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Abstract: 

The focus of this master thesis is the library politics of the French 
Right wing party the National Front and the debate that followed 
the application of this politics. This qualitative study is divided 
into two parts where the critics to this politics represents one side 
and the adherents the other. The critics are composed by     
representatives from the French, Swedish and - to some extent -                             
international library sector, while the adherent side is made up of 
politicians from the National Front and their adherents. The 
empiric material mostly consists of articles published in library,   
Right wing and daily press. The aim is to investigate to what      
extent the ideas proposed by opponents and adherents correspond 
to basic ideological elements of deliberative democracy 
respectively populism. The documents have been interpreted with 
an ideology analysis formulated by Herbert Tingsten and 
developed by Sven-Erik Liedman. In the analysis the results are 
also associated with the history and the role of the public library 
as well as the cultural politics of the National Front. 
 

 
                                    The result of this study discloses that the ideas of the critics as 

well as those of the adherents correspond to a large extent to 
respective ideology, thou certain aspects contradict them. The 
opinions of the critic side are also shown to be closely related to 
those presented in documents concerning the role of the public 
library. Seen in a broader context, the library politics of the 
National Front could be considered as part of a cultural strategy.             
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1. Inledning 
1995 vann Front national, Frankrikes största högerpopulistiska parti, makten i de 
sydfranska städerna Orange, Marignane och Toulon. Dessa valframgångar följdes av 
segern i Vitrolles två år senare.1 De kulturella institutionernas verksamhet hamnade 
mycket snart i fokus för de nya makthavarnas intresse. Kontrollen över folkbibliotekens 
bokbestånd lät inte vänta på sig. Bland annat litteratur om judisk kultur och sådan där 
det förekommer illustrationer med människor av olika etniskt ursprung tillsammans på 
bild gallrades bort.2 I Orange övervakades bokinköpen av kommunfullmäktige. En 
liknande utveckling ägde rum i de övriga tre städerna. 
 
Den franska och internationella biblioteksvärlden skakades i sina grundvalar då detta 
kom till allmänhetens kännedom. Det är inte första gången som politiker lägger en 
censurens hand över biblioteken, men många förvånades och upprördes över att en 
sådan utveckling kunde äga rum i en modern demokrati. Meningarna om syftet med 
denna politik gick starkt isär. Kritikerna menade att detta var en uppenbar metod för 
Front national att kväva motståndarnas röster och istället föra fram sitt eget politiska 
och kulturella budskap. Medan det, enligt Front national och deras anhängare var frågan 
om att återinföra pluralismen och åsiktsfriheten på de franska folkbiblioteken.3 Men på 
vilka ideologiska grunder kan dessa argument sägas vila? 
 
I denna uppsats utgår jag ifrån att folkbiblioteket har en demokratisk funktion i 
samhället. Folkbibliotekets roll förändras radikalt då politiker utan en bibliotekaries 
yrkeskunskap bestämmer vilka böcker som ska köpas in och vilka som ska gallras ut 
och då dessa beslut fattas på ideologiska grunder och inte professionella. Till följd av 
detta påstående skulle man kunna säga att dylika ingrepp utgör ett hot mot 
folkbibliotekets demokratiska uppdrag.   
 
En intensiv debatt blossade upp såväl i fransk som i internationell bibliotekspress då 
dessa ingrepp i folkbibliotekens samlingar uppdagades. IFLA/FAIFE4 och Association 
des bibliothécaires français (ABF), de franska bibliotekariernas yrkesförening, har bland 
andra engagerat sig starkt i frågan. De senaste åren har det dock varit relativt tyst kring 
dessa händelser. 
 
På svenska saknas mer ingående studier i ämnet och de arbeten som finns att tillgå 
bygger i stor utsträckning på svenska andrahandskällor. Förutom detta rent 
forskningsmässiga intresse har uppsatsen även en utomvetenskaplig relevans då censur 
på biblioteken är något som kan sägas beröra gemene man. Om viss information 
filtreras bort redan innan den når ut till allmänheten, hindras denna från att ta del av ett 
mångsidigt och allomfattande utbud - även om det självklart finns andra 
informationskanaler än just biblioteken. Deras roll förskjuts dock från demokratisk 
                                                           
1 Clinell, Bim (2003). De hunsades revansch: En resa i fascismens Frankrike. [Ny uppdaterad] uppl. 
Stockholm: Ordfront, s. 147 
2 Häggström, Britt-Marie (1997). Förflyttade på grund av sin professionalism. DIK-forum, nr 4, s. 6 
3 Kibbee, Jo (2004). Aux armes citoyens! Les bibliothèque publiques françaises face à l'extrême droite., 
BBF, vol. 49 nr. 6  
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2004/06/document.xsp?id=bbf-2004-06-0010-002/2004/06/fam-
dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non [2006/09/25] 
4 The International Federation of Library Associations and Institutions/Free Access to Information and 
freedom of Expression  
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institution till propagandainstrument då enbart en viss typ av information lyfts fram. Jag 
anser att frågan ständigt borde bli föremål för granskning och diskussion så länge 
biblioteken riskerar att utsättas för dylik censur på politiska såväl som på andra grunder.  
 

1.2 Bakgrund 
Innan frågeställningarna kan presenteras anser jag det nödvändigt att ge läsaren en del 
bakgrundsinformation, i första hand för att förklara och motivera valet av de två former 
av demokrati som närmare presenteras i teorikapitlet. Utifrån den forskning som jag har 
tagit del av rörande folkbiblioteket respektive Front national har valet fallit på den 
deliberativa respektive den populistiska demokratin. I det följande kommer jag närmare 
att gå in på hur kopplingen dem emellan ser ut.  
 
Inom hermeneutiken menar man att förförståelsen är en förutsättning för att någon 
förståelse överhuvudtaget ska vara möjlig. Vårt möte med världen sker aldrig 
förutsättningslöst och det är de idéer som vi i vår tolkning utgår ifrån som ger 
undersökningen en riktning. En aktörs förförståelse kan bestå av flera komponenter, 
såsom språk och begrepp samt individuella personliga erfarenheter.5 Alla komponenter 
av förförståelsen behöver dock inte vara uttalade eller språkligt formulerade, då en aktör 
kan ha ett mer eller mindre medvetet förhållningssätt till sin egen förförståelse. Därför 
är det viktigt att vara uppmärksam på de delar av sin förförståelse som man i ett 
inledande skede inte har någon medveten relation till.6 
 
I fallet med demokratityperna var en riktning nödvändig, eftersom undersökningen 
skulle ha förlorat fokus och bli svåröverskådlig om samtliga befintliga demokratiteorier 
hade presenterats. För att ge uppsatsen en vetenskaplig stadga har jag dock inte bara 
tagit fasta på min egen förförståelse, utan även på vad som i forskarsammanhang sagts 
om folkbibliotek respektive Front national. 
 
Om den deliberativa demokratin kan i korthet sägas att den understryker 
argumentationens och samtalets fundamentala betydelse i en demokrati. Inom denna 
demokratisyn menar man att det enda maktutövande som skapar förtroende är det som 
samspelar med övertygelser som uppkommit i fria samtal mellan medborgare. 
Demokratin utgör ett ramverk för fria samtal mellan jämlikar. Därmed är demokratin i 
behov av offentliga arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas.  
 
I Demokratiutredningens betänkande från 2000 rekommenderas en deltagardemokrati 
med deliberativa kvaliteter.7 I detta sammanhang anses bibliotek spela en viktig roll för 
att skapa medvetenhet och engagemang i den demokratiska processen samt vara 
betydelsefulla för det offentliga samtalet.8 Ett välmotiverat alternativ till den 
deliberativa demokratin hade alltså varit deltagardemokratin. Valet föll dock på den 
förra varianten på grund av den fundamentala betydelse som där tillskrivs den fria 
kommunikationen. Yttrande- och informationsfriheten är en förutsättning för en fri och 

                                                           
5 Gilje, Nils & Grimen, Harald (1995) Samhällsvetenskapens förutsättningar Göteborg: Daidalos s. 183-
184  
6 ibid. s. 187 
7 Demokratiutredningen (2000) En uthållig demokrati. Politik för folkstyre på 2000-talet Stockholm: 
Fritze. (Statens offentliga utredningar (SOU) 2000:1) s. 22-23 
8 ibid. s. 242  
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öppen kommunikation och att värna om detta är en viktig del av folkbibliotekets 
uppdrag. 
 
Direkt demokrati förespråkas ofta inom populismen. Inga beslut bör genomföras utan 
majoritetsstöd och det alternativ som stöds av flertalet är det som alltid ska verkställas.9 
Populistiska partier motsätter sig vissa delar av det etablerade politiska systemet, men 
de är sällan revolutionärt inriktade. Ofta har de starka ledare som bär ansvaret för hela 
organisationens idéutveckling.10 Till skillnad från andra ideologier som fokuserar på 
specifika värden såsom frihet och jämställdhet, saknar populistiska partier ofta 
kärnfrågor. De vänder kappan efter vinden och ändrar inställning inom konkreta 
politikområden.11 Trots denna oklarhet kan man ändå tala om vissa nyckelkoncept.     
 
Jens Rydgren, doktor i sociologi, betecknar Front national som ett 
extremhögerpopulistiskt parti och menar även att det skulle kunna betraktas som 
prototypen för de extremhögerpopulistiska partierna, då det var det första av dessa som 
möttes av valframgångar och var sofistikerat på ett ideologiskt plan. Utöver detta 
fungerade Front national under 1980- och 1990-talen som en modell för andra partier 
som också blandade nationalism, immigrationsmotstånd och en fientlig inställning till 
det politiska etablissemanget.12 Även Peter Davies, docent i historia, kallar Front 
national för populistiskt och menar att en väsentlig dimension av partiets nationalism är 
dess populistiska ton och starka identifiering med folket.13      
 
Front national har, till skillnad från andra politiker och partier, ingenting emot att kallas 
populistiskt och en för Le Pen karaktäristisk fras är “Vi är folket”. Rydgren hävdar att 
detta är ännu ett exempel på partirepresentanternas strategiska målsättning: att 
framställa sig själva som tillhörande “det vanliga folket”. Som Le Pen själv har 
formulerat det: “populismen, det är tillämpningen av en politik av folket och för 
folket”.14  
 
Genom den nyss presenterade bakgrundsinformationen har jag resonerat kring 
kopplingen mellan populism och Front national, samt mellan biblioteksvärlden och den 
deliberativa demokratin och även förklarat valet av just dessa demokratiteorier. Min 
förhoppning är att denna koppling ska tydliggöras i ljuset av den i avsnitt fyra och fem 
presenterade informationen om Front national samt om folkbiblioteket i relation till 
yttrande- och informationsfriheten.           
 

1.3 Syfte och frågeställningar  
I fokus för undersökningen står Front nationals folkbibliotekspolitik och de idéer och 
argument som politikens anhängare och kritiker har fört fram. Dessa två aspekter av 
samma fenomen är uppsatsens huvudsakliga forskningsobjekt. Genom att analysera 
                                                           
9  Demokratiutredningen s. 21 
10 Bjurulf, Bo (2006). Populism. Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285671 [2006/1/.23] 
11  Rydgren s. 264 
12 Rydgren Jens (2002). Political protest and Ethno-nationalist Mobilization. Stockholm: Stockholms 
universitet. Diss. Stockholms universitet. s. 2 
13 Davies, Peter (1999). The National front in France: Ideology, discourse and power. London: 
Routledge  s. 202 
14 Rydgren s. 272-273 
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dessa i termer av demokrati vill jag undersöka det underliggande ideologiska budskapet.  
Förutom idéerna vill jag även analysera de strategier som politiker och bibliotekarier 
tillämpat för att antingen motsätta sig eller främja bibliotekspolitiken i fråga.  
 
Kritikerna innebär i detta fall den svenska och franska biblioteksvärlden, det vill säga 
enskilda aktörer inom bibliotekssektorn samt de som uttryckt sig i tidningar och 
tidskrifter med anknytning till biblioteksväsendet. Även den internationella 
biblioteksvärlden ingår i mindre utsträckning i denna grupp. För att det inte ska bli för 
omfattande representeras den i detta fall av IFLA. Anhängarna utgörs av politiskt aktiva 
medlemmar inom Front national samt de skribenter som diskuterat frågan i tidningar 
som står partiet nära.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken utsträckning kritikers och anhängares idéer 
stämmer överens med den deliberativa respektive den populistiska demokratins 
ideologi. Detta har jag för avsikt att uppnå genom kvalitativ tolkning av följande 
frågeställningar: 
 
• På vilket sätt avspeglar sig den deliberativa demokratins ideologi i kritikernas 
åsikter om och reaktioner mot Front nationals folkbibliotekspolitik?    
 
• På vilket sätt avspeglar sig den populistiska demokratins ideologi i Front 
nationals och partianhängarnas beskrivning av denna politik samt i tillämpandet 
av den?        
 

1.4 Avgränsningar 
Inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskapliga studier placerar sig denna 
uppsats på det kulturpolitiska fältet. Det bör först och främst nämnas att den enbart 
inbegriper folkbibliotek och då endast i de fyra ovannämnda städerna. Av tids- och 
utrymmesmässiga skäl, samt för att inte riskera att upprepa mig, har jag i beskrivningen 
av utvecklingen på dessa bibliotek valt att lägga tyngdpunkten på det i Orange. Då 
förloppet såg liknande ut på folkbiblioteken i de andra städerna anser jag det vara 
tillräckligt att endast i korta ordalag skildra läget på dessa. Det finns två anledningar till 
att jag valt att framhålla just biblioteket i Orange. För det första beror det på att den 
mediala bevakningen varit som intensivast just där och därmed har 
informationsmängden om dess bibliotek visat sig vara mest omfångsrik. För det andra är 
Orange den av dessa fyra städer där Front national satt i maktposition under längst tid. 
Orange har ett invånarantal på 28 300 och är beläget i Provence-Alpes-Côte d'Azur i 
nedre Rhône-dalen.15  
  
Jag gör inte anspråk på att forska om censurens historia och ursprung, även om jag 
kortfattat nämner några tidigare fall av censur på bibliotek, utan det är detta enskilda fall 
som ligger till grund för uppsatsen.   
 
Som jag tidigare har nämnt söker jag inte redogöra för om folkbiblioteket 
överhuvudtaget har en demokratisk funktion, utan utgår ifrån att den har det. Jag forskar 
inte heller om demokratin som begrepp. Demokratibegreppet är en del av det teoretiska 
                                                           
15 Orange (2008). Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 
http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276522&i_word=Orange [2008/04/04] 
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ramverket och jag går även närmare in på kopplingen mellan folkbibliotek och 
demokrati, men då främst ur en yttrande- och informationsfrihetsaspekt. Förutom den 
demokratiska funktionen utgår jag även ifrån att folkbiblioteket har en ideologisk sådan.  
 
Slutligen vill jag nämna att jag ej gör anspråk på att forska om Front nationals historia 
eller väljare. Dessa aspekter nämns enbart för att sätta in studien i en kontext och ge 
läsaren den förförståelse som är nödvändig för att förstå fenomenet i sin helhet. Som 
tidigare nämnts fokuserar uppsatsen på Front nationals folkbibliotekspolitik, men då 
bibliotekspolitiken är en del av partiets kulturpolitik redogör jag även översiktligt för 
denna. Här vill jag dock tillägga att kapitlen som handlar om demokrati, yttrande- och 
informationsfrihet, partiets ideologi och kulturpolitik samt väljare kommer att vävas in i 
analysen. 
 

1.5 Metod 
Den kvalitativa metoden handlar om karaktärerna och egenskaperna hos ett fenomen 
och forskaren söker till exempel finna dess innebörd eller betydelse, medan den 
kvantitativa motsvarigheten är inriktad på den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag 
eller egenskaper och eftersöker snarare frekvens och samband.16 Jag valde att arbeta 
utifrån en kvalitativ metod, eftersom en sådan lämpar sig bäst för uppsatsens material, 
syfte och frågeställningar. Antalet dokument i materialurvalet är heller inte tillräckligt 
stort för att en kvantitativ tolkning skulle ha blivit tillförlitlig. Däremot innehåller de en 
riklig informationsmängd som enligt mig gör det intressantare att undersöka dem mer 
grundligt. Uppsatsen bygger således på en kvalitativ dokumentstudie.  
  
En annan tänkbar metod hade kunnat vara en intervjustudie med ansvariga politiker och 
de bibliotekarier som var anställda på biblioteken under den aktuella perioden. En 
kombination av intervjuer och litteratur hade likaså kunnat vara intressant. Dessvärre 
försågs bibliotekarierna i många fall med förbud att uttala sig angående situationen på 
sin arbetsplats17 och de som slutat sedan dess skulle vara svåra att lokalisera. En annan 
aspekt som skulle försvåra en intervjustudie är att så pass lång tid har förflutit att 
mycket från denna period torde ha fallit i glömska. Då textmaterialet inom detta ämne är 
rikligt och sammanställningarna av det få, har jag trots andra metoders attraktivitet valt 
att genomföra en dokumentstudie för att på så sätt redogöra mer ingående för 
textmaterialet. 
 
Argumentationsanalys hade kunnat representera en tänkbar infallsvinkel i tolkningen av 
materialet. Att genom beskrivning av argumentation kunna skapa en överblick kan vara 
intressant inom forskning där man önskar jämföra resonemang i olika 
textsammanhang.18 En argumentationsanalys kan handla om en rekonstruktion av 
argumentationen eller en bedömning av i vilken utsträckning en argumentation lever 
upp till vissa normer, som till exempel att den håller sig till ämnet. Ett tredje syfte 
handlar om argumentationens beviskraft. I detta fall är det argumentens förmåga att 

                                                           
16 Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur s. 15 
17 Se bland annat: Truedson, Lars (1998). Där Front National styr i södra Frankrike blir biblioteken 
verktyg för högerextremismen. DIK-forum, nr. 3, s. 8-10 
18  Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005a). Argumentationsanalys. Ingår i Bergström, Göran & 
Boréus, Kristina, red. Textens mening och makt 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur s. 89 
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stärka eller undergräva en given ståndpunkt som står i fokus.19  Jag menar dock att 
argumentationsanalys inte lämpar sig för denna uppsats eftersom avsikten är att 
synliggöra ideologiska ståndpunkter och inte att kritisera eller jämföra olika argument. 
 
Även en diskursanalytisk ansats hade kunnat vara intressant. Inom diskursanalysen - till 
skillnad från ideologianalysen där idéer ses som återspeglingar av en yttre verklighet - 
ges våra föreställningar en produktiv roll. Detta innebär att även textens påverkan på sin 
omgivning undersöks. Man menar att språket inte bara återger verkligheten utan också 
bidrar till att forma den.20 I detta fall har jag dock använt ideologianalys som metod då 
jag valt att begränsa mig till de idéer som uttrycks och inte deras påverkan på sin 
omgivning, även om en sådan undersökning skulle kunna vara av intresse. Inom 
ideologianalysen är det just de ideologiska aspekterna av debatter och andra 
textsammanhang som studeras21 och då jag är ute efter att kartlägga de idéer som 
uttrycks föll sig valet av analysmetod naturligt. 
 
Jag har valt en ideologianalys som formulerades av Herbert Tingsten och sedan 
utvecklades av Sven-Erik Liedman. Enligt denna analys består en ideologi av tre 
aspekter - värderingar, försanthållanden och normer22 - vilket jag kommer att gå 
närmare in på i nästa kapitel. Anledningen till att valet föll på just denna ideologianalys 
är att det ger en enkel och övergripande förklaring av begreppet ideologi som väl lämpar 
sig både för materialet och för frågeställningarna.        
 

1.5.1 Källkritik 
Inte överraskande har det varit omöjligt att hitta dokument med en förhållandevis 
neutral infallsvinkel. Materialet som beskriver Front nationals argument rörande ämnet, 
såväl som de argument som motståndarsidan för fram, är givetvis starkt vinklad. Då det 
handlar om en ideologianalys utgör dock detta inte något allvarligt problem. Jag gör inte 
anspråk på att använda mig av dokument som ställer sig neutrala inför detta fenomen då 
det är ideologiska ståndpunkter som ska uttydas ur materialet. Övrig information - som 
till exempel beskrivningen av utvecklingen på folkbiblioteket i Orange - utgörs inte av 
åsikter, utan i huvudsak av skildringar av en konkret verklighet såsom den har upplevts 
av olika aktörer. Därmed är denna framställning givetvis också vinklad. För att undvika 
en alltför hög grad av partiskhet har jag i dessa fall valt att inte använda mig av 
kommentarer som enbart uttrycker personliga åsikter. Här vill jag dock påpeka att 
beskrivningen av situationen på de aktuella biblioteken är resultatet av det begränsade 
material som jag tagit del av och därmed bara är en av flera möjliga skildringar. I 
kapitel 6.1 är det alltså kritikernas skildring av Front nationals folkbibliotekspolitik som 
presenteras.   
 
