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Abstract: Libraries all over the world struggle against the threat of 

decreased funding and a lack of governmental interest. In 
countries with an under-developed library sector the interest 
from the government is often minimal or non-existent. Since the 
80´s Sida, the Swedish International Development Cooperation 
Agency has contributed to the library development in Central 
America through the Royal Library of Sweden. Nicaragua was 
the first country to be counterpart in the project. For a period of 
eight weeks I have completed a field study in Nicaragua and 
visited the National Library Rubén Darío and public libraries in 
the country. There are three major parts in this thesis. The first 
is to consider how public libraries can contribute to the process 
of democratization in Nicaragua. The vision for the support 
project is to increase public participation in the process of 
democratization. I have studied how successfully this vision has 
been implemented. There are two different views on how public 
libraries can contribute to democratization: actively and 
passively. The second part of this thesis is a discussion about 
how public libraries in Nicaragua can and should contribute 
actively to democratization. The final part is a study of five 
kinds of hindrances to library development: economical, 
administrative, cultural, professional and political. The public 
libraries in Nicaragua, seen from a deliberative theory of 
democracy, can contribute to the process of democratization   
by providing information and knowledge to the people. The 
hindrances are many but mainly of economic character and a 
lack of political interest.  A reestablishment of an education 
within Library and Information Science, a political interest and 
active libraries providing mobile service and lending systems 
are necessary for the development of Nicaraguan libraries. 
Public libraries are of great importance in the democratic 
process, especially in societies with a lack of the written word.  
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1. Inledning 
 
I dagens allt mer globaliserade samhälle framhålls ofta vikten av tillgång till information 
och kunskap. Kultur och kunskap är viktiga komponenter för att skapa de nödvändiga 
förutsättningar som krävs för utveckling. Särskilt gäller detta i länder med bräckliga 
demokratiska system, extrem fattigdom, krig och återkommande naturkatastrofer. Demo-
kratins tillstånd är idag en stor angelägenhet och en betydande del av samhällsdebatten 
handlar om demokratins instabilitet, globalt uppbyggande av demokratiska system och 
dess vidmakthållande. Det svenska biståndsorganet Sida menar att en av de fundamentala  
förutsättningarna för att ett samhälle ska kunna utvecklas i demokratisk riktning berör 
rätten att delta i beslut som påverkar individens liv. För att kunna möjliggöra det krävs 
motivation, men framför allt tillgång till information och kunskap. IFLA menar att det 
avgörande för en modern stat är dess förmåga att generera och utveckla information. I 
annat fall blir man snart beroende av andra länder. För att kunna användas måste info-
rmation behandlas vilket innebär att den måste samlas, beskrivas, sparas och göras sökbar. 
Enligt IFLA är denna process ett ansvar för bibliotek och informationscenter.1 
Folkbibliotek världen över brottas med hotet om nedläggning, minskat stöd och intresse 
från ländernas regeringar. I länder med en svag bibliotekssektor är regeringens stöd för 
biblioteksutveckling ofta minimal eller obefintlig. Nicaragua är ett land där detta fenomen 
tydligt exemplifieras. Bibliotekssektorn är ett område som inte är högt prioriterat och 
landets kultur institut har minimala resurser att fördela. Bibliotek är generellt sett den enda 
arenan i samhället som kostnadsfritt låter medborgaren ta del av åsikter och idéer kring 
kontroversiella frågor. Bibliotek är därför en institution med stor betydelse i samhället. 
Tillgång till bibliotek innebär dock inte alltid fri tillgång till information och inte heller 
genererar utvecklandet av bibliotek automatiskt ett mer demokratiskt samhälle. Ett 
bibliotek avspeglar och reflekterar det samhälle som har skapat det. I utvecklingsländer 
ställs bibliotek inför många hinder. Analfabetism, ekonomi, materialbrist, en dominerande 
muntlig tradition istället för en skrivkultur och kulturer med ovana av biblioteks-
användning. Liksom många länder i Latinamerika har Nicaragua haft och har än idag dessa 
problem. Därutöver finns den sociala, politiska och ekonomiska turbulens som präglat 
1900-talet på kontinenten. Folkbibliotek i Nicaragua möts också av andra svårigheter. Det 
kan vara ockuperade folkbibliotek,2 läckande tak som förstör boksamlingar, bibliotek 
isolerade av brist på kommunikationer och en ökande analfabetism.3 
 
Världens ledare enades på FNs millennietoppmöte i september år 2000 kring åtta mål för 
global utveckling och minskad fattigdom i världen vilka ska vara uppnådda senast år 2015. 
I millenniedeklarationen tog världens ledare på sig det kollektiva ansvaret att göra allt de 
kan för att minska fattigdom, främja värdighet och jämlikhet, uppnå fred, demokrati och en 
miljömässigt hållbar utveckling. De mål som utgår från deklarationen inkluderar också en 

                                                 
1 Persson s. 7 
2 Biblioteket i Santa Lucia hade strax innan mitt studiebesök ockuperats av en familj som hävdar att lokalen 
tillhör dem. Under sandinisteran skrevs inga juridiska dokument på äganderätt eftersom samhället byggde på 
idén med kooperativt ägande, många lokaler gavs sedan bort till kommunen utan nedtecknade dokument. I 
det här fallet tillhörde lokalen tidigare en organisation som då de lämnade byn föll i kommunens ägo där byns 
bibliotek inrättades. Inga juridiska dokument skrevs och därför existerar i praktiken ingen ägare. Med 
ekonomiska medel, kunskap och kontakter kan förfalskningar av ägopapper enkelt göras.  
3 Enligt UNDPs Human Development Reports har analfabetism för vuxna över femton år i Nicaragua ökat 
från 62.7 % 1990 till 76.7 % 2002 
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strävan efter en universell grundutbildning för alla barn och en ökad läskunnighet.4 Det 
skrivna ordet är generellt sett en bristvara i Nicaragua. En lärare som arbetar på folk-
biblioteket i San Juan del Sur i södra Nicaragua brukar fråga de barn som hon möter i sitt 
arbete i USA och i Nicaragua om de kan svara på hur många kusiner de har och hur många 
böcker de har i sina hem. På frågan om kusiner vet barnen i USA i stort sett alltid hur 
många de har medan de nicaraguanska barnen svarar att de inte vet, att de har hundratals, 
tusentals eller miljoner kusiner. På frågan om hur många böcker de har däremot brukar de 
amerikanska barnen inte ha någon uppfattning om sitt bokomfång medan barnen i 
Nicaragua vanligen brukar kunna räkna sitt bokbestånd på en hand.  

1.1 Bakgrund  
 
Kultur har många gånger haft nyckelrollen i kampen för självständighet och frihet. 
Kulturen bidrar till förståelse, insikt, kunskap samt väcker diskussioner kring frågor om de 
sociala förhållanden som råder i samhället. Under senare år har kultur lyfts fram på dag-
ordningen inom det internationella utvecklingssamarbetet och biståndsorganisationer för 
att bidra till utveckling och demokratiuppbyggnad. I den internationella kulturutredningen 
från 2003 står det skrivet att den svenska kulturpolitiken och kultursamarbetet spelar en 
viktig roll inom biståndspolitik. Under senare år har denna roll förstärkts och en stor del av 
det statliga stödet till internationellt kulturutbyte utgörs idag av biståndsmedel.5 Det 
svenska biståndet till de länder som omfattas av hjälp ska syfta till fattigdomsbekämpning 
och demokratiuppbyggnad.6 Nicaragua är ett mycket intressant och utmanande land då 
man vill studera utvecklings- och biståndfrågor. Under åttiotalet var det svenska engagem-
anget för den sociala och fredliga utvecklingen i Nicaragua stort. Nicaragua rankas som 
land 121 av 175 i Human Development Report 2003 och är fortfarande det näst fattigaste 
landet i Latinamerika.7 Hälften av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns. 
Nicaraguas folkmängd ligger på ca fem miljoner varav 38% är barn under femton år. 
Barnen är en mycket utsatt grupp i samhället. Skolväsendet är undermåligt och stora grup-
per är exkluderade från utbildning. Läskunnigheten bland vuxna ligger på 66,8% och 
analfabetismen har ökat under senare år i Nicaragua, där mindre än hälften av barnen får en 
ordentlig skolgång. 8 För att värna det fria ordet i de demokratiska samhällena i dag krävs 
en läsande miljö. Biståndet från svenska Sida inkluderar stöd till litteratur till utvecklings-
länderna.9 Sedan ett decennium tillbaka stöder Sverige utvecklingen av national- och 
folkbibliotek i Centralamerika. Det är Kungliga Biblioteket i Stockholm som förmedlar 
stödet från Sida. I stödet ingår utvecklandet av ett regionalt samarbete mellan national-
biblioteken i alla centralamerikanska länderna. I samarbetet med Nicaragua ingår visst stöd 
till nationalbiblioteket som central institution och under senare år ett större stöd till 
uppbyggnad av ett fungerande folkbibliotekssystem. Projektet med stöd till biblioteken i 
Nicaragua startades 1984, då en referensgrupp bildades inom svenska Unescorådet med 

                                                 
4 Sida. Milleniemålen för minskad fattigdom [www] Hämtat från: 
www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=2998&a=22170, 050512 De åtta målen är: 1. Halvering av fattigdom 
och hunger 2. Grundskoleutbildning för alla barn 3. Ökad jämställdhet 4. Minskad barnadödlighet 5. 
Förbättring av mödrars hälsa 6. Bekämpning av hiv/aids, malaria mm 7. Försäkring om en miljömässigt 
hållbar utveckling 8. Utveckling av ett globalt partnerskap 
5 SOU 2003:121 s. 34 
6 Kungliga Biblioteket. Biblioteksbistånd till Centralamerika [www] Hämtat från:  www.kb.se,  041205 
7 Sida. Basfakta [www] Hämtat från: www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=286&a=16270, 050510  
8 Ibid. 
9 Se bilaga över Sidas stöd till bibliotek och littertur appendix 9.2 
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uppgift att stödja utvecklingen av nationalbiblioteket Rubén Darío i Managua. Det var 
första gången som kulturstöd ingick i en Sida-finansierad landram. 10  
 
Valet av uppsatsämne formulerades under ett tidigt stadium av utbildningen. Kulturpolitik 
och kultursamarbete i en internationell biståndspolitisk kontext samt biblioteksutveckling i 
andra delar av världen har intresserat mig under en längre tid. Under sensommaren 2004 
kom jag i kontakt med samarbetsprojektet ”Biblioteksbistånd till Centralamerika” 
förmedlat av Kungliga Biblioteket. Jag hade då redan bestämt att åka till Nicaragua för att 
göra en MFS-studie.11 Skälet till att jag ville åka till Nicaragua för att skriva om 
folkbibliotek är ett intresse som väcktes redan år 2000 då jag spenderade åtta veckor i 
landet. Sedan dess har jag arbetat aktivt inom VFSN, Vänskapsförbundet Sverige-
Nicaragua. Personligen anser jag att det saknas ett globalt perspektiv på biblioteksfrågor 
inom utbildningen Biblioteks- och Informationsvetenskap i Borås. I ett allt mer globaliserat 
samhälle borde mer uppmärksamhet ges till biblioteks- och informationsfrågor i ett inter-
nationellt perspektiv. Det skulle leda till intressanta och givande infallsvinklar och nya 
perspektiv som inte enbart är baserade på ett eurocentrerat och västorienterat synsätt.  

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att belysa den nicaraguanska folkbibliotekssektorn i en 
kontext av demokratiskt teori. I uppsatsen diskuteras och poängteras bibliotekssektorns 
potential för att främja den demokratiska processen, framför allt i samhällen med bräckliga 
demokratiska sys tem. Uppsatsens fokus är folkbiblioteket och jag vill lyfta fram aspekter 
på biblioteksutveckling och närmare diskutera de hinder som existerar för folkbiblioteken i 
Nicaragua. Till grund för arbetet har den övergripande frågeställningen varit:   
 

• På vilket sätt kan folkbibliotek bidra till den demokratiska processen i Nicaragua? 
 
Utifrån den explorativa undersökningen och fältstudien har tre teman utarbetats, och 
utifrån dessa har forskningsfrågor identifierats. De tre temana har löpt parallellt i undersök-
ningen och korsat varandra. Dessa är till för att fördjupa relationen mellan folkbibliotek 
och demokrati och hur folkbibliotek kan påverka demokratiprocessen.  
 

• Vision och praktik 
• Aktivism och neutralitet 
• Biblioteksutveckling och barriärer 

 
Då bibliotekssektorn i Nicaragua sedan 1980-talet har fått stöd och utvecklats med hjälp av 
svenskt biblioteksbistånd har en betydande del av detta projekt ingått i studien. Bib lioteks-
biståndet till Centralamerika har som övergripande vision att folkbiblioteksutveckling ska 
bidra till ett ökat aktivt folkligt deltagande i den demokratiska processen. Det första temat 
berör förhållandet mellan den förväntade och den faktiska verkligheten för folkbiblioteken 
i Nicaragua. Målformulering och vision studeras i de olika led som omfattar samarbets-
projektet från regeringshåll, Sida, Kungliga Biblioteket och nationalbiblioteket i Managua. 
Den andra aspekten lyfter fram två olika perspektiv på hur folkbibliotek på förmånligaste 
sätt verkar för ett demokratiskt samhälle. De två perspektiven aktivism och neutralitet 
påverkar på olika sätt folkbibliotekens utformning och bib liotekariernas arbete. Temat 

                                                 
10 Kungliga Biblioteket. Biblioteksbistånd till Centralamerika [www] Hämtat från:  www.kb.se,  041205 
11 MFS, Minor Field Study. 
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syftar till att diskutera de nicaraguanska folkbibliotekens roll och praktiska funktion i 
landet ur ett aktivistiskt perspektiv. Det tredje temat lyfter fram de hinder som påverkar 
biblioteksutveckling regressivt eller progressivt. Syftet är här att belysa de svårigheter som 
folkbibliotek i Nicaragua konfronteras med.  
 
Studien ämnar lyfta fram dessa frågor i ett större perspektiv på biblioteksfrågor i 
utvecklingsländer gällande relationen mellan folkbib liotek och demokrati. Studien är 
därmed inte representativ för biblioteksutveckling i de länder som klassas som utvecklings-
länder, inte heller för de länder vars biblioteksutveckling Sverige stödjer. Bibliotekssektorn 
i de centralamerikanska länder som ingår i projektet är olika vad gäller struktur och för-
valtning. Varje lands biblioteksutveckling är säregen och måste ses i den kontext den 
verkar i. Beroende på sin kulturella, politiska, sociala och historiska utveckling har varje 
land olika förutsättningar för att utveckla ett bibliotekssystem. Dock kan denna studie av 
bibliotekssektorn i Nicaragua bidra till kunskap om de hinder som finns för biblioteken i 
utvecklingsländer, samt ge förståelse för hur bib liotek kan bidra till den demokratiska 
processen. 
 
Underfrågor till studien har varit: 

1. Hur följer visionen kring biblioteksbiståndsprojektet genom de olika leden ned till 
folkbiblioteken i Nicaragua? 

2. Hur verkar och bör de nicaraguanska folkbiblioteken verka utifrån ett aktivistiskt 
perspektiv? 

3. Vilka är de existerande hindren för folkbiblioteksutveckling i Nicaragua? 
 
Dessa tre frågeställningar har resulterat utifrån de tre temana. De har alla utvecklingsprob-
lematik i fokus och är relevanta för studien av folkbibliotekens potentiella främjande för 
demokratiprocessen i Nicaragua.  

1.3 Avgränsning 
 
Eftersom detta är en MFS-studie har unika problem uppstått för undersökningen. I en 
sådan undersökning är det problematiskt att på förhand ha en tydligt definierad 
avgränsning av sitt undersökningsområde då studiens gång är svår att förutse. I en 
explorativ studie sker utformning och undersökning av frågeställningar och 
undersökningsområde under arbetets gång. I denna studie har både avgränsning och 
utvidgning skett efter hand. Då frågeställningarna är omfattande har en begränsning varit 
avgörande för att kunna genomföra studien och nå fram till intressanta resultat. Det hade 
varit önskvärt att studera alla de centralamerikanska länderna som ingår i biblioteks-
biståndsprojektet i en jämförande studie. Nicaragua är det land som först kom att ingå i 
samarbetsprojektet och är därför av stort intresse att undersöka. Ursprungligen skulle 
studien begränsas till den biblioteksverksamhet som ingår i biståndsprojektet med Sida och 
Kungliga Biblioteket med koncentration på förhållandet mellan vision och praktik i alla de 
led som det svensk-nicaraguanska biblioteksprojektet omfattar, från svensk regeringsnivå 
till folkbiblioteken i Nicaragua. Under vistelsen i landet kom det att ändras något.  Fokus 
har förskjutits till en närmare studie av vad kärnverksamheten är hos folkbiblioteken i 
Nicaragua, hur de bedriver sin verksamhet och hur folkbibliotek kan påverka och bidra till 
den demokratiska processen i Nicaragua. Avgränsning har således under arbetets gång 
förändrats i och med de möten och projekt som uppkommit under vistelsen. 
Nationalbiblioteket Rubén Darío i Managua har studerats närmare eftersom det är huvud-
partnern i samarbetet samt förmedlare av stödet till folkbiblioteken i landet. En stor del av 
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undersökningen har fokuserats på det arbete som la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
nätverket för folkbiblioteken i Nicaragua, utför. De folkbibliotek som ingår i studien och 
besöktes valdes främst ut efter geografisk lokalisering. Begränsning av antal biblioteks-
besök beror på tidsbrist. Önskvärt hade varit att besöka folkbibliotek i alla regioner och 
autonoma delar i Nicaragua, men på grund av transport- och kommunikationssvårigheter 
har det inte varit praktiskt genomförbart. För studien hade troligtvis inte genomförda besök 
på östkusten ändrat resultatens utgång, det hade dock varit intressant för studien. Detta i 
och med att de delar av landet till stor del består av engelsktalande och analfabetism är 
hög. 

1.4 Begrepp och definitioner  
 
Demokratibegreppet är mångfacetterat med olika betydelser och tolkningar. Bokstavligen 
betyder demokrati folkmakt eller folkstyre. På vilket sätt man ska uppfatta och definiera 
det styrande folket samt de förutsättningar som måste uppfyllas för att folket ska kunna 
förverkliga sin rätt att styra råder det oenighet kring. I uppsatsen har begreppet demokrati 
hämtats från den definition som är vanligast i litteraturen, samt från utredningen ”En 
uthållig demokrati” från 2000, en syn på demokrati som en deltagardemokrati med delib-
erativa kvaliteter.12 
 
Begrepp för att definiera länder som inte ingår i samlingsnamnet västvärlden är omtvistat 
och har länge varit under diskussion. Begreppet har med tiderna förändrats och skiftande 
uttryck som u-land, tredje världen, underutvecklade länder och utvecklingsland har genom 
tids- och samhällsförändringen kommit att bytas ut. En tidigare vanlig benämning var 
underutvecklade länder, ett begrepp som efter hand fick en negativ betoning. Istället kom 
den mer politiskt korrekta termen utvecklingsland att användas för att understryka att det 
handlar om länder med utvecklingspotential. Förkortningen U-land används vanligen både 
för utvecklingsland och underutvecklat land. Efter Bandungkonferensen 1955 började man 
tala om första, andra och tredje världen: den första västerländska demokratiska världen och 
den andra världen som kommunistisk och odemokratisk.13 Till tredje världen hörde då de 
neutrala stater som stod utanför dessa två maktblock, som varken ingick i NATO-blocket 
eller Warszawapakten, däribland Sverige, Egypten och Indonesien. Denna tredelade 
världsuppfattning har efter hand kommit att innebära en ekonomisk term för fattiga länder, 
synonymt med u-länder, oavsett deras neutralitet. Sedan 1940-talet har begreppet utveck-
lingsland kommit att användas för att benämna den grupp länder i Afrika, Asien och 
Latinamerika vilka får biståndshjälp för att påskynda landets utveckling. I studien används 
den något missvisande benämningen tredje världen och utvecklingsländer då dessa begrepp 
används genomgående i litteraturen. Världsutvecklingen är i dag komplex och länder som 
vanligen ses som utvecklingsländer uppfyller givetvis inte alla de kriterier som kan sägas 
utmärka dessa länder. Ett land kan på bara en generation gå från absolut fattigdom till ett 
relativt välstånd. Även i den så kallade västvärlden ryms fattigdom och problematik som 
vanligen klassas som utvecklingslandsproblematik. I dag används också begrepp som 
låginkomst-, medelinkomst- och höginkomstländer. Av jordens 125 u- länder är fortfarande 
ett drygt 50-tal låginkomstländer. Av dessa finns tolv i Asien. Afghanistan, Myanmar och 
Nordkorea är isolerade och gravt vanstyrda. De övriga nio länder i Syd- och Sydostasien 
har god eller snabb tillväxt. De tre låginkomstländerna i Latinamerika och Mellanöstern 

                                                 
12 För mer utförlig diskussion kring demokratibegreppet och deliberativ demokrati se kapitel 2.3.2  
13 Wikipedia. Tredje världen [www] Hämtat från: www.all2know.com/sv/wikipedia/t/tr/tredje_vaerlden.html, 
050512 
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stagnerar.14 Nicaragua tillhör grupperingen låginkomstländer och har ett mycket högt 
biståndsberoende.  
 
Beroende på vilken syn man utgår från vid definition av folkbibliotek blir innebörden olika. 
Folkbiblioteket kan definieras utifrån dess ekonomiska och strategiska mål som “A 
community library that is supported by public taxes and serves all residents of the area.” 
Ett annat definitionssätt är utifrån dess fysiska förutsättning “A building used primarily for 
the collection, care and circulation of books and other reference materials which are 
available to members of the general public for reading or reference”. Ett tredje sätt är 
utifrån dess psykiska mål med bakomliggande vision, idé eller grundtanken som ”a non-
profit library maintained for public use”.15 En vanlig förekommande definition av folk-
bibliotek bygger på UNESCOs folkbiblioteksmanifest från 1994 där folkbiblioteket 
poängteras vara till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 
samhällsklass.16  
 
Då ingen bibliotekslag existerar i Nicaragua används till stor del i arbetet UNESCOs 
definition och riktlinjer för landets folkbibliotek. Vanligen betraktar man folkbiblioteket 
som den institution som erbjuder avgiftsfri informationsservice till en eller flera lokala 
eller regionala samfund.17 I folkbiblioteksmanifestet står det att de tjänster som folk-
biblioteken erbjuder i princip skall vara avgiftsfria. En enkel men ekvivalent definition på 
folkbibliotek är ”a nonprofit library maintained for public use”. 

1.5 Litteraturöversikt 
 
Litteratur och forskning som belyser området bibliotek och demokrati finns i relativt stort 
omfång, framför allt kring folkbibliotekens demokratiska funktion i både historisk och 
nutida belysning. Från USA har rösterna kring demokrati och bibehållen yttrandefrihet 
varit många. ”Democracy and the public library: essays on fundamental issues” från 1993 
är en essäsamling med texter som behandlar folkbibliotek utifrån en demokratisk utgångs-
punkt. Arthur W. Hafner skriver om hur biblioteken kan spela en vital roll i demokrati-
seringen av samhället. Hafner menar att de offentliga biblioteken skapades för att stödja 
och förstärka de demokratiska idealen i det amerikanska samhället och att det stödet är 
högst relevant och nödvändigt än idag. Han menar att genom att skapa konsensus kring 
folkbibliotekens roll och syfte skulle de kunna verka bättre. Hafner menar att genom att 
folkbiblioteken arbetar aktivt för demokratiska värden och ståndpunkter kan de bidra till en 
demokratisk samhällsutveckling. Texterna behandlar de rättsliga processer som under åren 
på ett eller annat sätt involverat bibliotek och hotet mot demokrati- och yttrandefrihet. 
Trots att denna bok är mer än tio år gammal ger den en relevant bild av frågor kring 
folkbibliotek och demokrati.    
 
