Törnqvist.
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Kritiken mot detta tänkesätt har dock varit hård och framförallt har då ekonomer varit emot
tanken att allt som inte tillhör en renodlad marknad ses som ett ovälkommet inslag .102

Ovanstående tankar ligger till grund för en stor del av de västerländska staternas och organi-
sationernas satsning inom utvecklingsarbetet i tredje världen på mänskliga rättigheter, icke-
statliga organisationer och övergång från auktoritära till mer demokratiska styrelseformer.

Istället för att studera individuella ageranden på ekonomiska och politiska marknader för att
analysera sambandet mellan politik och ekonomi, i relation till utvecklingsproblem, ansåg
forskare att man borde studera institutioner i samhället. Vad som avgränsas som institution,
beror på vilken definition man väljer att använda. Vissa definitioner är mycket vida, så vida
att det blir liktydigt med ”seder och bruk” (t ex firandet av Ramadan). Detta är dock en alltför
bred definition i många sammanhang. Ibland används institution med samma betydelse som
organisation. En organisation brukar benämnas som en struktur som sammanför människor
enligt accepterade och iakttagna regler. Dessa organisationer kan lätt kännas igen i samhället i
form av till exempel idrottsföreningar. Egentligen härrör begreppet institution från modernise-
ringsskolans teorier och användes av framförallt ekonomer. En institution kännetecknas där
av organisationer och de värderingar som finns inom dessa.

Enligt Mick Moore är det ingen större idé att försöka klargöra skillnaden mellan institutions-
begreppet och organisationsbegreppet. Han menar att den praktiska betydelsen inte skulle
förändra ett sådant klargörande. Istället anser Moore att det är mer givande att se på innehållet
- vad man tycks mena när man talar om institutionsbyggande i en biståndskontext. Enligt Mo-
ore ser man då att det finns ett gemensamt tema, som kan formuleras både positivt och nega-
tivt. Ur ett positivt synsätt refereras institutionsbyggande till att förbättra samhällets funktion
genom att skapa, stärka och förändra olika delar inom institutionen – det sätt människor rela-
terar till varandra inom kontexten av mänsklig aktivitet och handlande. Ur ett negativt synsätt
refereras institutionsbyggande som en term som används som etikett för de utvecklingsakti-
viteter som inte centralt (enbart) innebär byggnation, politiska förändringar, överföring av
fysiska och finansiella transfereringar. Det är en term som används på de aktiviteter som inte
kan placeras inom de discipliner som historiskt funnits inom biståndsfältet, som ekonomi,
teknik, naturtillgångar etc.103

För de flesta institutionalister är den grundläggande utgångspunkten att man inte kan inplante-
ra nya spelregler. Att förändra normer och beteenden som förmår skapa starka och flexibla
institutioner tar lång tid. Enligt Törnquist finns det inga enkla rekommendationer och inga
entydiga politisk-ekonomiska utvecklingsprojekt som följer på institutionella resonemangen.
(Det bör dock sägas att Törnquist är uppenbart negativt inställd till denna utvecklingsteori.)
En grundläggande utgångspunkten är att man inte bara kan införa marknadsekonomi som en
chockterapi genom att införa nya spelregler. Att förändra normer och beteenden som förmår
skapa starka och flexibla institutioner tar lång tid. Det gäller att försöka identifiera och bidra
till framväxten av utvecklingsfrämjande institutioner och organisationer. Institutionsbygget
måste vara långsiktigt. Vidare vill man främja både effektiv ekonomisk organisering och po-
litisk styrelseförmåga. En gruppering inom denna teori, inkluderar detta i studier av stöd till
good governance (se nedan). Häri ryms effektivt och legitimt styre, inklusive möjligheter för
folket att bilda sina egna organisationer och utkräva ansvar av de styrande.104 Globala och
nationella utvecklingstendenser (speciellt efter 1989) har fått regeringar och bidragsgivare att
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ändra på eller komplettera en del i utvecklingsarbetet. På den internationella nivån har demo-
krati och mänskliga rättigheter etablerats som grundpelare för det som ibland kallas en fram-
växande global etik. Efter det kalla krigets slut ville givarna till att börja med stödja skapandet
och konsoliderandet av demokratins yttre struktur, såsom flerpartival och fungerande parla-
ment. Idag rör sig fokus alltmer mot de nyckelinstitutioner inom staten och det civila samhäl-
let som, enligt erfarenheter i västvärlden, är nödvändiga för fredlig lösning av konflikter, ef-
terlevnad av de mänskliga rättigheterna och utveckling av demokratiska processer.105