Det är givetvis möjligt att jag har låtit mig påverkas av det material jag tagit del av och 
självklart är denna uppsats delvis en produkt av min egen förförståelse. Jag vill dock 
påstå att en medvetenhet om det empiriska materialets subjektivitet inbjuder till ett mer 
kritiskt förhållningssätt och därmed till en mer mångfacetterad studie.  
                                                           
19 Bergström & Boréus (2005a) s. 91 
20 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005b) Diskursanalys. Ingår i Bergström, Göran & Boréus, 
Kristina, red. Textens mening och makt 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur s. 305 
21 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005c) Idé och ideologianalys. Ingår i Bergström, Göran & 
Boréus, Kristina, red. Textens mening och makt 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur s. 177 
22 ibid. s. 149  
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En del av uppsatsens empiriska material är skrivet på franska. Översättningar kan vara 
problematiska då översättarens personliga tolkning av texten tenderar att förändra dess 
ursprungsbetydelse. Jag är medveten om detta och har försökt att vara så konsekvent 
och exakt som möjligt i dessa sammanhang och alltid haft ett lexikon till hands.  
 
Inom ramen för mina studier i biblioteks- och informationsvetenskap har jag läst ett år 
som utbytesstudent i Frankrike. Jag hoppas att mina förkunskaper om det franska 
bibliotekssystemet har kunnat tillföra uppsatsen något i form av relevant och korrekt 
information. En annan möjlighet är att jag, just på grund av denna förförståelse, anser 
viss viktig kunskap vara så självklart att den inte har tagits med. Jag har dock haft detta i 
åtanke och arbetat för att vara så tydlig som möjligt.  
         
Torsten Thurén skriver i Orientering i källkritik att det faktum att påståenden för det 
mesta innehåller värderingar kan vara otrevligt, då man i sitt sökande efter fakta blir 
påtvingad diverse synsätt. Det kan dock även ha en praktisk aspekt då det i de 
värdeladdade orden går att uttyda avsändarens sympatier och antipatier.23  
 
Inom källkritiken görs en åtskillnad mellan två olika sorters källor, kvarlevor och 
berättande källor. Kvarlevorna är de i sammanhanget bästa eftersom de bär direkta spår 
av de fenomen man vill undersöka. Berättande källor innehåller å sin sida i allmänhet ett 
flertal brister och kan i många fall vara synnerligen tendentiösa.24  
 
Kvarlevor är alltså rester av själva händelserna och kan bestå av de mest skilda ting. De 
kan vara fynd från arkeologiska utgrävningar, fingeravtryck efter ett begånget brott, 
blåmärken till följd av en misshandel eller en bandinspelning av ett politiskt tal. Allting 
är egentligen kvarlevor av någonting. Då man är intresserad av berättarens avsikter, och 
inte av sanningshalten i vad denne uttrycker, kan även berättelser användas som 
kvarlevor. Det går alltså inte att dra någon bestämd gräns mellan vad som är kvarleva 
och vad som kan räknas som berättelse. En berättelse kan användas som kvarleva, men 
alla kvarlevor kan inte användas som berättelser. Ett och samma dokument kan till viss 
del vara kvarleva och till en annan berättelse. Gränsen mellan dessa olika sorters källor 
ska därmed inte dras mellan olika dokument, utan mellan de olika uppgifter som 
eftersöks.25 Då mitt syfte är att studera värderingar, försanthållanden och normer - och 
därmed en sorts avsikt hos avsändaren - i de berättelser som är mitt analysmaterial, 
utgår jag ifrån att dessa är kvarlevor. 
 
Man brukar använda sig av fyra olika kriterier vid utförandet av en källkritisk 
bedömning nämligen äkthet, tidssamband, beroende och tendens. Äkthet är relevant 
både då det gäller kvarlevor och berättande källor. Detta kriterium ställer frågan om 
källan verkligen är vad den utger sig för att vara. Tidssamband gäller däremot enbart 
berättelser och utgår ifrån regeln att ju längre tid som förflutit efter en given händelse, 
desto mindre pålitliga är uppgifterna från de som varit med om den. Beroende handlar 
om i vilken mån en berättelse har blivit utsatt för påverkan utifrån. Tendensen hos en 
berättande källa är dess partiskhet. Det behöver inte alltid vara en fråga om medvetna 
propagandalögner. Istället kan det röra sig om produkten av en omedveten process där 
                                                           
23 Thurén, Torsten (1986). Orientering i källkritik: är det verkligen sant. 2. uppl. Solna: Esselte studium 
s. 9 
24 ibid. s. 70 
25 ibid. s. 13-15 
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intryck omformas för att passa in i de egna värderingarna.26  
 
Eftersom det är den ideologi som uttrycks i materialet och inte dess sanningshalt som är 
föremål för undersökning tar jag enbart fasta på materialets tendens och lämnar de andra 
källkritiska principerna därhän. Äkthet, tidssamband och beroende saknar i 
sammanhanget betydelse eftersom jag varken söker bevisa någon sanningshalt eller 
något beroende - vare sig mellan artiklarna eller av något utomstående inflytande.  Det 
är alltså tendensen i dessa kvarlevor som är mitt analysobjekt. 
 

1.6 Material 
Här presenteras det material som har en icke-vetenskaplig ansats - såsom partiprogram, 
artiklar och dylikt. Masteruppsatsen av Cécile Bodet-Dockès kan sägas utgöra ett 
undantag i sammanhanget då den har en högre grad av vetenskaplighet. I det följande 
presenteras uppsatsens empiri, men även en del av det material som tjänat till att skapa 
en kontext kring ämnet såsom exempelvis Front nationals partiprogram. I kapitel 6.1 
som handlar om tillämpandet av folkbibliotekspolitiken är gränsen mellan empiri och 
kontext något flytande. Detta kapitel tjänar till att ge en kontextuell ram till kritikers och 
anhängares uttalanden om folkbibliotekspolitiken, men även till att visa på de strategier 
som tillämpats av respektive grupp för att antingen bekämpa eller främja politiken i 
fråga. I kapitel 6.2 och 6.3 presenteras det material som är starkast kopplat till 
frågeställningarna. Kapitel 6.1 har alltså både karaktären av empiri och kontext. För att 
skilja empiri från forskning har jag arbetat utifrån principen att empirin består av det 
material som har en direkt anknytning till Front nationals folkbibliotekspolitik. Denna 
gräns har dock inte alltid kunnat ges karaktären av en knivskarp linje.  
 
För att undersöka hur partiet självt formulerar sin ideologi samt de medel som ska 
brukas för att tillämpa den i praktiken, har jag studerat programinledningarna till 
presidentvalen 2002 och 2007. Programmen i sin helhet är mycket långa och ingående, 
samt innehåller ett stort antal sakfrågor som inte har någon direkt relation till uppsatsens 
ämne. Därför har jag, till avsnittet i fråga, enbart tagit med inledningarna, då jag anser 
att dessa ger en god - om än något schematisk - överblick av partiets idéer. För att detta 
avsnitt inte skulle bli alltför omfångsrikt har jag dock inte tagit med alla de aspekter 
som redovisas i inledningarna, utan lagt tonvikten på de som framträder starkast. Jag har 
här tagit fasta på de frågor som presenteras utförligast och för vilka konkreta 
handlingsförslag läggs fram. Anledningen till att jag valt att använda inledningar från 
både 2002 och 2007 är bland annat att jag då kan täcka in en större tidsmässig 
spännvidd. Till sin utformning är de också ganska olika sinsemellan, även om många 
idéer kommer igen.  Inledningen till förra årets valkampanj är betydligt kortare och 
därmed inte lika ingående som den tidigare. Den belyser först och främst Frankrikes 
ekonomiska situation. 
 
Till stycket om kulturpolitik har jag använt de avsnitt i valprogrammen från 2002 och 
2007 som handlar om kultur. Kulturprogrammet från 2002 är precis som inledningen 
från samma val utförligare än förra årets upplaga. Idéerna är i stort sett desamma i de 
båda programmen. De politiska insatser som föreslås har dock utvecklats något i förra 
årets kulturprogram. Jag har även använt skriften Une politique de reconquête culturelle 
("En politik för kulturell återerövring") från en partikongress i Strasbourg 1997. Där 

                                                           
26 Thurén s. 70-72 
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beskrivs Frankrikes samtida kulturella utveckling och de åtgärder partiet anser 
nödvändiga att vidta för att hindra denna utveckling och återupprätta det som partiet 
kallar för landets kulturella karisma.  
 
Skildringen av utvecklingen på de drabbade biblioteken efter frontens makttillträde i 
respektive städer har bland annat tagits från artiklar i franska tidningar som Le Monde, 
Libération och L'Express. Le Monde, som grundades i Paris 1944, är en oberoende 
vänsterliberal tidning med högt internationellt anseende.27 1973 grundades 
vänstertidningen Libération på initiativ av bland andra Jean-Paul Sartre. Tidningen var 
från början ett vänstersocialistiskt organ, men lade 1981 om kursen och utvecklades till 
en radikal, oberoende kvalitetstidning. Libération ägs av de anställda.28 L'Express är en, 
ursprungligen vänsterliberal, politisk veckotidning som etablerades i Paris 1953.  Med 
Time som förebild blev tidningen 1964 ett nyhetsmagasin med nationell och 
internationell upplaga. L'Express såldes 1978 och blev då högerliberal.29 Dessa 
tidningar har valts på grunder av anseende, upplaga och tillgänglighet. Anledningen till 
att ingen välkänd fransk konservativ tidning, som exempelvis Le Figaro, finns med i 
urvalet är att jag inte funnit några artiklar om ämnet från dylika tidningar i de databaser 
som jag har haft tillgång till. Som tidigare nämnts är tillämpandet av 
folkbibliotekspolitiken beskriven utifrån material som skrivits av personer som ställt sig 
kritiska till den.   
 
Förutom dagspress har även svenska och franska bibliotekstidningar konsulterats. De 
svenska tidningar som använts är Biblioteksbladet och DIK-forum. Den förstnämnda 
bildades 1916 som ett organ för det som då kallades Sveriges Allmänna 
biblioteksförening (SAB), men sedemera bytte namn till Svensk biblioteksförening. 
Med bland annat internationella översikter, reportage, debattinlägg och 
konferensrapporter är den ett forum för information och opinionsbildning inom den 
svenska bibliotekssektorn.30 DIK-forum ges sedan 1984 ut av fackförbundet DIK med 
15 nummer per år. DIK står för dokumentation, information och kultur och förbundet 
representerar yrkesgrupper som arkivarier, bibliotekarier och museitjänstemän.31  
 
Tidskrifterna Livres hebdo (ung. “Böckernas veckotidning”) och Bulletin des 
bibliothèques de France, BBF (ung. “Rapport från Frankrikes bibliotek“), har fått 
representera den franska biblioteksvärlden. Livres hebdo är en veckotidning med 
bibliotekarier, förläggare och bokhandlare som målgrupp. Den inriktar sig på 
professionell, ekonomisk och bibliografisk information om bland annat den franska och 
internationella förlagsverksamheten.32 Som efterföljare till en biblioteks- och 
dokumentationspublikation etablerades Bulletin des bibliothèques de France 1956. Den 

                                                           
27 Monde (2007). Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=258229&i_word=monde [2007/05/22] 
28 Libération (2007). Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=240837&i_word=libération [2007/05/22] 
29 Express (2007). Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=166198&i_word=Express [2007/05/22] 
30 Biblioteksbladet (2007). Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=128523&i_word=biblioteksbladet [2007/05/22] 
31 DIK (2007). Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=153668&i_word=DIK [2007/05/22] 
32 Le site de la presse d’information professionnelle et spécialisée (2007) Fiche annuaire: Livres Hebdo 
http://www.fnps.fr/decouvrir/annudet.asp?F=1064 [2007/05/22] 
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ges ut sex gånger per år och behandlar biblioteksfrågor - både inom Frankrike och 
internationellt - ur bland annat politiska, sociala och kulturella perspektiv. Dess 
skribenter är yrkeskunniga inom biblioteks- och dokumentationssektorn, ansvariga inom 
politik och administration, forskare samt fackmän från förlagsbranschen, kulturvärlden 
och andra sektorer med anknytning till biblioteken. Sedan 2006 är även äldre nummer 
av tidningen tillgängliga via Internet.33  
 
Jag valde dessa tidningar då de är välkända organ inom den svenska respektive franska 
biblioteksvärlden och engagerade sig starkt i frågan om Front nationals agerande 
gentemot biblioteken. Valet av de franska tidningarna berodde även på att de är 
tillgängliga via Internet och databaser. 
 
Två andra viktiga dokument i sammanhanget är Cécile Bodet-Dockès masteruppsats i 
statsvetenskap, Politique publique et structuration de l'espace politique: 
L'exemple de l'action culturelle du Front national à Orange (ung. "Offentlig politik och 
strukturering av det politiska rummet: Fallet med Front nationals kulturella 
handlingsplan i Orange"), och Roger Martins bok Main basse sur Orange: une ville à 
l'heure lepéniste (ung. "Lägga vantarna på Orange: en stad i den lepenska timmen"). 
Bodet-Dockès fokuserar i sin uppsats på Front nationals kulturella politik i Orange och 
då främst på bibliotekspolitiken, men syftet är också att illustrera partiets politiska 
verksamhet på ett övergripande plan. Hon undersöker vilka underliggande krafter som 
låg bakom kommunstyrelsens tillvägagångssätt i fråga om folkbiblioteket, samt vilka 
konsekvenser detta har haft för det politiska landskapet i Frankrike och då i huvudsak 
för Front national som parti. I Main basse sur Orange beskriver Martin Front nationals 
styre i staden på ett politiskt, kulturellt och socialt plan. Ett utförligt kapitel ägnas åt 
biblioteket. 
 
Inspection générale des bibliothèques, IGB (ung. "Allmänna biblioteksinspektionen"), 
genomförde inspektioner på folkbiblioteken både i Orange och i Marignane 1996 
respektive 1997. IGB upprättades 1822 och är idag en råds- och kontrolltjänst 
underordnad kulturministern samt universitets- och forskarutbildningen. Nämnden står 
till kulturministerns förfogande för de bibliotek som tillhör hans eller hennes 
ansvarsområde, vilket kan innebära både folk- och universitetsbibliotek.34 Rapporten 
från inspektionen på biblioteket i Orange har använts till uppsatsen. Beträffande 
Marignane har IGB:s årsrapport från 1997 tjänat som informationskälla, då jag inte 
kunnat få tag på den rapport som enbart redogör för inspektionen på stadens 
folkbibliotek. 
 
Stycket om kritikernas reaktioner kring det inträffade är grundat på sammanlagt 16 
artiklar, samtliga publicerade under perioden 1996-1999, med undantag för en som är 
från 2004. Sju av dessa kommer från de tidigare nämnda svenska bibliotekstidningarna 
och sex från fransk bibliotekspress. En av artiklarna är en intervju publicerad i 
Libération. Förutom tidigare nämnda skrifter har även en artikel tagits från 
L'Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt, (ung. 
"Föreningen för länsbibliotekens föreståndare") ADBDP:s, hemsida. Föreningen 
grundades 1987 och består av tre fjärdedelar av landets 96 länsbiblioteksföreståndare. 
Den ägnar sig bland annat åt deltagande i nationella debatter kring aktuella problem 
                                                           
33Bulletin des bibliothèques de France (2006). Historique. http://bbf.enssib.fr/contact.php [2007/05/22] 
34 Ministère de l'Education nationale (2006). Présentation - Ministère de l'Education nationale. 
http://www.education.gouv.fr/cid233/presentation.html  [2007/01/23] 
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samt utgivning av ett flertal publikationer.35 Två artiklar finns publicerade på IFLA:s 
hemsida. I uppsatsen ges IFLA en något dubbel funktion, då de tilldelas rollen både av 
kritiker och, i kapitel 4, av en slags måttstock med vilken det empiriska materialet sätts i 
samband. Trots att detta kan betraktas som problematiskt har jag ändå valt att använda 
IFLA i de båda rollerna då det är en av de tyngsta aktörerna i den internationella 
biblioteksvärlden. Enbart en av artiklarna är författad av IFLA i egenskap av förening, 
den andra är skriven av Claudine Belayche som är ordförande för franska ABF och även 
medlem i IFLA/FAIFE:s kommitté.36 ABF är en yrkesförening för bibliotekarier och 
fungerar bland annat som språkrör för dessa samt mötesplats för dess medlemmar. 
Föreningen anordnar bland annat seminarier och studiedagar kring olika 
biblioteksrelaterade frågor.37 Den består av 21 regionala grupper som alla har varsin 
administrationsnämnd.38  
 
För att kunna ge en bild av Front nationals syn på sin bibliotekspolicy har jag sökt mig 
till deras valprogram samt artiklar i tidningarna Présent (ung. "Aktuellt") och National 
hebdo ("Nationell veckotidning") som båda vid den aktuella tidpunkten stod partiet 
nära. Enligt Présents 15-årsnummer 1997 var det den första dagstidningen som tog 
ställning för Front nationals ståndpunkter. Partiet var enligt nyhetsbladet den nationella 
rörelsens spjutspets och Présent ville vara dess dagstidning.39 National hebdo, som ges 
ut veckovis, grundades 1984 som Front nationals officiella organ.40 Tidningen 
sympatiserar fortfarande med partiet och på dess hemsida finns en länk till tidningen.41 
Från de båda tidningarna har jag sammanlagt använt 16 artiklar publicerade 1996-1997. 
Efter 1997 lyser dock uppgifter om biblioteken med sin frånvaro. Det finns även andra 
högerextrema tidningar som sympatiserar med partiet. Jag har dock valt ovannämnda 
eftersom det var till dessa tidningar som jag stötte på flest referenser under arbetets 
inledande fas. Det är även en fråga om tid. Äldre nummer av dessa tidningar 
tillgängliggörs inte i databaser och arkiveras inte heller i någon större utsträckning på de 
franska biblioteken. Jag vände mig därför till Bibliothèque nationale de France (BnF), 
Frankrikes motsvarighet till Kungliga biblioteket, där tidningarna finns tillgängliga på 
bibliotekets forskaravdelning. Efter ansökan blev jag beviljad tre dagars tillträde till 
avdelningen. För att inte förlora tid, valde jag de tidningar i vilka jag förmodade finna 
mest information. Jag har sökt väga upp för detta korta tidsspann genom att använda 
mig av andra informationskällor av senare datum.         
 
Front nationals borgmästare i Orange, Jacques Bompard, gav 1996 ut boken Un maire 
au Créneau: Orange, une ville gérée autrement (ung. "En borgmästare i skottgluggen: 
Orange, en stad förvaltad på ett annorlunda sätt"). Boken handlar om hur Bompard valt 

                                                           
35 ADBDP (1999). Qu'est-ce que l'ADBDP. http://www.adbdp.asso.fr/association/missions.htm 
[2007/05/22]  
36 Belayche, Claudine (1999). Les acquisitions en bibliothèque publique: à propos de problèmes vécus 
dans quatre villes françaises ces dernières années. IFLA/FAIFE-paper 
http://www.ifla.org/faife/papers/others/belayc_f.htm [2006/10/05] 
37 Association des bibliothécaires françaises (2007). Objectifs et activités.  
http://www.abf.asso.fr/article.php3?id_article=8 [2007/10/12] 
38 Association des bibliothécaires françaises (2007). Les 21 groupes régionaux. 
http://www.abf.asso.fr/article.php3?id_article=40 [2007/10/12] 
39 Daoudal, Yves (1997) Présent et le Front national Présent, 1997/01/16, s. 7 
40 Le portail de la vie politique française (2007). Front national (FN). http://francepolitique.free.fr/fn.htm 
[2007/05/22] 
41 Se http://www.frontnational.com/liensinfo.php 
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att styra staden och varför han gjort dessa val, samt de mot- och framgångar som 
kommunstyrelsen hade ställts inför sedan makttillträdet föregående år. Les chemins de 
la victoire ("Segerns vägar") från 2002 består av intervjuer med Bompard utförda av 
Philippe Randa. I boken ger Bompard sin syn på bland annat biblioteksfrågan. 
Rapporten Bibliothèques ou Conformothèques? Le règne du prêt-à-penser dans les 
bibliothèques municipales (ung. "Bibliotek eller konformotek? Det färdigtänktas 
herravälde på folkbiblioteken") skriven av politikern Jean-Yves Le Gallou, som tidigare 
satt i Front nationals ledning, har också använts. Rapporten bygger på en 
enkätundersökning utförd på ett hundratal av Frankrikes folkbibliotek under 1996. 
Undersökningen genomfördes av politiskt aktiva inom partiet under ledning av 
Françoise Monestier. Även två intervjuer har citerats – en med frontens bibliotekschef 
Eric Stetten i Bodet-Dockès masteruppsats samt ett kortare uttalande av Le Gallou i 
Livres hebdo. 
 
Således bygger stycket om anhängarnas åsikter på fler källor än det där kritikernas 
ståndpunkter skildras. Detta kan dock motiveras med det faktum att kritikerna har fått ta 
stor plats i det avsnitt där tillämpandet av folkbibliotekspolitiken beskrivs. Front 
national och partianhängarnas argument för att motivera denna politik har inte tidigare 
behandlats i någon större utsträckning i svenska sammanhang och jag anser därför att 
det är viktigt att dessa argument presenteras och undersöks.                                
 