Ronald McCabes bok ”Civic Librarianship” från 2001 är en nyare bok som behandlar 
folkbibliotek ur ett demokratiperspektiv. McCabe argumenterar för att folkbiblioteken bör 
återgå till sina rötter och uppdrag att utbilda medborgare och därigenom stödja den sociala 
samhällsutvecklingen. Han menar att de amerikanska folkbiblioteken bör utvecklas till ett 
                                                 
14 Lennmarker m.fl. Fattigdomen. Motion till riksdagen [www] Hämtat från: 
http://www2.riksdagen.se/debatt/0102/motioner/2001-02.nsf/motion/U311, 050607  
15 Nätet. Definition av Public Library på nätet på engelska [www] Hämtat från:  
www.google.se/search?hl=sv&lr=&oi=defmore&q=define:Public+Library, 050311  
16 UNESCO 
17 Jimenénez s. 9 
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centrum i lokalsamhället. Utgångspunkten är att ett demokratiskt samhälle är beroende av 
utbildning och information som ska hjälpa individerna att fatta kloka beslut, vilket leder till 
en generell samhällsförbättring.  
 
Vad gäller litteratur och forskning kring bibliotek och biblioteksutveckling är det svårare 
att finna någon mer generell litteratur. Det finns relativt mycket skrivet om ämnet men den 
större delen av litteratur handlar om enskilda länder, främst om tidigare kolonier på den 
afrikanska kontinenten. Vad gäller skildringar av bibliotek i tredje världen är ”The barefoot 
librarian” en klassiker. Boken gavs ut första gången 1975 och handlar om biblioteks-
utveckling i Sydöstra Asien, främst i Malaysia. Boken behandlar och belyser de problem 
som biblioteken och bibliotekarierna har och har haft i området. I boken ”Introduction to 
Public Librarianship” finns ett kapitel skrivet av Barbara Ford som belyser folkbibliotek i 
ett globalt perspektiv. Kapitlet beskriver folkbibliotek i tredje världen, en översikt av olika 
organisationer vilka arbetar för biblioteksutveckling i utvecklingsländer, samt ger exempel 
på olika sätt att arbeta med bibliotek och mobil biblioteksverksamhet: kamelbibliotek i 
öken, tågbibliotek, flodbåtsbibliotek och åsnebibliotek. 
 
De verk som är utgivna kring ämnet poängterar till stor del att folkbibliotek kan bidra till 
den demokratiska utvecklingen. Flertalet senare artiklar handlar om IT-utveckling och 
folkbibliotekens roll i det nya millenniet där folkbibliotek ses som en viktig nod i det 
datoriserade och uppkopplade samhället. Folkbibliotek, demokrati och utvecklingsländer är 
i stor grad behandlade av organisationer som IFLA, FN och UNESCO. Eftersom det är 
organisationer som arbetar aktivt för biblioteksutveckling i tredje världen är de troligen 
mer positiva till sitt arbete. Kritiska röster är svåra att finna. Colin Darch är dock en av 
dem som är skeptiska till det optimistiska synsättet att bibliotek i tredje världen auto-
matiskt bidrar till utveckling. Han menar att för att bibliotek ska kunna göra en skillnad är 
det mer komplicerat än att enbart placera textbaserade bibliotek och informations- och 
kommunikationsteknologi i ett land och han argumenterar för en politisk medvetenhet. En 
annan kritisk bok till biblioteksbistånd är ”The quiet struggle: information and libraries for 
the people of Afrika” av Paul Sturges och Rickard Neill som utkom 1999. Den behandlar 
bibliotek och tillgång till information ur både ett nutida och historiskt perspektiv. Frågor 
som behandlas i boken rör vilken typ av information som behövs och koppling mellan 
utbildning och information. Den berör också importen av utländska bibliotekssystem och 
hur verksamheten bäst bör utvecklas i framtiden. De anser att de bibliotek som behövs i 
Afrika bör vara mindre formella, mindre fokuserade på enbart böcker och bättre anpassade 
till det lokala samhället.  
 
Det finns inte mycket skrivet om bibliotekssektorn i Nicaragua. Då det inte längre existerar 
någon utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap i landet finns det ingen 
större aktuell produktion av forskning kring biblioteksfrågor. Under senare år har initiativ 
tagits till att beskriva kultursfären i Nicaragua. Instituto Nicaragüense de Cultura, INC, 
publicerade 2004 ett pionjärverk med en översikt och beskrivning av kultursektorn i 
Nicaragua. Jimmy Alvarado Moreno, nuvarande chef för Nationalbiblioteket i Managua, 
har skrivit en bok om den historiska utvecklingen av nationalbiblioteket Rubén Darío som 
utkom år 2000. Det material kring biblioteksbiståndsprojektet som jag har använt mig av 
består till stor del av utvärderingar, dokument, promemorior, målformuleringar från 
Kungliga Biblioteket, Sida och nationalbiblioteket Rubén Darío samt artiklar som rör 
generella förhållanden för bibliotek i Latinamerika.  
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Till grund för demokratidelen har jag till stor del använt mig av statens betänkande. 
Demokratiutredningen (SOU 2000:1) belyser de nya förutsättningar, problem och 
möjligheter som svenska folket skulle ställas inför på 2000-talet. Utredningen kring 
folkstyret i Sverige inför det nya millenniet tar upp en översikt av demokratiteorier, den 
svenska demokratiutvecklingen och den problematik som demokratin kan och har ställts 
inför. En klassiker bland böcker om demokrati är Robert A. Dahls bok ”Demokratin och 
dess antagonister” som tar upp olika aspekter på demokrati och framhäver en pluralistisk 
demokratisyn. Dahl menar att fria val inte automatiskt innebär demokrati. Han arg-
umenterar för ett pluralistiskt synsätt som innebär mer än rätten att rösta. Det innefattar 
också jämställda möjligheter att kunna delta i samhällsutvecklingen samt sociala och 
ekonomiska rättigheter. 
 
Underlaget för den nicaraguanska demokratin är hämtad från en studie som behandlar de-
mokrati i de centralamerikanska länderna, Mexico och Colombia. ”The Political Culture of 
Democracy in Nicaragua” (2004) ingår i en studie av ”The Latin American Public Opinion 
Project” (LAPOP) gjord av Luis Serra Vázquez och Pedro López Ruíz. Det är en enkät-
baserad studie och i Nicaragua deltog 1430 personer. Ett annat nyligen publicerat verk 
kring demokratins tillstånd i Nicaragua är ”La Representación Política en Nicaragua” av 
Luis Humberto Guzmán (2004). Boken tar upp fyra viktiga koncept för den nicaraguanska 
politiska konstruktionen: Demokrati, representation, parlament och partier, Valen i Nicar-
agua, Det aktuella valsystemet samt ett Förslag till en reform för det demokratiska politiska 
valsystemet. Guzmán menar att Nicaragua befinner sig i ett tidigt stadium av demokrati 
och gör en historisk genomgång samt en framtidsvision för det demokratiska systemet.  
 
”Demokratins estetik” (SOU 1999:129) ingår i demokratiutredningens forskarvolym IV 
och är en av tretton böcker där drygt ett hundra forskare inom samhällsvetenskap och 
humaniora belyser olika aspekter av det svenska folkstyrets ämnesområden. Texterna 
placerar kultur i en demokratisk kontext och undersöker den kulturella mångkomplexiteten 
och dess förhållande. Internationellt kulturbiståndsarbete är ett intressant område som inte 
är behandlat i större utsträckning. Sida har arbetat med kulturbistånd sedan 1980-talet och 
har publicerat skrifter kring ämnet. En nyligen presenterad rapport är ”Sida´s work with 
Culture and Media” gjord av ett danskt konsultföretag på uppdrag av Sida. Rapporten 
behandlar Sidas kulturbistånd. Bakgrunden är att Sida år 2000 antog en policy på området 
som utgår från det övergripande målet att bekämpa fattigdom. Sedan dess har fattigdoms-
perspektivet höjts och Sida ansåg att det behövdes en ny policy för kultur- och 
mediebiståndet. I rapporten fastslås kulturbistånd som relevant men kritiserar Sidas 
arbetssätt att prioritera stöd till regeringstrogna institutioner i länder med tvivelaktig demo-
kratisk status samt svag vägledning. 
 
Betänkandet ”Internationella kulturutredningen 2003” (SOU 2003:121) skrevs med bak-
grund att regeringen år 2002 tillsatte en utredning kring den svenska internationella kult ur-
verksamheten och de internationella kultursatsningarna. Utredningen behandlar bland 
annat vilka målen är för internationell kulturverksamhet och föreslår en rad olika strategier 
och riktlinjer för planering och förbättring av statens institutioner. En nyligen genomförd 
studie från 2004 som behandlar biblioteksutveckling i tredje världen är en magisteruppsats 
skriven av Anna Persson. Uppsatsen behandlar folkbibliotek och demokrati i utveck-
lingsländer och IFLA/ALP:s utvecklingsarbete i tredje världen.  Hon undersöker hur och 
med vilket syfte som IFLA/ALP arbetar i utvecklingsländer och placerar deras arbete i en 
kontext av utvecklingsteori. En annan uppsats inom ämnet är en MFS-studie av 
biblioteksverksamhet i Guatemala från 2001 av Maria Andersson och Carolina Hedin. 



 14 

Uppsatsen ”Bok för bok förändras Guatemala – en studie av förutsättningar och effekter i 
ett biblioteksbiståndsprojekt” behandlar det svenska biblioteksbiståndsprojektet i 
Centralamerika med fokus på Guatemala där projektet placeras i en utvecklingsteoretisk 
kontext. En tredje magisteruppsats är ”Böcker som bistånd- Sidafinansierade bistånd-
program inom biblioteks- och informationssektorn” från 2004 skriven av Viktoria 
Berglund och Sara Landerdahl. Uppsatsen belyser de litteraturfrämjande insatser som Sida 
bedriver i tredje världen och problematiserar dessa projekt i förhållande till de berörda län-
dernas samhällskontext. De undersöker hur projektverksamheterna fungerar och belyser 
hur bistånd till bibliotek och informationsförsörjning motiveras.   

1.6 Uppsatsens disposition 
 
Efter denna inledning presenteras den andra delen som är ett metodkapitel. Här redovisas 
den metodstrategi som använts för materialinsamling till uppsatsen samt de teoretiska ut-
gångspunkterna som ligger bakom arbetet.  
 
I det tredje kapitlet ges en bakgrund till landet Nicaragua med dess politiska, sociala och 
historiska utveckling. Kapitlet beskriver också den nicaraguanska utbildningssektorn, det 
civila samhället och det dagsaktuella politiska läge t. 
 
Det fjärde kapitlet ”Regionalt bibliotekssamarbete i Centralamerika” handlar om 
biblioteksbiståndet, dess bakgrund, strategi och mål. I denna del behandlas också visionen 
för biblio tekssamarbetet och de tankegångar som ligger bakom projektet. Här presenteras 
kort de tankar som styr det svenska internationella kulturpolitiska arbetet, de visioner som 
ligger till grund för Sidas och KBs arbete med biblioteksutveckling i de centralamerik-
anska länderna. 
 
I det femte kapitlet presenteras den nicaraguanska bibliotekssektorn. En överblick ges av 
nationalbiblioteket Rubén Darío i Managua, folkbibliotekssektorn, la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas som är nätverket för folkbibliotek i Nicaragua samt två privata 
initiativ till allmänna bibliotek i Nicaragua: Biblioteca Alemana-Nicaragüense och San 
Juan del Sur Biblioteca Movil.  
 
I det sjätte kapitlet, ”Analys och diskussion” belyses förhållandet mellan bibliotek och 
demokrati. I detta kapitel binds del fyra och fem samman genom att diskutera 
vision/praktik och bibliotek/demokrati. Här lyfts de tre temana fram och frågeställningarna 
besvaras. I kapitlet diskuteras förhållandet mellan visionen för samarbetet och tillämpning-
en för folkbiblioteksverksamheten i Nicaragua, huruvida visionen är applicerbar på de 
nicaraguanska folkbiblioteken och om det övergripande målet för bibliotekssamarbetet 
genomsyrar praktiken. I diskussionen lyfts den roll folkbiblioteken har och bör ha i en 
demokrati utifrån ett aktivistiskt perspektiv fram. I kapitlet diskuteras även biblioteks-
utveckling och de existerande hinderna för en sådan.  
 
Kapitel sju är en avslutande reflektion och kapitel åtta en sammanfattning av uppsatsen.  
 
I det sista kapitlet ”Appendix”, som följer på kapitlet ”Källor och litteratur”, finns en 
ordlista med förklaringar på förkortningar som används i uppsatsen, en förteckning över de 
besökta biblioteken i Nicaragua, en kort presentation över informanterna, en budget över 
Sidas stöd till bibliotek och litteratur mellan 2001 till 2003 samt den intervjuguide som 
legat till grund för intervjuerna.  
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2. Metod och teori 

2.1 Förarbete och MFS 
 
Uppsatsen är en MFS-studie som har beviljats genom IFLAs ALP-sekretariat vid Uppsala 
Universitetsbibliotek som administrerar MFS inom biblioteksområdet. MFS är ett program 
i Sidas regi som bekostas genom stipendier, avsett för att ge svenska högskolestuderande 
ökade kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.18 För att kunna göra en 
MFS-studie krävs det att man deltar i en föreberedelsekurs som anordnas av Sida. Jag 
deltog i en sådan kurs på Världshuset i Göteborg 2-3 december 2004. Diskussioner kring 
internationella relationer, nord- och sydperspektiv, metoder och strategier ventilerades. 
Förberedelsearbetet och kursen lade till stor del grunden för uppsatsens utformning. En 
MFS-studie är en fältstudie där metod väljs utifrån studieområde och ämnesval.  
 
Materialinsamling, observation, intervjuer och uppsatsskrivandet har skett parallellt under 
hela arbetets gång. Den större delen av materialinsamling har skett under den åtta veckor 
långa MFS-studien i Nicaragua. Efter att formulering av mitt ämnesval skett inleddes 
kontakt med Kungliga Biblioteket i Stockholm samt nationalbiblioteket i Managua. I och 
med en tidigare vistelse i Nicaragua hade jag en geografisk förkunskap om landet och plan-
erade min vistelse utefter det. Planering, strategi och materialinsamling har dock ändrats 
efter hand under vistelsen. Kapitlen i uppsatsen har vuxit fram och arbetats med parallellt 
genom studiens gång, därmed har inte en traditionell arbetsgång följts.  

2.2 Metodstrategi och datainsamling 
 
Då studien bygger på en fältstudie i ett utvecklingsland har det inneburit specifika problem 
för studien. Arbetet är till stor del en explorativ studie, där syftet är att inventera området 
och formulera frågor i lika stor utsträckning som att söka svar. Uppsatsens arbetsgång har 
skett i två faser där den första i huvudsak är explorativ. Även i den andra delen finns 
explorativa inslag. I och med detta har alla delar utvecklats parallellt. Studien har 
genomförts på två nivåer med en på förväg planerad nivå och en öppen nivå. Syftet har inte 
varit att på förhand ha en determinerad frågeställning utan att löpande under arbetet 
producera intressanta problemställningar, vilket har lett till en hög grad av flexibilitet. Det 
har även inneburit att studien samt metoden har grundat sig på reflexivitet och därmed 
krävt en stor öppenhet inför ändringar av metod, undersökningsobjekt och upplägg. Innan 
avresan skickade jag via e-post en preliminär tidsplan samt önskemål om kontakt med 
utvalda bibliotek i Nicaragua. Vid första mötet på nationalbiblioteket lades en plan fram 
för att gemensamt besöka folkbibliotek i tre regioner tillsammans med ansvariga på 
avdelningen för folkbibliotek. Dock, på grund av tidsbrist och transportproblem, 
genomfördes endast ett av dessa besök. Min tid i Managua visade sig sammanfalla med en 
utvärderare av projektet på uppdrag av Kungliga Biblioteket. Vid tre tillfällen följde jag 
med på hans biblioteksbesök vilket avsevärt underlättade sökning efter biblioteken. Vid 
flera av mina egna studiebesök var det svårt att finna biblioteken, vilket visar bibliotekens 
problem att marknadsföra sig. Besöken och intervjuerna i Nicaragua har skett under 
tidsperioden februari- mars 2005. Främst baseras informationen på intervjuer med 
anställda inom avdelningen för folkbibliotek på nationalbiblioteket, samt de besök jag har 

                                                 
18 Sida. MFS- Sidas stipendium för fältstudier. [www] Hämtat från: 
www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=689, 050417 
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genomfört på bibliotek i landet. Flertalet besök har genomförts på folkbibliotek som 
sorterar under nationalbiblioteket och därmed ingår i det svenska projektet. Besök och 
studier har därutöver genomförts på institutionsbibliotek såsom World Bank Center, UCA 
och privata bibliotek. Under vistelsen genomfördes också ett oplanerat studiebesök på 
nationalbiblioteket i San Jose i Costa Rica samt ett besök på kvinnofängelset Esperanza i 
Managua med bokbussen Bertolt Brecht, tillhörande biblioteket Alemana-Nicaragüense. 
Intervjuer i Sverige har gjorts med projektansvarig på Kungliga Biblioteket i Stockholm 
och programhandläggare för enheten kultur och media på Sida.  
 
Sökning av material, dokument och litteratur har skett löpande under hösten 2004 och 
våren 2005. Jag har tagit del av dokument och material från Kungliga Biblioteket, Sida och 
Nationalbiblioteket som löpande har bistått mig med information. Litteratur- och artikel-
sökning har också skett under tiden i Nicaragua huvudsakligen i arkiv från dagstidningarna 
La Prensa och El Nuevo Diario. Litteratursökning har också gjorts på Universidad Centro-
america (UCA), framför allt sökning av uppsatser från den tidigare existerande biblioteks-
utbildningen och på Biblioteca “Roberto Ìncer Barquero” Banco Central de Nicaragua.  

2.2.1 Fältstudie och observation 
 
Uppsatsen bygger på en fältstudie där materialinsamlingen huvudsakligen har skett på plats 
i Nicaragua. Studien är socio-kulturell och utgörs av en avgränsad och specifik miljö med 
mål att ge en helhetsbeskrivning av de processer och särdrag som ingår som komponenter. 
Repstad påpekar att man inte kan generalisera okritiskt utifrån en undersökning av enbart 
en miljö men att man ofta kan göra en grov uppskattning om resultatens representativitet.19 
Utifrån studien av biblioteksverksamhet i Nicaragua kan därmed grova schematiska 
slutsatser dras om och hur biblioteksverksamhet bidrar till demokratiprocessen i ett 
utvecklingsland. De kvalitativa metoderna syftar till att bidra att få data som handlar om 
processer och samspel i samhället och en ökad förståelse för skeenden, ombildning och 
reaktioner. Metoden kan således även bidra till en fördjupad självinsikt hos samhälls-
medlemmarna, något som är relevant för frågor som studeras i maktperspektiv. Vid denna 
studie är just makt- och beroendeförhållandet väsentligt då makt i ett demokratiskt 
samhälle bör vara jämt fördelat. Ambitionen med studien har varit att undersöka huruvida 
folkbibliotek kan bidra till en sådan nödvändig fördelning och förskjutning av maktresurser 
som handlar om informationstillgång. Det viktiga här har varit att besöka folkbiblioteken 
och observera miljön, biblioteket, arbetet och användarna. Alla besök har genomförts med 
öppen observationsmetod, de flesta besöken har dock skett oanmälda på förhand. Studien 
baseras på runt 20 studiebesök på bibliotek i Nicaragua, flertalet belägna i eller kring 
Managua.20 Den geografiska begränsningen av landets folkbibliotek beror till stor del på 
landets kommunikationsförhållanden. Nicaragua är ett uppdelat land, kulturellt, historiskt 
och politiskt sett, där västra sidan mot Stilla havet är mer befolkad och tillgänglig till 
skillnad från Atlantkusten som består av två autonoma delar med enbart 10% av 
befolkningen. Urvalet av biblioteken har skett genom på förhand utvalda bibliotek men 
också genom de som utvärderaren och nationalbiblioteket valt ut. En önskan både från mig 
och nationalbiblioteket var att besöka folkbibliotek med variationer av resurser och 
kapacitet, både väl utvecklade folkbibliotek i större städer samt folkbibliotek i mindre orter 
med knappa resurser och bokbestånd. Min strävan har varit att få med en representativ 
andel av landets 142 folkbibliotek i min undersökning.      

                                                 
19 Repstad s. 15 
20 Karta se kapitel 3.2 Förteckning över besökta bibliotek se appendix 
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2.2.2 Intervjuer och forskningseffekt 
 
Större delen av materialinsamlingen till uppsatsen bygger på intervjuer under fältstudien, 5 
halvstrukturerade och 19 ostrukturerade, utifrån intervjuguider med öppna frågor. Då 
avsikten inte har varit att ta fram statistiskt hållbara fakta har ambitionen med informant-
urvalet inte behövt vara slumpmässigt.21 Val av intervjupersoner har därför istället skett 
medvetet av de personer som väl känner området. Informanturvalet under fältstudien har 
skett bland de personer som ansetts besitta mest information och som har kunnat tillföra 
mest för undersökningen. Intervjuer har genomförts med projektansvarig, ansvarig för 
enheten kultur och media i Asien och Centralamerika på Sida, chef för nationalbiblioteket i 
Managua, ansvarig för nätverket för folkbibliotek i Nicaragua, bibliotekarier på de besökta 
folkbiblioteken samt användare. Intervjuer med användare har kommit att ingå i studiens 
helhet och ingår inte som specifika referat. I användargruppen inkluderar jag också 
personer som inte befunnit sig i biblioteken utan även utanför i andra miljöer och 
situationer. Intervjuernas syfte har varit att få information om hur biblioteksverksamheten i 
landet ser ut, om användarna, om bibliotekariernas arbetssituation och hur det 
demokratiska målet uppfylls i praktiken. På de cirka 20 besökta biblioteken har intervjuer 
genomförts främst med ansvariga för biblioteksverksamheten. De mindre biblioteken har 
vanligen bara en anställd. Vid de större biblioteken har flera i personalen utfrågats. 
Intervjuerna har till stor del varit baserade på fyra teman som har varit viktiga för studien:  
 
• Det praktiska biblioteksarbetet i Nicaragua 
• Bibliotekens roll och syfte 
• Demokrati: synen på demokrati och förhållandet mellan demokrati och folkbibliotek  
• Biblioteksutveckling: hinder och barriärer för folkbibliotek i Nicaragua 

 
De ostrukturerade intervjuerna har i princip byggt på de fyra temana. Dessa intervjuer har 
varit en resurs för de halvstrukturerade intervjuerna. Till grund för de halvstrukturerade 
intervjuerna har en intervjuguide använts med frågor som utkristalliserat sig utifrån 
temana.22 Intervjuerna har utformats och ändrats efter den intervjuades position och roll. 
Vid ett antal biblioteksbesök var vi två som intervjuade bibliotekarierna samtidigt, då den 
svenska utvärderaren medföljde. Vid vissa tillfällen var även personer från la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas närvarande. Det fick både positiva och negativa effekter. Det 
underlättade att få information i efterhand och det innebar också att frågor lyftes fram som 
möjligen inte annars hade framkommit. Vid ett biblioteksbesök som jag genomförde själv 
kom det dock fram information som jag ombads att inte förmedla till projektansvariga eller 
personer på nationalbiblioteket. Mitt syfte har troligen uppfattats olika beroende på 
kontext. I de fall som personal från nationalbiblioteket medföljde presenterade de mitt 
syfte. I resterande besök presenterade jag mitt syfte och undersökning, i de fa llen mer 
grundligt än övriga nämnda. Vid alla intervjuer gjorde jag anteckningar som sedan 
renskrevs. I de ostrukturerade intervjuerna gjordes anteckningar i mindre omfång under 
intervjuernas gång. I vissa fall då jag ansåg det vara nödvändigt bad jag personalen från 
nationalbiblioteket att bekräfta uppgifter eller om kompletterande uppgifter. Vid varje 
biblioteksbesök inkluderades en guidning och presentation av lokal, personal och 
bibliotekets bestånd, material och biblioteksservice. Fotografering har skett vid varje 
besök. Flertalet intervjuer, förutom de två intervjuerna utförda i Sverige, har genomförts på 
spanska. Det har i vissa fa ll medfört språkförbistringar och även problem med kulturella 

                                                 
21 Ryen s. 77 
22 Intervjuguide se bilaga 10.4 
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och språkliga koder. Vid flera tillfällen har intervjufrågorna krävt sidospår för att skapa 
gemensam förståelse. Ann Oakley framhäver att traditionell intervjukonst utgår från ett 
maskulint paradigm som lägger vikt vid maskulina värden och utesluter sensitivitet och 
känsla, värden som kulturellt betraktas som feminina. Hon menar att för att minimera 
statusskillnaden och det traditionella hierarkiförhållandet mellan forskare och intervju-
person, som alltid är till forskarens fördel, bör forskare demonstrera sina mänskliga sidor.23 
Det är en omdiskuterad inställning även bland kvalitativa forskare och kritiseras av flera 
för att leda till forskningseffekt. Fördelen med ostrukturerade intervjuer, till skillnad från 
strukturerade eller halvstrukturerade, är att de inte är lika strikta och målinriktade utan i 
stället processinriktade. Intervjumetoden kan, genom att den skapar en mindre forme ll 
situation, bli mer informativ och sanningsenlig, eftersom intervjuoffret troligen inte i lika 
hög grad responderar som hon tror att intervjuaren förväntar sig. Budd poängterar vikten 
av en etisk hållning inom Biblioteks- och Informationsvetenskap där ett betydande 
kriterium för den etiska tillämpningen är erkännandet av ansvarighet.24 De etiska 
aspekterna måste genomsyra all forskning inom alla ämnen men det är framför allt viktigt 
då det handlar om studier som baseras på människor och särskilt studier som berör ett 
nord- och sydperspektiv. I denna studie blir hierarkiförhållandet än mer framträdande. 
Framför allt då jag som forskare och intervjuare kommer från samma land som de ekonom-
iska medlen för projektet kommer från. Inom antropologin består faran i forsknings-
effekten av att förlora sin distans, en effekt som benämns ”going native”. Risken blir att 
forskaren istället blir ett språkrör vilket kan leda till distansbrist. Att som forskare engagera 
sig i en undersökning och där ambitionen just är att genomdriva politisk förändring, så 
kallad aktionsforskning är ett sätt att angripa forskning, ett centralt perspektiv för många 
feministiskt orienterade forskare.25 Min föreställning var att det skulle vara problematiskt 
att få fram kritiska röster till projektet, särskilt från de personer direkt involverade i 
projektet. Vid flertalet intervjuer gjordes ett medvetet val att frångå ambitionen att vara 
objektiv, utan att för den skull förlora en kritisk strävan i undersökningen. 
 