Då forskare studerar kultur, avlägsnar de sig från renodlade institutionella förklaringarna och
intresserar sig mer för samspelet mellan aktörer och institutionerna. Det anses att det krävs en
gynnsam kulturell grogrund och ett ramverk av institutioner som försvarar och upprätthåller
värden som fred, en demokratisk samhällsstyrning och respekt för de mänskliga rättigheterna.
Denna kulturella grund stödjer inte enbart freden, demokratin och de mänskliga rättigheterna,
utan även det institutionella ramverkets tillkomst. Grunden för detta består av värderingar om
ickevåld, ömsesidig tolerans och respekt, samarbete och jämställdhet. Det är svårt för institu-
tionerna att etableras utan dessa värderingar som bas. Genom att skapa dessa institutioner är
man dock ett stort steg på vägen mot att försvara och stärka dessa kulturella värderingar i
samhället.106

Det sociala kapitalet anses vara nyckeln både till en fungerande demokrati och goda utveck-
lingsresultat. Medborgerlig samarbetskultur med förtroende och ömsesidighet som huvudin-
grediens behöver inte vara grundad i politiska organisationer. De kan lika väl grundas i id-
rottsrörelser.107 Bland bidragsgivare råder det enighet om att demokrati endast kan utvecklas
genom aktivt engagemang från både statens och det civila samhällets sida, och genom ett
samspel dem emellan. Med stat menas här offentliga institutioner, statliga, kommunala eller
liknande. Gränsen mellan staten och det civila samhället antas i grova drag gå mellan offentli-
ga och privata sociala grupperingar och institutioner i samhället. Utomstående aktörer kan
dock bara stödja demokratiska krafter och ett aktivt civilt samhälle, inte skapa dessa. När en
stat inte visar vilja till demokratisering och att följa de mänskliga rättigheterna, fokuserar gi-
varna istället på aktörer i det civila samhället108. Det tycks finnas ett underliggande antagande
att demokratisering och efterlevnad av mänskliga rättigheter ska byggas nerifrån och upp,
snarare än uppifrån och ned. Utbildning och folkbildning framstår här som viktiga metoder
för att åstadkomma sådan förändring. Stöd till olika organisationer anses också vara ett viktigt
sätt att stärka det civila samhällets roll.109

Göran Hydén skriver att det mellan 1990-1995 fanns två huvudsakliga strategier för att stödja
det civila samhället. Den första fokuserade på organisationerna som utgör ryggraden i det
civila samhället. Planen är gjord för att öka både vitaliteten och den civila rörligheten i före-
ningar och institutionerna i den civila sfären. Till exempel har bidragsgivare försvarat och
givit bidrag för att hävda kapaciteten bland kommersiella och professionella grupper som an-
ses stärka och samlar medelklassen. Liknande stöd har också givits till kvinnoorganisationer
och lantbruksorganisationer. Den andra typen av strategi har varit att förbättra de allmänna
sociala och politiska förhållandena som behövs för att forma ett livsdugligt demokratiskt civilt
samhälle. Denna form av stöd har tagit sig olika uttryck, alla formade för att stödja en miljö
som möjliggör ett växande och hållbart civilt samhälle. Insatserna för detta har gjorts med
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avsikten att införa normer för allmänt ansvar och kontroll av maktmissbruk av beslutsfattarna.
Andra har fokuserat på skapandet av en kulturell bas för ett demokratiskt civilt samhälle ge-
nom utbildningsprogram, där utgångspunkten har varit att detta stöd hjälper medlemmarna av
samhället att förstå sina rättigheter och skyldigheter i samhället. Som ett resultat skall med-
borgarna bli bättre rustade för att försvara de mänskliga rättigheterna och stödja ett gott liv
som associerar till fred och ett stabilt samhälle. Enligt Göran Hydén måste utveckling och
demokratiseringsarbete ske samtidigt.110

7.2 Hur dessa teorier avspeglas hos IFLA/ALP:

Leo Kenny hävdade i sin utvärdering att IFLA ställer sig bakom ideologiska mål som är av
utvecklingspolitisk karaktär genom Folkbiblioteksmanifestet. Det är genom Folkbiblioteks-
manifestet som IFLA tydligast tar ställning i frågor som rör demokrati (good governance).
Bibliotek anses där vara en institution som främjar de mänskliga rättigheterna, åsiktsfrihet och
gynnande av fri tillgång till information och åsikter. I det inledande stycket talas om att folk-
bibliotek är en konstruktiv del i utvecklandet av demokrati.