1.7 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Förutom tidigare forskning i ämnet presenteras här dokument skrivna med ett mer 
vetenskapligt förhållningssätt. Undantaget i detta fall är Bim Clinells bok. Clinell är 
visserligen journalist och brister därmed i vetenskaplighet. Jag har ändå valt att ta med 
denna bok, då den är mycket informativ. Eftersom hon har följt Front nationals 
utveckling under lång tid menar jag att det ändå finns substans och kunskap bakom det 
hon skriver trots den icke-vetenskapliga ansatsen. Det som presenteras i detta avsnitt har 
i första hand tjänat till att bygga uppsatsens ramverk - såsom teori och kontext - och 
ingår i princip inte i det empiriska materialet.           
 

1.7.1 Tidigare forskning  
Till dags dato har jag bara funnit två svenska dokument som tar upp Front national i 
förhållande till biblioteken. I båda fallen är det fråga om magisteruppsatser i biblioteks- 
och informationsvetenskap. Den första, Femtio år efter utarbetandet av Unescos 
folkbiblioteksmanifest. En jämförelse mellan Unescos folkbiblioteksmanifest och 
bibliotekspolitiken i Nazityskland och dagens Front national av Cecilia Natvig, är från 
1998.  Biblioteket är mördarens svärd, biblioteket är offret! En redogörelse för den 
betydelse offentliga bibliotek har som etnisk symbol. Med exempel från jugoslaviska 
inbördeskriget, Nazityskland och franska Front national av Magnus Bladlund kom år 
2000. Som titlarna antyder - tas detta franska fenomen upp i förhållande till andra 
liknande företeelser. Jag har läst dessa uppsatser för att sätta mig in ämnet, söka 
litteraturförslag och skapa mig en bild av vilka angreppssätt som tidigare använts. Som 
källor till min egen undersökning har jag dock valt att inte använda mig av dem utan 
istället gå till ursprungskällorna. Då Bladlunds uppsats inte presenterar mycket nytt 
material angående Front nationals förhållande till biblioteken, anser jag att en mer 
aktuell och ingående studie är av relevans. 
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1.7.2 Front national  
På franska och engelska finns en uppsjö av böcker kring fenomenet Front national. Bim 
Clinell är förmodligen den i Sverige som mest intensiv ägnat sig åt Front national. Hon 
har granskat deras verksamhet under ett femtontal år och kom 2003 ut med boken De 
hunsades revansch: En resa i fascismens Frankrike. Jag har till viss del använt mig av 
denna för att skildra bildandet av Front national och dess utveckling. Till förklaringen 
av partiets framgångar har den likaledes varit till hjälp.  
 
För att närmare beskriva Front nationals specifika form av populism har jag bland annat 
använt Alain Bihrs42 bok Le spectre de l'extrême droite: Les Français dans le miroir du 
Front national (ung. ”Extremhögerns vålnad: Fransmännen i Front nationals spegel”) 
från 1998. Boken söker förklara partiets utveckling mot en historisk-sociologisk 
bakgrund. I denna kontext försöker Bihr förstå partiets etablering på den politiska 
scenen, partiets diskurs, program samt vilken påverkan dessa har såväl på det politiska 
fältet som på det civila samhället.  
 
Peter Davies bok från 1999 The National front in France: Ideology, discourse and 
power fokuserar på fyra centrala frågor - de allmänna konturerna av Front nationals 
nationalism och dess influenser, nationen och dess betydelse i partiets diskurs, hoten 
mot nationen så som de uppfattas av partiet samt hur det i realiteten ser ut i de 
kommuner där Front national sitter i kommunfullmäktige. Davies utforskar partiets 
värdesystem och förklarar hur dess ideologi har formulerats och artikulerats. Denna bok 
har använts till flera stycken i uppsatsen, men främst i avsnittet om partiets ideologi och 
diskurs. En annan referens till detta avsnitt är Rydgrens avhandling Political Protest 
and Ethno-Nationalist Mobilization: The case of the French Front national som även 
den återkommer i flera avsnitt. Syftet med avhandlingen är att presentera en 
teoribaserad förklaring av Front nationals uppkomst och det ihållande väljarstödet för 
partiet. Han sätter studien i ett sammanhang av tillgång och efterfrågan där sociala 
strukturer och väljare representerar efterfrågan och politiska partier och partisystem 
tillgången.  
 

1.7.3 Demokrati och yttrande- och informationsfrihet 
Under olika rubriker inom det teoretiska ramverket har jag använt mig av 
Demokratiutredningens betänkande En uthållig demokrati: Politik för folkstyre på 
2000-talet från 2000. Denna kom till i en tid av, för svenska förhållanden, lågt 
valdeltagande då man menade att det fanns tendenser till minskad tilltro på det politiska 
systemet och att klyftan mellan väljare och valda ökade. Då högt valdeltagande är en 
förutsättning för ett väl fungerande demokratiskt system ansågs det angeläget att belysa 
orsakerna till denna oroväckande utveckling och ta fram åtgärdsförslag för ett ökat 
demokratiskt engagemang.43  
 
I min definition av demokratibegreppet ansluter jag mig till huvuddragen i en 
demokratiteori som formulerats av Robert Dahl i boken On democracy. Denna 
definition har jag valt på grund av att den är konkret, lättförståelig och enkelt kan 
användas som utgångspunkt vid studie av demokratiska länder med olika typer av 
regeringssammansättningar. För att Dahls förklaring av demokrati inte ska stå som 
ensam herre på täppan har även Axel Hadenius Demokrati: En jämförande analys tagits 
                                                           
42 Alain Bihr är doktor i sociologi och professor i filosofi.  
43 Demokratiutredningen  s. 285-286 
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till hjälp.  
 
Förklaringen av yttrande- och informationsfrihet har till största delen hämtats från Ulf 
Petäjäs avhandling Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med 
utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen. En annan 
källa är IT och det fria ordet - myten om Storebror av Anders R Olsson där övergången 
till det så kallade IT-samhället behandlas med utgångspunkt i informationsfriheten. Till 
sist har jag även använt Yttrandefrihet och tryckfrihet: handbok för journalister av 
samme författare, samt Nationalencyklopedins Internettjänst.     
 

1.7.4 Teori 
Den deliberativa demokratiteorin har jag hämtat från Habermas politiska teori av Erik 
Oddvar Eriksen och Jarle Weigård samt Deliberativ demokrati av Rune Premfors och 
Klas Roth. I Habermas politiska teori har tyngdpunkten lagts på två huvudområden av 
Habermas författarskap, nämligen teorin om kommunikativt handlande med tillhörande 
moralfilosofiska frågor och en modell för den moderna samhällsformationen, samt hans 
arbete kring en diskursteori om rätt och politik. Idén bakom boken Deliberativ 
demokrati är att introducera den deliberativa demokratins teori och praktik genom 
exempel på aktuell svensk forskning. Viss information till denna modell har även 
hämtats från Nationalencyklopedins Internettjänst samt Demokratiutredningens 
betänkande.  
 
Det sistnämnda gäller även för den populistiska demokratiteorin som till stor del bygger 
på Rydgrens tidigare nämnda avhandling. Till denna demokratimodell har jag, förutom 
Rydgrens skrift, tagit stöd av Paul A Taggarts The New Populism and the New Politics: 
New Protest Parties in Sweden in a Comparative Perspective. Boken fokuserar på 
utvecklingen av protestpartier i dagens Västeuropa. Framför allt inriktar den sig på att 
förklara hur och varför dessa bildas och utvecklas. Slutligen har jag hämtat viss fakta 
från introduktionen till Francisco Panizzas Populism and the Mirror of Democracy. 
Denna består av tio essäer där populismen i olika länder behandlas ur skilda perspektiv.      
 

1.7.5 Bibliotek 
För att vidare sätta in studien i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
sammanhang tar jag även stöd av skrifter rörande bibliotekets demokratiska uppdrag. 
Detta avsnitt bygger i huvudsak på fem dokument, däribland Unescos 
folkbiblioteksmanifest och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet då 
dessa är internationellt vedertagna handlingar. Syftet med IFLA:s skrift var att ge 
bibliotekarier ett hjälpmedel att motsätta sig inskränkningar mot yttrandefriheten och 
tillgången på information, samt att påverka beslutsfattare att förespråka dessa fri- och 
rättigheter. Med förklaringen hoppades man kunna uppmuntra bibliotekarier att 
opponera sig mot censur även i samhället som stort. FAIFE-utskottet invigdes på en 
IFLA-konferens i Köpenhamn 1997. Utskottet går numera under namnet IFLA/FAIFE 
och etablerades till följd av ett initiativ som tagits två år tidigare i och med grundandet 
av The Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression 
(CAIFE) som hade i uppdrag att värna om dessa frågor. Vid tiden för organisationens 
bildande var Jan Ristarp direktör för IFLA/FAIFE och arbetade, tillsammans med 
Carsten Fredriksen, på organisationens kontor i Köpenhamn.44 
                                                           
44 Byrne, Alex (1999). Report to IFLA Council on IFLA/FAIFE. IFLA/FAIFE 
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Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och är 
en organisation inom FN som arbetar för ökat samarbete mellan länderna inom 
områdena utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.45 Unescos 
folkbiblioteksmanifest, som antogs 1994, uttrycker tron på folkbiblioteket som en 
levande kraft för utbildning, kultur och information såväl som en viktig byggsten i 
skapandet av fred och andlig välfärd.46        
 
I syfte att föra in ett inhemskt perspektiv i studien har jag tagit med två svenska böcker 
om bibliotek och läsande. Den första av dessa är utgiven i samarbete med SAB:s 
demokratigrupp. Denna grupp bildades 1998 med uppgift att fokusera på betydelsen av 
bibliotek i demokratiska stater.47 Boken som publicerades heter Bibliotek - mötesplats i 
tid och rum: En bok om demokrati och består av texter skrivna av bibliotekarier, 
forskare samt debattörer inom offentliga frågor. Dessa har fått i uppdrag att reflektera 
kring tio olika aspekter av bibliotekets roll i en demokrati. De essäer jag har valt är 
skrivna av Göran Greider, Sven Nilsson, Ana Martinez och Jan Ristarp. Läsarna och 
demokratin - ett brev till det läsande Sverige av Anders Johnson gavs ut 1998 i 
Demokratiutredningens skriftserie och ägnas åt läsandets betydelse för den svenska 
demokratins uppkomst och vidmakthållande.  
 
Även boken Democracy and the Public Library: Essays on Fundamental Issues har 
använts till nämnda stycke. Visserligen diskuteras biblioteksfrågor här i ett amerikanskt 
perspektiv, men jag anser att de har en så pass allmängiltig karaktär att de även kan 
tillämpas i internationella sammanhang. Syftet är att visa på relevansen av debatt kring 
väsentliga biblioteksfrågor, såsom folkbibliotekets demokratiska uppdrag. Just denna 
fråga tas upp i bokens andra essä, “Democratic Ideals and the American Public Library“ 
och det är denna som använts till uppsatsen. I inledningen till detta avsnitt ger jag en 
kort historik över förhållandet mellan folkbibliotek och demokrati. Förutom 
ovannämnda essä, bygger denna historik på Lena Frändbergs magisteruppsats 
Folkbibliotek och demokrati: Ett försök att beskriva och diskutera folkbibliotekets 
demokratiska funktion samt Magnus Torstenssons artikel Libraries and society - the 
macrostructural aspect of library and information studies.  
 
Anne-Marie Bertrands Les Bibliothèques municipales: Enjeux culturels, sociaux, 
politiques (ung. "Folkbiblioteken: Kulturella, sociala, politiska frågor") beskriver det 
franska folkbibliotekets historia och utveckling, samt söker definiera dess syfte och de 
kulturella, sociala och politiska utmaningar som det idag står inför. Denna, samt två 
artiklar från fransk bibliotekspress, har kommit till användning i beskrivningen av den 
franska folkbibliotekspolitiken. Stycket om den franska bibliotekariekåren bygger på 
information sammanställd av Yves Desrichard som är lärare på Médiadix. Médiadix 
erbjuder utbildning inom bibliotekssektorn och är knutet till universitetet Paris 10.48 

                                                                                                                                                                          
http://www.ifla.org/faife/faife/counre99.htm [2006/09/12]  
45Svenska Unescorådet (2007). Om Unesco. http://www.unesco-sweden.org/om_unesco/om_unesco.asp 
[2007/05/23] 
46 Unesco (2006). UNESCO/IFLA Library Manifestos: UNESCO-CI. 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=4634&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [2007/05/23] 
47 Belfrage, Joneta (2000). Advocacy for democracy - the role of the library associations. IFLA-Papers 
http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/101-122e.htm [2007/03/24] 
48 Centre de Formation aux Carrières des Bibliothèques (2007). Missions de Médiadix. http://netx.u-



 16

Informationen som använts finns tillgänglig på skolans hemsida.   
 

1.7.6 Fransk kommunförvaltning 
Webbsidan Élection politique.com är, förutom Clinells bok, en av de huvudsakliga 
källorna till avsnittet om fransk kommunförvaltning. Webbplatsen skapades 2002 och 
förvaltas av föreningen Élection Politique Citoyen, EPOC (“Val Politik Medborgare“), 
med syfte att tillgängliggöra information om bland annat fransk och internationell 
politik, politiker, val och valresultat.49 Här har jag även använt Krister Wahlbäcks 
stycke om Frankrike i boken Utländska politiska system som presenterar en översiktlig 
sammanställning av politiska system i tio olika länder. Förklaringar till personnamn och 
liknande kommer från Dictionnaire universel des noms propres (ung. “Universallexikon 
över egennamn”) samt Nationalencyklopedins Internettjänst. För vissa detaljer av 
politisk karaktär har webbplatsen Le portail de la vie politique française, skapad av 
journalisten Laurent de Boissieu, använts. Dock i mycket liten utsträckning.      
 

1.8 Disposition 
Kapitel två utgörs av en närmare redogörelse av den ideologianalys som utgör 
uppsatsens tolkningsverktyg. Därpå, i kapitel tre, presenteras uppsatsens teoretiska 
ramverk som inleds med en kort och grundläggande definition av begreppet demokrati 
varpå yttrandefrihetens plats i demokratin lyfts fram. Efter detta följer en redogörelse 
för den deliberativa och den populistiska demokratin. I samband med dessa presenteras 
även sammanfattningar i punktform för respektive demokratiform där karaktäristiska 
drag lyfts fram.  
 
I kapitel fyra kopplas folkbiblioteket som institution till demokrati i allmänhet samt 
yttrande- och informationsfrihet i synnerhet. Det inleds med en kort historisk 
tillbakablick på folkbibliotekets uppkomst och därmed dess relation till demokrati. 
Eftersom yttrande- och informationsfrihet är något som traditionellt har ansetts centralt 
inom biblioteksvärlden, och detsamma gäller inom den deliberativa demokratiteorin, 
läggs stor vikt vid dessa begrepp för att därigenom kunna knyta an till den deliberativa 
demokratin. 
 
Informationen i kapitel fem har Frankrike som gemensam nämnare. För att läsaren i 
högre grad ska kunna ta till sig den information som sedan följer presenterar jag i 
korthet olika aspekter knutna till ämnet. Stycket inleds med en sammanfattande 
förklaring av kommunförvaltningen i Frankrike, vilken följs av ett något längre stycke 
om Front national. Här presenteras en kort historik över partiet, samt en beskrivning av 
dess diskurs och ideologi. Tanken är inte att ge en uttömmande beskrivning, utan 
snarare att översiktligt skildra huvuddragen i partiets ideologi. Tonvikten ligger här på 
kulturpolitiken. För att sätta in studien i ett större sammanhang och ge läsaren en ökad 
förståelse för fenomenet gör jag sedan en hastig redogörelse av frontens väljare. Genom 
att presentera Front national vill jag ytterligare visa hur partiet kan knytas till den 
populistiska modellen för demokrati. Med avsnittet om kulturpolitik vill jag placera 
bibliotekspolitiken i en mer övergripande kontext. Därpå beskrivs kortfattat hur det 
politiska beslutsfattandet kring biblioteken går till och hur den franska 

                                                                                                                                                                          
paris10.fr/mediadix/missions.htm [2007/05/28] 
49 Élection-Politique.com (2007). Qui suis-je.  http://www.election-politique.com/ki.php [2007/05/23] 
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bibliotekariekåren är uppbyggd.  
 
Resultatkapitelet, där det empiriska materialet presenteras, inleds med att utvecklingen 
av situationen på de drabbade biblioteken skildras. Uppsatsen mynnar sedan ut i en 
redogörelse av de åsikter och reaktioner som folkbibliotekspolitiken i fråga har väckt 
och de svar som dess anhängare använt i motoffensiv. Därefter följer analysen där 
materialet tolkas med hjälp av vald metod och teoretiskt ramverk, men sätts även i 
sammanhang med folkbibliotekets historia och demokratiska roll samt Front nationals 
övergripande ideologi och kulturpolitik. I diskussionen för jag ett mer övergripande 
resonemang och gör vissa jämförelser mellan kritikernas och anhängarnas idéer och 
argument. Slutligen görs en sammanfattning av uppsatsen och några förslag till fortsatt 
forskning läggs fram.  
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2. Ideologianalys 
En idé kan betraktas som en tankekonstruktion, vilken utmärker sig av en viss 
kontinuitet. Innebörden av en sådan tankekonstruktion - såsom jag använder den i denna 
uppsats - kan bestå av en värdering av företeelser (värderingar), av en föreställning om 
verkligheten (försanthållanden eller verklighetspåståenden) och en föreställning om hur 
man bör handla (normer). Föreställningar om verkligheten kan innebära såväl 
naturgivna fenomen som sociala sådana. Idébegreppet är dock svårdefinierat. Det är 
vanskligt att avgränsa och särskilja från begreppet ideologi. I ett flertal 
ideologidefinitioner betraktas idéer som uttömmande beståndsdelar av en ideologi.  
 