Då frågeställningar och teman har uppstått under studiens gång har utgångspunkterna för 
analysen ändrats efter hand. Då studien är explorativ är detta en del av sättet att arbeta. En 
möjlig risk är att forskaren helt frångår sin utgångspunkt och förlorar sig i 
informationsmängden. De fyra temana har varit ett sätt att försöka hålla studien inom 
ramen för undersökningen. Materialinsamling, studier av text och dokument har skett 
parallellt med intervjuer och studiebesök. Utifrån intervjumaterial har en sammanställning 
skett där de olika aspekterna tydliggjorts. Utifrån de aspekter som studien genererat till har 
varje studiebesök och intervju sammanfogats till en helhet. Efter de genomförda 
studiebesöken växte en bild fram över den nicaraguanska bibliotekssektorn. Efter en tid i 
Nicaragua började delarna formuleras men blev inte fastställda förrän efter hemkomsten. 
Ambitionen med intervjuerna har varit att inte enbart göra selektiva citat utan sammanväva 
med resultat och analys.26 Då de två svenska intervjuerna, med representant från Sida och 
Kungliga Biblioteket, genomfördes först efter hemkomst har dessa inte på förhand präglat 
studien. Visionen studerades först i målsättning i promemorior och övrigt skrivet material, 
sedan den faktiska verkligheten för folkbiblioteken i Nicaragua, Nationalbibliotekets 
målsättning och sist visionen för Sida och KB. I och med den relativt knappa tiden är det 
svårt att försöka ringa in ett lands bibliotekssektor, eftersom det även kräver en insatthet i 
ekonomiska, politiska, kulturella och sociala villkor. Svårigheten med en MFS-studien är 

                                                 
23 Ryen s. 100 
24 Budd s. 114 
25 Ryen s. 100 
26 Ibid. s. 130 f.  



 19 

just detta att studien kräver så mycket mer än enbart en studie av ämnesvalet. Genom tidig 
etablering av kontakter med nyckelpersoner underlättades denna ambition samt även 
genom en spridning av undersökningsobjekt. Det är också viktigt att hålla en balans mellan 
öppenhet inför nya infallsvinklar och den på förhand planerade studien.  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Då ambitionen med uppsatsen har varit att placera folkbiblioteksverksamhet i Nicaragua i 
en demokratisk kontext, har den teoretiska utgångspunkten huvudsakligen byggt på några 
författares verk kring folkbibliotek och demokrati. Hafner, Camarigg, Sterling-Folker och 
McCabe är alla nordamerikanska författare som behandlar de amerikanska folkbibliotekens 
utveckling. De nicaraguanska folkbiblioteken har inte genomgått denna process. Jag har 
ändå valt att presentera dessa idéer och utgångspunkter för folkbib liotek och demokrati då 
jag anser att de är relevanta för studien, hur folkbibliotek skulle kunna verka i en 
demokratisk kontext i Nicaragua och i utvecklingsländer. En annan teoretisk utgångspunkt 
är fem uppsatta aspekter som rymmer olika hinder och barriärer för biblioteksutveckling. 
Utifrån dessa områden diskuterar jag de svårigheter som motverkar ut veckling av 
folkbibliotek i Nicaragua. Den teoretiska delen är en kortare översikt över resonemang som 
återkopplas och utvecklas i analys- och diskussiondelen.  

2.3.1 Demokratibegreppet 
 
Demokrati är ett omfattande begrepp som innefattar olika tolkningar och teorier kring vad 
demokrati egentligen är. Demokratidebattens centrala frågor utgår från vilka som bör styra, 
vad de bör styra och hur de bör styra, frågor som de olika demokratiteorierna besvarar 
olika. Demokrati är inte ett politiskt mål som kan uppnås en gång för alla utan är en 
rörelseriktning som måste hållas vid liv.27 Demokratiska institutioner är mer eller mindre 
bräckliga och måste ha oavbruten uppsikt och omvårdnad. I utredningen ”En uthållig 
demokrati” från 2000 problematiseras den vedertagna tesen om att demokratin har segrat 
och efterfrågar en nyansering av bilden. Utredningen framhåller att man bör precisera 
vilken slags demokrati det är som skördar framgång runtom i världen. Demokrati enligt 
västerländsk tolkning, det vill säga folkstyre där folkets flertal har bestämmanderätten, 
fungerar inte fullt ut i något samhälle. Fria val innebär inte automatisk demokrati. Robert 
A. Dahl, ett av de mer framträdande namnen inom demokratifrågor, är talesman för ett 
pluralistiskt synsätt. Ett synsätt som innebär mer än rätten att rösta och även inkluderar 
sociala såväl som ekonomiska rättigheter samt jämställda möjligheter att kunna delta i 
samhällsutvecklingen. 28  
 
I den statsvetenskapliga debatten har man skiljt mellan två demokratisyner: röstningsdemo-
kratier och medborgardemokratier. I utredningen ”En uthållig demokrati” framhävs den 
deliberativa demokratimodellen, en demokratisyn som utgår från Edmund Burke, John 
Stuart Mill och Jürgen Habermas. Perspektivet kan ses som en kombination av de liber-
alistiska och republikanska teorierna. I denna demokratiteori betonas argumentationen och 
samtalets fundamentala betydelse för demokratin. Den principiella idén är att medborgaren 
fattar sina beslut baserade på rationella samtal och utbyten av argument genom uppnådd 
kunskap. Genom att individer tillåts fatta kloka beslut skapas ett bättre samhälle. Enbart 
den maktutövning vilken samspelar med övertygelser som uppstått i fria samtal mellan 
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medborgare kan skapa förtroende. I denna modell kopplas politik till diskus sion och 
demokratin ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlika medborgare. Offentlig 
tillgång, information och kunskap är nyckelord i demokratiperspektivet och offentliga 
arenor där åsikter kan bildas, debatteras och ifrågasättas är centrala för demokratin. För att 
demokratiska processer ska komma till stånd krävs det att tre villkor uppfylls: politisk 
jämlikhet, meningsfullt deltagande samt öppenhet och insyn. 29 Den deliberativa modellen 
är relevant för diskussionen kring kultur institutioner och demokrati då institutionerna i 
samhället spelar en viktig roll gällande information och åsikter. Institutionerna kan 
förstärka demokratin genom att representera normativitet, kunskap och kritisk reflektion. I 
det deliberativa demokratiperspektivet, där existerandet av öppna offentliga institutioner 
och arenor är avgörande, spelar folkbiblioteken en viktig roll, en av de få om inte unika 
fungerande öppna institut ioner i dagens samhälle. Men som Vestheim pekar ut handlar 
demokrati om mer än bara tillgång för alla.30 Vad som mer är viktigt för en trovärdig 
demokrati är att det i samhället finns en värdegrund som möjliggör demokratin.31 Demo-
krati har, enligt Sida, två viktiga dimensioner.32 Den ena innefattar demokrati som ett 
system av lagar och institutioner definierad som konstitutionell demokrati. Den andra 
dimensionen av demokrati ses som ett system av kulturella värderingar och sociala 
relationer, definierad som en samhällelig demokrati. För att kunna främja framväxten av en 
deltagande samhällelig demokrati i bred mening, krävs ett aktivt civilt samhälle i vilket en 
demokratisk kultur kan gro och att de formella institutionerna i den konstitutionella 
demokratin genomsyras av en deltagande kultur. En väl fungerande stat och ett livaktigt 
civilt samhälle är oundgängliga för ett varaktigt demokratiskt system. Det är i detta 
spänningsfält mellan staten och det civila samhället som utvecklingen av demokratiska 
institutioner och en demokratisk kultur äger rum. 33 

2.3.2 Två perspektiv på folkbibliotekens roll i en demokrati 
 
Folkbibliotek behöver inte nödvändigtvis verka för demokratiska syften. Hafner poängterar 
att ett bibliotek enbart kan förstås i sin sociala kontext och utifrån det samhälle som skapat 
det. Bibliotek är värdeladdade agenter som reflekterar sitt samhälles värderingar och ideal 
och bistår med att förstärka dessa.34 En viktig poäng i argumentationen för att folkbibliotek 
kan bidra till demokrati är vikten av tillgång till information och kunskap. I denna kontext 
ses folkbibliotek som lagerhus i den klassiska Alexandriamodellen. Flertalet röster inom 
diskussionen kring folkbibliotek och demokrati i utvecklingsländer menar att det inte är 
tillräckligt att enbart bistå med textbaserat material och informations- och kommuni-
kations teknologi för att verka för en demokratisk process. Fri tillgång till information 
bidrar inte automatiskt till demokrati och inte heller gynnar folkbibliotek automatiskt en 
demokratisk process. Generellt sett har folkbibliotek i utvecklingsländer många hinder att 
forcera för att kunna verka för ett demokratiskt uppdrag. Arthur W. Hafner argumenterar i 
”Democracy and the public library” för att konsensus kring folkbibliotekens syfte är 
nödvändigt och skulle bidra till en kontext, i vilken många av de frågor som rör 
folkbiblioteken i dag skulle kunna placeras. Hafner placerar folkbiblioteken i en kontext av 
demokratisk teori och menar att det primära är förhållandet mellan individen och de 
styrande. Han menar att individer som gör kloka personliga beslut också bidrar till att 
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generellt skapa ett bättre samhälle.35 Hafner menar att folkbiblioteken, vilka skapades för 
att stödja och förstärka de demokratiska idealen i det amerikanska samhället, har glömt 
bort sitt demokratiska syfte och rört sig mot ett populistiskt perspektiv för att tillgodose 
individens behov och därmed blivit desillusionerade. 
 
Bibliotekarier har traditionellt sett varit politiskt engagerade på varierade sätt, varav några 
har varit vidkända medan andra har pågått relativt i det dolda.36 Medan vissa ställer sig 
positiva till aktivism ställer sig andra skeptiska till idén. Den underliggande skillnaden 
mellan dessa två typer av bibliotekarier finns två olika existerande perspektiv kring hur 
folkbiblioteket bör verka för ett demokratiskt samhälle:  
 

• Det neutrala perspektivet. Perspektivet argumenterar för att biblioteket bör avstå 
från att ta ställning och istället enbart fungera som ett öppet forum. Biblioteket 
riskerar att förlora sin neutralitet genom att ta en aktiv ställning och på så sätt 
förvandlas till ännu en aktör på den politiska arenan. Biblioteken bör vara ett 
neutralt forum där all slags information och åsikter ska ges lika röst för att bäst 
verka för det demokratiska samhället och bidra till dess utveckling. 

 
• Det aktivistiska perspektivet. Det aktivistiska perspektivet förespråkar aktiva 

bibliotek med aktiva bibliotekarier för att bäst bidra till det demokratiska samhället. 
De menar att den neutralitet som förespråkas av de icke-aktivistiska bibliotek-
arierna inte kan uppnås. De fruktar att en sådan så kallad neutralitet istället lätt kan 
komma att bli en icke- ifrågasättande acceptans. Detta perspektiv framhåller att 
bibliotekarier bäst tjänar demokratin genom att ta en ståndaktig aktiv roll för sådana 
principer som jämlikhet och åsiktsfrihet. Det aktiva synsättet argumenterar vidare 
för att aktivism är inbyggd i grundidealet för de offentliga biblioteken och att i teori 
och handling inspirerar bibliotek till aktivism. 37 

 
Aktivism är en relativ term. Hafner & Camarigg menar att nästan alla gester med ambition 
att påverka den politiska eller sociala miljön kan anses aktivistisk och behöver inte 
innebära en radikal ideologi som vanligen aktivism förknippas med.38 Dessa två perspektiv 
behöver inte stå som motpoler till varandra och de behöver heller inte nödvändigtvis vara i 
en sådan renodlad form som presenteras här. De två perspektiven strävar efter samma mål 
men med olika medel. De båda argumenterar för vikten av att inte förvandlas till en aktör 
på den politiska kartan. Främst belyser dessa två perspektiv hur folkbibliotek, framför allt i 
utvecklingsländer som studien behandlar, kan verka för ett demokratiskt uppdrag. Då 
biblioteksbiståndsprojektet utgår från de uppsatta mål som ska leda till minskad fattigdom 
är ett aktivistiskt perspektiv inbyggt i själva visionen kring arbetet. I ett land som 
Nicaragua med en demokratiprocess som relativt sett befinner sig i en initial fas är det än 
viktigare att folkbibliotek verkar för demokratiska värden och en aktiv roll för att främja 
åsiktsfrihet, utan att för den delen bli ett språkrör för politiska krafter. Hafner & Camarigg 
pekar ut läsfrämjande åtgärder som den ultimata tillgångsrelaterade aktivism genomförd av 
bibliotekarier.39 En av de talesmän som menar att folkbibliotek ska verka för ett 
demokratiskt uppdrag är Ronald McCabe som bland annat argumenterar för att bibliotek-
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arier ska ha samhällelig auktoritet. McCabes tankar rör sig inom det aktivistiska persp-
ektivet och är intressant för folkbiblioteken i Nicaragua då han förslår en konkret strategi 
för hur folkbiblioteket ska kunna utvecklas till ett centrum i lokalsamhället.  

2.3.3 Civic librarianship 
 
Ronald McCabes tankar bygger på sociologen Amitai Etzionis arbete om communi-
tarianism (The Spirit of Community). Utifrån dessa tankar drar McCabe paralleller till hur 
en potentiell förstärkning av biblioteken skulle kunna se ut. McCabe argumenterar i sin 
bok ”Civic Libarianship” för att folkbiblioteken ska återgå till sina rötter och till sitt 
uppdrag att utbilda medborgarna och därigenom stödja den sociala utvecklingen i 
samhället. Syftet med boken är att utifrån idéer hämtade ur ”the community movement” 
diskutera hur folkbiblioteken kan förbättras. Han menar liksom Hafner att de amerikanska 
folkbiblioteken sedan 1960-talet allt mer kommit att överge sin ideologi och sitt uppdrag 
för att istället fokusera på att ge tillgång till information och tillgodose individens behov. 
Utgångspunkten för McCabe är att ”community- idéerna” kan verka för att reformera och 
stärka det amerikanska biblioteket och utveckla det till ett centrum i lokalsamhället. Han 
menar att det behövs en civil infrastruktur med institutioner som skapar plats för ett civilt 
utrymme. En förstärkning av institutioner i det civila samhället är därmed avgörande vilket 
skapas genom samarbeten, samarbetsstrategier samt att hela samhället involveras för att 
kunna lösa de existerande samhällsproblem. Han poängterar att det i dagens samhälle finns 
ett stort behov av platser med rum för offentliga samtal och informell social interaktion. 
Därutöver, menar McCabe, ska biblioteken också utöva samhälliga befogenheter och 
bibliotekarierna ska dela med sig av sina kunskaper till lokalsamhället.40 Dessa tanke-
gångar kring den demokratiska processen vilar på tilltron om att utbildning bidrar till att 
hjälpa individerna att göra kloka beslut, vilket i längden bidrar till samhället som helhet. 
Det bygger också på tanken att medborgarna uppmuntras genom utbildning till att 
acceptera sina åtagande som medlemmar i ett demokratiskt samhälle.41 McCabe definierar 
i sin bok ”civic librarianship” som: 

Civic librarianship seeks to strengthen communities through developmental 
strategies that renew the public library’s mission of education for a democratic 
society. 42 

Utifrån ”community movement” som ett ramverk för att nå de traditionella målen av 
utbildning för ett demokratiskt samhälle föreslår ”civic librarianship” en aktiv och konkret 
strategi som inkluderar följande reformer: 43   

                                                 
40 McCabe s. 86 
41 Ibid., s. 51 
42 Ibid., s. 77 
43 Ibid., s. 79. Det finns ingen korrekt motsvarighet på svenska för engelskans begrepp ”civic librarianship” 
och ”community”. Översättning förlorar sin vidare innebörd varav begreppen har valts att inte översättas.  
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• Återupprätta förtroende och samhällelig auktoritet för folkbibliotekarier och 

förvaltare 
• Förnya folkbibliotekets historiska utbildningssyfte för att verka för ett demokratiskt 

samhälle 
• Utveckla folkbiblioteket till ett centrum i samhället 
• Utveckla strategier för att bygga ”communities” genom folkbibliotekens service 
• Använda service och kollektioner för att tillgodose såväl sociala som individuella 

behov 
• Förstärka det politiska arbetet för folkbibliotekarier och förvaltare 

 
För att kunna utveckla dessa strategier och göra folkbibliotek till ett viktigt nav och center i 
samhället krävs det en positiv miljö för folkbiblioteken att verka i. De flesta folkbibliotek i 
Nicaragua saknar resurser, kapacitet och möjlighet att med kraft verka för en demokratisk 
utveckling i landet. McCabes reformer kan ses som ett mål för att etablera och möjliggöra 
de nicaraguanska folkbibliotekens roll i demokratiprocessen. Folkbiblioteken i Nicaragua 
har ett folkbildande och demokratiskt uppdrag med studerande som främsta målgrupp.  Det 
svensk-nicaraguanska biblioteksbiståndsprojektet syftar till att bidra till en demokratisk 
utveckling genom utveckling av folkbiblioteken. 

2.3.4 Biblioteksutveckling 
 
Det finns många hinder för att etablera en nationell infrastruktur för bibliotek och 
informationsservice. I kommentarer till folkbiblioteksmanifestet från 1994, konstaterar 
man att folkbibliotek i dag världen över brottas med samma slags problem, varav ett är 
tendensen att de styrande inte betraktar folkbibliotek som en möjlig aktör i samhälls-
utvecklingen. 44 Slutsatsen grundas bland annat på att anslag till folkbibliotek har minskat 
konsekvent och därmed också stöd till folkbibliotekens utveckling. Ett hinder för biblio-
teksutveckling är alltså ekonomin, men också kulturella, utbildningsmässiga, politiska och 
sociala faktorer kan verka negativt. Genom att identifiera dessa faktorer, vilka hindrar den 
nationella biblioteks- och informationsförsörjningen, kan ett lands situation illustreras. I 
Senegal har de huvudsakliga problemen och hindren ident ifierats av verksamma biblio-
tekarier som följande: 45  
 

• av kulturell natur: hög analfabetism, språkliga barriärer, en outvecklad 
bibliotekstradition och biblioteksvana, brist på koppling mellan skriven och muntlig 
tradition   

• av politisk natur: frånvaro av intresse från regeringshåll, politisk instabilitet, icke 
existerande eller icke tillämpade lagar för bibliotekssektorn, biblioteks- och 
informationsfrågor bedöms inte att vara av betydelse för utveckling 

• av administrativ natur: transport- och kommunikationssvårigheter, brist på telefon 
och datorer, byråkrati, brist på samarbete   

• av ekonomisk natur: finansiella svårigheter för biblioteken, donationer, 
biståndsberoende institutioner 

• av professionell natur: brist på utbildning, yrkeskår, svårigheter att tillgodogöra sig 
vidareutbildning och kunskap kring sin profession, minimala löner, hög 
personalomsättning 

                                                 
44 UNESCO 
45 Persson s. 9  
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Denna gruppering visar vilka faktorer som kan känneteckna bibliotekssituationen i ett 
utvecklingsland. De är dock inte representativa för alla länder som klassas som utveck-
lingsländer, utan kan också gälla biblioteksförsörjning i övriga delar av världen. I 
utvecklingsländer förekommer dock dessa faktorer vanligen samtidigt. Grupperingen är ett 
försök att utifrån dessa faktorer undersöka biblioteksutvecklingen i Nicaragua. Denna 
gruppindelning är mer ett sätt att strukturera de olika hinder som existerar då de ofta över-
lappar varandra och är beroende av varandra. De samverkar på mer eller mindre uttalade 
plan. För att skapa ekonomiska och professionella förutsättningar krävs ett politiskt engag-
emang.  

3. Nicaragua 
 
Bibliotek reflekterar sitt samhälles ideal och värderingar och kan därmed inte förstås utan 
sin sociala, politiska och kulturella kontext. I kapitlet presenteras en bakgrund till 
Nicaragua, dess historik, nuvarande politiska system och utbildningssystem för att ge en 
bild av och förståelse för landets biblioteksverksamhet.  

3.1 Land och historik 
 
Genom den sandinistiska revolutionen i slutet på sjuttiotalet förflyttades Nicaragua från 
historiens utkant till dess centrum och fick en central plats på världskartan. Landet är näst 
Haiti fattigast i Latinamerika och ett av världens mest skuldtyngda länder. Nicaragua som 
är republik med cirka fem miljoner invånare, är Centralamerikas största land med en yta 
som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Nicaragua gränsar i norr till Honduras och 
i söder till Costa Rica, i väst till Stilla havet och i öst till Karibiska sjön. Den östra halvan 
av landet kallas Atlantkusten där det finns stora områden som är närmast obebodda. 
Östkusten, som omfattar omkring hälften av landytan, har alltid varit en tämligen isolerad 
del av landet där enbart tio procent av befolkningen bor. Stadsdelsbefolkningen är 
huvudsakligen engelsktalande vilka härstammar från slavar hämtade av engelsmännen från 
Västindien på 1600- och 1700-talen. På landsbygden dominerar i dag miskitoindianer. I 
området finns även två mindre indianfolk, mayagna (sumu) och rama. Ungefär 300 000 
nicaraguaner lever i USA och ungefär lika många bor i Costa Rica. Majoriteten av 
befolkningen är romerska katoliker. 1893 skildes kyrkan och staten. I senare konstitutioner 
garanteras också religionsfrihet. Den radikala så kallade folkkyrkan, som växte fram under 
revolutionen 1979, har förlorat i styrka sedan 1990-talet, samtidigt som den traditionella 
katolska kyrkans konservativa ledning har ökat sitt inflytande. Nicaragua var fram till 1821 
en del av de spanska kolonierna. Efter självständigheten ledde konflikter till återkommande 
väpnade strider och växlingar vid makten. 1909, då Nicaragua befann sig i statsfinansiellt 
kaos, ingrep USA militärt och hjälpte en konservativ regering till makten. Med 
amerikanskt stöd slogs ett par upprorsförsök från liberalernas sida ned vid mitten av 1920-
talet. En av liberalernas generaler, Augusto César Sandino, vägrade kapitulera och fortsatte 
från norra Nicaragua att bekämpa USAs styrkor.46 Efter presidentvalet 1933 drogs de 
amerikanska styrkorna tillbaka och Sandino slöt ett fredsföredrag med den nyvalde liberala 
presidenten. Följande år mördades Sandino på order av Anastasio Somoza, en ledande 
gestalt bland liberalerna. Somoza grep makten 1936 genom en statskupp och en 
familjediktatur utvecklades med nationalgardet i en ledande roll. Somozas tid vid makten 

                                                 
46 Utrikespolitiska institutet s. 9 
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kännetecknades av stabilitet, då all opposition undertrycktes, samt av nära förbindelser 
med USA. Somoza mördades 1956 av en anhängare till Sandino men hans familj behöll 
makten och den diktatur som Anastasio Somoza grundade 1936/37 kom att överleva ända 
fram till 1979.  
 