Leo Kenny anser som vi har sett att IFLA ställt sig bakom frågor av utvecklingspolitisk ka-
raktär genom Folkbiblioteksmanifestet. Därmed anser han att det finns en samstämmighet
mellan Sida och IFLA då det gäller dessa frågor och detta är en av de saker som rättfärdigar
Sidas stöd till ALP:s arbete. Jag ställer dock mig frågande till om IFLA och de medlemmar
som utgör organisationen har tagit ett aktivt ställningstagande till dessa utvecklingspolitiska
frågor. Ytterst innebär ett sådant ställningstagande också att man ställer sig bakom tron på att
införandet av en västerländsk ekonomisk och politisk modell innebär lösningen på utveck-
lingsländernas problem. Detta innebär i förlängningen att tron på att införa en politisk lösning
på utvecklingsländernas problem från väst fortfarande präglar utvecklingsarbetet.

Förutom i Folkbiblioteksmanifestet, fastslår IFLA i sina Core Values tron på att människor,
samhällen och organisationer behöver fri tillgång till information, idéer och föreställningar för
sin mentala, demokratiska och ekonomiska välbefinnande. IFLA ställer sig också bakom de
mänskliga rättigheterna och de artiklar som handlar om friheten att få tillgång till information,
idéer och föreställningar. IFLA har också genom FAIFE tagit ännu tydligare ställning till
denna typ av frågor. I kapitel 2:2 har vi sett att den grundläggande tanken för FAIFE:s arbete
är att alla människor har den grundläggande rätten att få tillgång till yttranden av kunskap,
skapande, intellektuell aktivitet, trosuppfattning och att yttra sin uppfattning offentligt. Det är
en fundamental mänsklig rättighet att få veta. Friheten att få tillgång till information bygger
på förutsättningen att ha rätt att bilda sig en åsikt och att ha yttrandefrihet. IFLA/FAIFE anser
att dessa förhållanden är en förutsättning för att ett samhälle skall kunna skapa och utveckla
en demokrati. Birgitta Bergdahl har tydligast uttalat sig om sin syn på bibliotekens roll genom
att hävda att bibliotek kan erbjuda nödvändig information till invånare så att de har möjlighet
att delta i den demokratiska processen. Bibliotek ger tillgång till och är en garanti för en fri
värld, ansåg Bergdahl.

Som den yttersta grunden för IFLA:s arbetet ligger således en samhällssyn som innefattar ett
utvecklande eller bevarandet av demokratiska samhällen som upprätthåller och försvarar de
mänskliga rättigheterna, samt övertygelsen om att detta bidrar till fredliga lösningar på pro-
blem som uppstår. Detta är det politiska system som bäst gagnar individens rättigheter och det
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är utveckling till demokrati som skall eftersträvas. Bibliotek gagnar demokrati och är en de-
mokratisk institution. Det vill säga målet att nå demokrati (eller good governance) och upp-
rätthållandet av de mänskliga rättigheterna är samma mål som ligger till grund för den form
av utvecklingsarbete som teorin för institutionsutvecklande/-byggande står för.
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur och med vilka syften biblioteksutveckling i
tredje världen bedrivs av IFLA genom programmet ALP. För att komma fram till vad som
kännetecknar IFLA/ALP:s arbete och för att försöka få en djupare förståelse för varför arbetet
bedrivs på det sätt det gör, valde jag att koncentrera mig på följande frågeställningar;

• Med vilka metoder bedrivs utvecklingsarbetet och hur motsvarar dessa programmålen för
perioden?

• Vilka bakomliggande idéer och syften finns med arbetet?
• Vilka gemensamma mål och metoder ligger till grund för stöd från andra organisationer av

ALP:s  arbete?