Enligt Herbert Tingsten består en ideologi just av dessa tre dimensioner. Värderingarna 
innefattar grundläggande värdepremisser som till exempel en viss syn på rättvisa eller 
på människans natur. Försanthållanden, i sin tur, är i detta fall liktydigt med en 
ideologis faktiska och inbördes rationellt och logiskt sammanhängande påståenden om 
olika företeelser och förhållanden i samhället. Normer innebär konkreta 
rekommendationer, exempelvis handlingsförslag.50    
 
Sven-Erik Liedman skriver i sin uppsats Om ideologier att ordet ideologi är vagt och 
svårtolkat, men stundtals är det just denna vaghet som rymmer viktig information om 
den verklighet ur vilken ordet ska tolkas.51 Ideologi kan beteckna illusion och 
förljugenhet eller inneha den mer neutrala innebörden av en åskådning. Grunden till 
ordets svårhanterlighet ligger i den samhälleliga verklighetens motsägelsefulla natur. 
Denna dubbla betydelse återkommer konsekvent i själva användningen av ordet 
ideologi. Den mer neutrala beteckningen betyder alltså ett system av åsikter, tankar, 
föreställningar, värderingar, attityder och så vidare. Det är i denna mening vi bland 
annat kan tala om ett partis ideologi. Då en sådan formuleras i ett partiprogram, får den 
på ett ungefär innebörden av en sammanhängande, välordnad mängd påståenden, 
värderingar, förslag etcetera. Utöver detta krävs också att programmet motiveras av 
vissa allmänna påståenden om människorna, samhället och utvecklingen, samt generella 
värderingar och normer.52 Med andra ord uttrycks detta genom att partiet först klargör 
vad det tycker om och inte tycker om (värderingar), hur det anser att den politiska 
verkligheten ser ut (försanthållanden) och därefter gör upp riktlinjer för sitt handlande 
(normer).53 Det är av avgörande betydelse att det finns ett samband mellan dessa tre 
element. Enligt denna definition är det först när dessa kriterier uppfyllts som ett parti 
kan sägas ha en ideologi.54 Det typiska för en ideologi är just det intima sambandet 
mellan värderingar, försanthållanden och normer. Ideologin "fungerar" då detta 
samband ter sig så naturligt och omedelbart som möjligt.55 
 
Utöver detta samband är ideologi något som vetter mot handling. I den bemärkelsen kan 
ideologier betraktas som beteendemönster eller social praktik och därmed kan man 
undersöka ideologi enbart genom att studera handling.56 En serie av handlingar och 
                                                           
50  Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005c). s. 149-151 
51  Liedman, Sven-Eric (1989). Om ideologier. Ingår i Liedman, Sven-Eric & Nilsson, Ingemar, red. Om 
ideologi och ideologianalys: Uppsatser och texter utgivna Sven-Erik Liedman och Ingemar Nilsson 2. 
uppl. Göteborg: Institutionen för ide- och lärdomshistoria s. 7 
52  ibid. s. 9-11 
53  ibid. s. 24 
54  ibid. s. 11 
55  ibid. s. 25 
56  Bergström & Boréus (2005c). s. 152 
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åtgärder bildar ett mönster vars betydelse kan tolkas. Om ett parti har en uttalad ideologi 
blir följdfrågan om denna ideologi verkligen tillämpas i praktiken. Ideologi i dess 
neutrala bemärkelse, som i "politisk ideologi", sträcker sig alltid utöver sig själv och 
leder till att konsekvenserna av handlingar och åtgärder kan ifrågasättas.57 
 
Övertygelseförmågan hos en ideologi är beroende av dess kapacitet att övertyga om 
värderingarnas halt, om försanthållandenas sanning och om det logiska sambandet 
mellan värderingar, försanthållanden och normer. Det väsentligaste i sammanhanget är 
att ideologin alltid är norminriktad och detta på grund av att den alltid är 
handlingsinriktad. Dess funktion är att övertyga om att vissa åtgärder är riktiga, givet 
vissa förutsättningar och värderingar. Ideologin har även en legitimerande funktion för 
att rättfärdiga redan begångna handlingar.58     
 
Enligt Liedman består en ideologi av två skikt: en synlig yta och, vad kanske 
väsentligast är, det som döljer sig under denna yta. Ytan kallar han för det manifesta i 
ideologin och djupet, det vill säga det som döljer sig under denna yta, för det latenta. 
Den manifesta delen tar sig tydligast i uttryck i skrivna dokument som utger sig för att 
formulera en ideologi.59 Karaktäristiskt för en text som exempelvis ett partiprogram är 
att det ideologiska sambandet (delvis) är tydligt uttryckt. Den ideologiska laddningen 
kan skönjas redan på ytan, vilket innebär att den till en viss del är manifest. Det latenta i 
ideologin är det som inte klart uttrycks i texten, men som ådagaläggs i analysen. Med 
andra ord är det i analysen som det latenta görs manifest. Här är det viktigt att påpeka 
att ingen analys är höjd över sin historiska kontext. Den kan själv göras till föremål för 
en analys som påvisar dess bundenhet till tid och rum, det vill säga dess egna latenta 
ideologi.60 
 
Den ideologiskt laddade textens kraft och effektivitet ligger i att tala för och emot, i att 
hävda och att utesluta. Detta behöver inte betyda att texten öppet tar strid för något, den 
kan hävda sin styrka minst lika effektivt genom att hålla en lågmält konstaterande profil. 
Det krävs dock att den kan läsas på ett sådant sätt att den övertygande utesluter, 
tillbakavisar och fördömer motståndare och opponenter. Dessa motståndares 
värderingar, försanthållanden och normer avvisas och den egna ideologin lyfts fram. 
Det är genom denna motsättning som den ideologiskt laddade texten lever.61  
 
Sammanfattningsvis utgår jag alltså från en ideologimodell som karaktäriseras av tre 
olika dimensioner - värderingar, försanthållanden eller verklighetspåståenden och 
normer - samt sambandet dem emellan. Värderingar handlar om grundläggande 
värdepremisser, försanthållanden om föreställningar om verkligheten och normer om 
konkreta rekommendationer som exempelvis ett partis riktlinjer för sitt handlande. För 
att i analysen dela in det empiriska materialet enligt denna modell har jag tagit fasta på 
olika aspekter. I fråga om värderingar har jag undersökt hur aktörerna - med 
utgångspunkt i grundläggande värdepremisser - betraktar olika företeelser, det vill säga 
vad de tycker om och inte tycker om och även i viss mån vad de anser vara rätt och fel. 
Beträffande försanthållanden är det aktörernas påståenden om hur den samhälleliga och 
politiska verkligheten ter sig som är föremål för analys. Vid tolkningen av normer har 
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jag främst fäst avseende vid de konkreta handlingsförslag som det båda grupperna har 
lagt fram, men även vid deras åsikter om hur den samhälleliga och politiska 
verkligheten borde se ut. I vissa fall har jag även tolkat redan begångna handlingar som 
en hänvisning om hur en fortsatt handlingslinje skulle te sig. Förutom att det finns ett 
intimt samband mellan dessa tre element är en ideologi också handlingsinriktad. 
Funktionen hos en ideologi är alltså att övertyga om att vissa åtgärder är riktiga givet 
vissa förutsättningar och värderingar. Legitimeringen av ett visst förfaringssätt är en 
central funktion hos ideologin.       
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3. Teori 
Hur demokrati definieras inom olika demokratiska inriktningar handlar till stor del om 
vilken vikt dessa fäster vi olika värden. Jag har valt att använda mig av två 
demokratiteorier, en populistisk respektive en deliberativ. Inom populismen finns både 
en höger- och en vänsterpopulistisk inriktning, men i detta fall handlar det dock i 
huvudsak om ett försök att beskriva den kärna som förenar olika varianter av populism. 
 
Efter beskrivningarna av den populistiska och den deliberativa demokratin följer en 
sammanfattning i punktform för respektive demokratilära där karaktäristiska drag lyfts 
fram. Observera att det inte handlar om idealtyper som är en form av metodverktyg, 
utan snarare om ett teoretiskt raster mot vilket jag - i kombination med 
ideologimodellen - analyserar mitt material. Detta görs först och främst för att skapa en 
översikt samt underlätta tolkningen av materialet. Dessa punkter bör alltså ses som en 
syntes av de mer utförligare redogörelserna för respektive demokratilära och bör läsas i 
kombination med dessa. De punkter som tas upp här är alltså övergripande teman som 
rymmer flera aspekter.  
 
Vid utformandet av sammanfattningarna valde jag först ut ett antal frågor som jag ansåg 
vara signifikanta för respektive demokratilära. Under arbetets gång insåg jag att somliga 
punkter behandlade liknande ämnen och därför kunde slås ihop för att ingå under en 
mer övergripande rubrik. Flera ämnen överlappar fortfarande varandra, vilket dock kan 
betraktas som naturligt då ideologier utgör en sammanhängande helhet.     
 
Innan jag går in på dessa mer specifika former av demokrati anser jag det nödvändigt att 
ge en allmän definition av begreppet demokrati samt av yttrande- och 
informationsfrihet.  
 

3.1 Demokrati 
Demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att medborgarna i en demokratisk stat har 
rätt att styra över sig själva. Detta är folksuveränitetens princip. Myndigheter ges 
legitimitet genom folkets vilja. Demokratin föreskriver dock vissa regler för hur denna 
vilja ska komma till uttryck. De två grundsatser som gäller i detta sammanhang är den 
politiska jämlikhetens princip och frihetens princip. Enligt den politiska jämlikhetens 
idé ska i stort sett alla människor i ett land inbegripas i begreppet “folket”, det vill säga 
att de har rätt att delta i landets styrelse. Alla röster måste även vara lika mycket värda. 
Frihetens princip innebär att alla slags politiska opinioner och viljeyttringar ska vara 
tillåtna i den politiska processen. Det handlar alltså om att garantera alla medborgares 
lika rösträtt och att ge alla samma rättigheter att utnyttja demokratins politiska friheter.62      
 
Alla medborgare måste även ha samma, effektiva möjligheter att säga sin mening om ett 
beslut innan detta fattas, samt att - inom rimliga tidsgränser - informera sig om 
alternativa förhållningssätt och dess troliga konsekvenser.63 Den politiska 
jämlikhetsprincipen bygger på tanken om alla medlemmars lika kunskap för att deltaga i 
beslutsfattandet förutsatt att de har adekvata möjligheter att sätta sig in i olika 
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angelägenheter.64 
 
Dahl menar att för att till exempel tillmötesgå kravet på effektivt deltagande måste 
medborgarna först och främst ha rätt att deltaga, men även att uttrycka sina åsikter i 
politiska spörsmål, att höra vad andra medborgare har att säga samt att diskutera politik 
sinsemellan. Demokrati är inte möjlig utan yttrandefrihet. Denna och andra rättigheter 
kan dock inte bara utlovas i olika konstitutionella dokument utan måste i grunden 
verkställas och vara fullständigt tillgängliga för alla medborgare. Är detta inte fallet 
handlar det inte längre om en demokrati. Institutioner som sörjer för och försvarar 
grundläggande demokratiska rättigheter och möjligheter är nödvändiga för demokratins 
existens.65  
 
Medborgarna ska ges möjlighet att söka alternativa och oberoende informationskällor i 
andra medborgare, experter, dagstidningar, tidskrifter, böcker och så vidare. Dessutom 
existerar alternativa informationskällor som varken kontrolleras av regeringen eller av 
någon enskild politisk grupp som gör anspråk på att påverka allmänna politiska 
värderingar och uppfattningar. Dessa informationskällor måste skyddas effektivt i 
lagstiftningen.66  
 

3.1.2 Yttrande- och informationsfrihet 
Enligt 1950 års europeiska konvention om mänskliga rättigheter är informationsfriheten 
en del av yttrandefriheten.67 Där heter det att envar ska ha rätt till åsiktsfrihet “samt 
frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig 
myndighet och oberoende av territoriella gränser”. Liknande tankegångar kring 
informationsfriheten kan skönjas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna där man borgar för rätten till “frihet för envar att utan ingripanden hysa 
åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje 
slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. 
 
I de internationella deklarationer som nyss citerats är yttrandefriheten ett överordnat 
begrepp och informationsfriheten ingår som en del i denna. Det kan dock konstateras att 
rätten att fritt söka kunskap är uttryckligen skyddad i internationella konventioner.68 
 
Ulf Petäjä vill i sin doktorsavhandling slå fast att “yttrandefrihet är ett av de viktigaste 
elementen i en demokrati, kanske den allra mest betydelsefulla beståndsdelen”.69 Han 
ger flera anledningar till detta påstående.  
 
Den fria kommunikationen tycks vara av centralt värde för demokratin. Fri offentlig 
kommunikation och offentlig dialog är bärande bjälkar i en demokrati. Yttrandefriheten 
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kan, på en övergripande nivå, fungera som beskyddare och garanti för kommunikation i 
en demokrati. För att medborgarna ska kunna göra självständiga och rationella 
ställningstaganden, förutsätts att de är tillräckligt kunniga för att komma fram till dylika 
ståndpunkter. Yttrandefriheten erbjuder medborgarna möjligheterna att ta del av 
information, fakta, argument, skäl, idéer och åsikter och utifrån dessa dra egna 
slutsatser.  
 
För att medborgarna ska ges valmöjligheter måste olika kandidater och partier ostraffat 
kunna framföra sina budskap. Om de hindras från detta försvinner ett av villkoren för 
effektivt deltagande. Både effektivt deltagande och upplyst förståelse förutsätter 
yttrandefrihet.70 Yttrandefrihetens värde ligger till stor del i möjligheterna att ta del av 
relevant information. En öppen debatt där deltagarna saknar betydelsefull information 
har ett lägre värde än den välinformerade diskussionens.71 Därför är 
informationsfriheten en avgörande del av yttrandefriheten. 
 

3.2 Deliberativ demokrati 
"Deliberativ" kommer från ordet deliberation som i sin tur är sprunget ur latinets 
delibera'tio, av deli'bero som betyder överväga, rådslå eller överlägga. På svenska 
används även "samtalsdemokrati" och "diskussionsdemokrati" för att beteckna denna 
demokratisyn. Nackdelarna med dessa benämningar är att de inte täcker den fullständiga 
innebörden av begreppet deliberation. Många gånger har nämligen deliberativa 
processer en annan karaktär än samtal och/eller diskussion. De behöver inte 
nödvändigtvis präglas av ett samspel ansikte mot ansikte som termerna samtals- eller 
diskussionsdemokrati antyder.72  
 
Deliberativa demokratiteoretiker riktar kritik mot elitistiska demokratiteorier där fokus 
ligger på rösträtt och beslutsrätt och där demokratin tolkas som ett effektivt sätt att fatta 
majoritetsbeslut.73 En betydelsefull aspekt inom den deliberativa demokratin är att 
majoritetsprincipen inte kan stå ensam. Ett majoritetsbeslut måste alltid motiveras 
innehållsligt och ingående diskussioner är en förutsättning för folkomröstningar. 
Enighet måste träffas angående vari oenigheten ligger, vilka alternativ som finns samt 
hur omröstningen ska gå till. En utdragen kommunikation beslutsfattare emellan är 
vitalt för ett fungerande omröstningsförfarande. Röstningen styrs av den offentliga 
diskussionen och förpliktelsen att ta hänsyn till det gemensamma bästa. Grundtanken är 
i detta fall att offentlig debatt och kritik förstärker kunskapsbasen, höjer 
reflektionsnivån samt ökar beslutfattarnas ansvarstagande. Denna idé utgör det bästa 
sättet att tillämpa folksuveränitetens princip, då den - förutom konkurrensen mellan 
partierna och de periodiskt återkommande valen - är det som tvingar politikerna till 
hänsynstagande av samhälleliga intressen och värden.  
 
Medborgarna är självstyrande genom deltagande i rättsligt regelfästa 
lagstiftningsprocesser där utfall räknas som legitima bara om de vinner allas bifall i en 
fri diskussion.74 Det politiska maktutövandet ska legitimeras med skäl som kan erkännas 
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av alla. Föreställningen om en gemensam vilja har givits upp och man menar att enighet 
inte kan förutsättas utan måste uppnås med argument. 
 
Den deliberativa modellen skiljer mellan offentligheten, det vill säga ett maktfritt 
område för opinionsbildning och kommunikation, och det formella politiska systemet 
vilket innebär ett område där handlingsalternativ och beslutsfattande konkretiseras. På 
detta sätt erkänns inte bara den representativa demokratin, utan anses även vara ett 
villkor för nödvändig överblick och rationalitet i beslutsfattandet. Demokratisk 
legitimitet är beroende av i vilken utsträckning politisk makt kan motiveras i förhållande 
till medborgarnas intressen. De institutioner och fora i det civila samhället där 
medborgarna fritt kan diskutera politiska angelägenheter utgör grundvalarna i en 
demokrati.75 Jag ska i det följande gå in närmare på detta.  
 
Inom teorin anser man att den enighet som uppnås är giltig eller kvalificerad först när 
individerna blivit autonoma aktörer, det vill säga att de är i stånd att fritt framföra sin 
mening, och då kommunikationen dem emellan inte förvanskas av tvång eller strategiskt 
handlande. Vidare menar de att personlighetsutveckling är ett resultat av socialisation 
och bildning, samt att politisk opinions- och viljebildning är en kommunikativ process 
mellan individer. Detta bildar demokratimodellens kärna som består av tre element. 
Dessa tre element är (1) ett icke påtagligt folksuveränitetsbegrepp (2) ett legitimerande 
av demokratin med utgångspunkt i deliberativa processer kring det politiska 
beslutsfattandet och (3) en syn på samhället som decentraliserat och avhierarkiserat.  
 
Detta innebär att: (1) Det är de demokratiska procedurerna som skapar de 
kommunikativa förutsättningar som krävs för att viljebildningen ska kunna kallas 
legitim.76 De grundläggande villkoren för det demokratiska samspelet medborgare 
emellan måste alltså fastställas i öppna diskussioner mellan jämlikar, det vill säga 
genom deliberation.77 Därmed är folket basen för demokratisk legitimitet. Folket, inom 
denna demokratiriktning, anses bestå av flera folk. Folksuveräniteten kan bara komma 
till uttryck såvida de demokratiska procedurerna och den politiska kulturen tillåter de 
bättre argumenten att vara bindande och att resultaten av en offentlig opinions- och 
viljebildningsprocess följaktligen kan anses vara rationella.  
(2) Procedurer för politiskt beslutsfattande ges en central roll. Det är med hjälp av dessa 
procedurer som legitima intressen och mål kan uppnås. Rätten till fri, offentlig debatt 
samt förfaranden för argumentation, förhandlingar och val i det parlamentariska 
systemet bör institutionaliseras. Detta innebär att regler formuleras för representation, 
för skapande och sammansättning av politiska organ, samt för handläggning, remittering 
och beslutsfattande. På detta sätt ska man kunna garantera att överläggningar mellan 
olika parter äger rum på så vis att frågan belyses ordentligt och att besluten därmed kan 
göra anspråk på att vara rationella.  
(3) I det civila samhället är det inom det fria kommunikationsflödet som folkviljan kan 
skönjas. Det talas om ett samhälle där medborgarna kan uttrycka sig genom flera makt- 
och auktoritetscentra. Det finns ett flertal auktoritativa instanser för beslutsfattande och 
maktutövning. Dessa inbegriper inte bara olika kanaler för utövande av politiskt 
inflytande, utan också procedurer och arrangemang för information, deliberation och 
förhandling - både inom och utanför den officiella maktorganisationen. Möjligheterna 
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till deltagande och kontroll har således blivit fler. Dessa syftar bland annat till att 
förbättra tillgången på information och öka utbytet av argument innan beslut fattas.78 
 
Bortom denna kärna av gemensamma idéer går dock meningarna isär om vad 
deliberativ demokrati innebär. Ett flertal framstående förespråkare för demokratiteorin 
menar att vi lever i övergången från ett nationellt till ett postnationellt samhälle och att 
detta förändrar både formen för demokratisk legitimitet såväl som medborgarbegreppets 
innebörd och status. I det nationella samhället fanns en abstrakt känsla av solidaritet 
mellan en nationalstats medborgare. I det postnationella samhället däremot, separeras 
majoritetskulturen från den allmänna politiska kulturen inom nationalstaten. Den 
deliberativa demokratin erbjuder således andra förutsättningar för demokratisk 
legitimitet och solidaritet i pluralistiska och globaliserade samhällen, än vad demokrati 
som beslutsprocess kan prestera i etniskt, kulturellt och religiöst homogena nationer, där 
utgången i beslutsfattandet avgörs av majoritetskulturen.79 
 

3.2.1 Sammanfattning av den deliberativa demokratin     
• Deliberation. Demokratin legitimeras med utgångspunkt i deliberativa processer där 
deltagarna är jämlika. Ett majoritetsbeslut måste alltid motiveras innehållsligt och 
enighet ska uppnås med argument. Demokratin är i behov av offentliga arenor för 
opinionsbildning och deliberation.  
• Representativ demokrati. Representativ demokrati är en förutsättning för nödvändig 
överblick och rationalitet i beslutsfattandet. 
• Medborgarnas autonomi. Enigheten är giltig först när medborgarna blivit autonoma 
aktörer. Detta innebär att de är i stånd att fritt framföra sin mening och 
kommunikationen dem emellan förvanskas ej av tvång eller strategiskt handlande.    
• Pluralism. Folket är en pluralistisk grupp som anses bestå av flera folk. Även 
samhället är heterogent ur etnisk, religiös och kulturell synpunkt.  
• Folksuveränitet, deltagande och maktutjämning. Medborgarna är självstyrande 
genom deltagande i rättsligt regelfästa lagstiftningsprocesser. De har getts fler 
möjligheter till deltagande och kontroll. Samhället är decentraliserat och avhierarkiserat 
till följd av att medborgarna kan uttrycka sig genom flera makt- och auktoritetscentra. 
Åtskillnad mellan offentligheten och det formella politiska systemet.  
• Yttrandefrihet. Offentlig kritik och debatt är det bästa sättet att tillämpa 
folksuveränitetens princip då det förstärker kunskapsbasen, höjer reflektionsnivån samt 
ökar beslutfattarnas ansvarstagande. Rätten till fri offentlig debatt samt förfaranden för 
argumentation, förhandlingar och val i det parlamentariska systemet bör 
institutionaliseras. 
• Informationsfrihet. Fri information ska finnas lätt tillgänglig i syfte att höja 
medborgarnas kunskapsnivå samt öka beslutfattarnas ansvarstagande och därmed 
garantera välgrundade beslut.  
 

3.3 Populistisk demokrati 
Populism i moderna demokratiska samhällen kan, enligt Francisco Panizza, bäst 
förklaras som en appell till folket mot såväl etablerade maktstrukturer som samhällets 
dominerande idéer och värden.80 Den söker förändra villkoren i den politiska diskursen, 
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utforma nya sociala relationer, omdefiniera politiska gränser samt konstruera nya 
identiteter.81 Populistiska partier är ofta, för att använda Webers termer, karismatiska 
och söker bygga sin attraktionskraft såväl som sin legitimitet på känsla, snarare än på 
förnuft.  
 