I formell mening var det ingen diktatur, det hölls då och då presidentval och det fanns en 
vald nationalförsamling. De allmänna valen präglades visserligen av fusk, men de tvingade 
trots allt Somoza till ett visst politiskt manövrerande.47 En rad motståndsrörelser mot 
Somozaregimen kom till under 1950- och 1960-talen, men endast en rörelse överlevde: 
Sandinistiska fronten för nationell befrielse (FSLN), som bildades 1961. Rörelsen som 
byggde på en marxistisk samhällsideologi kom under 1970-talet att vinna anhängare i 
skilda politiska läger. Den jordbävning som den 23 december 1972 förstörde hela centrala 
Managua och kostade tio tusen människoliv, blev en vändpunkt då det visade sig att 
Somoza själv lade beslag på den utländska hjälpen. 48 Under denna tid hårdnade förtrycket. 
Efter mordet på Pedro Joaquín Chamorro, borgerlig oppositionsledare och chefsredaktör 
för tidningen La Prensa, avlöstes det ena väpnade folkliga upproret efter det andra och 
1979 tågade de segerrika sandinistiska styrkorna in i Managua. I juli 1979 flydde Somoza 
ut ur landet och året därpå blev han mördad i Paraguay. Den sandinistiska regeringen 
inledde en politik som bland annat innebar införandet av blandekonomi och en radikal 
jordreform. Viktiga framsteg gjordes inom utbildning och hälsovård. En alfabetiser-
ingskampanj 1980 minskade analfabetismen från 50 till 13 procent. Under den första tiden 
efter revolutionen erhöll den nya regimen ett visst ekonomiskt stöd från USA, men i och 
med Ronald Reagans tillträde som USAs president 1981 försämrades hastigt relationerna  
mellan länderna. USA-administrationen befarade att sandinistregimen skulle bidra till att 
kommunism spreds i Centralamerika.49  
 
USA förde en öppen destabiliseringspolitik gentemot Nicaragua och allt amerikanskt 
bistånd och internationell långivning drogs in. Många Somoza-anhängare och medlemmar 
av nationalgardet hade 1979 flytt norrut till Honduras. Där upprättade de hemliga baser och 
bildade efter hand en gerillaarmé, contras, vars mål var att störta sandinistregimen. Även 
på Atlantkusten, som inte berörts av Somozaregimens förtryck, växte oppositionen mot 
sandinisterna då den nya regeringen byggde upp massorganisationer utan att ta hänsyn till 
indianernas egna organisationer. USAs hemliga bistånd till högergerillan avbröts 1984 
sedan det framkommit att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA organiserat och 
deltagit i minering av nicaraguanska hamnar. Biståndet till contras återupptogs dock snart i 
form av ”humanitär” hjälp.50 Den ekonomiska situationen förvärrades allt mer och levnads-
standarden sjönk åter. Regionala fredsinitiativ resulterade i Esquipulasavtalet 1987, vilket 
blev inledningen till en fredsprocess i hela regionen. 1990 hölls allmänna val och Violeta 
Chamorro, änka till den mördade tidningsmannen, valdes till president av en krigstrött 
befolkning. 51 Hon stod i spetsen för en borgerlig allians: Nationella oppositionskoalitionen 
(UNO), som i viktiga frågor dock nådde samförstånd med det största partiet, Sandinisterna. 
Under Chamorro gjordes stora framsteg i fråga om nationell försoning, utvecklandet av 
demokratiska strukturer och ekonomisk stabilitet.52 Chamorros tid vid makten blev en 
övergång från sandinisternas socialism till den konservativa politik som Arnoldo Alemán 

                                                 
47 Sandberg s. 20 
48 Ibid. 
49 Utrikespolitiska institutet s. 10 
50 Ibid. s. 11 
51 Sida, 2001 
52 Utrikespolitiska institutet s. 11 



 26 

sedan förde. Alemán och Liberala Alliansen (Alianza Liberal, AL) segrade i valet 1996 
med sandinistledaren Ortega som den viktigaste motkandidaten. Med lån från IMF genom-
förde Alemánregimen ett ekonomiskt reformprogram utifrån IMFs riktlinjer. Den 
ekonomiska tillväxten bromsades kraftigt av orkanen Mitch som drabbade Nicaragua i 
oktober 1998. I president- och parlamentsvalen i november 2001 röstade nicaraguanerna 
för ytterligare fem år med nyliberal politik. PLC vann och ny president blev Enrique 
Bolaños, som under Alemáns regering var vicepresident.  
 
Viktiga samhällsinstitutioner är ännu svaga och misstron mellan regering och oppositionen 
är stor. Rättsväsendet tyngs av föråldrade lagar, staten är centralstyrd och sluten vilket 
bidrar till en utbredd korruption. Under Arnoldo Alemáns tid som president ökade korrup-
tionen kraftigt. Under hans tid som president antogs en vallag som begränsar möjligheterna 
till deltagande för nya och mindre politiska partier. Som följd av det deltog endast tre 
partier (PLC, FSLN och PC) i valet 2001 jämfört med 35 partier i valet 1996. Den nye 
presidenten Enrique Bolanos utlovade ett krafttag för att bekämpa den utbredda kor-
ruptionen, vilket ledde till att Alemán i december 2003 dömdes till 20 års fängelse bland 
annat för förskingring av offentliga medel. Alemán avtjänar numera sitt straff i husarrest. I 
dag pågår en diskussion om eventuellt frikännande för domslutet vilket har överklagats. 
Det anses inte uteslutet att amnesti eller frikännelse kan bli resultatet av partiförhandlingar, 
som följd av politisk uppgörelse.53 Olika åtgärder för att fördjupa demokratin och reform-
ering av förvaltning har inletts.54 Val kommer att ske under hösten 2005.  
 
Nicaragua kommer inte att kunna nå alla de mål som vid milleniumdeklarationen ställdes 
upp. Enligt världsbankens beräkningar sägs det att av de åtta milleniemålen är det 
egentligen bara tre som bedöms som möjliga för Nicaragua att uppnå till 2015:55  

• minska den extrema fattigdomen till hälften 
• minska diskriminering av flickor i utbildningen  
• minska barnadödlighet med två tredjedelar för barn under ett år och under fem år  

 
Alla de övriga mål beskrivs som föga troliga att uppnås. Ett av de åtta uppsatta 
milleniemålen som Nicaragua inte kommer att kunna nå handlar om strävan efter 
universell grundutbildning och en ökad läskunnighet.  

                                                 
53 Sveriges ambassad. Framtidsperspektiv i Nicaragua . [www] Hämtat från: 
www.swedenabroad.com/pages/general__32222.asp, 050425  
54 Sida, 2001 
55 Sveriges ambassad. Politisk översikt inför sommaren 2004. [www] Hämtat från: 
http://www.swedenabroad.com/pages/general____27479.asp, 050425 
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3.2 Karta över Nicaragua och orientering 
 

56 
 
De bibliotek som ingår i studien är belägna på västra sidan vid Stilla havets kustlinje. Östra 
sidan av landet är en tämligen isolerad del där endast tio procent av befolkningen bor. I 
folkbiblioteksnätet ingår 142 folkbibliotek i landet. Bibliotek finns även i de två autonoma 
delarna vid Karibiska havet. Flertalet bibliotek som besökts är placerade i eller kring 
huvudstaden Managua. Biblioteca Alemana-Nicaragüense finns i Managua. San Juan del 
Sur Biblioteca Móvil är beläget längst ner i sydvästra delen intill gränsen till Costa Rica.  

3.3 Utbildningssektor och IT  
 
Sandinistrevolutionen innebar en nyorientering av landets utbildning med en starkare 
inriktning till självbestämmande och nationell identitet samt anknytning till produktivt 
arbete. Med stort inflytande från Kuba lanserades ett skolprogram för vuxna för att komma 
till rätta med analfabetism. 57 Skolplikt infördes 1979. I Nicaragua är sex års skolgång 
obligatorisk och den garanteras i konstitutionens 121:a artikel vara gratis och tillgänglig för 
alla. Därpå fö ljer fem års frivillig skolgång som också ska vara gratis i statliga skolor. 
Därefter finns det möjlighet att avsluta med en ”bachiller” som är en slags studentexamen, 
vilken berättigar till inträde vid universitet. Inskrivingsavgifter, skoluniformer och 
skolmaterial kostar dock pengar. Föräldrarna förväntas även ge ”frivilliga” ekonomiska 
bidrag till skolorna. Det råder brist på lärare och skolböcker. Lärarna har dessutom 
bristfällig utbildning och låga löner. I genomsnitt går nicaraguanska barn i skolan i drygt 
fyra år. Ett av fem barn börjar inte skolan överhuvudtaget. Andelen barn som går i skolan 
har minskat från 78,9 % under 1993 till 73 % 2002.58 På landsbygden är andel barn som 
inte går i skolan störst, där också analfabetismen är tre gånger så hög som i de urbana 
delarna av landet. På Atlantkusten är genomsnittet antal år i skolan 2 år. Endast hälften av 
barnen går vidare till det högre stadiet. På senare år har ökade statliga resurser styrts över 
till högre utbildning på bekostnad av grundskolan. Under 1990-talet ökade antal universitet 

                                                 
56 Karta hämtad från Utrikespolitiska institutet  
57 Lundgren & Widqvist s. 30  
58 Sveriges ambassad. Politisk översikt inför sommaren 2004 [www] Hämtat från: 
www.swedenabroad.com/pages/general____27479.asp, 050425 
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och högskolor kraftigt. De flesta är privata. Enbart 4% av befolkningen har avslutat en 
universitetsutbildning. I den nationella utbildningsplanen erkänns att utbildningssystemet, 
som det är utformat i dag, förstärker landets fattigdomsprofil snarare än motverkar den. 59  
 
Vad gäller IT-uppkoppling fanns enligt CIA 7,094 Internet Hosts (2003), 90,000 Internet-
användare (2002) och 171,600 (2002) telefonhuvudlinjer. Uppgifterna är några år gamla 
men ger ändå en relevant bild av internetanvändning i Nicaragua.60  

3.4 Demokrati och det civila samhället 
 
Efter den Sandinistiska revolutionära processen (1979-80), som avslutade ett halvt sekel av 
diktatorskap av Somozafamiljen, etablerades ett nytt representativt och delaktigt demo-
kratiskt politiskt system som lades fram i 1978 års Politiska Konstitution. 61 Framsteg som 
togs under nittiotalet och efter det har varit frihet till åsiktsfrihet, civil organisering, civil 
styrka och lösning av politiska konflikter i ramen för institutionalitet.62 Den nuvarande 
politiska scenen etablerades med 2001 års val, som vanns av PLC med 56 % av de giltiga 
rösterna för kandidaterna Enrique Bolaños och José Rizo, och över 52 % av rösterna för 
FSLN (Sandinista Front) för Daniel Ortega och Augustín Jarquín. Distribueringen av 
platser i den nationella församlingen delades mellan majoritetspartierna: 53 representanter 
för PLC, inkluderat förre presidenten Arnoldo Alemán, 38 för FSLN inkluderat den 
förlorande presidentkandidaten Daniel Ortega och 1 för det konservativa partiet.63 Det 
finns få arenor för civilt deltagande i den offentliga sfären. Under senare år har det civila 
deltagandet vitaliserats och differentierade sektorer i det civila samhället har mobiliserats i 
en mångfald av kultur, projekt och organisationer som står utom kontroll för staten. I 
dagens nicaraguanska samhälle finns en heterogen och multikomplex utbredning av civila 
organisationer som inkluderar unioner, kooperativ, sociala rörelser, samhällsorganis-
ationer, filantropiska och religiösa grupper och organisationer som arbetar för utbildning 
och utveckling. Under år 2004 deltog majoriteten av den nicaraguanska befolkningen 
regelbundet i någon civil eller religiös förening.64 Dessa framsteg måste dock placeras 
inom paradoxen att försöken inom den politiska påverkan är riktade till en stat försvagad 
genom skifte av beslut till supranationella entiteter: dess fragmentering, byråkratiska 
underskottsansatta situation och självkoncept som enbart en främjare för en kapitalistisk 
marknad istället för en socioekonomisk regulator som borde svara på sociala behov. 
 
En stor del av civilsamhället härstammar från revolutionen och har på ett eller annat sätt en 
koppling till det revolutionära projektet. Då sandinisterna förlorade makten var det flera, 
vilka tidigare fått statlig lön, som fortsatte att arbeta i olika NGO: s. I dag är det många 
organisationer som försöker lösgöra sig från partiet och bli mer självständiga. Framför allt 
de stora massrörelserna som härstammar från 1980-talet som UNAG (bonderörelse), 
AMNLAE (kvinnorörelse) och Movimiento Comunal Nicaragüense. Det nicaraguanska 
civilsamhället samordnas på nationell nivå i Coordinadora Civil (CC), ett nätverk som 
bildades efter 1998 års orkan Mitch. Nätverket spelar idag en viktig roll i landets politiska 

                                                 
59 Berg. Utbildning för alla- eller bara för några få? [www] Hämtat från: 
www.latinamerika.nu/2005/01/utbildning-fr-alla-eller-bara -fr-ngra.html , 050513 
60 CIA. The World Factbook, Nicaragua [www] Hämtat från: 
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nu.html#Comm, 050425   
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liv genom att kritiskt granska den nationella budgeten, producera studier och makro-
ekonomiska analyser samt bedriva påverkansarbete mot regeringen och internationella 
organisationer. I jämförelse med andra länder i Centralamerika har Nicaragua en stark 
organisationsvana. Allt det bistånd som landet fått under en längre tid har skapat en vana 
att driva projekt och navigera bland de internationella biståndsorganisationerna. En 
konsekvens av det är att civilsamhället i stor utsträckning är ekonomiskt beroende av inter-
nationell solidaritet.65 

4. Biblioteksbistånd till Centralamerika  

4.1 Svenskt kulturstöd till utvecklingsländer 
 
1981 tog den svenska regeringen initiativ att inleda ett försöksprogram för kulturstöd till 
utvecklingsländer. Redan under 1970-talet började Sidas syn på bistånd som en 
ekonomisk, social och politisk fråga omfatta även kulturförmedling. Under denna tid 
inledde även Svenska Institutet att bedriva kulturutbyte med utvecklingsländer, främst med 
Sidas programländer i Afrika.66 Sedan dess har synen på kultur breddats från att ses som 
enbart medel för utveckling till att också ses som ett mål i sig.67 Sverige var ett av de första 
länderna att ge kulturen en plats i det statliga utvecklingssamarbetet. 1988 blev 
kultursamarbete auktoriserat. Kulturbistånd bedrivs inom tre olika verksamhetsområden: 
Sidas information till allmänheten om utvecklingsländer, Svenska Institutets kulturutbyte 
och Sidas bistånd till kultur i utvecklingsländer. Kultursamarbetet utgår från det 
övergripande målet för Sveriges internationella utvecklingssamarbete att höja de fattiga 
folkens levnadsnivå samt de sex uppsatta huvudmålen för utvecklingssamarbete: 

• Resurstillväxt 
• Ekonomisk och social utjämning 
• Ekonomiskt och politiskt oberoende 
• Demokratisk samhällsutveckling 
• Miljöhänsyn 
• Jämställdhet mellan kvinnor och män 

 
Regeringen har, för att nå dessa mål, preciserat utvecklingsarbetet i regeringsskrivelserna 
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, Demokrati och mänskliga rättigheter, samt 
De fattigas rätt. Utifrån dessa mål har Sida beslutat om fyra handlingsprogram: 1. minskad 
fattigdom, 2. rättvisa och fred, 3. kvinnor och män, 4. omsorg om miljön. Regeringens 
skrivelser och Sidas handlingsprogram är vägledande för kultur och mediesamarbetet. Det 
övergripande målet för Sidas kultursamarbete är att skapa förutsättningar för kulturell 
mångfald, skapande verksamhet och en hållbar utveckling baserad på de mänskliga 
rättigheterna. Regeringens direktiv för internationellt kultursamarbete ligger bakom be-
dömningsgrunderna för Sidas prioriteringar. Målen för Sidas kultursamarbete är formul-
erade genom en skrivning i regeringens regleringsbrev från budgetåret 1999 om sociala 
sektorer, kultur och medier: 
 

                                                 
65 Svensson. Landfakta-Nicaragua. [www] Hämtat från: www.latinamerika.nu/landfakta_nicaragua.html, 
050129  
66 Kärre s. 4 f. 
67 Sida. Kulturens kraft [www] Hämtat från: www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=1640&a=5028, 050502   
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Målet är att skapa förutsättningar för social utveckling, dvs. förbättrade 
levnadsvillkor för fattiga kvinnor, män och barn… Stödet till kultur och media skall 
främja demokratiska processer, kulturell mångfald och kulturens ställning. Vidare 
skall verksamheten inriktas på stöd till etablering av oberoende medier.68  

Vidare skall Sidas kultursamarbete, med enskilda regioner eller länder, ingå i eller 
förstärka de land- och regionstrategiarbete som tillsammans utformas av Sida, ambassaden 
och utrikesdepartementet i dialog med samarbetslandet eller regionen. 69 Stöd ges främst till 
programländerna dit de länder som Sverige har ett långsiktigt samarbete med räknas. 
Kungliga Bibliotekets samarbetsprojekt med Centralamerika sorterar under handlingspro-
grammet för rättvisa och fred där en insats ska syfta till att bidra till något av följande sätt: 

• Den höjer medvetandet om att tillgång till kultur och möjlighet till kulturutövandet 
är en mänsklig rättighe t 

• Den ökar civilt/folkligt deltagande i en demokratiseringsprocess 
• Den fördjupar samhällsanalysen, granskar och synliggör orättvisor och miss-

förhållanden 
• Den bidrar till en demokratisk kultur, till tolerans och försoning eller förebygger 

konflikter70 
I den internationella kulturutredningen från 2003 står det att institutionerna inom arkiv-, 
biblioteks-, kulturmiljö- och museiområdena, vilka har en omfattande internationell 
verksamhet, har gemensamt att de bidrar till en intensiv nätverksbildning och ett profes-
sionellt kunskapsutbyte.71 Vidare står det att frågor som rör digitalisering liksom gemen-
samma standarder kräver internationella lösningar. Vad som mer pekas ut är vikten av att 
kulturarvs- och biblioteksinstitutioner, vilka enligt Sida ofta är engagerade i infrastruktur-
satsningar inom kulturbiståndet, har en viktig uppgift för främjandet av demokrati i vissa 
utvecklingsländer.72 

4.2 Sida – Internationellt kultursamarbete 
 
Sida dominerar Sveriges internationella kulturutbyte finansiellt då de står för närmare 
hälften av det totala belopp som av statliga myndigheter avsatts för internationell kultur-
verksamhet.73 Från början var Sidas direkta bistånd till kultur sporadiskt. Sedan 1988 har 
Sida haft det samlade ansvaret för kultursamarbete, Svenska Institutet har dock fortfarande 
hand om en del av samarbetet på uppdrag av Sida.74 Sedan år 2000 har runt MSEK 900 
förmedlats till nästan tjugo länder.75 1991/92 avsattes 40 miljoner svenska kronor till kult-
urbistånd. Av Sidas totala budget är det mindre än en procent. Hälften av dessa pengar har 
använts till projekt i Afrika och resterande belopp har delats mellan Latinamerika och 
Asien.76 I Sidas verksövergripande policy för kultursamarbete är målsättningarna, förutom 
de övergripande biståndspolitiska målen, de mål som skapats inom ramen för Unescos 
rapport ”Our Creative Diversity” från 1995. Europarådets rapport ”In from the Margins” 
från 1997 och ”The Stockholm Plan for Action” från 1998 har också varit av stor betydelse 

                                                 
68 Sida,  2000 s. 6 
69 Ibid. 
70 Ibid., s.7 
71 SOU 2003:121 s. 121 
72 Ibid., s. 121 
73 Ibid.,  s. 12 
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75 Sida, 2004  
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för utvecklandet av policyn. Målen för kultursamarbetet fastslås i Sidas regleringsbrev för 
2003:  

Målet för kultursamarbetet är att främja kulturell mångfald, skapande verksamhet, 
samt en hållbar utveckling baserad på respekt för de mänskliga rättigheterna… Det 
mångdimensionella fattigdomsbegreppet, hiv/aidsproblematiken och jämställdhet 
mellan könen ska prägla arbetet. Insatser för fredsbevarande arbete ska utvecklas.77  

Främst ger Sida kulturbistånd till projekt inom områdena ”performing arts”, museum och 
bibliotek. Museum och teater har hittills fått det mesta stödet.78 Sida menar att rätten att få 
uttrycka sig fritt är något av det mest grundläggande inom en demokrati. Ett av målen med 
uppmuntran och stöd till kulturella aktiviteter är möjliggörandet för mindre priviligerade 
samhällsgrupper att kunna analysera, ifrågasätta och aktivt påverka utvecklingen. Sida 
skriver att för att kunna värna om det fria ordet i ett demokratiskt samhälle i dag krävs en 
läsande miljö.79 Sidas stöd till litteratur handlar till stor del om att upprätthålla och stödja 
läskunnigheten för världens befolkning och riktar sig främst med insatser och stöd till barn 
och ungdomar. Sida har istället för att genomföra kultur- och mediebistånd mellan 
traditionella biståndsorganisationer kommit att i större grad stödja utvecklandet av partner-
skap mellan kulturinstitutioner i Sverige och utvecklingsländer. I Sidas promemoria för 
bibliotekssamarbetet perioden 2002-2006 heter det att stödet till bibliotekssektorn fyller tre 
uppsatta mål i relation till policyn för Sidas internationella utvecklingsarbete på 
kulturområdet: att skapa förutsättningar för allmänhetens tillgång till fri information och 
möjlighet till att delta i samhällsdebatten, möjliggöra professionella möten och samverkan i 
regionen för kulturutövare samt ge möjlighet för barn och ungdomar att delta i skapande 
verksamhet.80 Stödet ligger inom ramen för de riktlinjer som Utrikesdepartementet har 
dragit för utvecklingssamarbetet i Centralamerika och Karibien. Strategin fokuserar på 
demokratisk samhällsutveckling, där det folkliga deltagandet i den politiska processen 
poängteras, samt på ekonomisk och social utjämning, där en utveckling av sociala sektorer 
och en fattigdomsorienterad landsbygdstillväxt betonas. Dessa två områden anses av Sida 
ha särskild relevans för Centralamerika. Det civila samhället och dess organisationer anses 
vara viktiga för demokratins utveckling och fattigdomsbekämpning. 