I Folkbiblioteksmanifestet är ett av de centrala budskapen att bibliotek är en vital kraft i
främjandet av grundläggande mänskliga rättigheter. Rätten att få veta, åsiktsfrihet, att söka
och få information och idéer genom media. Detta anges vara en rätt som är nära knuten till
rätten till utbildning och rätten till att fritt delta i det kulturella livet i samhället. IFLA anser
även de att bibliotek är ett nödvändigt instrument i utvecklingsprocessen. Bibliotek kan förse
nyligen läskunniga med material och bibliotek kan skapa länkar mellan skriftlig och muntlig
tradition genom att erbjuda annat material än det skrivna. Bibliotek kan också erbjuda nöd-
vändig information till invånare så att de har möjlighet att delta i den demokratiska processen.
I bibliotekens roll ligger uppgiften att bevara och skydda varje människas rätt att ha tillgång
till information och att stärka möjligheten för individer att fatta egna beslut.

ALP:s programmål är att gynna utvecklingen och förbättrandet av bibliotek och informations-
service i utvecklingsländer, för att ge dessa möjligheten att spela en aktiv roll i den nationella
utvecklingen. Speciell vikt kommer att läggas på uppbyggnaden av möjligheten att nå fram
till nationella initiativ och systematiska framsteg mot självständighet. ALP vill hjälpa till att:

- identifiera huvudproblemen som hindrar utvecklingen av bibliotek och informationsservice
och förmedla strategier för att lösa dessa problem, samt
- utveckla projekt och aktiviteter för att stödja dessa strategier
- höja medvetandet bland styrande och allmänhet för den roll bibliotek/information har i ut-
vecklingsprocessen och sörja för nationell planering av infrastrukturen av biblio-
tek/information.

Det är utifrån dessa mål jag har gjort min analys och försökt klargöra med vilka metoder ar-
betet bedrivs och hur dessa metoder motsvarar programmålen.

Koncentrationen i programmet ALP:s arbete ligger som vi har sett på att skapa bättre förut-
sättningar för att utveckla biblioteksverksamheten i respektive land genom egen kraft. Detta
var ett perspektiv som vi sett tidigt lades fram som en utgångspunkt för ALP:s arbete. Lös-
ningarna ansågs inte ligga i att föra in färdiga koncept till ett land och därmed automatiskt
utveckla en verksamhet. Det är inte heller så arbetet bedrivs. De huvudsakliga metoderna för
ALP:s utvecklingsarbete kan karakteriseras som utbildande verksamhet eller som ”hjälp till
självhjälp”. Arbetet utförs inom områden där IFLA/ALP identifierat att ett behov av utveck-
ling finns. Inom dessa områden förmedlas strategier för att få till stånd en positiv förändring.
Även om det är IFLA/ALP som tagit initiativet till en diskussion kring det som de identifierat
som ett problem utgår arbetet från de faktiska behov som deltagarna i projektet själva ser.
Arbetet för utveckling kan sägas ske nedifrån och upp. ALP ger verktygen för att län-



58

der/regioner skall kunna utvecklas av egen kraft och i framtiden själva kunna ta initiativ och
vara drivande i sin egen utveckling. ALP har inriktat sina insatser på att öka samarbetet och
erfarenhetsutbyte, utveckla verksamheten som en del av samhället i övrigt, öka kompetensen
då det gäller att starta och driva projekt samt ge bättre förutsättningar då det gäller att identifi-
era behov och brister i verksamheten. Arbetet för detta har bedrivits genom utbildning, erfa-
renhetsutbyte, skapa förutsättningar för bildandet av nätverk, översättning och utgivning av
material med mera. Arbetet bedrivs på lång sikt och metoderna har väl motsvarat målen med
programmet.

De bakomliggande idéerna med programmet ALP är att fungerande bibliotek främjar och
skapar förutsättningar för en demokratisk samhällsutveckling. Bergdahl formulerade denna
tanke tydligast genom att hävda att bibliotek ger tillgång och är en garant för en fri värld. Det
är denna tanke som gör att bibliotek anses främja utvecklingen i Tredje världen och då främst
avseende mänskliga rättigheter och utvecklandet av demokrati. Bibliotek och utbildning är
nära förknippade med varandra och utbildning berikar både individer och samhälle. Fri till-
gång till information, idéer och föreställningar generar social, mental och demokratisk ut-
veckling. Genom Folkbiblioteksmanifestet kan IFLA sägas ta ställning i frågor av utveck-
lingspolitisk karaktär. Också här ses bibliotek som en institution som främjar demokrati och
mänskliga rättigheter. Genom att ställa sig bakom Folkbiblioteksmanifestet och genom att
samarbeta med UNESCO och SIDA, tar IFLA ställning för en utvecklingsteori och tar även
ställning till hur ett samhälle bör utformas.