Det finns ett utpräglat “vi och dom” -tänkande inom rörelsen. Folket ställs mot 
politikerna. De menar att de etablerade partierna och politikerna är föråldrade och att det 
behövs ett nytt parti eller rörelse, som kommer direkt från folket och som lägger både 
doktriner och självintresse åt sidan för att sätta folket främst. Ofta finns här ett drag av 
antiintellektualism och en förkärlek för konspirationsteorier.82 De motsätter sig 
intellektuell kunskap och enfalden, fördärvet och ytligheten hos elitens värderingar. 
Istället prisar det den enkla människans sunda förnuft. På grund av den stora vikt som 
läggs vid den “vanliga” eller enkla människan är det viktigt för populistiska ledare att 
framställa sig själva som en av folket.83  
 
Inom den populistiska demokratin läggs tyngdpunkten på det både karismatiska och 
personliga ledarskapet. Ledarskapet blir inte bara till en ingrediens utan till själva 
essensen av både budskapet och partiet. Dess karismatiska grund representerar en 
symbolisk utmaning till de rådande organisationsmodellerna för politiska partier. 
Därmed ges den en legitimerande funktion av partiets anspråk på att skilja sig 
fundamentalt från de övriga partierna. Där traditionella partier är strikt hierarkiska, 
söker populistiska partier skapa en liten och selektiv struktur.84 
 
Genom att inte framställa sig själv som en politiker eller åtminstone inte som en 
politiker som de andra, placerar sig den populistiska ledaren utanför det politiska fältet. 
På detta sätt gestaltas ledaren som en politisk outsider.85 Det är främst relationen mellan 
ledaren och anhängarna som ger populistisk politik sin distinkta form av identifiering. 
Ledaren fungerar i många fall som en bärare av mening till vilken en mångfald av 
betydelser kan fästas.86 Populism handlar även om början på en representation där de 
som av olika skäl aldrig tidigare blivit representerade erkänns som politiska aktörer. 
Populistiska ledare vänder sig såväl till de som alltid uteslutits ur den politiska 
gemenskapen som till de som nyligen blivit det.87    
 
Vissa forskare hävdar att det är det demokratiska konceptets tvetydighet - då det tillåter 
mycket varierande tolkningar - som ger populisterna möjlighet att, med viss 
trovärdighet, argumentera för att den representativa demokratin i moderna västländer 
står i direkt motsatsförhållande till den "sanna" direkta demokratin. För relativt många 
människor representerar populismen inte ett hot mot demokratin - utan snarare det 
sanna, radikala idealet av demokrati. 
 
Populisterna misstror de flesta formella sociala institutioner, såsom politiska partier, 
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statliga byråkratiska institutioner, universiteten, media och finansinstitutioner. Inom den 
populistiska ideologin ses eliten, och då främst den elit som befolkar de politiska 
institutionerna, som korrumperad och även i avsaknad av det sunda förnuft som enbart 
tillkommer folket. De hävdar att vanligt folk är avskurna från de politiska 
institutionerna.88 
 
Populistisk politik sammanfaller ofta med uppkomsten av olika former av politisk 
representation som faller utanför ramen för de traditionella politiska institutionerna. Till 
exempel radions framväxt som ett medel för masskommunikation förknippades med den 
första vågen av populistiska ledare i såväl Latinamerika som på andra platser.89  
 
Inom den populistiska ideologin är termen "folket" tvetydig. Gränserna för vilka som 
inkluderas i detta begrepp är ofta oklara. Däremot brukar det inte finnas några 
frågetecken kring vilka som ska uteslutas. Gränserna stänger många gånger ute de som 
har en annan etnisk nationell eller etnisk regional identitet. Detta uteslutande är ett 
villkor för att populisterna - i enlighet med sin demokratisyn - ska kunna behandla 
folket som en sluten grupp, en homogen enhet utan inre motsättningar. Det finns en 
tendens att sätta likhetstecken mellan folket och nationen. Populismen karaktäriseras, 
precis som den etniska nationalismen, av ett inåtriktat synsätt och en avsky för 
internationalism och kosmopolitism. 
 
Många gånger bygger den populistiska ideologin på en idealiserad bild av ett utvalt folk 
som befinner sig i ett lika idealiserat landskap, ett så kallat "heartland". För somliga 
sammanfaller detta hjärterike med en nation, för andra en region. Det gemensamma för 
dessa båda varianter är att de är konstruerade utifrån ett inåt- och tillbakablickande mot 
ett idealiserat förflutet där folket följde ett homogent och genuint livsmönster. 
Gemenskapens enkla och spontana ordning härskade.90 De flesta populistiska rörelser 
ogillar dagens värld där de menar att människor är rotlösa och alienerade och längtar 
efter att återvända till rötterna av en integrerad och enhetlig gemenskap.91  
 
Genom att utmana andras legitimitet, ägnar sig populister åt en 
identitetskonstruktionens politik. De kanske inte vet vilka de är, men de vet definitivt 
vilka de inte är.92 Populism är alltså inte bara beroende av en känsla av inre 
homogenitet, utan också av uppfattningen om en hotande, heterogen omvärld mot 
vilken identiteten formas.93 

3.3.1 Sammanfattning av den populistiska demokratin 
• Antipluralism och konservatism. Ett inåtriktat synsätt och en avsky för 
internationalism och kosmopolitism. Ofta starka band till en region och/eller en nation. 
En uppfattning om folket som grundar sig på antipluralism. Tillbakablickande mot ett 
idealiserat förflutet. 
• Direkt demokrati. Fientlig inställning till representativ demokrati som kan 
manifesteras i en uttalad strävan efter direkt demokrati som man menar ska återge folket 
makten. Hävdar majoritetsprincipen.  
                                                           
88 Rydgren s. 266 
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90 Rydgren s. 270-271 
91  ibid. s. 264 
92 Taggart s. 33 
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• Antiintellektualism. Föraktar intellektuell kunskap och enfalden, fördärvet och 
ytligheten hos elitens värderingar. Den enkla människans sunda förnuft ska fungera som 
ledstjärna.   
• Ifrågasättande av andras legitimitet och hävdande av den egna demokratiska 
hållningen. Visar misstroende mot vissa delar av det etablerade politiska systemet och 
menar att etablerade partier och politiker är föråldrade och korrupta. Utifrån ett 
ifrågasättande av andras legitimitet konstrueras sålunda den egna identiteten. 
Populismen representerar för många anhängare det sanna, radikala idealet av demokrati.    
• Utanförskap/ledarskap.  Betraktar sig själva som politiska outsiders och vänder sig 
till de som uteslutits ur den politiska gemenskapen, det vill säga de som - i likhet med 
partiet - anser sig ligga i underläge. Fokus vid det karismatiska och personliga 
ledarskapet. Söker skapa legitimitet genom att hävda att det populistiska partiet eller 
dess ledare för folkets talan. Det politiska utanförskapet motiveras således genom att 
populistiska politiker och främst deras ledare framställer sig själva som en av folket.  
• Förändring. Söker förändra både etablerade maktstrukturer och samhällets 
dominerande värden och idéer, men saknar oftast revolutionär inriktning.  
• Populism. Saknar ofta kärnfrågor och vänder kappan efter vinden.  
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4. Folkbiblioteket och demokratin 
Under denna rubrik beskrivs folkbibliotekets relation till demokrati och då framför allt 
yttrande- och informationsfrihet. Frågan belyses både ur ett historiskt och ur ett aktuellt 
perspektiv. Texterna som använts är av såväl inhemsk som amerikansk och 
internationell karaktär. Det demokratibegrepp som jag i sammanhanget utgår ifrån är 
Dahls och Hadenius mer generella beskrivning som presenterades i avsnitt 3.1.    

4.1 Yttrande- och informationsfrihet i relation till folkbiblioteken 
En historisk undersökning av bibliotek, från deras ursprung till idag, visar på att de 
alltid är nära sammanlänkade med det samhälle som de verkar i. De speglar samhällets 
värden och ideal samt medverkar till att underbygga dem. Begränsad tillgång till 
bibliotekens samlingar var direkt sammankopplat med den historiska dominansen av 
totalitära politiska system och deras beroende av censur och kontroll. Detta ter sig 
knappast överraskande om kopplingen mellan makt och kunskap tas i beaktande.94 
 
I Amerika växte både de offentliga skolorna och folkbiblioteken fram ur tanken på att 
tillhandahålla lika tillgång till kunskap och de möjligheter till personlig utveckling som 
tillgång till idéer och en utbildning erbjöd.95 Bland de mer förmögna klasserna i 1800-
talets Amerika fanns en växande oro över tillströmningen av invandrare samt det 
växande förfall som rådde inom arbetarklassen. De fruktade att de obildade klasserna 
och de nyanlända invandrarna skulle falla offer för omstörtande idéer som skulle kunna 
utgöra ett hot mot regeringens ställning. Genom biblioteken kunde de demokratiska 
värderingarna ingjutas i folket och demokratin säkras.96 
 
I Sverige växte folkbiblioteksinstitutionen fram under samma tidsperiod som 
demokratin infördes. Även här var instiftandet av folkbibliotek sammankopplat med ett 
folkbildningsideal. Det ansågs att folket var i behov av kunskap och bildning.97  Målet 
var att bibliotekets tjänster, oavsett omständigheter, skulle nå ut till en så stor del av 
befolkningen som möjligt. Därmed kan utvecklingen av folkbiblioteket betraktas som 
en del av folkbildningsrörelsen för demokrati.98        
 
Jan Ristarp menar att yttrandefrihetens två huvudsakliga aspekter är friheten att hysa 
och sprida åsikter samt rättigheten att söka och ta del av dessa åsikter, det vill säga 
informationsfriheten. Innebörden av detta är, till exempel, att på ett bibliotek kunna 
tillägna sig det som publicerats i kraft av yttrandefriheten. En reell yttrandefrihet kan 
därmed inte existera utan en reellt fungerande informationsfrihet, hävdar Ristarp.99 

                                                           
94 Hafner, Arthur W & Sterling-Folker, Jennifer (1993). Democratic Ideals and the American Public 
Library. Ingår i Hafner, Arthur W, red. Democracy and the Public Library: Essays on Fundamental 
Issues Westport, Conn. : Greenwood Press, cop. s. 11 
95 ibid. s. 14 
96 ibid. s. 17 
97 Frändberg, Lena (1999). Folkbibliotek och demokrati: ett försök att beskriva och diskutera 
folkbibliotekets demokratiska funktion. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1999:23) s. 12 
98 Torstensson, Magnus (2002). Libraries and society - the macrostructural aspect of library and 
information studies. Library Review, vol. 51, nr. 3/4, s. 212 
99 Ristarp, Jan (2000). Fria råd, ord och länkar. Ingår i SAB:s demokratigrupp, red. Bibliotek - mötesplats 
i tid och rum Lund: Bibliotekstjänst i samarbete med SAB:s demokratigrupp, s. 100 
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Liknande tongångar går igen i Göran Greiders essä. Han menar att bibliotekets 
huvudansvar är att ge en grund för att demokratin ska fungera. Minimikravet på varje 
bibliotek är att det tillhandahåller information om aktuella väsentligheter i rikspolitiken 
eller i kommunen, lagförslag, offentliga utredningar och dylikt.100 Detta får stöd i 
nionde och tionde paragrafen i Unescos folkbiblioteksmanifest från 1994 där det står att 
folkbiblioteket ska “garantera medborgarna tillgång till alla slag av 
samhällsinformation” och “tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala 
näringslivet, för organisationer och för olika intressegrupper”.101  
 
Greider menar att biblioteken bör drivas i offentlig regi, eftersom mångfalden då kan 
garanteras.102 I Unescos folkbiblioteksmanifest heter det att folkbiblioteken är ett 
samhällsansvar och att de därmed bör ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av 
allmänna medel.103   
 
Ristarp påminner om den roll som maktinstrument vilken ofta påtvingas biblioteken i 
totalitära samhällen, där de utnyttjas för att legitimera maktens idéer.104 Dylika 
tillvägagångssätt går tvärtemot de riktlinjer för folkbiblioteken som ritas upp av Unesco. 
De menar att samlingar och utbud av tjänster ska stå fria från varje form av ideologisk, 
politisk eller religiös censur. Dessa ska inte heller vara föremål för kommersiella 
påtryckningar.105 
 
Enligt IFLA har biblioteken ett centralt ansvar för att garantera och underlätta tillgången 
av uttryck för kunskap och intellektuell aktivitet. För att fungera som en avbild av 
samhället i hela dess mångfald ska biblioteken därför införskaffa, bevara och 
tillgängliggöra material av en så rik omfattning som möjligt.106  
 
Att biblioteken ska tillhandahålla fri tillgång av information kan tyckas vara en 
självklarhet, men stora svårigheter kan uppstå då riktlinjer ska dras upp och regler 
formas för en fungerande informationspolicy på bibliotek av olika slag. Vad betyder 
egentligen “fri” tillgång?107  Fri tillgång innebär en demokratisk paradox som går ut på 
att man tillåter angrepp på demokratin samt moraliska eller politiska uppfattningar som 
de flesta tar djupt avstånd ifrån. Böcker och andra dokument som talar för 
odemokratiska synsätt och för fram antidemokratiska ståndpunkter ska således finnas 
öppet tillgängliga på landets offentliga bibliotek och inte låsas in i 
forskningsbibliotekens magasin, anser Ristarp.108 Bibliotekets framtid ligger inte enbart 
i att fungera som en neutral samhällsservice, utan att strukturera och skapa sammanhang 
i ett eller flera olika perspektiv samt att även redovisa obekväma och kontroversiella 
synpunkter.109 Dagens bibliotekarie bör finna och ta på sig rollen som den intellektuella 
                                                           
100 Greider, Göran (2000). Biblioteket, demokratin och kulturen. Ingår i Bibliotek - mötesplats i tid och 
rum Lund: Bibliotekstjänst i samarbete med SAB:s demokratigrupp s. 91 
101 Unesco (1994) Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, Svenska Unescorådets skriftserie 2, 1995, s. 19 
102 Greider s. 92  
103 Unesco  s. 19 
104 Ristarp  s. 103 
105 Unesco s. 18 
106 IFLA (1999). IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.  
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109 Nilsson, Sven (2000). Om sanningen ska fram: Biblioteket som medborgargränssnitt. Ingår i Bibliotek 
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frihetens tillskyndare och försvarare, menar Ristarp.110 
 
Bibliotek i ett demokratiskt samhälle ska, enligt Hafner och Sterling-Folker, fungera 
som magasin för obunden kunskap. Enbart genom att erbjuda fri tillgång till kunskap 
och information kan ett samhälle motverka totalitära tendenser. Trots att medborgarna 
inte alltid vill ta del av kontroversiella idéer och åsikter måste dessa finnas tillgängliga 
någonstans för att vårt samhälle ska kunna betraktas som fritt och öppet.111 
 
IFLA menar att biblioteken ska borga för att beslut angående inköp av material och 
tillhandahållandet av tjänster styrs utifrån yrkesmässiga överväganden. All professionell 
bibliotekspersonal ska uppfylla sina skyldigheter, både gentemot arbetsgivare och 
användare. Ansvaret mot användarna har dock företräde om en konflikt skulle uppstå 
mellan dessa båda parter.112 
 
Kunniga medborgare är de bästa försvararna av det öppna samhället och biblioteket står 
för omformandet av demokratiska ideal till realiteter. Att det via biblioteket går att få 
tillgång till en fullständigt oöverskådlig informationsmängd är den avgörande faktorn 
för medborgarnas aktiva deltagande i demokratiska samhällen.113 Internet är fritt från 
såväl kontroll som urval. Därför måste medborgarna ges de verktyg som behövs för att 
utveckla förmågan till källkritik och tolkning av texter.114 I Internetålderns tidevarv har 
bibliotekarierna inte längre kontroll över informationsutbudet. Istället står de i någon 
mening utanför och får istället fungera som en slags vägledare.115   
 
Språket och makten över språket har i alla tider utgjort både de politiska strukturernas 
byggstenar och det kitt som håller dem samman. Så har varit fallet oavsett om den 
politiska avsikten varit totalitär eller demokratisk, nationalistisk eller mångkulturell. Det 
är djupet i demokratin som öppnar upp för en kultur där förmågan att kompromissa och 
göra självständiga ställningstaganden spelar en nyckelroll. En djupgående diskussion av 
detta slag kräver många olika självständiga arenor och aktörer som kommunicerar sina 
idéer till varandra. Både läsning och kommunikation är i detta fall villkor för en 
fungerande och fullständig demokrati.  
  
En central uppgift i strävan att säkra demokratins ställning i samhället, är att stärka de 
institutioner och verksamheter som framkallar djupet i det demokratiska rummet. I den 
svenska demokratin har, enligt Anders Johnson, i huvudsak fyra skilda kanaler byggts 
upp för diskussion och kunskapsbildning i samhällsfrågor:  
   Erfarenheten. I samband med samhällets ökade komplexitet har dock denna 
kunskapskälla försvagats. Det är inte längre möjligt att genom självförvärvad erfarenhet 
få en fullständig överblick och förståelse av dagens samhälle.  
   Folkrörelserna. Sjunkande medlemstal och avtagande aktivitet, framför allt i de 
idéburna organisationerna, har gjort att denna kanal har tappat sin forna styrka.  
   Massmedierna. Dessa har ökat kraftigt i betydelse, men urholkas som 
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kommunikationsväg av tendenser inom medievärlden. 
   Litteraturen. Läsning av böcker och annan kvalificerad litteratur kan vara behjälplig 
för oss som medborgare i vår strävan efter en teoretiskt grundad förståelse.116 
 
Inom ramen för den internationella diskussionen om medias effekter på demokratin 
introducerade den norske maktutredaren Gudmund Hernes begreppet “det medievridna 
samhället”. Han menar att typiska drag i mediedramaturgin är tillspetsning, förenkling, 
polarisering, intensifiering och personifiering.117 Folkbiblioteken kan därmed fungera 
som en motvikt till media. De tillhandahåller även de positiva nyheterna som inte är 
kommersiellt gångbara, men som påminner oss om vårt humanistiska arv.118 Således 
blir de en källa till självreflexion, något som dagens samhällen och demokratier ofta 
lider brist på.119 
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5. Frankrike: kommunförvaltning, Front national och 
folkbibliotekspolitik  
Kapitlet inleds med en översiktlig skildring av fransk kommunförvaltning, vilket åtföljs 
av ett längre stycke om Front national där olika aspekter av partiet behandlas. Därefter 
beskrivs fransk folkbibliotekspolitik och uppbyggnaden av den franska 
bibliotekariekåren på regional nivå. Detta kapitel tjänar framför allt till att placera 
uppsatsen inom en kontextuell ram samt att erbjuda läsaren ökade möjligheter att 
tillgodogöra sig den skildring som presenteras i resultatkapitlet.    

5.1 Fransk kommunförvaltning  
Kommunerna styrs av varsitt conseil municipal, kommunfullmäktige, med en maire - 
borgmästare - motsvarande kommunfullmäktiges ordförande.120 Röstning till 
kommunfullmäktige äger rum var sjätte år. Medlemmarna i kommunfullmäktige utser 
sedan borgmästaren genom röstning. Denne måste bli vald med absolut majoritet för att 
valet ska anses vara giltigt.121 I kommunernas ansvarsområden ingår polis, 
socialarbetare, bibliotek, lågstadieskolor, idrott och kultur.  
 
Valet till kommunfullmäktige sker i två omgångar. Om ett enskilt parti får över 50 
procent av rösterna behövs inte den andra omgången. Detta är dock sällsynt och därför 
anordnas i allmänhet en andra valomgång en eller två veckor efter den första.122 
 
Den franska förvaltningen är traditionellt sett starkt centraliserad och den lokala 
självstyrelsen svag. Den indelning i departement som skedde under Napoleon 1 utgör 
fortfarande förvaltningens ryggrad.123 Departementen är en ungefärlig motsvarighet till 
Sveriges län.124 Enligt denna franska modell sker en maktkoncentration hos prefekten, 
eller landshövdingen, som i sin tur är beroende av den centrala ledningen i Paris. 
Prefektens roll är dock betydligt inskränkt i dagsläget. Tidigare hade denne, i egenskap 
av stadsmaktens representant, en vidsträckt övervakarroll gentemot de folkvalda i fråga 
om organen på kommun- och departementsnivå. Den förhandsgranskning som prefekten 
förr hade hand om har avskaffats till förmån för en efterhandskontroll av beslut som 
redan tagits. Om dessa beslut anses lagstridiga kan prefekten begära rättslig prövning 
inom två månaders tid.  
 
Kommunerna och departementen har tidigare saknat effektiv beskattningsrätt och varit i 
princip helt beroende av statliga bidrag. Staten har dock numera överlåtit vissa 
inkomster från till exempel bilskatten. I realiteten är dock kommuner och departement 
fortfarande starkt finansiellt beroende av stadsmakten.125          
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5.2 Front national 

5.2.1 Historik 
Partiet bildades i oktober 1972 ur gruppen Ordre nouveau (“Ny ordning“) som tidigare 
bland annat hade lagt grunden för ett europeiskt högerextremt nätverk. Sedan starten har 
Jean-Marie Le Pen varit ledare för partiet.126 I detta inledande skede bestod partiet av 
olika grupperingar och personligheter från den franska extremhögern och levde länge i 
utkanten av det politiska livet. Det var under denna tid försvagat av intern splittring och 
avgångar. Anhängarskaran var mycket liten, vilket visade sig i de dåliga valresultaten.  
 