En väl utvecklad och aktiv biblioteksverksamhet med en folkbildande inriktning ger 
den fattiga delen av befolkningen möjlighet att öka sina kunskaper för att därmed 
kunna deltaga i den demokratiska processen. Bibliotek är också ett viktigt kompl-
ement till skolan och fungerar som viktiga lärocentra för barn och ungdom. På sikt 
bidrar stöd till bibliotek till att höja utbildningsnivån i landet.81 

Främst har Sidas kulturbistånd riktats till kortsiktiga och relativt begränsade projekt. Det 
finns dock en ökad efterfrågan mot ett mer långsiktigt institutionellt stöd i framtiden. 82   

4.3 Bibliotekssamarbetet - Bakgrund och historik  
 
Under 1980-talet var engagemanget och intresset stort för Nicaragua i Sverige och många 
projekt fick svenskt stöd. 1980 genomförde sandinistregimen en omfattande alfabetiser-
ingskampanj i Nicaragua för att förbättra människors villkor. Arbetet för läs- och skrivkun-
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nighet förbundet med biblioteksväsendet fick svenskt stöd genom olika frivillighets-
organisationer, Sida och Svenska Unescorådet.83 1984 bildades en referensgrupp inom 
svenska Unescorådet med uppgift att stödja utvecklingen av nationalbiblioteket Rubén 
Darío i Managua. Gruppen bestod av representanter som var företrädare för Kungliga 
biblioteket, Kulturrådet, Sida, universitetsbiblioteken i Stockholm och Linköping, Sveriges 
allmänna biblioteksförening med flera. Ordförande var överbibliotekarie Björn Tell.84 
Detta var första gången som rådet gav prov på praktisk utvecklingshjälp genom att 
engagera sig i ett projekt. Tanken var att det skulle ske inom ramen för ett geografiskt 
begränsat område och vara av okontroversiell natur.85 Gruppen gjorde 1984 en resa till 
Nicaragua som resulterade i ett Sida-anslag för litteraturinköp och studieresor för det 
nicaraguanska nationalbibliotekets personal. 1987 gav Sida referensgruppen i uppgift att 
framta ett projektstödförslag. För första gången ingick kulturstöd i en Sida-finansierad 
landram. Kungliga biblioteket fick under samma år uppdraget att förvalta och driva 
projektet med biblioteksstöd till Nicaragua, vilket också snart kom att innefatta medel och 
utveckling av landets folkbibliotek.86 Kungliga biblioteket har sedan dess varit svensk 
institutionell samarbetspart. På initiativ av Fidel Coloma, dåvarande chef för national-
biblioteket i Managua, inleddes ett samarbete mellan nationalbiblioteken i Centralamerika. 
Under 1990-talet utökades stödet till att omfatta Honduras (1993), Guatemala (1996), och 
El Salvador (1997) som har tecknat egna samarbetsavtal med KB och Sida.87 Under senare 
år har det bilaterala samarbetet kommit att utvecklas till ett regionalt samarbete. Samtliga 
sju länders nationalbibliotekarier ingår i samarbetsorganet ABINIA/AC.88 Det var 
Nicaragua som tog initiativ till samarbetsorganet. Costa Rica, Panama och Belice har bättre 
ekonomiska förutsättningar och mer utvecklade bibliotekssektorer och behöver därför inte 
stöd i lika stor utsträckning som de andra länderna. Detta regionala samarbete, som av Sida 
i början av nittiotalet fick en särskild budgetpost, har omfattat seminarier, utbildning, 
representativ medverkan i IFLA, inköp vid internationella bokmässor samt utbyten av 
erfarenheter mellan nationalbiblioteken.  
 
Stödet till biblioteksutvecklingen i Centralamerika är ett bilateralt biståndsprojekt. Det 
innebär att biståndet i stället för att förmedlas via mottagarlandets stat ges direkt till en 
institution. I samverkan med en handläggare på Sida arbetar KB fram mål och riktlinjer för 
samarbetet. Sida fungerar här som biståndsexpert och KB som expert på biblioteksfrågor. 
Projekten i Centralamerika övervakas genom att två gånger om året reser representanter 
från KB till de centralamerikanska länderna för att utvärdera arbetet. Vid de tillfällena 
besöker man folkbibliotek och undersöker nationalbibliotekens arbete. Man deltar även vid 
möten och utbildningar som anordnas av ABINIA/AC. Huvudmålet för KB har varit att 
stödja nationalbiblioteken i länderna så att de i sin tur kan stödja folkbiblioteken i respek-
tive länder. Projektet benämns som ett samarbetsprojekt för att betona att det är ett projekt i 
samverkan med mottagarlandet. Det är även ett twinningprojekt vilket innebär att en 
institution stödjer en motsvarande institution i mottagarlandet. Målet är att syster-
organisationen ska stödjas på ett sådant sätt att den utefter sina egna förutsättningar och 
villkor kan utvecklas.89 Samtidigt måste systersamarbetet underordnas de mål och förutsät-
                                                 
83 Kungliga Biblioteket. Biblioteksbistånd till Nicaragua  [www] Hämtat från: 
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tningar som gäller för svenskt utvecklingssamarbete, särskilt när det gäller demokrati och 
mänskliga rättigheter. Ramen för systersamarbetet definieras därför mellan Sida och sam-
arbetslandet, medan de specifika projektmålen i hög grad konkretiseras av systerorganis-
ationerna.  
 
Det finns en strävan i samarbetsprojektet att nå ett centralamerikanskt ägande av projekten. 
För att möjliggöra detta har man arbetat med LFA-seminarier där nya arbetssätt har prövats 
med inriktning på regionen som helhet. LFA, The Logical Framework Approach, en metod 
som Sida rekommenderar, utvecklades för US Aid i slutet av 1960-talet och har sedan dess 
vidareutvecklats inom organisationer som FN och OECD. LFA-metoden har använts som 
underlag för att utarbeta budgetar och verksamhetsplaner med deltagare från samtliga 
länder i América Central, det vill säga Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica och Panama som samtliga har lärt sig planeringsmetoden. 90 
 
Till en början riktades stödet till att stärka Nationalbiblioteken i respektive land och under 
perioden 1999-2001 var stödet i snitt cirka 40 % riktat till folkbibliotekens utveckling och 
resterande del till att stödja nationalbiblioteken. 91 På senare tid har stödet kommit att 
användas allt mer som stöd för uppbyggnad av folkbiblioteksverksamhet och stöd till folk-
biblioteken. I ansökan för perioden 2002-2006 finns en tydlig profilering av förstärkning 
av folkbiblioteken som ska ges stöd att utveckla ett aktivt uppsökande arbete. I budgeten 
för perioden 2002-2006 riktas 70 % av det totala anslaget till de fyra programländerna till 
regionens folkbibliotek.92 Fokuseringen på folkbibliotek har varit en för Sida viktig del i 
projektet. Folkbiblioteken ses som en viktig del i demokratiseringsprocessen då de finns på 
landsbygden i de fattigare delarna där de behövs och där tillgången av böcker är lägre.93  
Projektet har av Sida mellan 2002-2006 givits: 4,0 mkr 2002, 4,0 mkr 2003, 6,0 mkr 2004, 
3,0 mkr 2005/2006.94   
Förväntade resultat för perioden 2002-2006 har varit fö ljande:95 
 
1. I de fyra prioriterade länderna ska folkbibliotek ha utvecklats. I de prioriterade länderna 
(Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala) ska ett modellbibliotek ha skapats. I dessa 
länder ska 68 folkbibliotek förstärkas i riktning mot dessa modellbiblioteks kapacitet (SEK 
6.446.300) 
2.  Läsfrämjande verksamhet, framför allt riktad till barn, skall ha ökat. Samarbete inom 
detta fält med enskilda organisationer skall ha förstärkts (SEK 2.094.384) 
3. Folkbibliotek skall ha utvecklats till lokala informations- och kulturcentra 
 (SEK 295.619) 
4. Nationalbibliotekens möjligheter till konservering av det tryckta kulturarvet och 
utbildning av bibliotekets personal ska förbättras (SEK 3.490.949) 
5. Samordning av folkbiblioteksverksamhet skall ha stärkts och Nationalbiblioteken skall 
ha avsatt resurs till detta (SEK 272.748) 
6. Regional verksamhet för kompetensutveckling av personal samt erfarenhetsutbyte 
emellan länderna skall ha genomförts (SEK 2.700.000) 
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Inom ramen för biståndsprojektet har olika områden prioriterats och utvecklats som ansetts 
nödvändiga för biblioteken. Inköp av böcker och datorer, renovering och uppbyggnad av 
lokaler samt genomförda projekt på folkbiblioteken. Förbättring av barnverksamhet och 
stöd till utgivning av barnlitteratur ha r också genomförts.96 Ett prioriterat område har varit 
bokinköp och framför allt litteraturinköp till barn och ungdomar. Ett annat högt värderat 
område i projektet har varit att öka tillgång till IT. Det har bland annat skett genom 
utveckling av datoriserade katalogsystem och datorisering av nationalbiografin. Utbildning 
till personal på biblioteken har setts som en viktig del. För utvecklandet av national-
biblioteken har främst stöd till bevarande av det kulturella arvet ansetts primärt med 
litteraturförvärv och bokvård, där utbildningar för personal har ingått.97 
 

  
 

Folkbiblioteket Manolo Cuadra i Granada. En tysk samarbetspartner har donerat  
nya bokhyllor med stege till biblioteket, så att de får plats med bokbeståndet i 
 sina minimala utrymmen. Granada är en av de större städerna i Nicaragua  

och biblioteket är ett av de sexton prioriterade folkbiblioteken. 

5. Den nicaraguanska bibliotekssektorn  
 
Nicaraguas bibliotek har fört en lång och ojämn överlevnadskamp drabbade av krig, 
orkaner, vulkanutbrott och jordbävningar som har drabbat både landet och dess folk-
bibliotek.98 De boksamlingar som lämnades kvar av somozafamiljen och av andra som 
hade flytt till utlandet efter revolutionen 1979, konfiskerades och blev grunden till cirka 
trettio folkbibliotek över hela landet, de första som någonsin funnits i landet.99 Under 
åttiotalet genomfördes en satsning att etablera folkbibliotek i stora delar av landet som del i 
rörelsen för att sprida kultur och utbildning till folket. Tyvärr fanns det inte kunskap hos 
kommunerna för att etablera dessa bibliotek för att de skulle kunna fortsätta fungera 
adekvat. Biblioteken fick inte tillräckligt med hjälp för att kunna erbjuda de resurser och 
den service som behövdes, därför har många av dessa bibliotek inte kommit att fungera 
under senare år.100 Folkbiblioteken i Nicaragua är då det gäller resursfördelning inte ett 
högprioriterat område. Kultursektorn, vilken heller inte har kunnat undgå de ekonomiska 
svårigheterna som har drabbat landet, har knappa resurser att fördela. Med en minimal 
budget har Instituto Nicaragüense Cultural, INC, inte tillräckligt med kapacitet och 
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resurser för att kunna bistå de uppsatta program och aktiviteter för kulturutveckling, då 80 
% av budgeten går till att täcka löner och resterande 20 % till att täcka basbehoven vilka, 
inkluderar vatten, elektricitet och telefonkostnader.101  

5.1 Nationalbiblioteket Rubén Darío 
 
Nationalbiblioteket i Nicaragua initierade sina aktiviteter i början på januari 1882. 
Biblioteket var ett av de främsta i Centralamerika med ett omfång av 3000 titlar. Skapandet 
av ett nationalbibliotek mottogs med stor uppskattning eftersom de styrande och regerande 
hade en tilltro till möjligheterna för upplysning som pådrivande faktor av den mänskliga 
utvecklingen. 102 Nationalbiblioteket namngavs efter Rubén Darío (1867-1916) som räknas 
till Latinamerikas stora författare, den främste företrädaren för den spanskspråkiga 
modernismen. Han tjänstgjorde även som bibliotekarie i sina yngre år.103 1972 års jord-
bävning jämnade nationalbiblioteket i Managua med marken och innebar en förlust av 
nittio års nationellt kulturarv. I stort sett innebar jordbävningen en reträtt för national-
biblioteket till hur det hade sett ut dess första levnadsår.104 I dag är nationalbiblioteket i 
Managua inhyst i ”el Palacio Nacional de la Cultura”, där också institutet för kultur i 
Nicaragua, det nationella museet (el Museo Nacional), tidningsbiblioteket (la Hemoroteca) 
samt det nationella arkivet (el Archivo Nacional) finns. Nuvarande chef är Jimmy 
Alvarado Moreno. Nationalbiblioteken i regionen har gemensamt framtagit en vision kring 
nationalbibliotekens syfte och roll i de centralamerikanska länderna. Nationalbiblioteket 
definieras där som en institution finansierad direkt eller indirekt av staten, med det 
fundamentala ansvaret för att sammanställa den gemensamma stadsegendomen, 
katalogisera, bevara och sprida ut för en effektiv funktion för landets bibliotek.105 National-
biblioteket Rubén Darió, som är en institution under INC, är den högsta instansen för 
bibliotekssektorn i Nicaragua. Nationalbiblioteket har som uppgift att bevara landets 
dokument och bibliografisamlingar och landets olika kulturskatter.106 Utöver det fungerar 
också nationalbiblioteket som nationell agent för International Standard Book Number 
(ISBN) samt är ansvariga för pliktleveranser.107 Nationalbiblioteket är instansen över 
nätverket för folkbiblioteken och därmed övergripande ansvariga för de existerande 
folkbiblioteken.  
 
I Nicaragua har man etablerat ett program med mål att främja läsning hos olika grupper i 
samhället. I detta program ingår en bokbuss som nationalbiblioteket ansvarar för, ett 
projekt förverkligat genom UNESCO som inleddes år 2001. Framför allt omfattar 
bokbussen service till skolelever och socialt utsatta grupper i huvudstaden. Utöver det 
ingår bokbussen i ”Programa Nicaragua Crece- Cultura en el Parque”. Under helgerna åker 
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 36 

bokbussen till Managuas parker där kulturella aktiviteter anordnas. Under 2004 gjorde 
bokbussen 27 besök på välbesökta platser för befolkningen och totalt nådde man 5,910 
användare.108 Då Nicaragua som land saknar lästradition och läsvana av olika anledningar 
är ett viktigt arbete för biblioteken att arbeta med att sprida läsvanor.109  
 

 
 

Nationalbiblioteket, la Biblioteca Nacional Rubén Darío, beläget i  
el Palacio Nacional de la Cultura i  Managua. 

5.2 Folkbibliotekssektorn  
 
Det finns i dag 142 folkbibliotek i Nicaragua.110 Alla femton departement och de två 
autonoma regioner i landet har folkbibliotek: Atlantico Norte, Atlantico Sur, Boaco, 
Carazo, Chinandega, Chontales, Esteli, Granada, Jinotega, Leon, Madriz, Managua, 
Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan och Rivas. Folkbiblioteken ligger under 
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas och de sorterar under departementet för kultur, 
sport och utbildning, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Folkbiblioteken ligger 
också under den kommun de tillhör, la alcaldia, som då är ansvariga för underhåll, 
fastighet och avlöning till personalen på biblioteken. Av de 142 folkbibliotek är det 40 
bibliotek vilka inte ligger under kommunens ansvar och därför ansvaras av INC som då 
betalar löner till personalen. Folkbiblioteken får i vissa fall därutöver anslag från kommun-
en till att köpa böcker och material. Detta är dock mycket beroende på den relation och 
intresse som finns mellan varje bibliotek och kommun. Vanligen ges inga anslag till 
litteraturinköp utan istället består bibliotekens bokomfång ofta av donationer. Det är 
vanligt förekommande att folkbiblioteken har något slags samarbete med de länder och 
organisationer som kommunen de tillhör har. Spanien, Holland, Sverige, Tyskland och 
Japan är länder som i stor utsträckning stödjer bibliotek i Nicaragua och ger donationer. 
Vart fjärde år väljs kommunfullmäktige och borgmästare. För folkbiblioteken innebär detta 
att man vid varje skifte skriver ett kontrakt med de nya representanterna. På grund av att 
det inte finns ett fastställt dokument, utan att vid varje byte måste ett sådant upprättas 
mellan kommun och folkbibliotek, försvåras en långsiktig och hållbar situation för 
biblioteken.111 Bibliotekarierna måste vara dynamiska personer som i de fall då kommunen 
inte bidrar med tillräckliga finansiella medel måste kunna söka efter andra vägar till 
bidrag. 112 Bibliotekarierna på folkbiblioteken i landet saknar ofta akademisk utbildning och 
                                                 
108 Plan Annual 2004 
109 Intervju med Alvarado, 050316 
110 Uppgiften på 142 folkbibliotek i Nicaragua aktuell i januari månad 2005 
111 Intervju med Alvarado, 0503016 
112 Intervju med Osorio, 050216 
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är istället lärare eller litteraturvetare.113 Största gruppen har någon slags pedagogisk 
bakgrund som förskollärare eller lärare. Lönerna är minimala och personalomsättningen är 
stor, något som också försvårar arbetet på biblioteket. På de mindre folkbiblioteken arbetar 
vanligtvis endast en bibliotekarie. Det innebär att man ansvarar för alla funktioner i 
biblioteket såsom städning, biblioteksservice och biblioteksorganisering. Det är även 
problematiskt att bibliotekarierna utses av kommunen vilket kan innebära att vem som 
helst kan arbeta på biblioteken. 114 Det system som man arbetar med är Dewey-systemet. 
Katalogsystem och kortsystem är manuella i avsaknad av datorer. Majoriteten av 
folkbiblioteken i landet har inte tillgång till datorer.  
 
Folkbibliotekets syfte är det samma som för de svenska folkbibliotekens, det enda som 
skiljer sig åt är resurserna.115 Den stora målgruppen är elever som använder folkbiblioteken 
för att söka information till sina skolarbeten. Folkbiblioteken är i praktiken en förutsättning 
för att undervisningen i skolorna ska kunna fungera, eftersom skolorna sällan har eget 
material och ytterst få skolor har egna bibliotek. I San Jorge där runt 80 % av användarna 
är studenter har man formulerat bibliotekets funktion som följande:  

Biblioteket har som funktion att ge service till befolkningen, framför allt till 
studenter som söker information i sina olika ämnen så att de kan klara sitt skolarbete, 
elever i såväl primaria som secundaria och till universitetsstuderande.116  

Eftersom den främsta användargruppen består av studerande finns en önskan hos 
folkbiblioteken att köpa in referenslitteratur, då de i många fall saknar material till student-
erna eller enbart äger ett exemplar. En önskan med projektet är dock att utveckla 
folkbiblioteken till att vara mer än enbart en läxplats, till att även fungera som en plats för 
litteraturfördjupning och kreation.117 Under loven anordnar vanligtvis folkbiblioteken 
litterära och kulturella aktiviteter för barnen. De nicaraguanska folkbiblioteken har 
generellt sett inget fungerande externt utlåningssystem. I de flesta fall sker utlåning internt 
på biblioteket och böcker kan ej medtagas. Böcker är en bristvara och eftersom det 
vanligen bara finns ett exemplar av böcker och material sitter man på biblioteket och läser, 
kopierar eller skriver av. I många fall fungerar extern utlåning till dem som bibliotek-
arierna känner igen. 118 Ett problem för biblioteken är avsaknad av kommunikations-
möjligheter mellan folkbiblioteken då möjligheter till uppkoppling och i många fall även 
fast telefonabonnemang saknas. Sökmöjligheterna för användarna är begränsade till biblio-
tekarien och ofta är biblioteksverksamheten helt beroende av den person som arbetar i 
biblioteket.  
 

                                                 
113 Ingvarsson. Biblioteksprojekt i Nicaragua stöder demokratiutvecklingen [www] Hämtat från:   
www.kb.se/Centr_Amer/nicaragua.pdf, 050502  
114 Intervju med Andersson-Pelling, 050421 
115 Ibid. 
116 Dokument skrivet mellan biblioteket i San Jorge och kommunen, 28-01-02 
117 Intervju med Andersson-Pelling, 050421 och med Alvarado, 050316 
118 Uppgifter utifrån studiebesök på biblioteken i Nicaragua 
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En skrift har publicerats som presenterar en modell för folkbiblioteken i Centralamerika. 
Idén har tagits fram genom samarbetet mellan Sida, Kungliga biblioteket och national-
biblioteken i samarbetsländerna. Skriften bygger på UNESCOs manifest för folkbibliotek 
från 1994 med ambitionen att vara realistisk utifrån de gällande förutsättningarna. Syftet är 
att fungera som en guide för orientering, planering och prestation av biblioteksservice. 
Folkbibliotek definieras där som den institution vilken medverkar till att forma bestående 
utbildning, främjar utvecklingen av en kulturell gemenskap, tillhandahåller god kulturell 
tillgång genom processen av sammanställande, organisering och spridning av information 
för att uppnå hög utbildning, bildande, kultur, underhållning, forskning och stöd till 
vardagliga aktiviteter i samfundet.119 Folkbibliotekets syfte är att till samhällsmedlem-
marna tillhandahålla dokument, material, informationsservice och tillgång till ny teknologi 
för att bidra till att förbättra deras livskvalitet. Visionen är att göra:  

folkbiblioteken till en mötesplats som kan bidra till att förhöja nivån i samhället, 
tillhandahållandet av information för att kunna ta beslut och främjandet av kulturell 
utveckling för befolkningen, så väl ekonomiskt, socialt och tekniskt som rättvisa i 
stort samt medtagande av de mest sårbara grupperna, genom tillgång av kunskap 
information, kulturell information och underhållning.120  

Folkbiblioteken ska enligt skriften arbeta utefter tre principer: en demokratisering av 
information, assistans till de mest fattiga och behövande grupperna i samhället och en 
förbättring av nivån för allmänheten generellt, speciellt för barnen. Det är stor skillnad på 
resurser och utveckling mellan de olika folkbiblioteken i Nicaragua. Folkbibliotek med god 
relation till kommun och samarbetsorganisationer har relativt väl utvecklad biblioteks-
service och litteraturbestånd. Det är även stor skillnad mellan bibliotek i städer och på 
landsbygd. I Leon, en av Nicaraguas större städer, har folkbiblioteket ett relativt bra 
bokomfång, även vad gäller barnlitteratur i barnavdelningen. Folkbiblioteket i San Jorge, 
en mindre stad strax utanför Rivas, har däremot ett bokbestånd av 1453 böcker varav 
enbart runt 50 är barnböcker.121 I Leon är avsaknaden istället datorer och man önskar 
satsning på teknisk assistans och kapacitet för att kunna ge service till användarna.122 Folk-
biblioteket i Leon är ett av 16 folkbibliotek som prioriteras i utvecklandet av folkbiblio-
tekssektorn. De prioriterade biblioteken ses som noder för biblioteksservice i landet och 
innebär en satsning på litteratur, möblemang, utrustning, personalutbildning och förbättrad 
service till användarna. Det existerar ingen bibliotekslag i landet. Bakom folkbiblioteken 
finns förordning #28-2000, utfärdad den 26 april 2000, skapad av Nationalbiblioteket och 
undertecknad av dåvarande president Arnoldo Alemán. Förordningen gav upphov till ett 
juridiskt fundament för det institutionella livet för nationalbiblioteket.123  
 

                                                 
119 ABINIA/AC, 2004 s. 9 
120 Ibid. 
121 Intervju med Castro, 050317 
122 Intervju med Flores, 050307 
123 INC s. 16 
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Biblioteca Rubén Darío i Leon. Biblioteket har haft problem med läckande tak  och  
många böcker har blivit förstörda. Leon är en av de större städerna i Nicaragua och ett 

kulturellt centrum. Biblioteket är ett av de prioriterade biblioteken i projektet. Biblioteken 
har  vanligen manuella kortkatalogssystem i avsaknad av datorer.  