De gemensamma mål som ligger till grund för stödet av IFLA/ALP:s arbete från UNESCO
och SIDA kan sägas vara arbetet för ett samhälle som är grundat på respekt för de mänskliga
rättigheterna, är jämlikt, har tillgång till fri information, och med yttrandefrihet. Som grund-
läggande förutsättning för detta arbete ligger arbetet för läs- och skrivkunnighet, utbildning
och bildning. Med andra ord ett samhälle vars styre är av typen som ryms inom begreppet
good governance, alternativt kan benämnas som en demokrati.
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Bilaga:

Projektrapport no. 1, 1994:

Workshopen varade i tre dagar och berörde områdena Indokina och Myanmar. Det konkreta
resultat man hoppades uppnå var att deltagarna skulle bli skickligare på att skriva en bra och
övertygande projektframställning och att skapa en bättre bild av möjligheterna till finansie-
ringsmöjligheter för biblioteksprojekt inom de aktuella områdena. Ytterligare en målsättning
var att ge bättre kunskap om vilka som var de viktigaste problemen, förändringarna och beho-
ven som behövdes för utvecklandet av biblioteks- och informationsservice i regionen i dags-
läget.

Projektrapport no. 3, 1994:

Seminariet ägde rum i Gaborone, Botswana i slutet av juni 1994. Ämnet som diskuterades
rörde informationsförsörjning för samhällen på landsbygden i Afrika. Seminariet finansiera-
des bland annat av Sida och dess och norska motsvarighet NORAD, samt UNESCO. Det
fanns cirka 70 deltagare från 16 olika länder. De flesta av deltagarna var från afrikanska län-
der, men där fanns också representanter från bland annat Sida och UNESCO. Målet för semi-
nariet var att samla ihop erfarenheter om informationsförsörjning på landsbygd.

Projektrapport no. 4, 1994:

Sammanträdet för cirka 25 deltagare från bland annat Latinamerika, Asien och Afrika ägde
rum på Kuba. ALP-programmet och UNESCO finansierade detta seminarium. Ämnet som
behandlades rörde biblioteksverksamhet i geografiskt och socialt isolerade samhällen. Detta
arbete belystes genom olika deltagares erfarenhet som sedan diskuterades. Inbjudna som ar-
betade med ämnet var inbjudna och gav sin bild av delar av Kubas bibliotekssystem. Huvud-
delen av seminariet ägnades åt Kubas erfarenhet av bildandet av läsare i isolerade samhällen.
Andra bidrag i seminariet ägnades åt att belysa olika sidor av detta.

Projektrapport no. 2, 1995:

Projektrapporten är det första numret i serien som är ett resultat av projektet ”Arabization of
selected books”.  Målet med detta projekt är att göra IFLA:s handböcker och riktlinjer till-
gängliga på arabiska för att på så sätt förbättra utbildningen i bibliotek och informationsveten-
skap. De flesta studenter och utövare i arbisktalande länder behärskar inte något annat språk.
Målgruppen är professorer, studenter, lärare och yrkesutövare.

Projektrapport no. 6, 1995:

Denna rapport är en handbok för skolbiblioteksverksamhet och skriven av Frances L. Carroll.
Den riktar sig till studenter och de som arbetar inom området. Rapporten är en översättning
till arabiska.
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Projektrapport no. 7, 1997:

En skrift sammanställd av Birgitta Sandell och som är en guide till institutioner som stödjer
biblioteksverksamhet i utvecklingsländer. Syftet är att denna guide skall användas då man
letar efter finansiärer till projekt som rör biblioteksverksamhet, läskunnighet och informa-
tionsförsörjning i utvecklingsländer.

Projektrapport no. 10, 1997:

Projektet Tools for library development organiserades av IFLA (ALP, RSCA, ROA) i samar-
bete med Bibiotéque Universitaires des Antilles et Guyane Francaise and Martinique den 10-
13 mars. Rapporten är skriven på omväxlande engelska, franska och spanska.

Projektrapport no. 15, 1997:

Under ett tre dagar långt seminarium ägnade 150 deltagare sig åt framtidsstudier i Kuala
Lumpur, Malaysia. Förhoppningen anges vara följande: ”to present a plan for future devel-
opment of public libraries, in line with our conference objectives i.e. to redefine the objectives
role and priorities of our public libraries in line with national aspirations and communication
needs, to provide guidelines for a professional standard of operation and to work together to-
ward greater cooperation and networking in the region.”
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