I början av 1980-talet kan man dock skönja en förändring i partiets valresultat. Det 
började med ett antal delsegrar av vilka det första var landstingsvalet i mars 1982 då 
partiet fick tio procent eller mer av rösterna i tre län. I valet till Europaparlamentet 1984 
uppnåddes ett valresultat på nästan elva procent och partiet skickade tio 
parlamentsledamöter till Strasbourg.127 1995 passerade Le Pen 15 procent i 
presidentvalet, samma år som partiet fick politisk majoritet i städerna Toulon, 
Marignane och Orange.128 
 
En schism uppstod dock mellan Le Pen och partiets andreman Bruno Mégret i slutet av 
1990-talet. Denna oenighet ledde till att Mégret och andra likasinnade bröt sig ur och 
bildade ett nytt parti, Mouvement National Républicain, MNR ("Nationell republikansk 
rörelse"), i januari 1999. Till följd av splittringen sjönk stödet för partiet kraftigt till 
under sex procent i Europaparlamentsvalet 1994. Bruno Mégrets MNR fick tre 
procent.129 På grund av att Le Pen attackerat en socialistisk kandidat under valrörelsen 
till Nationalförsamlingen 1997, blev han i oktober 2000 ifråntagen sina sista mandat i 
Europaparlamentet. Bland annat i Svenska Dagbladet spåddes slutet på Le Pens 
karriär.130 
 
Dessa nederlag kunde dock inte skönjas i de kommande kommunalvalen 2001 då 
frontens borgmästare i Orange, Jacques Bompard, valdes om med 60 procents egen 
majoritet redan i första valomgången. I Vitrolles och Marignane valdes Cathérine 
Mégret och Daniel Simonpieri om i andra valomgången. Båda hade dock vid denna tid 
gått över till MNR. Även Toulons borgmästare Jean-Marie Le Chevallier hade lämnat 
Front national, men till skillnad från Mégret och Simonpieri hade han bildat ett eget 
lokalt parti. Dessa förlorade dock och staden hamnade i högerliberalt styre under Hubert 
Falco. Efter detta val fick dock Front national majoritet i kommunfullmäktige i 
ytterligare sex mindre kommuner förutom Orange. Antal röster i landet som helhet 
sjönk dock procentuellt sett.131 Oranges borgmästare Bompard lämnade Front national 
under 2005 och anslöt sig i slutet av året till Mouvement pour la France, MPF ("Rörelse 
för Frankrike").132 
                                                           
126 Clinell s. 119-120 
127 Bihr, Alain (1998). Le spectre de l'extrême droite: Les Français dans le miroir du Front national. 
Paris: Les Éditions de l'Atelier/Les Éditions Ouvrières s. 7-8 
128 Davies, Peter (1999). The National front in France: Ideology, discourse and power. London: 
Routledge s. 3 
129 Clinell s. 42-44 
130 Rosin, Björn Erik (2000). Le Pens karriär mot sitt slut. SVD, 2000/10/24, s. 8 
131 Clinell s. 45-46 
132Glasberg, Monique (2005). M. Bompard: M. Le Pen »ne veut pas gagner, seulement vitupérer». Le 
Monde, 2005/12/10, s. 10  



 35

 
Partiets förmodligen största triumf i valsammanhang kom i presidentvalets första 
valomgång i april 2002. Le Pen hade då med sina drygt 17 procent av rösterna blivit den 
sittande presidenten Jacques Chiracs huvudmotståndare. Detta kom som en chock för 
både Frankrike och omvärlden som hade väntat sig socialisten Lionel Jospin på 
andraplatsen.133 I den andra och avgörande omgången segrade Chirac med 82 procent 
av rösterna.134 I presidentvalet 2007 fick Le Pen 10,44 procent av rösterna och hamnade 
därmed på fjärde plats i valets första omgång.135               
 

5.2.2 Ideologi och diskurs 
I uppsatsen benämns Front national som ett högerpopulistiskt, och inte ett högerextremt, 
parti. Anledningen är att ingen förväxling med nyfascismen och andra icke-
parlamentariska högerextrema grupper ska förekomma. Till skillnad för sådana 
sammanslutningar presenterar sig Front national inte som antidemokratiskt.136 
Visserligen har partiet vissa aspekter gemensamt med tidigare högerextrema rörelser i 
Frankrike, som exempelvis avståndstagandet från pluralism och kosmopolitism samt 
fixeringen vid minskad nativitet. Det skiljer sig dock från dessa genom att de kungör sitt 
erkännande av demokratin.137 
 
Det bör här nämnas att partiet förnekar att de överhuvudtaget skulle ha någon ideologi 
och själva använder de gärna termen i nedlåtande ordalag. Istället föredrar de att 
använda ordet doktrin, då de menar att detta representerar en helhet av sunt förnuft, en 
"konkret" övertygelse. Termen ideologi, däremot, är alltför abstrakt, vetenskaplig och 
associerad till vänstern. Skribenterna till boken Le Pen, Les mots ("Le Pen, Orden") har 
dock plockat isär Le Pens språkbruk och studerat de enskilda ord han använder sig av. I 
sin slutsats kommer de fram till att hans diskurs över lag är sammanhängande och bildar 
ett ideologiskt system. De menar att teman och politiska idéer som återkommer i partiets 
diskurs är bland annat nationen, naturen, kulturen, hierarki, arbete, och familj.138 
 
Den enskilda fråga som fick störst genklang i både presidentvalet och valet till 
Nationalförsamlingen 2002 var den om lag och ordning. Detta är en fråga som Le Pen 
drivit i många år.139 I hans säkerhetsdiskurs blir invandraren till syndabocken och staten, 
framför allt vänstern, den ansvariga. Den otrygghet som enligt Front national råder på 
gator och torg är bara en aspekt av den allmänt rådande dekadens som har sin grund i en 
upplösning av seder och institutioner. Framför allt handlar det om en moralisk dekadens 
där traditionella etiska principer, såsom den patriarkala auktoriteten,  är på väg att 
försvinna. Dekadensdiskursen artikuleras i sin tur genom en främlingsfientlighet som 
lutar åt rasism. Det är dock inte fråga om forna tiders biologiska rasism, utan snarare en 
slags kulturellt inriktad, särskiljande ”nyrasism”. Termen "ras" har bytts ut mot 
"invandrare" i Front nationals diskurs.140 
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Partiet vilar, enligt Le Pen, på tre grundstenar: ett kall - att tjäna Frankrike för att förbli 
franska, en politik - landets storhet, samt ett ideal - fosterlandets frälsning. De menar att 
den franska nationaliteten i första hand ska förvärvas genom släktskap.141 Ett centralt 
begrepp i partiets resonemang är idén om identiteten. Oavsett om kontexten är regionen, 
nationen eller civilisationen - det vill säga Europa - är kärnan i partiets doktrin 
bevarandet av identiteten, både de franska och den europeiska. Behovet av försvar av 
denna upprepas ständigt.142 Partiet menar att dagens invandringspolitik och öppna 
landsgränser leder till befolkningsminskning hos fransmännen samt till att en stor del av 
dem förlorar sin identitet och glömmer sina rötter.143  
 
Det är alltså försvaret av nationen som är partiets främsta mål. I denna kontext reagerar 
de starkt mot sådant som de uppfattar som hot mot nationen, främst okontrollerad 
invandring, befolkningsminskning, kosmopolitism, europafederalism samt 
amerikanisering.144 De kan påstås att den nationsbaserade doktrinen bäst exemplifieras 
och är tydligast inom tre huvudområden nämligen miljön, invandringen och familjen.145 
 
Front nationals sätt att ta sig an jordbruket och ekologin har utvecklats sedan partiet 
bildades. Dessa sakfrågor är nära knutna till idén om nationen. Sedan sjuttiotalet har 
partiet sett jordbruket som en av nationens hörnstenar, en integrerad del av det franska 
arvet. Detta är ett uttryck för en traditionell tro inom extremhögern där talet om rötter, 
jorden och "att vara rotad" är kvarlevor från Maurras146, Barrès och Vichyregimen.147  
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I partiprogrammet inför valet 2002 nämns att folkomröstningen ska utökas till att 
innefatta samhällsfrågor, samt att folkomröstning på folkets initiativ ska inrättas. Även 
riksdagens rättigheter ska utvidgas.148 I förra årets valprogram nämns införandet av 
proportionella val i samtliga omröstningar som en av de lösningar som ska lyfta 
Frankrike ur krisen.149    
 
Partiet uppfattar sig själva som en politisk grupp som stängts ute från maktens 
korridorer. Dessa styrs, enligt partiet, av det franska politiska etablissemanget och de 
partier som Front national tidigare kallade för ”de fyras band". De fyra partierna var 
UDF150, RPR (numera UMP, se fotnot), PS och PCF.151 I 2002 års programinledning 
hävdar Le Pen att fransmännen lever under ett totalitärt ok som förklätts i demokratins 
skepnad.152  
 

5.2.3 Kulturpolitik 
Enligt Front national är det politiska etablissemanget på väg att bryta ner Frankrike. 
Denna förstörelse utgörs av fyra hörnstenar: den biologiska utrotningen (den franska 
nativitetsminskningen), migrationsöversvämningen (befolkningsinvandringen), 
nationens död (euroglobaliseringen) samt det som kallas det kulturella folkmordet. 
Enligt partiet syftar detta avvecklingsföretag av fransmännens andliga och naturliga 
rötter till att frånta dem deras minne. De menar att den franska civilisationen har 
omkullkastats och blivit till sin motsats, nämligen den globala masskulturen. 
Förskjutningen från termen "civilisation" till termen "kultur" är inte en slump, menar 
man.    
 
"Civilisationen" karaktäriserar det typiskt franska som finns såväl i byggnadskonsten 
som i gastronomin och i landskapen. "Kulturen" däremot förnekar konstens benägenhet 
att lyfta anden och sinnet. Istället för att bejaka det vackra, förnekar den varje form av 
hierarki och placerar allt på samma nivå, vilket innebär att Mozart likställs med rap. 
Den karaktäriseras av totalitarism och tvingar på konstnären den totalitära likriktningen.  
 
Vidare anser de att vad som benämns som 1900-talets totalitära ideologier har gjort 
kulturen till ett instrument för sin politik och föreskrivit normer för tankens, 
litteraturens, bildkonstens, musikens och arkitekturens verk. Partiet avser därmed stå 
emot de ekonomiska krafternas dominans samt det de kallar den kosmopolitiska 
kulturimperialismen. Det är inte nödvändigt att söka efter eller importera en modell och 
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inte heller att hålla en kulturell diskurs, fortsätter de. Frankrike äger en enastående 
civilisation och det räcker att vara trogen detta arv.153 Konsterna och språket utformar 
tillsammans en oumbärlig dimension av den franska identiteten. I Frankrike är kulturen 
i högre utsträckning än i andra nationer en oskiljaktig del av landets historia och 
utstrålning, menar partiet.154   
 
Trots landets kulturella karisma är den franska kulturen på tillbakagång, både 
internationellt och nationellt. Detta sedan grundandet av kulturministeriet 1959. Sedan 
dess har den franska kulturen trängts undan av den amerikanska skräpkulturen som 
enligt partiet karaktäriseras av rap och snabbmat. De författare och konstnärer som 
skulle garantera upprätthållandet av det unika i den franska civilisationen har dock 
marginaliserats av en klass som har påtvingat alla konstnärliga domäner sin så kallade 
motkultur. Det är denna totalitarism som har tömt biblioteken och organiserat bokbål för 
de "politiskt inkorrekta" verken.155  
 
Enligt partiet har demokratiseringen av kulturen slutat fungera. Staten resonerar för ofta 
i termer av tillgång och tar inte med fransmännens förväntningar i beräkningarna. 
Därför ska ordet ges tillbaka till allmänheten genom upprättandet av publikföreningar. 
Allmänheten ska även ges en plats i de administrativa råden och i kulturinstitutionerna. 
Institutioner som subventioneras av staten måste kunna visa att de når ut till en stor 
publik.156   
 
Dagens otrygghet är inte bara resultatet av myndigheternas slapphet och familjens 
upplösning, utan är också knuten till denna motkultur som upphöjer de mest avskyvärda 
former av våld. Kulturministeriet bär till stor del ansvaret för detta kulturella folkmord, 
då det har skyddat och subventionerat vänsterkulturen som enligt Front national 
sedermera blivit den officiella kulturen.157 
 
Pressens oberoende måste återupprättas. De stora mediekonglomeraten tillhör bolag 
som står i nära relation med staten, skriver partiet, och detta skadar deras trovärdighet. 
Kommunikationen berör inte bara pressen, utan alla fransmän och då framför allt via 
Internet. Därför måste deras yttrandefrihet garanteras och förstärkas inom denna domän, 
anser partiet. Utövandet av denna yttrandefrihet kräver en snabb Internetuppkoppling 
till alla fransmän. Detta ska staten garantera inom ramen för de tekniska möjligheterna.     
 
Den franska kulturen ska privilegieras bland annat genom att franska verk ska 
garanteras en viss sändningstid på tv och i radio. Professionella institutioner ska 
etableras eller utvecklas och förbehållas fransmännen. Detta kallar partiet för det 
kulturella undantaget och innebär en tillämpning av det så kallade nationella företrädet 
på kulturen.158 Det franska språket tilldelas en nyckelposition. En sann pånyttfödelse av 
den franska kulturen innebär med nödvändighet försvar och gynnande av det franska 
språket både inom och utanför Frankrikes gränser, menar partiet. Ett råd för försvarande 
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av det franska språket ska bildas för att motsätta sig den jargong och de franskengelska 
termer som man menar är på väg att ta över språket. Forskare och vetenskapsmän ska 
uppmuntras att publicera sina arbeten på franska i första hand. För spridningen av det 
franska språket utomlands lämpar sig en mer offensiv attityd. De vill således utveckla 
alla moderna tekniker för radio- och tevesändning för att bibehålla närvaron av den 
franska kulturen på alla kontinenter, framför allt i Nordamerika, Mellanöstern, Afrika 
och runt Stilla havet där den engelska kulturen redan nått ett ansenligt inflytande.  
 
Eftersom partiet menar att ett språks strålglans framträder som tydligast genom böcker 
vill de uppmuntra läsning från mycket ung ålder. Det ska göras satsningar på renovering 
av biblioteken. Universitetsbiblioteken ska även ges möjlighet till en förlagskapacitet 
likvärdig sina europeiska och amerikanska motsvarigheter.159       
 

5.2.4 Väljarna  
I Bihrs bok presenteras väljarstatistik från olika regional- och presidentval samt val till 
Nationalförsamlingen och Europaparlamentet under perioden 1984-1997. I en analys av 
resultaten konstaterar Bihr att alla yrkesgrupper finns representerade, men att statistiken 
främst domineras av yrkeskategorier som han delar in i två grupper. Den första av dessa 
grupper kallar han för den traditionella medelklassen. I sin helhet består denna grupp av 
en mängd olika yrkeskategorier, men utgörs främst av jordbrukare, hantverkare och 
småhandlare.160 Den andra gruppen utgörs av de arbetare och, i mindre utsträckning, de 
anställda som tillsammans bildar dagens arbetarklass. Gemensamt för majoriteten av de 
anställda inom handeln eller på kontor och arbetarna är bland annat deras ofta låga 
utbildningsnivå och usla arbetsförhållanden.161 
 
Bihr menar att Front national har den förstnämnda yrkesgruppen att tacka för 
genombrottet och etableringen på den politiska arenan under andra hälften av 1980-
talet.162 Han konstaterar dock att det under 1990-talet är bland de anställda och främst 
bland arbetarna som partiet har haft störst genomslagskraft. Bland jordbrukare, 
hantverkare och småhandlare har det dock skett en stagnering eller till och med en 
tillbakagång av stödet för partiet. Dessa förblir dock en dominerande grupp bland 
frontens väljare163 och på det stora hela förblir de trogna partiet i större utsträckning 
eftersom de, oftare än arbetarna, röstat på högern sedan tidigare.164 I presidentvalet 2002 
ökade dock jordbrukarnas stöd för partiet. Detta kan bero på den försämrade tillvaro de 
fått till följd av en ökad import av kött, frukt och grönsaker från lågprisländer.165  
 
Förutom dessa trogna väljare utövar Front national en stor dragningskraft på unga 
väljare samt före detta röstskolkare. Det är först och främst i dessa läger som fronten 
hittar sina nya väljare och inte bland tidigare höger - och vänsterväljare, även om det 
ibland sker.166 
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I presidentvalet 1995 var Front national Frankrikes främsta arbetarparti. I första 
valomgången var det fler arbetare som röstade på Le Pen än på den socialistiska 
kandidaten Lionel Jospin. Dessa siffror fördubblades i presidentvalet 2002.167 Det året 
var Front national dock inte bara det främsta partiet bland arbetarna utan även bland de 
unga väljarna. I presidentvalets första omgång röstade 16 procent av väljarna i 
ålderskategorin 18-25 år på Le Pen.168 Som synes är det främst personer i en 
ekonomiskt utsatt position som har benägenhet att rösta på partiet. Dessa tycks vara en 
växande grupp i det franska samhället. Antalet socialbidragstagare fördubblades under 
perioden 1997-2001 och klyftan mellan fattiga och rika har ökat sedan mitten av 1980-
talet.169  
 
Front national porträtteras ofta som partiet framför andra för de som fortfarande är 
nostalgiska över Frankrikes forna kolonier. I partiets allmänna diskurs väcker sakfrågan 
om franska Algeriet starka känslor och den har även haft en stor inverkan på 
immigrationsdiskursen. Davies menar att partiets fientlighet mot nordafrikaner, araber, 
muslimska invandrare och i synnerhet algerier verkar härstamma direkt från de dåliga 
minnen och den bitterhet som misslyckandet för den franska Algeriet-rörelsen 
generade.170                   

5.3 Fransk folkbibliotekspolitik 
De franska folkbiblioteken lyder under kommunfullmäktige och betjänar invånarna i sin 
egen samt i intilliggande kommuner. De finansieras till 97 procent av kommunen för 
den dagliga driften, såsom personal, inköp och underhåll av biblioteksbyggnaden. 
Utöver detta skjuter staten till bidrag vid upprättandet av nya bibliotek samt vid 
utbyggnad av de redan befintliga. Kommunstyrelsen, det vill säga borgmästaren och 
kommunfullmäktige, har full beslutsmakt över budget och rekrytering av personal, samt 
avgörandet gällande alla slags utgifter - däribland inköp av böcker, skivor och 
tidskrifter.171 
 
Folkbibliotekens uppdrag har endast beskrivits i mycket allmänna ordalag. De finns inte 
definierade i vare sig lagstiftningen eller andra reglementsenliga skrifter. Inte heller 
kvaliteten på de tjänster som erbjuds allmänheten har preciserats. Frågan om antagandet 
av en bibliotekslag har diskuterats vid ett flertal tillfällen, men aldrig genomförts. Under 
denna tid har det producerats en riklig mängd litteratur inom ämnet främst, men inte 
enbart, författad av bibliotekarier. Bland dessa texter kan nämnas La Charte des 
bibliothèques (ung. "Bibliotekens stadgar") som antogs 1991 av Conseil supérieur des 
bibliothèques (ung. "Högsta biblioteksrådet"). En annan liknande text är La bibliothèque 
publique ("Det allmänna biblioteket") som antogs 1990 av avdelningen för allmänna 
bibliotek inom ABF. Texten pekar ut fyra uppdrag för biblioteken, nämligen kultur, 
utbildning, information och kulturarv.172 
 
Anne-Marie Bertrand menar att de ofta diffusa målen för biblioteken gör att dessa allt 
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oftare blir föremål för påverkan från tre aktörer - de folkvalda, biblioteksanvändarna 
och bibliotekarierna – som alla söker hävda sina intressen. Detta leder ofta till oenighet 
och ibland även till öppna konflikter dem emellan.173 
 
De franska folkbiblioteken ingår i en historisk tradition där de från början var avsedda 
att bevara det nationella kulturarvet samt stödja den bokliga kunskapen, därav titeln 
"conservateur" som motsvarar den högsta graden inom bibliotekarieyrket. Därmed kom 
både samlingar och klientel att utgöra en handplockad och exklusiv grupp. Detta hade 
under lång tid en negativ inverkan på öppnandet av bibliotek med mer varierade och 
allmänt hållna samlingar som skulle kunna intressera folket som helhet.174   
 
Antalet inskrivna låntagare på de franska folkbiblioteken år 1999 var 18,2 procent av 
befolkningen. Svagast representation återfanns bland jordbrukare (en procent), 
småhandlare, hantverkare och företagsledare (två procent) samt arbetare (åtta 
procent).175    
 

5.3.1 Franska bibliotekariekåren 
Bibliotekspersonalen tillhör den offentliga sektorn. I Frankrike är denna indelad i tre 
övergripande områden - stat, region och sjukvård. Eftersom de städer som omnämns i 
uppsatsen enbart berörs av de bestämmelser som gäller för regional offentlig sektor 
(fonction publique territoriale) gäller följande beskrivning endast denna del av sektorn. 
Bibliotekspersonal återfinns även inom den statlig offentliga sektorn (fonction publique 
de l'Etat), men där förekommer andra yrkestitlar. 
 