5.2.1 La Red Nacional de las Bibliotecas Públicas 
 
Avdelningen för Nicaraguas folkbibliotek, har sedan det etablerades 1981, genomgått 
många transformationer med olika krav och behov hos användarna genom landets politiska 
och sociala skiften.124 Nätverket för folkbiblioteken är en instans under nationalbiblioteket 
Rubén Darío med INC som överinstans. Det fungerar som koordinator för landets folk-
bibliotek med administrativt ansvar. Avdelningens huvudsyfte är att utveckla landets folk-
bibliotek till viktiga instanser för information och kommunikation i samhället. De ska 
även, genom den service som erbjuds till befolkningen, bidra till utbildning och kulturell 
utveckling genom skapande av intresse och vanor för läsning och hjälp till själv-
utbildning.125 Huvudfunktionerna för nätverket är således att vägleda och koordinera 
folkbiblioteken i Nicaragua samt främja lektyr och läsning. Nätverket för folkbiblioteken 
syftar till att etablera service hos folkbiblioteken i landet där den saknas. Utöver det syftar 
nätverket till att ge teknisk assistans till folkbiblioteken, ansöka om nationell och 
internationell hjälp för att skaffa bibliografiska resurser och utrustning till att standardisera 
den tekniska processen för folkbiblioteken samt erbjuda fortbildning till biblioteks-
personalen. Avdelningen har fyra anställda med en huvudansvarig. Koordinatören är 
ansvarig för aktiviteter, planering, styrning, utvärdering, vidareutbildning, anskaffning och 
distribution av litteratur, utrustning och möblemang, sammanställning av statistik och 
redovisningar. En i personalgruppen assisterar koordinatören att genomföra dessa ansvars-
uppgifter. De två övriga på avdelningen arbetar med aktiviteter kring bokbussen. 126   

5.2.2 Modellbibliotek 
 
I projektplanen utarbetad av IBNIC, Kungliga Biblioteket och Sida finns ett uppsatt mål att 
det i de prioriterade länderna El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua ska finnas 
ett modellbibliotek. Dessa modellbibliotek ska fungera som prototyper för folkbiblioteken i 
varje land. Sextioåtta folkbibliotek i länderna skall förstärkas i riktning mot dessa modell-

                                                 
124 Delgado  
125 Ibid. Enligt Nora Zavalo Osorio är dessa mål även gällande i dag. 
126 Freiband  
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biblioteks kapacitet.127 I Nicaragua konstrueras ett nytt bibliotek i Estelí, ”la Biblioteca 
Modelo Samuel Meza Briones de Esteli”. Biblioteket beräknas vara klart 2005. På ett 
miniseminarium har man fastställt enhetliga kriterier för hur dessa modellbibliotek ska 
arbeta och utrustas. Teknik och utrustning ska sättas på en sådan nivå att andra bibliotek 
ska kunna eftersträva liknande förutsättningar.128  
 

 
 

Modellbiblioteket i Esteli, la Biblioteca Modelo Samuel Meza Briones, dit det nuvarande 
biblioteket ska flytta och utvecklas för att ge bättre service till medborgarna. 

5.3 Utbildning för bibliotekarier 
 
Det existerar ingen utbildning för bibliotekarier i Nicaragua i dag. De flesta av landets 
bibliotekarier på folkbiblioteken har ingen professionell eller teknisk utbildning inom 
biblioteksvetenskap. Biblioteksutbildningen, la escuela de bibliotecología, tidigare 
tillhörande universitetet Centroamericana i Managua (UCA) mellan 1980-1995, lades ner. 
Skälet till nedläggningen av utbildningen sägs bero på att det inte fanns tillräckligt med 
intresse eller sökande för att ha en biblioteksutbildning. Det ansågs att det fattades hjälp 
och intervention från andra organisationer för skolan, samt att det fattades vilja från 
samhället, trots att det fanns ett fungerande arbetslag, personlig kapacitet, kompetens och 
flera utvecklade projekt.129 Därutöver saknades en dynamisk attityd till skolan och ett 
ledarskap. Även situationen i landet i slutet av åttiotalet och i början av nittiotalet då bib-
lioteksskolan stängdes spelade en avgörande roll i kontexten. I dag finns det bland de 
yrkesverksamma en stor vilja att återupprätta en utbildning för bibliotekarier.  

Det viktigaste är att professionalisera personalen som arbetar på biblioteken. Vi har 
inte råd att fortsätta improvisera vad gäller biblioteken i landet.130 

Det finns en yrkeskår och gruppering för bibliotekarier i landet under namnet Asociación 
Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines (ANIBIPA). Föreningen är 
begränsad till personer med universitetsutbildning inom området, vilka är få i landet i 
avsaknad av biblioteksutbildning. Traditionellt sett har föreningen inte haft något stort del-
tagande från folkbiblioteken, där majoriteten har varit utan professionell utbildning. 131 
Även om det i landet finns ett intresse, främst inom yrkeskåren, för att åter öppna en 

                                                 
127 Markensten s. 5  
128 Ibid., s. 10 
129 Freiband  
130 Intervju med Alvarado, 050316  
131 Plan Annual 
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biblioteksskola saknas det engagemang från politiskt håll. Intresset från nuvarande 
regering är större för utbildningar vilka kan generera pengar, såsom tekniska utbildningar 
och utbildningar inom turism. 132  
 
Genom biblioteksbiståndsprojektet har kurser och vidareutbildningar anordnats. Fokus och 
orientering har främst varit inom området information och teknologi. Kurser med teman av 
generellt intresse såsom författares rättigheter, användarservice, främjande av lektyr, 
litteratur för barn har också erbjudits.133 För majoriteten av folkbibliotekens personal som 
arbetar utanför Manauga finns svårigheter att delta i kurserna genom transportkostnader 
och tjänstledighet från biblioteken. Syftet med kurserna är att kunskapen ska vidare-
förmedlas till personalen på folkbiblioteken och generera till en bättre service. Dock 
försvåras omsättningen i praktiken i och med den stora personalomsättningen. Försök har 
gjorts att få igång en distansutbildning inom projektet. På grund av kommunikations-
problem genom avsaknad av datorer och internettillgång är det emellertid problematiskt.134 

5.4 Föreningen Biblioteksstöd till Nicaragua 
 
FBN, Föreningen Biblioteksstöd till Nicaragua, stödjer biblioteksutveckling framför allt i 
Nicaragua men även i övriga delar av Centralamerika. Föreningen bildades då Nicaragua 
bedrev ett utvecklingsarbete där bekämpande av analfabetism och kulturfrämjande var 
viktiga områden. Vid insatsernas upphörande under nittiotalet arbetade FBN för att driva 
igenom att Sida skulle påbörja stöd till biblioteksutveckling i Centralamerika. Föreningen 
arbetar i dag med att ge budgetstöd till biblioteksprogram och främst prioriteras barnen i 
arbetet. De försöker också skapa ett intresse för bistånds- och utvecklingsarbete i 
området.135 Tidigare arbetade föreningen främst med återuppbyggandet av ett bibliotek 
vilket förstördes i samband med orkanen Mitch 1998. Efter projektets avslut har förening-
ens arbete i huvudsak fokuserat på stöd till modellbiblioteksprojektet.136 

5.5 Två privata folkbibliotek i Nicaragua 
 
I Nicaragua existerar förutom de 142 folkbiblioteken ett flertal andra biblioteksinitiativ. 
Flera av dessa bibliotek fungerar i praktiken mer eller mindre som folkbibliotek. Här pres-
enteras två bibliotek vilka är privata initiativ men fungerar som allmänna bibliotek. De 
arbetar båda med uppsökande verksamhet samt bedriver mobil biblioteksverksamhet. 
Dessa två bibliotek är de mest framgångsrika av de bibliotek som jag under min vistelse 
besökte. Deras utåtriktade verksamhet är både kvantitativt och kvalitativt sett lyckade. De 
har genom ett aktivt och pådrivande arbete etablerat bibliotek för allmänheten med goda 
resurser, bokbestånd och biblioteksservice till allmänheten. Det måste dock pekas ut att 
dessa skiljer sig från landets resterande folkbiblioteks möjligheter att bedriva sådan verk-
samhet vad gäller kapacitet, resurser och kontaktnät.  

                                                 
132 Intervju med Chamorro Romero , 050317 
133 Freiband 
134 Intervju med Andersson-Pelling, 050421 
135 Kungliga Biblioteket. Biblioteksbistånd till Centralamerika, ”FBN- Föreningen Biblioteksstöd till 
Centralamerika.” [www] Hämtat från: www.kb.se/Centr_Amer/fbn.htm, 050513 
136 Holm s. 16 
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5.5.1 San Juan del Sur Biblioteca Móvil 
 
San Juan del Sur Biblioteca Móvil startade sin verksamhet september 2001 i lobbyn på 
Hotel Villa Isabella av dess ägare Jane Mirandette. Biblioteket skapades från början i syfte 
att bistå med lektyr till hotellgästerna. I och med att biblioteket snabbt fick stor uppmärk-
samhet och lokalbefolkningen började komma och låna böcker, flyttades biblioteket till en 
egen lokal. Där utformades biblioteksverksamheten och fyra personer anställdes. Ett år 
senare initierade Mirandette tillsammans med sin kollega Meghan Fie ld ett mobilt projekt 
som försåg närliggande skolor med böcker, då de insåg att kringliggande områden inte 
hade tillgång till böcker eller läsmaterial. I dag når programmet 20 avlägsna och fattiga 
områden. Bibliotekspersonal och volontärer åker ut till områden kring San Juan del Sur två 
gånger i veckan. Biblioteket erbjuder gratis undervisning i engelska för barn och vuxna 
samt olika kreativa aktiviteter för barn och ungdomar. Biblioteket ligger inte under 
folkbiblioteksnätet i Nicaragua men en dialog har inletts för ett eventuellt framtida sam-
arbete.137 Biblioteket är medlem i ALA, American Library Association, och deras IRRT, 
International Relations Round Table. Biblioteket har runt 5000 registrerade användare och 
inhyser 9000 böcker på spanska och engelska. Biblioteket finansieras privat, genom dona-
tioner och stödmedlemmar. En icke vinstdrivande förening etablerades 2003, the Hester J. 
Hodgdon Libraries For All Program, för att driva in ekonomiska medel till biblioteket. 
Man har etablerat samarbete med bokmässor, bokförlag för att införskaffa material och 
fraktbolag för att kostnadsfritt kunna frakta böcker till Nicaragua.  Ett projekt med biblio-
teksstudenter från Simmons College i Boston, USA, har initierats som kommer starta som-
maren 2005. Biblioteket kommer fungera som en interationell plats för studenter från Sim-
mons College Master´s program for Library and Information Science.138 Även stöd till bib-
lioteket för blinda och synskadade har nyligen inletts. Syftet med verksamheten, både med 
det fasta biblioteket och med det mobila projektet, är att sprida böcker till barnens hem. 
Biblioteket fungerar i dag som ett folkbibliotek för kommunen. Det finns i San Juan del 
Sur ett skolbibliotek men de har inget fungerande utlåningssystem. 139 Kärnverksamheten 
och målet med biblioteket är ett cirkulerande bibliotek. Biblioteket är sprunget ur en 
nordamerikansk biblioteksidé och man arbetar med traditionellt bibliotekssystem, det vill 
säga med Deweysystem, registerkort och externt utlån. Återlämning av utlånade böcker i 
det mobila projektet är mer än 95 % och i biblioteket 85 %.140 Mirandette menar själv att 
sedan biblioteket startade har andra bibliotek och initiativ till liknande cirkulerande bib lio-
tek i Nicaragua tagits. Biblioteket ser sig som en prototyp för bibliotek i Nicaragua men 
också för alla de bibliotek i Centralamerika som vill förbättra och öka möjligheter till att 
låna böcker.   

 Our library does not however penalize for lost or unreturned books. It is our 
philosophy that books are better off somewhere in the community, encouraging 
others to read.141 

Det kan tyckas problematiskt med uttalandet att böcker inte returneras till biblioteken. Hos 
flertalet bibliotek är just de icke returnerade böckerna anledningen till att man inte bistår 
med extern utlåning i större utsträckning. Ett cirkulerande bibliotekssystem bygger på idén 
att material, information och böcker returneras för att vidareförmedlas till andra användare. 

                                                 
137 SJDS Biblioteca Movil. History [www] Hämtat från: http://www.sjdsbiblioteca.com/history.htm, 050607 
138 Ibid. 
139 Intervju med Mirandette, 050328 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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Mirandette menar dock att Nicaragua, där bristen på böcker är så pass omfattande, är det 
att föredra att det skrivna ordet alls finns.142  

5.5.2 Biblioteca Alemana- Nicaragüense och Bibliobus Bertolt Brecht 
 
Biblioteca Alemana- Nicaragüense startades i september 1993 och fungerar i dag som ett 
folkbibliotek i Managua. Grundare och direktör är Elisabeth Zilz, pensionerad bibliotekarie 
från Tyskland. I dag rymmer biblioteket ett bokbestånd som omfattar 13 000 böcker, varav 
14 % är skolmaterial, 33 % litteratur, 15 % barn- och ungdomslitteratur, 38 % populär och 
konsultativ litteratur.143 Böckerna köps in i Nicaragua och utomlands, men består också av 
bokdonationer från the International Book Fair of Frankfurt, Main, och av donationer från 
olika spanskspråkiga utgivare. Biblioteket är det främsta i Nicaragua att bistå med tyska 
böcker på spanska. Målet med biblioteksverksamheten är att ge barn, studenter och alla 
intresserade människor tillgång till vidare kunskap genom nationell och internationell lit-
teratur. Syftet är vidare att stödja den folkliga demokratiseringsprocessen, att direkt hjälpa 
studenter i deras undersökningar och att bidra till ett kulturellt utbyte mellan nationella och 
internationella enheter.144 Under terminen kommer dagligen mer än hundra barn och 
ungdomar.145 Biblioteket finns med på listan över folkbibliotek i Nicaragua och har visst 
samarbete med la Red Nacional de las Bibliotecas Públicas. Finansiering av biblioteket och 
bokbussen sker utan stöd från den nicaraguanska regeringen och är beroende av dona-
tioner. Det finns en vänskapsförening i Tyskland vilken främst upprätthåller bibliotekets 
verksamhet. Den främsta användargruppen består av studenter. Den största delen av 
utlåning sker internt inom biblioteket och användarna sitter på biblioteket för att studera 
eller kopiera böckerna. Det största problemet med extern utlåning är, enligt Zilz, att de 
utlånade böckerna inte returneras utan behålls.146147 Ett initiativ för att främja extern 
utlåning är att man har startat “el Cérculo de Amigas y Amigos de la Biblioteca Alemana-
Nicaragüense”, bokens vänner, där man kan betala en månadssumma för att kunna låna 
hem böcker.  
 
Biblioteca Alemana- Nicaragüense bedriver också ett mobilt projekt, bokbussen Bertolt 
Brecht som har pågått sedan 1987. Bokbussen besöker olika skolor och fängelser som en 
del i litteraturfrämjande åtgärder och främjande av alfabetiseringsprocessen. Bokbussen 
gör besök i fyra av landets häkten, SPN Chinandega, SPN Matagalpa, SPN Granada och 
SPN la Esperanza de Ticuantepe. I det mer än tio år långa samarbetet med fängelser har 
bokbussen etablerat goda kontakter. De intagnas låneomsättning är hög. Projektet bidrar 
till läsmaterial för de intagna som generellt sett har obefintlig tillgång till böcker.   
 

                                                 
142 Ibid. 
 
143 La Biblioteca Aleman-Nicaragüense [www] Hämtat från: www.bibliobus.edu.ni/es/objetivos.htm, 050224  
144 La Biblioteca Alemana-Nicaragüense [www] Hämtat från: 
www.bibliobus.edu.ni/es/biblioteca.php,050224 
145 Ibid. 
146 Intervju med Zilz, 050222 
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Bokbussen Bibliobus Bertolt Brecht under ett besök på kvinnofängelset Ezperanza i 
Managua. Bokbussen tillhör biblioteket la Biblioteca Alemana- Nicaragüense ( bilden till 

höger). Ett mycket populärt och välbesökt bibliotek i Managua som drivs av Elizabeth Zilz. 
Kommunen i Managua donerade mark dit det nya biblioteket flyttades 2001. De stora 

muralmålningarna på väggarna, med motiv från Rubén Dariós verk,   
är bibliotekets stolthet.   

6. Analys och diskussion 
 
De analytiska resonemangen som här framförs är en utveckling och fördjupning av 
studiens teoretiska utgångspunkter. Resonemangen belyser de tre teman som studien 
resulterat i och besvarar de tre underfrågeställningarna som utifrån dessa identifierats. Den 
första delen belyser de nicaraguanska folkbiblioteken i en kontext av demokrati. Andra 
delen återkopplar till diskussionen kring de två existerande perspektiven på folkbiblio-
tekens demokratifrämjande funktion, där frågan om hur folkbiblioteken i Nicaragua verkar 
och bör verka utifrån det aktivistiska perspektivet besvaras. I tredje delen, som är resone-
mang kring temat biblioteksutveckling och barriärer, besvaras frågan om vilka de hinder är 
som finns för landets folkbibliotek. I delen lyfts problematik som gäller biblioteks-
utveckling i utvecklingsländer fram. De fem uppsatta hindren diskuteras i förhållande till 
landets folkbibliotek. Resonemangen som förs kring utvecklingsproblematik  för andra 
delar av världen är också relevanta för situationen i Nicaragua. Relationen mellan vision 
och praktik är genomgående i hela analysen. Frågeställningen hur visionen följer projektets 
olika led och förankras i praktiken besvaras genomgående i de olika delarna. Den över-
gripande frågeställningen, hur folkbibliotek kan bidra till den demokratiska processen i 
Nicaragua, ges svar på genom de tre delarna. 

6.1 Folkbibliotek och demokrati i Nicaragua 
 
Folkbibliotek har världen över ofta skapats i samhällen som en del i en samhällelig 
förändringsprocess, för att bli en källa till kunskap och bas för livslångt lärande. 
Folkbibliotek betyder dock inte förutsättningslös verkan för demokratiska syften. Censur 
av information, propaganda, kontroll för politiska egenintressen och inskränkningar i 
folkbibliotekens verksamhet har förekommit och förekommer ännu i dag världen över. 
Hafner & Sterling-Folker poängterar att bibliotek enbart kan ses i den sociala kontext som 
de befinner sig i och dess syfte endast kan förstås genom att studera det samhälle som har 
skapat det. De menar vidare att bibliotek är värdeladdade och reflekterar samhällets 
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värderingar och ideal och bidrar också till att förstärka dem. 148 Information och kunskap är 
makt- och värdeladdade områden vilka kan nyttjas eller missbrukas beroende på vilken 
kontext de befinner sig i. Benge menar att ”…the use, misuse or perversion of information 
is a social weapon”. 149 Enbart tillgång till bibliotek leder således inte automatiskt till fri 
tillgång av information. Inte heller genererar utvecklandet av bibliotek automatiskt till ett 
mer demokratiskt samhälle. Folkbibliotekens historiska utveckling är unikt för varje enskilt 
land. Varje samhälles folkbibliotek har utvecklat olika linjer med varierande skillnader av 
de styrandes intresse, folkligt deltagande, mekanismer för finansiellt stöd och struktur. För-
ändringar i folkbibliotek kan ske mycket snabbt allt eftersom den nationella situationen 
förändras, eller utvecklas sakta då resurser är begränsade eller då kraft till förändring 
saknas.150  
 
Nicaragua saknar demokratiska traditioner och det styrande systemet är svagt och korrum-
perat. Det var först under 1990-talet som ett demokratiskt styre började ta form i landet och 
sedan dess har flera bakslag drabbat de demokratiska institutionerna, vilket förhalat landets 
utveckling. Det första pluralistiska demokratiska valet ägde rum 1984. Luis Humberto 
Guzman skriver att Nicaragua precis har börjat sin tillvänjningsfas för demokratiska regler. 
Han menar att det folkliga deltagandet i Nicaragua inte bara är en politisk angelägenhet 
utan också en social där landets begränsningar består av två stora faktorer. Den första 
handlar om den allvarliga materiella brist uttryckt genom arbetslöshet, fattigdom och social 
exklusion, vilken tvingar en stor del av befolkningen till överlevnadskamp och tiggeri. 
Denna kamp för omedelbar överlevnad innebär att individerna inte kan spendera tid på 
angelägenheter för en stat som inte tar hänsyn till dem. Den andra faktorn handlar om 
interpersonell misstro, vilken reflekterar misstro till den offentliga och privata sfären, och 
att deltagarnivån i organisationer och föreningar under det senaste decenniet har avtagit.151 
Fattigdomssituationen, i vilken nästan hälften av de nicaraguanska hemmen befinner sig i, 
och den extrema fattigdom som påverkar cirka femton procent av hemmen, lämnar inget 
utrymme för familjerna att avsätta av sina tillgångar att använda för utbildning eller 
förverkliga deras önskan till utbildning.152  
 
I UNESCOs folkbiblioteksmanifest från 1994 poängteras att de grundläggande mänskliga 
värdena är välfärd, frihet samt samhällelig och personlig utveckling, vilka enbart kan 
uppnås genom välinformerade och aktiva medborgare i samhället. Medborgarnas möjlighet 
att utöva sina demokratiska rättigheter och deltagande i demokratiutveckling är beroende 
av ”en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur 
och information”. 153 Det krävs en läsande miljö för att kunna värna om det fria ordet i ett 
demokratiskt samhälle. I dag framhålls världen över vikten av utbildade medborgare för 
den ekonomiska tillväxten. Utan ett väl fungerande, kvalitativt utbildningssystem, tillgäng-
ligt för alla har ett land föga möjligheter till utveckling. I Nicaragua är utbildningssystemet 
drabbat av stora nedskärningar. En stor del av den nicaraguanska befolkningen är utan 
skolgång, som trots att den i konstitutionens artikel garanteras vara gratis och tillgänglig 
för alla, inte är kostnadsfri. Utgifter för skoluniformer, skolmaterial och inskrivnings-

                                                 
148 Hafner & Sterling-Folker s. 11 
149 Benge s. 195 
150 Ford s. 266 
151 Guzman s. 64.  
152 Ibid. Enligt FN:s utvecklingsprograms definition betyder extrem fattigdom att människor lever på mindre 
än en dollar om dagen 
153 UNESCO 
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avgifter hindrar ofta barn från fattiga familjer att få grundläggande utbildning. Det leder till 
att de socioekonomiska och kulturella klyftorna i samhället segmenteras.  
 
I McCabes föreslagna strategi, för att förstärka folkbiblioteken så att de kan hjälpa 
individer att göra kloka beslut, ingår reformen med en förnyelse av folkbibliotekens 
utbildningssyfte. McCabe skriver att ”the mission of the public library is the greatest 
purpose in a democracy, the mission of public education.”154 I Latinamerika består 
folkbibliotekens användargrupp till åttio procent av elever som nyt tjar biblioteken för att 
söka information till sina skolarbeten eller som en tyst plats att arbeta på. Även i Nicaragua 
är det i första hand studenter som använder biblioteken för att söka information till sina 
skoluppgifter.155 Domingo menar att då studenterna avslutar sitt akademiska liv tappar de 
intresset för bib lioteken. 156 Ford däremot anser att den stora skaran av studenter kan leda 
till ett mer frekvent biblioteksanvändande av kommande generation. 157 Folkbiblioteken i 
Nicaragua är nära knutna till utbildningssektorn. Bibliotekarierna i landet ser som sin 
viktigaste funktion att bistå barn och ungdomar med litteratur, läsmaterial och stöd i deras 
utbildning.158 Sida pekar ut vikten på folkbibliotek som ett viktigt komplement till skolan 
och lärocentra för barn och ungdom vilka på sikt kan bidra till en höjning av landets 
utbildningsnivå.159 Det finns dock en strävan i projektet att inte enbart bistå studenter med 
referenslitteratur utan också främja intresse för skönlitteratur.160  
 

  
 

Folkbiblioteket Biblioteca Publica Arlen Siu i Carazo. Väggarna är täckta  
med målningar från Colgate som givit ekonomiskt stöd. Biblioteket har utarbetat en 

alternativ form av legalitet och behöver därför inte vart fjärde år legitimera sin  
verksamhet inför kommunen. 

6.2 Folkbibliotek ur ett aktivistiskt perspektiv 
 
Enligt Audunsson samlar, bevarar och distribuerar folkbibliotek texter i olika format, med 
andra ord de sprider mening.161 Den konkreta innebörden av detta, folkbibliotekens 
praktiska uppgifter och dess syfte, har länge varit under diskussion. Dilemman mellan 

                                                 
154 McCabe s. 160 
155 Intervju med Alvarado, 050316 
156 Domingo [www] Hämtat från: www.absysnet.com/tema/tema14.htm, 050414 
157 Ford s. 275 
158 Uppgift utifrån studiebesök på biblioteken i Nicaragua 
159 Sida, 2002 s. 13 
160 Intervju med Andersson-Pelling,050421 och Intervju med Alvarado, 050316 
161 Audunsson s. 94 
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värden av ståndpunkt och neutralitet, mellan underhållning, information och kunskap är två 
syner som diskussionen kring folkbibliotekens syfte ofta kommit att handla om. Vanligen 
brukar folkbibliotekens syfte placeras in i tre olika måluppfattningar: demokratiskt syfte 
med utbildning och information som huvudfunktioner, individuellt syfte med under-
hållning som främsta mål och ett socialt syfte där folkbiblioteket ses som ett kultur center 
och mötesplats.  
 
Hafner argumenterar för ett återtagande av ett demokratiskt uppdrag, då han anser att 
folkbiblioteken under senare år allt mer har rört sig mot en populistisk funktion. I en sådan 
syn på folkbibliotek läggs större vikt vid antal besökare än vad biblioteket kan bidra med 
till samhället. Inom synen på att folkbibliotek ska verka för ett mer demokratiskt samhälle 
ryms två perspektiv på hur de på lämpligaste sätt bör bidra till denna utveckling. Det 
neutrala perspektivet och det aktivistiska perspektivet.162 Det har länge förts en diskussion 
inom bibliotekssfären kring vilken roll bibliotekarier bör ta i sitt arbete. Denna dialektik 
har omfattat många år och många individuella kamper, kanske den främsta under sextio- 
och sjuttiotalen, då liksom inom många arenor värderingar ifrågasattes och dispyter kring 
civila rättigheter uppstod. Diskussionen handlar främst om huruvida bibliotekarier ska 
praktisera total neutralitet, beträffande biblioteksmaterial och service, eller omfatta före-
språkande i sitt arbete. Ann Sparanese anser att biblioteksaktivism handlar om ett socialt 
ansvar för biblioteken och menar att bibliotekariers hängivenhet till demokrati och demo-
kratiska värden ofta kräver en aktivism som går utanför tomma ord av abstrakta prin-
ciper.163 Hafner & Sterling-Folker poängterar att även i de fall som allmänheten inte vill ta 
del av kontroversiella idéer måste dessa bevaras, skyddas och tillhandahållas för att sam-
hället skall kunna förbli fritt.164 De påpekar dock att det är viktigt för folkbibliotek att finna 
en balansgång i sin roll. Ristarp menar att det i dag finns en slarvig uppfattning av biblio-
tekens roll i demokratisammanhang där bibliotek knyts samman till information kring de 
parlamentariska processerna, och han menar att det är en farlig inställning.165 Denna 
inställning vilar på en populistisk uppfattning kring bibliotekens funktion och roll i samhäl-
let. I UNESCOs folkbiblioteksmanifest poängteras det att folkbibliotekets samlingar och 
utbud av tjänster inte skall vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös 
censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.166  
 
Inom biblioteksbiståndsprojektet framhävs vikten av ett aktivt uppsökande arbete för 
folkbiblioteken. 

Folkbiblioteken skall vara aktiva informations- och kulturcentra och skall arbeta med 
läsfrämjande åtgärder riktade till främst barn och till ungdom. Förutom de 
nödvändiga skolböckerna för lokalsamhällets skolelever skall ett långt bättre 
litteraturbestånd än vad som finns idag finnas tillgängligt för utveckling på 
skolbiblioteken. 167  

Hafner & Camarigg anser att en av de viktigaste åtgärderna för bibliotekarier inom det 
aktivistiska perspektivet är läsfrämjande aktiviteter.168 Dock, precis som ett framgångsrikt 
bibliotek i ett utvecklingsland involverar mer än att enbart placera bibliotek i ett samhälle, 

                                                 
162 Hafner & Camarigg s. 285 
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involverar läskunskap mer än att ge ord till illiterata.169 I stora delar av västvärlden tas ofta 
läs- och skrivkunnighet för given. Det glöms bort att bibliotek, som är en jämförelsevis sen 
och sofistikerad kulturutveckling, kommer sekundärt efter skapandet av en läspublik och 
inrättandet av ett system av publikationer och läsmaterial. För personer utan förmåga att 
läsa framstår bibliotek av minimalt värde, och även i de fall som läskunnighet existerar 
framstår bibliotek som av utan större värde då det inte finns något läsmaterial att tillgå.  
 
De latinamerikanska ländernas biblioteksutveckling följde kolonialmakternas biblioteks-
modeller. För folkbibliotekssystemen har det inneburit att såväl på de karibiska öarna, där 
språket är engelska och holländska, som i de spansktalande länderna, har dessa byggt på ett 
anglosaxiskt kulturarv och kunskapsorganisation. 170 Likt Latinamerika, en kontinent fylld 
med mångkulturalism, mångnationalism och månglingvistisk, är Nicaragua ett pluralistiskt 
land. Den östra sidan av landet, som alltid varit en tämligen isolerad del, består av en stads-
befolkning, vilka huvudsakligen pratar engelska, samt miskitoindianer och mindre grupper 
av indianfolk som sumu och rama vilka dominerar landsbygden. Syftet med biblioteks-
biståndsprojektet är att genom folkbiblioteken förstärka befolkningen. Det fattas dock 
resurser och kapacitet för att bistå med material på miskito eller till de engelsktalande del-
arna till landets minoritetsgrupper. Detta, menar Alvarado, är problematiskt och han menar 
för att kunna tillgodose allas behov måste projektet förankras och fördjupas mer i landet.171 
 
I Nicaragua finns bibliotek principiellt i de större städerna. På landsbygden och i de mindre 
städerna saknas oftast helt tillgång till litteratur. En stor utmaning för folkbibliotek i 
utvecklingsländer är svårigheten att nå ut till alla medborgare. På grund av geografiska, 
ekonomiska och kulturella orsaker har de nicaraguanska folkbiblioteken svårigheter att 
erbjuda biblioteksservice till alla. Delar av befolkningen har av olika orsaker små möjlig-
heter att nyttja folkbibliotekens verksamhet. Nora Zavalo Osorio menar att ett viktigt 
arbete för landets folkbibliotek är att de måste bege sig ut för att möta användarna och 
locka dem till biblioteken. 172 I Nicaragua tillhandahåller flertalet av folkbiblioteken aktiv-
iteter för barn och ungdom under skolloven. Vissa av folkbiblioteken bistår även med 
alfabetiseringsprogram för vuxna. De bibliotek som har möjlighet och kapacitet bedriver 
mobila projekt. Mobil biblioteksservice har visat sig vara av stort värde för att främja 
läsning, informationstillgång för marginaliserade grupper i såväl urban som agrar miljö, 
och som hjälp i lärandeprocessen och rekreation. Bibliotek svarar till samhällsbehov på de 
sätt som är mest passande till omgivningen och utifrån existerande resurser. Det finns 
flertal exempel världen över på biblioteksverksamhet som flyttar ut från dess fysiska plats 
för att kunna ge service till samhällsmedborgarna. Kamelboklådor, cykeldragna och 
åsnedragna bokkärror är några initiativ av de varierade tillvägagångssätt, vilka bibliotek-
arier använder sig av för att leverera bib lioteksservice. Ett innovativt initiativ till utåtriktad 
biblioteksverksamhet är ”The Camel Library Service” i Kenya, ett projekt med kameler 
som används till att bistå nomadfolken med böcker. I Mali har ett bibliotek inrättats i en 
tågvagn, som på så sätt ger service till tio samhällen längs tågrälsens sträcka. I Zimbabwe 
används åsnekärror som transportmedel till biblioteksverksamhet.173 I Venezuela har sedan 
1997 ”la Bibliofalca” funnits. Ett traditionellt transportmedel för last och personer på 
Orinocofloden används till bib lioteksverksamhet. Dess kollektion består av åttahundra 
volymer och audiovisuell ut rustning som används till att förverkliga kulturella aktiviteter 
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och för att ge biblioteksservice till dem som lever utmed floden. 174 I syfte att verka för 
utåtriktad biblioteksverksamhet i Nicaragua används bland annat två bokbussar, tillhörande 
nationalbiblioteket och la Biblioteca Alemana-Nicaragüense. Som en del i programmet för 
att främja läsning i landet besöker nationalbibliotekets buss skolcenter vilka inte har 
skolbibliotek. Under helgerna åker bokbussen till Managuas parker där kulturella aktiv-
iteter anordnas för befolkningen. Den tysk-nicaraguanska bokbussen Bertol Brecht bistår 
förutom besök i skolor med biblioteksservice till fyra av landets häkten för att tillgodose 
utsatta grupper i samhället. San Juan del Sur Biblioteca Móvil bedriver också genom sin 
bokbuss utåtriktad aktivitet. Biblioteket handhar utlåning av böcker till kringliggande om-
råden och skolcenter på landsbygden. Genom dessa åtgärder når biblioteken de barn och 
vuxna vilka inte själva kan ta sig till biblioteken för att ta del av kunskap och information.  
 
I den amerikanska, liksom den svenska, traditionella biblioteksmodellen är cirkulerande 
folkbibliotek en självfallenhet. Historiskt sett är utlåning av litteratur och material en unik 
service som ges av folkbiblioteken, en funktion som uppstod relativt sent. Wheeler & 
Goldhor menar att utlåningsservice är den viktigaste funktionen för folkbibliotek. De 
menar att under senare år har bibliotekarier generellt sett haft en tendens att bortse från 
litteraturfrämjande åtgärder, och då även vikten av extern utlåning. 175 Funktionen extern 
utlåning ingår som målsättning hos de nicaraguanska folkbiblioteken men praktiseras 
sällan i stor utsträckning. Den främsta orsaken sägs bero på att bibliotekens exemplar är för 
få. Ett vanligt förekommande uttalande är svårigheten att böcker inte returneras till biblio-
teken. Biblioteken har ofta stängda hyllor där användaren måste beställa de önskade 
böckerna över disk. Systemet leder till att användaren i förväg måste veta vilken bok man 
söker samt att anonymiteten uteblir.176 I vissa fall lånas böcker ut till personer som av 
bibliotekarierna är betrodda låntagare.177 Studenterna, som är folkbibliotekens största 
användargrupp, lånar internt inom bibliotekets väggar. Det är också en önskan från 
biståndsprojektets sida att folkbiblioteken ska bistå med externa utlåningssystem.178 I ett 
land med en befolkning som generellt sett inte har råd att införskaffa böcker är det av stor 
betydelse att ha ett fungerande externt utlåningssystem och cirkulerande biblioteks-
verksamhet. Ett av de få biblioteken i Nicaragua som arbetar aktivt med extern bokutlåning 
är San Juan del Sur Biblioteca Móvil, vars målsättning just är att vara ett cirkulerande 
bibliotek. Bibliotekets utlåningssystem följer den amerikanska modellen och har stöd från 
organisationer som arbetar med biblioteksstöd till bibliotek som har bokutlåning. Vid stöd 
till andra bibliotek och biblioteksverksamheter ställer Mirandette krav på att extern 
utlåning tillämpas eller ingår som målsättning. Mirandette menar att den viktigaste 
funktionen för folkbibliotek är att vara ett cirkulerande bibliotek och menar att skälet till att 
inte låna ut böcker till stor del handlar om en misstro och skeptisk inställning. Mirandette 
menar att inte förrän böcker sprids ut till hemmen, till barnens vardag, kan en förändring 
ske i samhället.179  
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Barnbiblioteket Luis Alfonso Velazques F. Biblioteca Infantil i Managua. Skylten säger att 
det inte är tillåtet att medta böcker från biblioteket. I  Nicaragua är det vanligt att man 

sitter i biblioteket och läser, skriver av eller kopierar texter.  

6.3 Biblioteksutveckling 
 
Folkbibliotek i utvecklingsländer möts av många svårigheter och hinder såsom en hög nivå 
av analfabetism, finansiella svårigheter, materialbrist, starkare orala traditioner än utveck-
lade skrivkulturer och samhällen med ovana av biblioteksanvändning. För biblioteks-
utvecklingen i Nicaragua är hinder inom den professionella naturen framträdande. Det 
existerar i dagsläget ingen bibliotekarieutbildning i Nicaragua då den lades ner 1995. 
Genom att det finns så pass få utbildade bibliotekarier i landet blir det näst intill omöjligt 
att bryta den onda cirkeln. En grundläggande tanke inom ”civic librarianship” är att innan 
bibliotekarier på ett effektivt sätt kan uppnå folkbibliotekens mål att verka för ett 
demokratiskt samhälle genom utbildning, måste tilltron till bibliotekarier och förvaltare 
återuppbyggas. I de fall som bibliotekarier och förvaltare ej tror på legitimiteten att utöva 
social auktoritet kommer det att leda till konflikter kring arbetet som de är utsatta att göra 
och sysslorna kommer att utföras sämre.180 McCabe menar vidare att folkbiblioteken bör 
utöva samhälleliga befogenheter och att bibliotekarierna ska dela med sig av sina 
kunskaper till lokalsamhället. Benge menar att information inte är ett ting utan resultat av 
mänsklig aktivitet. Han menar vidare att information i tredje världen inte är tillgänglig 
beroende på att de flesta mänskliga aktiviteterna är underutvecklade.  

Like illiteracy, overpopulation, or epidemics, the absence of reliable information is a 
symptom of underdevelopment, which exists not because the required research is too 
costly or time-consuming (although that may be the case) but for the reasons 
mentioned above. That is produced is not information but misinformation or lies or 
rumours or finally silence.181 

Han anser att det är just denna tystnad som är det främsta hindret för tillgång av inform-
ation och kunskap, och därmed det största hindret för ett lands utveckling. Benge menar att 
de essentiella elementen i biblioteksprocessen inte är metodologiska utan istället handlar 
om personlig aktivitet. Den levande informationen kommer att börja cirkulera först då de 
rätta personerna är installerade på nyckelpositioner i samhället.182 Den professionella yrke-
skåren på de nicaraguanska folkbiblioteken består främst av personer med pedagogisk 
bakgrund såsom lärare och förskollärare. De fortbildningskurser som nationalbiblioteket 
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anordnar inom ramen för det svensk-nicaraguanska samarbetsprojektet syftar till att höja 
bibliotekariernas kompetens. Genom att kunskapen sprids till de anställda syftar kurserna 
till att kvalitetshöja folkbiblioteken. Det finns dock svårigheter då personalomsättningen är 
mycket hög på landets bibliotek. Genom geografiska och ekonomiska hinder försvåras am-
bitionen att nå alla bibliotekarier inom folkbiblioteksnätverket.  
 
I västvärlden har folkbibliotek kommit att axla en stor roll vad gäller spridning av 
internettillgång hos allmänheten. I en stor del av världens länder saknas dock tillgång till 
internet. Det finns en växande klyfta mellan de som har tillgång till kunskap via kommun-
ikationsteknik och de som inte har det, de ”informationsrika” och de ”informationsfattiga”. 
Den snabba utvecklingen inom kommunikationsteknologi medför alltid en risk att den 
digitala klyftan växer mellan rikare och fattigare människor, utvecklade och mindre utve-
cklade länder men även inom samhällen och regioner.183 Utrotning av denna digitala klyfta 
har blivit ett av de främsta målen för de nationella styrande, privata organisationer, icke 
statliga organisationer och datorindustrin.184 Möjliggörandet av denna önskan kräver stora 
resurser och ekonomiskt kapital. Åtgärder som syftar till att överbrygga den digitala 
klyftan ses som ett effektivt sätt att hjälpa de fattiga länderna att själva häva sig ur fattig-
domen. En stark invändning mot det här synsättet, är att den digitala klyftan egentligen 
bara är ett symptom på ett mer djupgående problem som i själva verket bottnar i just fattig-
dom, brist på utbildning, sjukvård, mat och boende för stora delar av landets befolkning. 
Colin Darch argumenterar i sin artikel ”The unsus tainable library: Does the Internet really 
help us in Africa?” för att informations- och kommunikationsteknik inte är lösningen till en 
kortsiktig och omedelbar skillnad. Darch tillhör den skara som brukar kallas för tekno-
pessimister. De karaktäriseras av en tro på att politiska och ekonomiska frågor inte kan 
ignoreras i sökandet efter teknologiska lösningar, och att teknologi oundvikligen förstärker 
de redan existerande klasskillnaderna i Afrika. Han skriver att opponenterna, de så kallade 
teknopositivisterna, menar att genom en massiv och billig spridning samt uppkoppling, 
vilket leder till att en mängd viktig information snabbt blir tillgänglig, kommer Afrika att 
ledas in i informationsåldern. 185 Darch menar att det är en grov förenkling och att verkl-
igheten är mer komplicerad än så. I ett sådant perspektiv anses det att man inte kan råda 
bot på den digitala klyftan innan man tagit itu med fattigdomen. De som ansluter sig till 
detta synsätt menar att så länge befolkningen i ett land saknar utbildning, mat, sjukvård och 
drägligt boende är satsningar på informationsteknologi förkastliga. Den digitala klyftan 
skapas inte bara av ojämlik tillgång till internet, utan omfattas även av olikheter i tillgång 
till fasta och mobila telefonlinjer.  
 
Biblioteksbiståndsprojektet har som målsättning att bland annat förbättra medborgarnas 
tillgång till informationsteknologi. Det har främst fokuserats inom utvecklingen av 
nationalbiblioteken. Flertalet folkbibliotek i Nicaragua saknar tillgång till datorer och 
internetuppkoppling. De flesta bibliotek saknar även tillgång till telefonabonnemang. 
Sökmöjligheterna i biblioteken är därmed baserade på bibliotekariernas kunskap. 
Därutöver innebär denna avsaknad brist på kommunikation mellan biblioteken, och mellan 
nationalbiblioteket och folkbiblioteken. Ett annat problem är, i de fall som datorer 

                                                 
183 Den digitala klyftan kan innebära olika saker, men vanligen menas ett lands eller en grupps brist på 
tillgång till Internetuppkopplade datorer, utbildning för och erfarenhet av att använda dem, samt politisk och 
ekonomisk ovilja eller omöjlighet att råda bot på dessa brister.  Drygt 40 procent av världens internet-
användare finns i USA och Canada, 27 procent i Europa, 25 procent i Asien, 4 procent i Latinamerika och 
knappt 0,8 procent i Afrika.  
184 Ford s. 270 
185 Darch s. 1 
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existerar, ofta genom donationer eller begagnade datorer, fattas kapacitet och resurser till 
underhållning. Önskan om tillgång till datorer, uppkopplingsmöjligheter och teknisk 
utrustning hindras främst av de ekonomiska förutsättningarna. En vanlig kritik som brukar 
lyftas fram inom biståndsfrågor är att hjälpen ofta misslyckas på grund av att de egentliga 
behoven sällan undersöks. Inom bistånd och donationer till bibliotek är det vanligt 
förekommande att den tänkta hjälpen inte bidrar nämnvärt till någon förbättring. Det är inte 
ovanligt att böcker på ”fel” språk, begagnade och ofta uttjänta ges till biblioteken. Detta 
förmedlar och förstärker en bild av att västvärldens oönskade ting duger till 
utvecklingsländer.  
 
Vad gäller tillgång till litteratur i Nicaragua är den som tidigare pekats ut mycket 
begränsad. Ett problem är att det knappt finns någon inhemsk utgivning av barnlitteratur. 
Det har dock inom samarbetsprojektet med Nicaragua utgivits ett flertal barnböcker. Inom 
projektet ingår stöd till litteratur och svenska barnböcker översatta till spanska har 
distribuerats till folkbiblioteken. 186 Inom biblioteksbiståndet ingår inte stöd till den central-
amerikanska förlagsindustrin. Under 1980-talet gav Sverige stöd till bokförlag i Nicaragua. 
För Kungliga Biblioteket ingår kvalité som mål vid inköp av litteratur inom projektet. 
Eftersom det nicaraguanska bokhandelssystemet är mycket bristfälligt och knappt 
existerande görs en stor del av litteraturinköp utomlands. Vanligen i samband med sam-
mankomster för nätverket för folkbiblioteken och vid större bokmässor.187 Till stor del 
består bokbeståndet hos landets folkbibliotek av dona tioner av böcker från spansktalande 
länder eller böcker översatta på spanska.   
 
Varje biblioteks framgång är beroende av hur organisationen kring det är uppbyggd. 
Asheim menar att det viktigaste för ett lands biblioteksutveckling är att skapa medvetenhet 
hos de styrande. Inte förrän de styrande har förstått funktionen med bibliotek som en lär-
ande institution, accepterat biblioteksskap som en viktig profession för landets välfärd och 
erkänt organiserad information som en nationell tillgång kan satsningar bli framgångs-
rika.188 Okunnighet, fattigdom och fördomar har alltid varit en grund till uppror, politiska 
strider och konflikter, något som varje regering önskar undgå. För att undvika det krävs 
dock ett ökat intresse från regeringarnas sida för biblioteksverksamhet. De styrandes 
intresse för att utbilda landets medborgare sammanfaller dock sällan med intresset av att 
utveckla biblioteksverksamhet. Ett stort problem för folkbibliotek världen över är 
tendensen att de styrande tycks betrakta folkbibliotek som en fråga av ringa betydelse för 
samhällsutveckling. Alltför ofta verkar bibliotek och biblioteksutveckling vara allas angel-
ägenhet men ingens ansvar.189 I Nicaragua bedrivs ingen aktiv kulturpolitik och den 
nuvarande kulturministern visar inget större intresse för biblioteken i landet.190 En annan 
stor utmaning för folkbibliotek världen över är ekonomiska medel och finansiering. 
Vanligen överlever folkbibliotek i utvecklingsländer med minimalt finansiellt stöd, och 
eller genom donationer, vilket gör att biblioteksverksamheten blir lidande. Darch menar att 
stöd till bibliotek ofta är av tvivelaktig förmån, att bidrag är en kortsiktig lösning samt att 
donationer till bibliotek i vissa fall är irrelevanta och inkorrekta. ”In the process, the 
culture of silence and submission to imperialism, which is partly responsible for the 
African crisis in the first place, deepens”.191 För att bibliotek ska kunna verka effektivt och 

                                                 
186 Klassiska svenska barnböcker som Alfons Åberg och Ronja Rövardotter har översatts till spanska 
187 Intervju med Osorio, 050221 
188 Asheim s.95 
189 Tell s. 28 
190 Intervju med Andersson-Pelling, 050421 
191 Darch s. 1 
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ha något transformellt inflytande alls, skriver Darch, måste bibliotek- och informations-
vetare vara politiskt aktiva och medvetna. Inom projektets ramar ingår inte politisk påverk-
an som målsättning. Det sker dock i viss mån i form av att man understryker behovet av 
bibliotek.192 Politisk påverkan ska enligt Sida ske inifrån landet på dess eget initiativ. 

Den politiska turbulensen i Nicaragua är alltför stor och den stora personal-
omsättningen gör det svårt att arbeta med att försöka påverka regeringsfolk. Syftet 
med projektet är att stärka och tydliggöra kulturens roll i ett arbete på lång sikt.193 

I visionen för biblioteksbiståndsprojektet står det skrivet att det är nödvändigt att ha ett 
legalt system som garanterar förstärkning och utveckling av folkbiblioteken. För de nicara-
guanska folkbiblioteken existerar problemet med att de vid varje byte av kommunal 
styrelse vart fjärde år måste legitimera sin verksamhet och söka ekonomiskt stöd. Ett icke 
existerande eller minskat stöd för biblioteken av den lokala styrelsen kan verka förödande 
för verksamheten. Flertalet av landets folkbibliotek är beroende av samarbete med andra 
länder. Vanligast är att de samarbetspartners som kommunen har också hjälper 
kommunens folkbibliotek. Därigenom får de donationer och bidrag till litteraturinköp, 
aktiviteter och material. I årsplanen för Nicaraguas bibliotek 2004 poängteras vikten av att 
etablera strategiska allianser hos grupper i det civila samhället, de styrande, nationella och 
internationella privata organisationer, vilka kan delta i utvecklandet av folkbiblioteken. 194 
Det är en medvetenhet hos de projektansvariga och ansvariga på nationalbiblioteket i 
Nicaragua att den dag som Sidas bistånd upphör är bibliotekssektorn i Nicaragua i 
riskzonen. 195 Utvecklandet av en bibliotekssektor i Centralamerika är ett omfattande 
projekt. Den summa som projektet tilldelats räcker enbart till en del av visionen. Kungliga 
Biblioteket anser att de uppsatta huvudmålen för biblioteksutvecklingen i Centralamerika 
bör uppfyllas innan biståndet upphör.196 I Nicaragua förväntas modellbiblioteket stå klart 
under 2005. Syftet med biblioteket är att ha ett väl fungerande bibliotek som ska stå som 
modell för resterande folkbibliotek i landet. Nivån i biblioteket ska dock sättas så att övriga 
bibliotek kan eftersträva dessa. För biblioteken, i ett land utan nationella satsningar, blir 
denna strävan problematisk att uppnå.  
 