Bildandet av den regionala offentliga sektorn 1984 innebar att ansvaret för 
samhällstjänster av lokalt intresse överläts till de regionala myndigheterna. I denna 
sektor ingår alla tjänster inom de regionala myndigheterna (kommun, län och region) 
samt deras offentliga inrättningar.176 Liksom för den statliga varianten består denna av 
tre kategorier. Var och en av yrkestitlarna inom varje kategori är i sin tur indelad i en till 
tre olika klasser eller grader. Det bör nämnas att detta bara är en kortfattad och 
översiktlig genomgång eftersom arbetsuppgifterna inom de olika yrkestitlarna är relativt 
löst definierade och ofta sammanfaller med varandra över kategorigränserna.   
 
Kategori C 
Kategorin består av agent territorial du patrimoine (ung. kulturarvsanställd inom 
region) och agent territorial qualifié du patrimoine (ung. behörig  kulturarvsanställd 
inom region). Dessa har i uppdrag att delta i upprättningen och klassificeringen av 
samlingarna samt att sköta det materiella underhållet av dokumenten. En av deras 
främsta uppgifter är att vara behjälpliga vid evenemang av olika slag, vid planerade 
låntagarbesök - framför allt av barn, samt att delta i arbetet med läsfrämjande åtgärder. 
De är delaktiga i säkerhetsfrågor och ombesörjer även det löpande administrativa 
arbetet.  
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Kategori B 
I denna kategori ingår assistant territorial de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques (ung. kulturarvs- och biblioteksassistent inom region) och assistant 
territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques (ung. behörig 
kulturarvs- och biblioteksassistent inom region). Även inom denna kategori utför de 
anställda de löpande uppgifterna på biblioteken samt ombesörjer läsfrämjande åtgärder. 
Assistenterna har ett fackmässigt ansvar som främst är knutet till hantering, 
framhävande och bevarande av samlingarna samt informationssökning. Detta ansvar 
utövas under uppsikt av överordnad. 
 
Kategori A 
Bibliothécaire territorial (ung. bibliotekarie inom region). Bibliotekarierna deltar i 
upprättandet, organisationen, berikandet, utvärderingen och driften av samlingar på alla 
slags bibliotek. De hjälper även till i arbetet med kommunikationen mellan biblioteken 
och allmänheten, i utvecklandet av läsfrämjande åtgärder samt 
evenemangsverksamheten på biblioteken. De är berättigade att ombesörja olika aspekter 
av dokumenthantering - såsom upprättande, klassificering, bevarande, utformande och 
förmedling av samlingarna. 
Conservateur territorial (ung. bibliotekschef inom region). Chefsbibliotekarierna 
upprättar, organiserar, berikar, bearbetar och utvärderar samlingar på alla slags 
bibliotek. De ansvarar för detta kulturarv samt för utvecklingen av läsfrämjande 
åtgärder. De organiserar allmänhetens tillgång till samlingarna och spridningen av 
dokument till forsknings-, informations- och kulturändamål. Bibliotekskatalogerna 
inrättas under deras ansvar.177 
 
För att anställas inom offentlig sektor i Frankrike måste man klara ett slags 
inträdesprov, en så kallad concours. Detta gäller för alla nämnda yrkeskategorier, 
förutom de icke-behöriga kulturarvsanställda inom kategori C, där rekrytering kan ske 
utan inträdesprov. Dessa prov kan vara av både extern och intern karaktär. De interna är 
öppna för dem som varit anställda inom offentlig sektor under en given tidsperiod. De 
externa, å sin sida, gäller både för dem som ännu inte ingår i den offentliga sektorn och 
för dem som gör det, men inte tillryggalagt den anställningstid som krävs för att bli 
antagen till ett internt inträdesprov. De som lyckas på inträdesproven för regional 
offentlig sektor är behöriga att söka anställning inom en regional myndighet eller på en 
offentlig regional inrättning.178        
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6. Resultat 
Till att börja med har jag för avsikt att beskriva huvuddragen i Front nationals 
folkbibliotekspolitik, då jag anser detta vara nödvändigt för att tydliggöra bilden av mitt 
problemområde. För att vidare sätta in studien i en bredare kontext ämnar jag beskriva 
utvecklingen på folkbiblioteket i Orange. Även situationen på folkbiblioteken i de 
övriga städerna behandlas kortfattat. Därefter skildras kritikernas reaktioner på Front 
nationals handlade. Anhängarnas åsikter kring partiets folkbibliotekspolicy har placerats 
sist i kapitlet, eftersom dessa i mångt och mycket är ett svar på kritikernas motstånd.   

6.1 Front nationals folkbibliotekspolitik och dess tillämpande 

6.1.2 Inledning 
Kulturen kom att bli ett dominerande tema på den politiska agendan i de städer där 
Front national fick majoritet under 1990-talet. Detta kom som en överraskning för 
många som undrade om partiet inte i grund och botten alltid haft en avog inställning till 
kulturen. I egenskap av nationalistiskt parti betraktar de dock kulturen som en av de 
grundläggande komponenterna av den nationella identiteten och därmed som en 
avgörande sakfråga. I en artikel från 1996 i dagstidningen Le Monde menar skribenten 
att det var i ett försök att bryta sin kulturella isolering som Le Pens parti samma år valde 
"kultur och politik" som tema för sitt sommaruniversitet. Samtidigt började de politiskt 
aktiva inom partiet att utveckla diverse kulturella initiativ - såsom bildandet av 
kulturföreningar, utgivning av tecknade serier och expandering av film- och tv-kritiken i 
de högerradikala tidningarna Présent och National hebdo.179 I svenska Biblioteksbladet 
menar man att Front nationals rasism och främlingshat inom kulturpolitiken kommer till 
uttryck i ett förakt för främmande influenser och en nostalgisk vurm för det 
fosterländska.180 
 
De fall av censur som jag snart kommer att berätta mer om, är kanske de mest 
uppmärksammade på franska bibliotek i modern tid, men ingalunda de första. Under 
ockupationen påtvingades bibliotekarierna listor, så kallade "listes Otto", där all 
litteratur som innehöll tankar som stred mot Marskalk Pétains181 ideologi ålades med 
utlåningsförbud på de franska folkbiblioteken. Det kunde till exempel röra sig om 
sådant som skrivits av judiska eller antityska författare, frimurare eller kommunister.182 
Ett mer aktuellt fall ägde rum 1983 i Dreux (Eure-et-Loire) efter valsegern för listan 
(UDF, RPR och Front national) ledd av Jean Hieaux (RPR), då Mireille Brion - Front 
nationals ställföreträdande borgmästare - började utöva censur på stadens bibliotek. Den 
litterära tidskriften Europe försvann i hemlighet från biblioteket. Samma öde drabbade 
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181 Pétain, Philippe (1856-1951) Fransk fältmarskalk och statsman. Då han utnämnts till statsminister i  
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magasinen Justice, utgiven av Le Syndicat de la magistrature (ung. 
"Ämbetsföreningen"), och Différence som ges ut av Mouvement contre le racisme et 
pour l’amitié entre les peuples (ung. "Rörelse mot rasism och för vänskap mellan 
folken"). Tre år senare begärde Pierre Bernard, då borgmästare i Montfermeil (Seine-
Saint-Denis), att det han betecknade som “sanna fasor” skulle tas bort från 
folkbibliotekets samlingar.183 
 

6.1.2 Utvecklingen på folkbiblioteket i Orange 
 
Vid Front nationals makttillträde i juni 1995 var ett så kallat mediatek på väg att 
konstrueras i den sydfranska staden Orange. Folkbiblioteket var vid denna tid en liten 
undanskymd institution på första våningen i en byggnad belägen i hjärtat av staden. 
Bokbeståndet var mycket begränsat såväl av utrymmesmässiga som av ekonomiska 
orsaker.184 Öppettiderna sträckte sig enbart till 30 timmar i veckan och låntagarna 
representerade blott sju procent av stadens befolkning185. Det var under den tidigare 
kommunstyrelsen som mediatekprojektet hade fötts. Tanken var att ett nytt bibliotek 
skulle integreras i mediateket vilket även skulle innehålla ett videotek och ett fonotek. 
Detta projekt hade dock ifrågasatts av den högerradikala oppositionen i 
kommunfullmäktige, men också av den klassiska högern och vänsterns folkvalda som 
ansåg det vara kostsamt och illa anpassat till staden. Staten ansåg dock projektet vara 
tillräckligt intressant för att bevilja ett statligt anslag. Anslaget skulle utgöra hälften av 
den totala kostnaden och betalas ut i tre omgångar. Totalt rörde det sig om 8,8 miljoner 
francs och den första utbetalningen hade skett i december 1993. De återstående 
utbetalningarna uteblev dock.186 
 
Den första tiden efter maktskiftet rådde lugn och ro. Då den nya kommunstyrelsen ville 
granska stadens finanser frös de inne bibliotekets budget under sommarmånaderna juni 
till september. Vid skolstarten kunde den mest akuta efterfrågan på litteratur, då främst 
romaner, tillgodoses tack vare att en smärre summa till litteraturförvärv beviljades. 
Kommunstyrelsens första steg mot kontroll av utbudet ägde rum kort efter detta och då i 
form av bokdonationer. Flera av dessa böcker var skrivna av Front national-
sympatisörer som själva finansierat utgivningen.187 Den dåvarande bibliotekschefen 
Catherine Canazzi beskriver huvuddragen i de flesta av de donerade böckerna som 
öppet främlingsfientliga, förintelseförnekande samt starkt kritiska till vänsterorienterad 
politik. De innehöll hänsynslösa åsikter som karaktäriserades av en ovanlig verbal 
våldsamhet och grundade sig inte på någon som helst kritisk analys. Canazzi - som 
ansåg att verken var av en närmast obefintlig litterär kvalitet - tvekade inför att integrera 
dem i samlingarna, men beordrades då av borgmästaren Jacques Bompard att göra det. 
Sin order grundade han på tre huvudargument: Canazzi hade ingen rätt att utöva någon 
som helst censur och hennes åsikt om ett verks litterära kvalitet kan inte vara den hos en 
manuslektör på ett förlag som föreskriver vad som går att publicera och inte. Slutligen, 
menade Bompard, skulle dessa gåvor inte vara betungande för kommunens budget 
                                                           
183  Chemin, Ariane (1996). M. Douste-Blazy dénonce «les critères de choix des ouvrages» de la 
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såsom bibliotekets ordinära inköp - vilka, enligt honom, inte var av högre kvalitet.188 
 
Prenumerationerna på litteraturbilagorna till dagstidningarna Le Monde och Libération 
drogs in snart efter valet. Aktionsgruppen Alerte Orange bestämde sig då för att med 
egna medel finansiera bibliotekets prenumeration på dessa bilagor och de kunde därmed 
återupptas.189 
 
Kommunstyrelsen såg hädanefter den systematiska kontrollen av bibliotekets förvärv 
som legitim och personalens inköpsförslag blev föremål för fingranskning. Gång efter 
annan ansattes bibliotekspersonalen av borgmästaren och olika kommunalråd som 
hädanefter aktivt tog del i urvalsprocessen. Detta innebar att inköpslistor kom tillbaka 
överstrukna, utgiftsengagemang nekades underskrift och till sist tillkom även 
anvisningar om inköp.190 Bland de verk som borgmästaren valt ut fanns sådana skrivna 
av Julius Evola - en italienare som sökt föra fascismen och nationalsocialismen närmare 
varandra och som i slutet av andra världskriget arbetade i SS tjänst, Henry Coston - 
antisemitisk pamflettskrivare och Emmanuel Ratier - vars bok Mystères et secrets du 
B’nai B’rith handlar om den “judiska frimurarsammansvärjningen”.191 
 
Canazzi lämnade biblioteket den första mars 1996.192 I en artikel publicerad i tidskriften 
Citrouille förklarar hon sin begärda omplacering till Vaucluses bibliotek med 
avsaknaden av dialog, utbyte, lyhördhet och respekt från kommunstyrelsens sida. Hon 
menade att deras närvaro och sätt att sköta frågorna kring biblioteket, både på ett 
administrativt och på ett mänskligt plan, orsakade ett långsamt förfall.193 Strax efter 
Canazzis omplacering följde ytterligare några av de anställda hennes exempel och 
lämnade biblioteket.194 Drygt tre år senare fanns ingen ur den ordinarie arbetsgruppen 
kvar. De flesta hade blivit omplacerade inom kommunen. Vid denna tidpunkt saknades 
fortfarande en kvalificerad bibliotekschef.195    
 
Bibliotekarier och invånare i Orange begärde slutligen den dåvarande kulturministerns 
ingripande.196 I mars 1996 adresserade kulturministern, Philippe Douste-Blazy, ett brev 
till Denis Pallier, den äldste ledamoten på Inspection générale des bibliothèques. I 
brevet begärde Douste-Blazy att en inspektion skulle äga rum på biblioteket. 
Inspektionen skulle ske inom ramen för den tekniska kontroll som staten måste utföra 
på de lokala och regionala biblioteken. Denna kontroll syftar främst till att undersöka 
samlingarnas kvalitet, deras förnyande, pluralistiska och varierade karaktär, samt alla 
målgruppers möjlighet att ta del av bibliotekets tjänster. Inspektionen ägde rum den 25 
april 1996 och i juni lämnade Pallier över sin rapport till kulturministern.197 
 
Efter granskning av inköpslistorna och korrespondensen angående inköp och donationer 
konstaterade Pallier att det uppstått flera meningsskiljaktigheter mellan 
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biblioteksledningen och kommunfullmäktige. I rapporten nämner han den diskussion 
som uppstått mellan Canazzi och kommunledningen angående bokdonationerna.  
 
Under inspektionen utreddes procedurerna och kriterierna vid förvärv av litteratur. Det 
visade sig att inköpslistorna för både vuxen- samt barn- och ungdomsböcker förelåg 
biträdande kulturombud Gilbert Lagier som även avslog vissa inköpsförslag. Under ett 
möte som ägt rum några dagar tidigare hade kommunstyrelsen uttryckt en önskan om att 
delta i förvaltningen av biblioteket. De ville föra fram sina åsikter angående mångfalden 
i bibliotekets inköp i syfte att skapa en balans mellan olika politiska strömningar samt 
att reglera utgifterna. I samlingens utformande lade kommunfullmäktige tonvikten på 
bibliotekets underhållningsaspekt och förespråkade minskade inköp av fackböcker, då 
dessa ofta är kostsamma. Angående förvärv av vuxenböcker planerades bildandet av en 
inköpskommitté, bestående av Lagier, chefen för kommunikationsavdelningen André-
Yves Beck samt de tre biblioteksassistenter som ansvarade för bibliotekets drift. Under 
tiden stod dokumenturvalet under kommunfullmäktiges kontroll.  
 
De förvärvslistor som Pallier hade möjlighet att ta del av under inspektionen 
representerade ett begränsat urval på ungefär 200 titlar och lämpar sig därmed inte för 
en kvantitativ analys. Däremot uttolkade han fyra bortvalskriterier utifrån de verk som 
strukits från listorna och de eventuella motiveringar som tillfogats.  
 
Det första kriteriet var verkets specialisering. I detta fall handlade det om Le Métier de 
bibliothécaire ("Bibliotekarieyrket"), samt två översiktverk - ett om filosofi och ett om 
pedagogik. Det andra kriteriet rörde det tema som behandlas i boken (rasism och rap i 
små encyklopediska samlingar). Även författarens politiska syn gav upphov till avslag 
från politikernas sida, bland annat av Didier Daeninckxs deckarromaner. Slutligen 
nämndes också den kosmopolitiska aspekten som en anledning till nekande av inköp. 
Det handlade då om en nordafrikansk sagobok samt en sagobok med berättelser från 
hela världen. Angående barnböcker ville Bompard lägga tonvikten på de nationella och 
lokala rötterna och därmed ta avstånd ifrån kosmopolitism och globalisering. Som 
förklaring till slopandet av vissa romantitlar nämnde Bompard att även respekten för de 
goda sederna togs i beaktande. Under det möte som ägt rum några dagar tidigare hade 
kommunstyrelsen föreslagit biblioteksledningen att antingen ta bort titlarna ifråga eller 
att balansera upp förvärvslistorna.  
 
Pallier gjorde då Bompard uppmärksam på att det ligger på bibliotekariernas ansvar att 
föreslå en förvärvspolitik som både tar allmänhetens efterfrågan och förlagsbranschens 
utveckling i beaktande. Denne svarade dock att kommunfullmäktige skulle följa denna 
modell först när en ny kvalificerad bibliotekschef hade rekryterats. Efter Canazzis 
omplacering saknade biblioteket personal ur kategori A och därmed fanns ingen inom 
biblioteksledningen med den yrkeskompetens som krävs för att leda utformningen av 
bibliotekets samlingar. Pallier påpekade då att även mindre kvalificerad personal i 
allmänhet deltar i denna uppgift och kan av nödtvång ta ansvaret för den då de utses att 
ingå i biblioteksledningen. Det visade sig då att kommunfullmäktige hade föga 
förtroende för den aktuella biblioteksledningen i fråga om kompetens och ideologiska 
preferenser. Enligt Pallier verkade ledningen däremot vara effektiv.198 
 
Det stämmer dock att bibliotekspersonal ur kategori B och C inte tillskrivs någon roll 
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inom beståndsutvecklingen och borgmästaren kunde därmed lagligt sett utöva en dylik 
kontroll.199 Bibliotekspersonalen juridiska spelrum inskränker sig i sådana fall till två 
lagar, en antirasistisk lag vid namn Pleven (nr 72-546, 1 juli 1972) samt den så kallade 
Gayssot-lagen (nr 90-615, 13 juli 1990) som undertrycker förnekande av brott mot 
mänskligheten. Dessa lagar kom att modifiera yttrandefrihetsförordningen genom att 
olagliggöra publiceringen av vissa idéer. Förutom illegala publikationer är 
inköpspolitiken bibliotekariernas ansvar, men dessa förfogar inte över några juridiska 
medel för att motsäga sig politikers inblandning i bibliotekets samlingar och tjänster.200    
 
Då det gällde inköpen av litteratur menade Pallier att tre former av vanstyre gjorde sig 
gällande i Orange. För det första ansåg han att en dylik inköpspolitik enbart skulle 
kunna svara för allmänhetens behov av förströelse och därmed reducera bibliotekets roll 
som informations-, studie- och kulturinstitution. Vidare fann han att 
kommunfullmäktiges tolkning av begreppet pluralism ledde till ett systematiskt bortval 
av teman och författare som ansågs stå till vänster - ett tämligen brett koncept i Orange - 
till fördel för teman och författare på högerkanten av den politiska skalan. Emellan 
dessa två återstod en oansenlig neutral zon. Pallier kunde även urskilja en etnocentrisk 
princip i urvalet.  
 
Vid tiden för inspektionen planerade kommunfullmäktige att, till en början, öppna en 
barn- och en vuxenavdelning i det nya mediateket för att sedan öka mediatekets 
finansiella andel i förhållande till kommunens förbättrade ekonomi. Skapandet av nya 
tjänster möttes dock av stor misstänksamhet från kommunstyrelsens sida.201  
 
Då rapporten lades fram sköt staten upp utbetalningarna av statsbidraget. Detta var det 
enda lagliga vapen staten kunde ta till eftersom de franska lagarna om decentralisering 
inskränker statens makt över kommunerna.202 Mediateket stod trots allt klart 1998. Med 
hänvisning till den politiska styrningen av biblioteket hade dock, vid denna tidpunkt, 
den resterande delen av statsbidraget fortfarande inte betalats ut.203 
 
I sin analys av inspektionen uttrycker Pallier sin fruktan för att misstänksamheten mot 
den dåvarande ledningen, kritiken av inköpen, ifrågasättandet av öppettiderna samt 
kontrollen av programmet för skolbarn skulle kunna leda till att ytterligare personal 
skulle lämna biblioteket.204 
 
Efter rapporten om folkbiblioteket i Orange hamnade ärendet i något som liknade en 
återvändsgränd. Kommunfullmäktiges kommunikationschef, André-Yves Beck, lovade 
att prenumerationer på vänsterinriktade tidskrifter skulle återupptas så fort staten betalat 
ut mediatekbidraget i sin helhet. Kulturministeriet, å sin sida, inväntade en försäkran om 
att en ny arbetsgrupp bestående av kvalificerad personal skulle anställas innan 
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restriktionerna kring bidraget kunde hävas. Ytterligare två biblioteksmedarbetare hade 
lämnat biblioteket kort efter Canazzis avgång. Denna avsaknad av utbildade 
bibliotekarier gav borgmästaren full frihet att kontrollera litteratururvalet till stadens 
folkbibliotek.  
 