Visionen för biblioteksbiståndsprojektet är att genom uppbyggandet av folkbibliotek och 
folkbibliotekssektor i de centralamerikanska länderna bidra till en ökning av det civila 
deltagandet i demokratiprocessen. Visionen genomsyrar alla de led som inbegrips i 
projektet: svenska regeringens syfte med internationellt kulturbistånd, Sidas vision med 
stöd till kultur och medier, Kungliga Bibliotekets projektmålformulering och national-
bibliotekets strävan i att förstärka landets folkbibliotek. Ambition och målsättning för 
projektet är svåra att omsätta och förankra i praktiken. Folkbiblioteken kan genom de 
utpekade sätten bidra till att förverkliga visionen om en förändring av landet i demokratisk 
riktning. Sedda ur ett deliberativt perspektiv kan folkbiblioteken på sikt bidra till att öka 
det civila deltagandet. Den primära uppgiften med demokratifunktion gör biblioteken till 
en viktig aktör i den demokratiska utvecklingen. I denna syn på folkbibliotek ses de som 
verktyg i en kollektiv strävan efter ett bättre samhälle i Nicaragua.  
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Folkbiblioteket Rubén Darío i San Jorge i Rivas. Biblioteket håller på att restaureras med 
ommålning och byggnad av wc, finansierat av kommunen. Studenter sitter och skriver av 

texter till sina skolarbeten. Studenter är den primära användargruppen i Nicaragua.  

7. Avslutande reflektioner 
 

”Bibliotek är som personer. De behöver hjälp till att växa och utvecklas.”197 
 
I dagens samhälle, där kapital och tillväxt vanligen ses som två av de främsta målen för 
utveckling, är det ofta svårt för folkbibliotek att legitimera sin verksamhet, då de bygger på 
ett icke vinstdrivande ideal. Kultursektorn brottas världen över för uppmärksamhet och för 
sin överlevnad. I många länder måste kulturen även slåss mot svält och humanitära 
katastrofer. Den tillväxt som folkbibliotek kan generera till, i form av utbildade och aktiva 
medborgare i demokratiseringsprocessen, vilket i längden leder till tillväxt och samhälls-
utveckling, är inte kortsiktigt mätbara mål. I ett samhälle med strävan efter kvantitativt 
mätbara resultat är det inte alltid så enkelt för folkbibliotek att vinna gehör. I ”Kulturens 
kraft- om internationellt kultursamarbete” står det att kulturpolitik under senare år har fått 
en nyckelroll inom den svenska biståndspolitiken. 198 I detta sammanhang ses kultur som en 
folkbildande möjlighet för att bidra till en ökad demokratisering och som bidragande faktor 
till ett påskyndande av en demokratiseringsprocess i tredje världens länder. Trots denna 
påstådda nyckelroll har kultur inom bistånd svårt att legitimera och försvara sin 
verksamhet gentemot andra biståndsinsatser. Kultur blir ofta betraktat som ett pittoreskt 
inslag och av lägre rang i biståndssammanhang. 199 Kulturbistånd har varit omdiskuterat 
och kritiserat. Kritiken har främst handlat om att det är givaren som bestämmer mottagar-
ens behov. Kulturbistånd ses här som förmynderi präglat av ett eurocentriskt synsätt. Ett 
synsätt som varken tar hänsyn till de reella kultur- och samhällsförhållanden eller beaktar 
språkproblematik och de lokala informations- och kunskapssystem. Bistånd grundas alltid 
på en ojämlik maktrelation. Eftersom det är givaren som gör upp de ekonomiska villkoren 
är det ingen jämlik relation baserad på gemensamma mål och intressen. På detta sätt 
återskapas diskursen som grundas på att västerlänningar är aktiva och mottagarna, de förr 
koloniserade, är passiva. Det finns också en möjlig risk att genom bistånd skapa passivitet 
hos regeringar. En möjlig sidoeffekt av bistånd till kultursektorn, en generellt sett 
lågprioriterad sektor, är att landets regering ser det som en ursäkt för att inte själv tillföra 
ekonomiska medel. Tanken om att olika länder i världen placeras in på olika utvecklings-

                                                 
197 Intervju med Alvarado, 050316 
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199 Intervju med Lindh, 050422 
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stadier legitimerar bistånd. Det kan dock även ses sprunget ur det koloniala arvet där 
västerlandets uppgift är att sprida civilisation i världen. Den nya retoriken inom 
biståndsammanhang är en betoning av partnerskap. Sida menar att denna ändrade relation 
mellan biståndsgivare och samarbetsland kan främja ett minskat biståndsberoende. Syftet 
är att biståndsgivaren intar en mer tillbakadragen roll och samarbetslandet ett större 
ansvar.200 Inom det centralamerikanska biblioteksbiståndsprojektet betonas ett samarbete, 
där systerorganisationerna ska ha utbyte av varandra. Ambition för Sida är att bistånds-
projekt så snart som möjligt ska bli självgående så att bidragsgivaren kan dra sig ur. 
Projektansvarig från Kungliga Biblioteket menar att kortsiktigt bistånd inte kan balanseras 
mot decenniers kolonialisering. 201 Demokrati har kommit att bli ett modeord inom det goda 
projektet, vilket ska bidra till en förbättrad global arena. En uppbyggnad av demokratiska 
samhällen är också till fördel för den så kallade demokratiska världen. Kulturbistånd ses 
inte enbart som till godo för mottagarlandet utan också för givarlandet. I den deliberativa 
demokratimodellen är öppna arenor som bistår med information och kunskap avgörande. I 
ett land där medborgarna äger små ekonomiska resurser och där information är dyrbar blir 
möjligheterna att delta i demokratiprocessen knappa. I en sådan miljö blir folkbibliotek 
centrala. Folkbibliotek, som det definieras av UNESCO och IFLA, bygger på en 
demokratisk idé med gratis och fri tillgång till alla utan diskriminering. I denna syn på 
folkbibliotek ses de som demokratiska i sin natur med alla under ett och samma tak.202 
Folkbibliotek är i många fall, om inte den enda, existerande kommunikationsagent i 
samhället som bistår med kunskap och tillgång till läsmaterial på ett objektivt sätt. Biblio-
tek är ett passande instrument för att främja demokrati, särskilt folkbibliotek vars syfte är 
att vara utspridda i landet och ge befolkningen tillgång till information. 203 I denna kontext 
fyller bibliotek en viktig funktion för att generera kunskap och engagemang i den demo-
kratiska processen, både på kort och på lång sikt, samt är betydelsefulla för det offentliga 
samtalet.  
 
Under reviderandet av 1972 års folkbiblioteksmanifest väcktes frågan om det överhuvud-
taget var hållbart att ha ett gemensamt manifest för världens alla bibliotek. Eller om det 
skulle finnas två parallella, varav ett med fokusering på bibliotek i tredje världen. 
Manifestet ansågs vara alltför västorienterat och det ansågs att tredje världens bibliotek, 
som inte hade samma förutsättningar och villkor som västvärldens, blev åsidosatta. 
Exempelvis ansågs uttalandet ”The printed word as being for centuries the accepted 
medium for communication of knowledge” vara orienterat mot industriländerna.204 
Förslaget nedröstades dock då det ansågs vara destruktivt för manifestets framtida 
inverkan. Skillnaden i den nya versionen från 1994 är att den nya teknologin inte framhävs 
eller betonas lika starkt som tidigare. Betydelsen av ny informations- och kommunikations-
teknologi poängteras givetvis men uttrycks i mer generella termer som en reflexion kring 
olika förhållande i folkbibliotek i utvecklingsländer och i västvärlden. 205 Under senare år 
har den ökade datoriseringen och informations- och kommunikations teknologin, vilken 
möjliggör ett internationellt informationsutbyte i digital form, medfört ett nydanande 
intresse för folkbiblioteken. En framträdande värdering för IFLA är övertygelsen om att 
människor, samhällen och organisationer behöver universell och rättvis tillgång till 
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information, idéer och tankar för deras sociala, utbildningsmässiga, kulturella, demo-
kratiska och ekonomiska välfärd.206 Den nya rollen för biblioteken i det växande 
informationssamhället har under senare år kommit att diskuteras. Diskussionen har rört sig 
kring hållbarheten för bibliotek baserade på Alexandriamodellen, de textbaserade 
biblioteken som evigt växande lagringshus. I Afrika har debatten kring hållbarhet kommit 
att ta en annan riktning. Diskussionen lyftes fram under nittiotalet av skribenter som Agha 
och Akhtar, Rosenberg, Sturges och av Sturges och Neill. Ingen av dessa författare har 
varit särskilt optimistisk inför framtiden för kontinentens bibliotek. Afrika har sina egna 
unika utmaningar då biblioteken ofta skapades för att tjäna den urbana utbildade befolk-
ningen och inte de grupper med primärt orala traditioner. Vissa hävdar att folkbiblioteken 
inte har varit anmärkningsbart framgångsrika på den afrikanska kontinenten. Detta bero-
ende på att de från början var en importerad verksamhet, men också en verksamhet vilken 
den afrikanska styrelsen aldrig har finansierat, och därför heller aldrig tillåtits att utvecklas 
till en effektiv institution. 207  
 
Det finns många hinder att forcera för att nå målet om ett ökat civilt deltagande. För 
biblioteksutvecklingen i Nicaragua är det främsta hindret avsaknad av politiskt intresse. 
Genom politisk instabilitet, brist på intresse för kultursektorn, avsaknad av bibliotekslag, 
problemet med att man i Nicaragua tvingas upprätta nya kontrakt vid varje kommunalval, 
obstrueras etableringen av folkbibliotek och en folkbibliotekskultur. Inte förrän landets 
ledare inser vikten av folkbibliotek och dess potential till kulturell, social och ekonomisk 
tillväxt kan de på allvar bistå med vad folkbibliotek de facto kan åstadkomma för en 
demokratisk utveckling. Både biblioteksbiståndsprojektet och folkbiblioteksutvecklingen 
bör ses i ett långt perspektiv, vad gäller den samhälleliga demokratiaspekten, såväl som i 
ett kort perspektiv, vad gäller omedelbar tillgång till läsmaterial och information. Biblio-
tekssektorn har i Nicaragua under de senaste åren gjort stora framsteg, dock återstår det 
effektivisering, förbättring och avancemang för att bistå den nicaraguanska befolkningen 
till att kunna delta i demokratiprocessen. Den begränsade materialtillgången, avsaknad av 
datorer och uppkoppling till internet försvårar visionen om befolkningens möjligheter till 
att tillgodogöra sig kunskap och information. Först då det finns tillgång till information i 
samhället kan ett land växa. I ett land där flertal barn inte har tillgång till skola och 
utbildning och med en ökad analfabetism, och där folkbibliotek i princip endast nyttjas av 
studenter, krävs det mer av folkbiblioteken än att enbart bistå som ett lagerhus för kunskap 
och information. Två av de uppsatta målen inom projektramen är att verka för läsfrämjande 
insatser och ett aktivt uppsökande arbete. I Nicaragua där befolkningen av olika anled-
ningar inte kan ta sig till biblioteken måste biblioteken ta sig till folket. Till ett sådant 
arbete krävs kapacitet och resurser. En av hörnstenarna inom folkbibliotekens verksamhet, 
och en självklarhet inom den svenska bibliotekstraditionen, är ett väl fungerande externt 
utlåningssystem. I en miljö med begränsade läsmöjligheter blir det än viktigare att 
folkbibliotek tillhandahåller utlåningsmöjligheter. För den nicaraguanska demokratiska 
processen är initiativ till bokutlåning och mobil verksamhet, för att nå de marginaliserade 
och undansatta samhällsgrupperna av stor betydelse. För att milleniemålet, med strävan 
efter en universell grundutbildning för alla barn samt en ökad läskunnighet, ska kunna nås 
krävs insatser och satsningar på att föra ut det skrivna ordet till befolkningen. 
 

                                                 
206 Ibid. 
207 Ford s. 275 
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För att det ska bli en skillnad för de nicaraguanska folkbiblioteken, med betoning på 
demokratiaspekten, krävs det: 
 

• Återetablerande av utbildning för bibliotekarier 
• Skapande av politiskt intresse för biblioteken med ett ökat ansvar och förståelse 

från regeringshåll  
• Aktivistiska bibliotek med mobil verksamhet och cirkulerande biblioteks-

verksamhet 
 
Bibliotek kan inte ensamma förändra ett helt samhälle men de kan bidra till en 
påverknings- och förändringsprocess. Likväl som demokrati kräver oavbruten uppsikt och 
omvårdnad måste folkbibliotek och dess demokratiska principer vårdas.  
Libros para todos – böcker till alla.  

8. Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte har varit att belysa den nicaraguanska folkbibliotekssektorn i en kontext 
av demokratisk teori. Undersökningen har handlat om att närmare studera de 
nicaraguanska folkbibliotekens potentiella möjlighet att främja den demokratiska 
processen i landet. Sedan ett decennium tillbaka stöder Sverige, genom ett Sida-finansierat 
projekt förmedlat av Kungliga Biblioteket, utvecklingen av national- och folkbibliotek i 
Centralamerika. Nicaragua var det första land att omfattas av stödet. Det var första gången 
som kulturstöd ingick i en Sida-finansierad landram. Stödet till biblioteksutvecklingen är 
ett bilateralt biståndsprojekt, vilket innebär att biståndet istället för att förmedlas via 
mottagarlandets stat ges direkt till en institution. Projektet benämns som ett 
samarbetsprojekt för att betona att det är ett projekt i samverkan med mottagarlandet. 
Under senare år har stödet kommit att användas allt mer som stöd för uppbyggnad av 
folkbiblioteksverksamhet och stöd till folkbiblioteken. Visionen för projektet är att genom 
biblioteksutveckling förbättra möjligheter för den nicaraguanska befolkningen att delta i 
den demokratiska processen.  
 
Huvudfrågeställning för arbetet har varit: På vilket sätt kan folkbibliotek bidra till den 
demokratiska processen i Nicaragua. Utifrån den explorativa undersökningen och 
fältstudien har tre aspekter utarbetats. Dessa tre aspekter, som alla rör området 
biblioteksutveckling, har genererat  tre underfrågor. Dessa har varit: hur stämmer visionen 
för biblioteksbiståndsprojektet med den faktiska verkligheten för folkbiblioteken i 
Nicaragua, hur kan folkbiblioteken i Nicaragua utifrån ett aktivistiskt perspektiv på 
biblioteksverksamhet bidra till den demokratiska processen, samt vilka är de hinder som 
existerar för biblioteksutveckling i Nicaragua. Uppsatsen är en MFS-studie där 
metodinsamling huvudsakligen skett under en åtta veckors fältstudie i Nicaragua, där ca 20 
bibliotek har besökts. Materialinsamling består till stor del av de 5 halvstrukturerade och 
19 ostrukturerade intervjuer som genomförts utifrån intervjuguider med öppna frågor. 
Intervjuerna har genomförts med projektansvarig, ansvarig för enheten kultur och media i 
Asien och Centralamerika på Sida, chefen för nationalbiblioteket i Managua, ansvarig för 
nätverket för folkbibliotek i Nicaragua, bibliotekarier på de besökta folkbiblioteken samt 
användare.  
 



 58 

De teoretiska utgångspunkterna som legat till grund för uppsatsen har huvudsakligen byggt 
på ett antal författares verk som poängterar ett demokratiskt och utbildningsmässigt 
uppdrag för folkbiblioteken. En utgångspunkt har varit Hafner och Camarigg som menar 
att det finns två olika perspektiv på hur folkbiblioteket bör verka i och för ett demokratiskt 
samhälle: ett neutralt perspektiv och ett aktivistiskt perspektiv. En annan tes är McCabes 
förslag ”civic librarianship”, en aktiv och konkret strategi med reformer för hur 
folkbiblioteket ska stärkas och utvecklas till ett centrum i lokalsamhället. En tredje 
teoretisk utgångspunkt är fem grupperingar med faktorer som verkar hindrande för biblio-
teksutveckling. Denna gruppering uppträder vanligen samtidigt i utvecklingsländer och 
består av kulturell, politisk, administrativ, ekonomisk och professionell natur.  
 
Det finns i dag 142 folkbibliotek i Nicaragua. Det är stor skillnad på biblioteken vad gäller 
biblioteksservice, bokbestånd, möjligheter, resurser och kapacitet. En orsak till detta är att 
folkbiblioteken är mycket beroende av de kommuner som biblioteken tillhör, och i de fall 
det existerar, samarbeten med andra länder och organisationer. Den största användar-
gruppen i Nicaragua är studenter som nyttjar biblioteket i sina skolarbeten. De 
nicaraguanska folkbiblioteken ser som sitt främsta uppdrag att verka för utbildning och på 
så sätt för demokratiska värden. Bibliotek kan dock enbart förstås i sin sociala kontext och 
utifrån det samhälle som har skapat det. Nicaragua befinner sig i en intial fas av en 
demokratiprocess och de första fria valen genomfördes 1994. Det nicaraguanska samhället 
är generellt sett i avsaknad av läs- och skrivkultur. Analfabetismen är hög och majoriteten 
av befolkningen saknar möjligheter att prioritera skriv- och läsmaterial. Visionen för 
projektet genomsyrar alla de led som inkluderas i projektet men är av många olika orsaker 
svåra att implementera i verkligheten, främst beroende på ekonomiska omständigheter och 
avsaknad av ett politiskt intresse. Sedda ur ett deliberativt demokratiperspektiv där 
medborgaren genom tillgång till information och kunskap kan delta i den demokratiska 
processen och genom kloka beslut skapa ett generellt bättre samhälle, kan folkbiblioteken 
främja demokratiprocessen i Nicaragua. För att kunna göra detta krävs att det finns en 
mobil verksamhet, som kan nå de marginaliserade grupperna i samhället samt 
befolkningen på landsbygden. Ett externt utlåningssystem för hemlån är viktig för att 
sprida böcker och information till befolkningen. Ett sådant arbete kräver resurser och kapa-
citet. Önskvärt för bibliotekssektorn i Nicaragua är således ett återetablerande av bibliotek-
arieutbildningen, ett ökat politisk intresse och ansvar från regeringshåll och aktivistiska 
bibliotek. 
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ABINIA/AC – Association of Iberian- American National Libraries/ America Central 
Centralamerikanskt biblioteksnätverk 
ALP – Advancement of Librarianship Underavdelning till IFLA 
ANIBIPA – Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines 
FN – Förenta Nationerna 
FSLN – Frente Sandinista de Liberación Nacional, Sandinistas, socialistiskt parti i 
Nicaragua. 
IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions 
INC- Instituto Nicaragüense Cultural  
KB – Kungliga Biblioteket 
NB – Nationalbibliotek  
SIDA – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete 
UCA – Universidad Centroamerica, Managua (ombesörjde tidigare biblioteksutbildning) 
UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 

 



 66 

10.2 Budget för Sida Libraries and Literature Cooperation 
 
2.6 Sida Libraries and Literature Cooperation208 
 
Libraries and Literature (MSEK)         2001    2002 2003 
 
DESO/CULTURE and Country programmes 
 
South Africa:  Library Exchange, Reading Promotion         1.8 
 
Tanzania: Childrens Book Proj, East Afr. Book Weeks, 
Education for democracy           4.6    2.6 1.8 
 
Regional Africa:  ABC; ZIBF Book Fair, EABDA, Evalutaion         5.2    4.9 4.4 
 
El Salvador: National Library            0.6  0.8 
 
Guatemala:  National Library            1.1   1.0 
 
Honduras: National Library            1.0  1.1 
 
Nicaragua: National Library     1.0 
 
Central America:  Libraries           0.5    4.0 0.1 
 
Palestine Occupied Territories : Childrens Library (Diakonia)         3.5    7.3 3.5 
Vietnam: Literature        0.3 0.5 
 
Regional Asia and the Middle East: MENA, study   3.4 
 
Global: Book Fair, IFLA/ALP, IFLA/FAIFE, Kurdish Lit., 
HSAK in Our World, World Literature, Seminar, Alexandria Library    3.9    4.5 2.6 
 
Total DESO/CULTURE and Country programmes           24.3    23.6 20.2 
 
DESO/UND:  APNET core support           2.5    2.5 2.0 
 
DESO/DESA: Childrens literature, Palestine Occupied Territories        4.0    1.7  
 
Total Sida              30.8    27.8 22.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
208 Budgeten hämtad ur Facts & Figures 2003 Culture and Media. Sida. May 2004. Cultural and Media 
Division 
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10.3 Intervjuguide 
 

Intervjufrågorna är i huvudsak utarbetade från fyra teman kring folkbibliotek och 
demokrati. Frågorna har utarbetats och utformats inför varje intervjutillfälle. Här följer 
de mest frekventa  frågorna  som användes i intervjuerna. 

 
Det praktiska biblioteksarbetet i Nicaragua 
 

• Vilka lagar påverkar bibliotekssektorn i Nicaragua? 
• Hur fungerar bibliotekens utlåningssystem i praktiken? Finns det som 

målsättning att bistå med extern utlåning?  
• Inköp av referensmaterial till studenter på folkbiblioteken? 
• Modellbiblioteket, Biblioteca Modelo Samuel Meza Briones de Esteli, dess 

funktion? Syfte? 
• Hur ser regeringen på kultursektorn och på biblioteken i Nicaragua? 
• Hur ser samarbetet ut med kommunen för biblioteket/biblioteken? 
• Finns det några samarbetsorganisationer för biblioteket/biblioteken? 
• Bokbestånd, material, utrustning, system 
• Vad är viktigt med biblioteksverksamhet i Nicaragua? 

 
Demokrati: synen på demokrati och förhållandet mellan demokrati och folkbibliotek 
 

• Finns det en uttalad och gemensam vision om demokratiaspekt och hur ser 
denna ut? 

• Är folkbiblioteken, bibliotekssektorn, demokratiskt utformad i Nicaragua? 
• Skiljer sig synen på demokrati i Sverige och Nicaragua, i så fall hur? 
• Kan, och i så fall hur, folkbiblioteken påverka den demokratiska processen i 

Nicaragua? 
• Vision/praktik 
• Skiljer sig visionen från praktiken? Om, i så fall hur? 
• Hur kan visionen förankras i praktiken? 
• Vad kommer ske då biblioteken inte längre får stöd och finansiering, av till 

exempel Sverige? 
 

Bibliotekens roll och syfte 
 

• Vilka är den största användargruppen för biblioteket/biblioteken? 
• Kan biblioteken vara neutrala? Enbart bistå med litteratur och 

biblioteksservice i Nicaragua? 
• Finns det någon fara med aktivistiska bibliotek? 
• Var biblioteken mer aktivistiska under sandinisteran? 
• Bistår biblioteket/biblioteken med några program eller aktiviteter för barn 

och vuxna? 
• Hur ser, om det finns, den mobila verksamheten ut? 
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Biblioteksutveckling: hinder för utvecklingen av folkbiblioteken i Nicaragua 
 

• Vilka är de största hindren för biblioteksutveckling i Nicaragua? 
• Utbildning för bibliotekarier? Finns det några planer på att återinföra en 

sådan? 
• Vad är målet med projektet? Vad vill man uppnå innan man överlämnar? 
• Inkluderar projeket någon form av politiskt påverkansarbete? 
• Läs- och skrivkunnighet, analfabetism? 
• Bokproduktion, inhemska författare, utgivning, donationer? 
• Vad behövs för bibliotekssektorn? 