6.1.3 Media respektive Front nationals reaktioner 
 
Media fick snabbt kännedom om rapporten och tidningen Libération gjorde den även till 
förstasidesnyhet den elfte juli 1996. Här kan konstateras att det är först i samband med 
den mediala uppmärksamheten som borgmästaren aktivt börjar tillämpa den strategi där 
hans handlingar rättfärdigas genom hävdande av respekt för mångfalden. Det var inte 
förrän den 16 juli, det vill säga tre månader efter Palliers rapport, som Bompard 
skickade ut ett brev till alla franska partier där han bad dem ge inköpsförslag på de verk 
som de anser vara mest representativa för deras respektive tankeströmning. Följande 
månad gjorde Bompard och en av hans partikamrater ett framträdande på Front 
nationals sommaruniversitet där de tog upp pluralismen på biblioteken. Vidare beställde 
han nästkommande månad 35 böcker från Éditions nationales205 och bröt således med 
en viss måttfullhet i fråga om inköp av högerradikal litteratur.  
 
Bompard förnekade rapportens sanningshalt och de flesta av de avlägsnade böckerna 
sattes omedelbart tillbaka på hyllorna. Han underströk rapportens och massmedias 
felaktiga uppgifter. Inga böcker hade avlägsnats från hyllorna, hävdade han, och vissa 
titlar som citerats i pressen och påståtts vara skrivna av före detta SS-soldater återfanns 
aldrig i samlingarna. Så var till exempel fallet med en bok skriven av Léon Gautier, 
tidigare medlem av en SS-division. Boken som skulle ha funnits på biblioteket visade 
sig efter verifikation vara skriven av en paleontolog verksam under 1800-talet.      
 
Innan kommunvalet hade ingen bibliotekspolitik överhuvudtaget formulerats. Förvisso 
befann sig upprättandet av det framtida mediateket i centrum av debatten, men 
innehållet i biblioteket var vid denna tid inte föremål för någon polemik. Inte heller i 
Bompards kampanjprogram nämns frågan om en politik gällande en ideologisk 
balansering av biblioteksbeståndet, trots att han hade propagerat mot mediatekprojektet 
- främst på grund av den kostnad det skulle innebära. Partiets bibliotekspolitik hade 
upprättats utan önskemål från kommuninvånarnas sida och mötte dessutom ett mycket 
svagt intresse hos allmänheten. 
 
Till följd av medias och den politiska världens reaktioner gick Front national till 
motattack i november 1996. Attacken kom i form av en rapport sammanställd av Jean-
Yves Le Gallou som vid denna tid var medlem av partiets styrelse.206 Undersökningen 
som ligger till grund för rapporten hade påbörjats under sommaren och utförts av 
politiskt aktiva inom partiet. Dessa hade besökt folkbibliotek runt om i Frankrike och 
med hjälp av en enkät sökt granska pluralismen i bokbestånden. Enkäten bestod av i 
förväg etablerade listor av titlar och författare. Syftet var att granska i vilken 
utsträckning dessa författare och titlar förekommer i bibliotekens samlingar. För varje 
dokument jämfördes så kallade vänsterorienterade författare såsom Karl Marx med 
sådana som anses representera den "nationella högern" - i detta fall Front nationals 
partiledare Jean Marie Le Pen. Mindre kända författare som öppet sympatiserar med 
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extremhögern jämställdes på detta sätt med stora författare vars åsikter lutar åt vänster, 
såsom exempelvis Jean-Paul Sartre. Undersökningen gav upphov till ett hundratal 
ifyllda enkäter och resultatet presenterades på en presskonferens i Paris den 7 november 
1996. Resultatet av undersökningen ansågs bevisa att samlingarna på de franska 
folkbiblioteken hade en kraftig överrepresentation av bland annat vänsterorienterad 
litteratur och att en ideologisk balansering var nödvändig.207 
 
På biblioteket i Orange tycktes den ideologiska balanseringen inte bara gälla 
bokbeståndet, utan även personalen. Den förste som kom att ersätta Canazzi på posten 
som bibliotekschef var Christophe Picard.208 Han saknade utbildning för yrket, men var 
medlem av Front national.209 Tidigare hade han, under pseudonymen Henri de Fersan, 
bland annat verkat som litteraturkritiker på veckotidningen National hebdo och 
författade även under samma pseudonym boken Le Racisme antifrançais (“Den 
antifranska rasismen“). Enligt författarpresentationen i nämnda bok har Picard 
specialiserat sig inom "diplomatiska frågor och problemen med invandringen."210 
Picards karriär på biblioteket blev dock kort och han ersattes snart av Éric Stetten. 
Precis som i fallet med Picard var det kommunikationschef André-Yves Beck som stod 
för tillsättandet av tjänsten. Inom högerradikala kretsar hade Stetten bland annat gjort 
sig känd som tillfällig medarbetare på tidningen Minute. Som politiskt aktiv inom Front 
national hade han även funnits med som kandidat till kommunvalen på partiets lista i 
Paris åttonde arrondissement.211 Inom biblioteksvärlden var dock hans enda erfarenhet 
tre års beredskapstjänst på ett bibliotek.212 Då hans kontrakt inte förnyades lämnade 
Stetten biblioteket sommaren 1998. Han efterträddes av Olivier Rabache, ytterligare en 
man med ett förflutet inom extremhögern.213  
 

6.1.4 Utvecklingen på folkbiblioteken i de övriga städerna 
 
På folkbiblioteket i Marignane kunde personalen fortsätta sitt arbete utan inblandning 
från politikernas sida. Situationen ändrades dock drastiskt i juli 1996 då polemiken 
kring biblioteket i Orange bröt ut. Kommunfullmäktige började då gallra inköpen och 
drog in prenumerationen på tidningar som Libération, l'Évenement du Jeudi samt den 
lokala kommunistiska dagstidningen La Marseillaise. Politikerna angav ekonomisk 
åtstramning som skäl till att flera inköp nekades. De böcker som beställts direkt av 
kommunfullmäktige hamnade dock på hyllorna. Redan några dagar efter valet 1995 
hade visserligen kommunfullmäktige - för bibliotekets räkning - tecknat 
prenumerationer på tre högerradikala tidningar, men det var alltså inte förrän året därpå 
som de ovannämnda vänsterinriktade tidningarna togs bort. Enligt politikerna var även 
detta följden av ekonomiska åtgärder. De menade också att tidningar som representerar 
den nationalistiska högern, vilket tidigare inte hade förekommit på biblioteket, borde 
finnas tillgängliga då minst 40 procent av Marignanes väljare sympatiserade med denna 
strömning.214 
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Beslutet att dra in de vänsterorienterade tidningarna från biblioteket ledde slutligen till 
rättegång på grund av att elva låntagare polisanmält kommunledningen. I domen, som 
föll i juni 1997, slogs det fast att ställföreträdande borgmästare Jean-Christian Tarelli 
inte hade kompetensen att besluta om ändringar i bibliotekets tidskriftsutbud. 
Kommunfullmäktige dömdes därmed att återuppta de indragna prenumerationerna inom 
en period av två månader, samt betala de elva låntagarna för deras 
rättegångskostnader.215 
 
Ytterligare en kontrovers mellan kommunen och biblioteket uppstod då kommunens 
kulturminister beställde in ett antal högerradikala skrifter utan att tillfråga 
bibliotekspersonalen. Böckerna ställdes ut på ett speciellt presentationsbord i anslutning 
till bibliotekets entré. En stor del av dessa var skrivna av Jacques Bompard och Jean-
Yves Le Gallou.216               
 
Då det kom till bibliotekspersonalens inköpsförslag begärdes dock alltid ett särskilt 
underlag. Detta ledde till att inköpsprocessen drog ut på tiden och det dröjde länge 
innan politikerna kom med svar. När detta väl skedde hade ofta en stor del av 
inköpsförslagen strukits, inte sällan tre fjärdedelar. Bland de titlar som valdes bort fanns 
böcker om homosexuella, sexualupplysning, vänsterpolitik samt sådant som kan ge en 
positiv bild av utomeuropeiska folk.217  
 
Även utställningar och övriga evenemang reducerades. I början av 1997 hade ett 
författarbesök planerats in på biblioteket inom ramen för en temavecka om deckare. 
Besöket ställdes dock in av kommunfullmäktige som istället bjöd in Alain Sanders, 
chefredaktör för den högerradikala dagstidningen Présent.218 Kommunfullmäktige hade 
även tillsatt en ny administrativ arbetsgrupp som hade till uppgift att formulera ett 
biblioteksprogram som låg i linje med Front nationals idéer. Det kunde till exempel 
handla om sammankomster kring den antifranska rasismen eller fördummandet av den 
franska kulturen.219  
 
Under 1997 granskades även folkbiblioteket i Marignane av biblioteksnämnden, vilket 
gav upphov till ännu en rapport. Inspektionen i Orange hade varit tids- och 
informationsmässigt begränsad. I Marignane däremot motsvarade den ett tidsspann på 
åtta månader och uppdraget hade tilldelats två inspektörer istället för en. Underlaget till 
rapporten utgjordes bland annat av en riklig mängd förvärvslistor och korrespondens, då 
bibliotekschefen i skrift metodiskt försvarat sin uppfattning av rollen som ansvarig för 
en offentlig institution.  
 
Biblioteksinspektionens årsrapport bekräftar bilden av oenighet mellan 
kommunstyrelsen och bibliotekspersonalen. Kommunfullmäktige nekade biblioteket 
inköpen av vissa böcker, förvärvslistor redigerades mot bibliotekariernas vilja och utan 
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att dessa tillfrågades. Enligt rapporten kunde de verk som kommunfullmäktige strukit 
från förvärvslistorna delas in i följande kategorier: verk som sorteras under 
vänsterpolitik eller liberal högerpolitik, verk som är fientliga mot extremhögern eller 
verk skrivna av medlemmar av den lokala oppositionen, verk som framställer 
invandrare i en positiv dager samt verk som förmodas gynna utvecklingen av dåliga 
vanor. Vad som i detta fall menas med "dåliga vanor" specificeras dock inte. Även de 
böcker som hade köpts in på kommunfullmäktiges initiativ kunde delas in i ett antal 
kategorier. I detta fall handlade det om verk som uttrycker den så kallade nationella 
högerns politiska ställningstaganden, verk med syfte att ge kraft åt idén om att den 
demokratiska regimen och de styrande försummar sina plikter, klassiska och praktiska 
verk samt verk som hyllar armén och monarkin från förr. 
 
I årsrapporten påpekas att dessa inköp och vägran av inköp, enligt kommunstyrelsen, 
gjordes i pluralismens namn och i syfte att återupprätta en balans i bokbeståndet. 
Biblioteksinspektionen fastställer dock att det som egentligen skett är att balansen 
brutits och att begreppet pluralism har förvrängts. Det konstateras att de inköp av verk 
som för fram högerextrema idéer inte byggde vidare på en redan existerande samling av 
politisk litteratur, utan invigde den. Politisk litteratur hade alltså inte funnits på 
biblioteket tidigare. Eftersom inköpen av dessa publikationer åtföljdes av uteslutandet 
av litteratur som tillhörde andra politiska familjer, bringades bokbeståndet i obalans till 
förmån för högerradikala skrifter. 
 
Övriga dokument som köpts in på kommunfullmäktiges initiativ hör till största delen 
hemma på ett folkbibliotek, står det i årsrapporten. Det blev dock tydligt att de i sin 
helhet hade köpts in i enlighet med de ovannämnda kategorierna, samtidigt som inköp 
av andra verk hade nekats då dessa förde fram icke önskvärda idéer. Det fastslås därmed 
att det inte är fråga om en kulturell hållning utan en ideologisk och strategisk sådan och 
att biblioteket i detta fall uttryckligen gjorts till ett medel för maktutövning till 
extremhögerns fördel i syfte att upprätthålla dess lokala makt samt gynna dess framsteg 
på det nationella planet.220  
 
Martine Pichon var chef för biblioteket i Marignane då Front national fick politisk 
majoritet. Pichon hade en kontraktsanställning som automatiskt förnyades var tredje år. 
Just som hon skulle anmäla sig till det interna inträdesprovet för att befästa sin ställning 
som bibliotekschef och därmed bli fast anställd fick hon veta att hennes kontrakt inte 
skulle förnyas. Kommunfullmäktige valde Joël Voisin till efterträdare. Han saknade 
yrkesutbildning och hade tidigare arbetat som offentliganställd inom kategori C, varav 
tio år på bibliotek.221 
 
Situationen i Vitrolles såg liknande ut. Även där föreskrevs biblioteket prenumerationer 
på ett antal högerradikala tidningar - bland annat Présent, National hebdo, Minute och 
Rivarol, samt Famille Chrétienne (“Kristen familj“), ett organ för högerkatoliker. 
Sammanlagt påbjöd kommunledningen prenumerationer på 18 tidningar och tidskrifter. 
Samtidigt skars anslagen till bokinköp ner från 450 000 till 200 000 francs. Detta ledde 
till att alla dubbla prenumerationer avslutades och tidskriftsutbudet reducerades. Även 
utlånen sjönk kraftigt, förmodligen till följd av de minskade anslagen.222 
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Bibliotekschefen i Vitrolles valde att tidigarelägga sin pension på grund av de 
svårigheter det innebar att arbeta med kommunstyrelsen.223  
 
I Toulon fanns, trots ett invånarantal på 300 000, bara mindre kvartersbibliotek. Ett 
projekt till uppförandet av ett nytt mediatek i stadens centrum hade dock startats upp, 
men ställdes in av den nya kommunledningen efter makttillträdet.224  
 
Konsekvenserna av Front nationals handlande blev ödesdigra och 2004 hade biblioteken 
fortfarande inte återhämtat sig. De kraftiga budgetnedskärningarna hade i Orange 
minskat anslagen till folkbiblioteket med 48 procent. I Vitrolles sjönk antalet inskrivna 
låntagare med 39 procent och i Marignane var det personalstyrkan som drastiskt 
reducerats.225 
 

6.2 Kritikerna om bibliotekspolitiken 

6.2.1 Biblioteket och bibliotekariernas roll 
Det inträffade rörde upp häftiga känslostormar inom den franska och internationella 
biblioteksvärlden. Många var de som menade att Front nationals förfarande ifrågasatte 
bibliotekarieprofessionen och bibliotekets demokratiska uppdrag i samhället. I en 
ledarartikel i tidskriften Bulletin des bibliothèques de France skriver Martine Poulain att 
det är själva bokbeståndets och, därutöver, bibliotekets koncept, som ifrågasätts. Vidare 
menar hon att det är själva utövandet av bibliotekarieyrket som på detta sätt förnekas. 
Denna instrumentalisering av biblioteket, den begränsade och vilseledande tolkningen 
av dess uppdrag och dess roll står i direkt motsatsförhållande till själva definitionen av 
ett bibliotek. Pluralismen har en verklig innebörd bara när den knyts till de värden som 
definierar och rättfärdigar den, skriver hon. Hon avslutar med påståendet att Front 
nationals systematiska ingrepp i bibliotekens samlingar kan leda fram till en punkt då 
biblioteket, såsom vi uppfattar det idag, inte längre existerar.226 
 
I en annan artikel i samma tidning står det att biblioteken blev den symboliska terräng 
där försvaret av de demokratiska principerna började och bibliotekarierna hamnade i en 
svår position då de värnade om den fria tillgången på information. Ett dilemma uppstod 
mellan den behandling som skulle medges de extremistiska publikationerna, å ena 
sidan, och utvecklingen av universella samlingar å den andra. Samtidigt, menar 
skribenten, har Front nationals ifrågasättande av bibliotekets uppdrag fått 
bibliotekarierna att reflektera över bibliotekens möjligheter att bidra till demokratin 
genom att tillgängliggöra och garantera fri information till alla invånare och på detta sätt 
deltaga i utvecklingen mot ett informerat medborgarskap.  
 
Det går inte att förneka det inflytande som Front nationals agerande har haft på 
bibliotekariekåren, står det senare i artikeln. Genom att tvinga bibliotekarierna att 
tumma på de principer som biblioteket står för och genom att fungera som en 
katalysator på den intellektuella debatten, har partiets handlingar inte bara enat och 
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stärkt bibliotekarierna, utan också väckt filosofiska funderingar. Det är också 
bibliotekariernas uppgift att försvara den institution som folkbiblioteket utgör och vars 
samlingar utvecklas i förhållande till vissa värden och principer. Bibliotekarierna måste 
även skapa förutsättningarna för att bibliotekets samlingar, tjänster och engagemang ska 
gå hand i hand med de demokratiska idealen. På så sätt förblir biblioteken en gynnsam 
fristad för det “allmänna förnuftsutövandet”.227 
 
Claudine Belayche, i ledande position inom franska ABF, skriver att det nu i Frankrike 
måste definieras vad som menas med ett bibliotek som är öppet för allmänheten och 
representerar alla tankeströmningar på så sätt att ingen av dessa utesluts. Hon menar att 
detta är en kamp för tolerans, öppenhet och nyfikenhet och mot intolerans och 
överdriven propaganda för en ideologi på bekostnad av andra. Vidare anser hon att 
ansvaret för samlingarna bör ligga i bibliotekariernas händer då dessa är professionella 
och utövar sitt yrke väl, till och med mycket väl, för att kunna stå över den eventuella 
kritik som riktas mot dem från de som vill reducera biblioteket till att enbart tjäna sina 
egna syften. Däremot behöver inte bibliotekarierna besitta fullständig makt över 
inköpen, utan någon som helst kontroll. Detta skulle vara i strid mot lagen och 
bibliotekarier är skyldiga att underställa sig en utvärdering av sitt arbete .228  
 
Även IFLA stödjer yrkesgruppens rättigheter i en resolution där de uttrycker sitt starka 
stöd för bibliotekariernas kompetens att utveckla tjänster som sörjer för fri och obunden 
tillgång till information och kunskap samt speglar samhällets mångfald och olikheter. 
IFLA kommer att fortsätta att arbeta aktivt å deras vägnar.229 Canazzis åsikt är 
densamma. Hon menar att det är bibliotekariernas förmåga att göra ett sakkunnigt urval 
som ligger till grund för den professionalism som ifrågasatts av frontens 
kommunstyrelser. Att upprätta och förvalta en inköpspolitik är att ta alla tänkbara 
faktorer i beaktande. Det handlar om att tillgodose de befintliga såväl som de potentiella 
låntagarnas önskemål och att, med en given budget, kunna erbjuda dem ett så 
omfattande spektrum som möjligt av hela litteraturutgivningens mångfald. Detta ska 
göras i förhållande såväl till det idag existerande kulturarvet som till morgondagens och 
inte i förhållande till kriterier som i själva verket är ideologiska.230 Enligt Jean-Luc 
Gautier-Gentès, biblioteksinspektör, är det inte folkbibliotekets uppdrag att förmedla det 
han kallar för de lägsta instinkterna, det oblandade hatet och tänkandets motsats.231 
 

6.2.2 Åsikter om avsikterna med folkbibliotekspolitiken  
Att Front national använder biblioteket för tjäna sina egna syften är en åsikt som går 
igen i flera av artiklarna. Det talas om att partiet utnyttjar biblioteket för att tysta 
motståndarnas röster och sprida sitt eget kulturella och politiska budskap,232 att de städer 
som styrs av partiet har fått fungera som ett slags laboratorier för deras reaktionära 
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politik.233 Det anses vara uppenbart att Oranges borgmästare vill att samlingarna i första 
hand ska vara en återspegling av frontens idéer, innan de kan fungera som 
ställföreträdare för olika strömningar och en öppning mot omvärlden.234 I DIK-forum 
heter det att biblioteken ifråga har blivit verktyg för partiet i "kampen om själarna".235 
Samlingarna och inköpen av nya medier har gjorts till politiska instrument och 
påståendena om att återinföra balansen och skapa en nödvändig mångfald är bara en 
täckmantel för deras strävan att göra biblioteket till ett skyltfönster för extremhögern. 
De tidigare professionella inköpskriterierna har ersatts av politiska och rätten till 
information, yttrandefrihet, mångfald och kulturell öppenhet har offrats. Biblioteken är 
inte längre att lita på.236 Det dras även paralleller till Nazityskland då målet anses vara 
detsamma, nämligen likriktning och anpassning. Medlen som används är dock 
annorlunda och man menar att partiet försöker nå sina mål samtidigt som det förnekar 
dem.237  
 
Gautier-Gentès ger två förslag på säkerhetsmekanismer för garanterande av mångfalden 
då politiker lägger sig i urvalet för att anpassa det till sina egna politiska preferenser. 
Det ena är att definiera kriterier som gör det möjligt att bestämma när det, i ett 
biblioteks bestånd, förekommer överrepresentation av en viss politisk strömning. Det 
andra är att definiera biblioteket som en motvikt, det vill säga att återupprätta och 
utveckla dess kritiska förmåga. Antagandet av denna idé förutsätter att inte bara de 
extremistiska partierna - utan alla partier i kommunal maktställning - accepterar idén att 
det i en kommunal byggnad existerar en slags tankens frizon där publikationer som 
attackerar såväl de styrande politikernas motståndare som de styrande själva, står till 
allmänhetens förfogande.238 
 

6.2.3 Le Gallous rapport 
Le Gallous rapport Bibliothèques ou conformothèques? Le règne du prêt-à-penser dans 
les bibliothèques municipales har fått ta emot vass kritik i bibliotekspressen och då 
främst för utförandet av den undersökning som ligger till grund för rapporten. Belayche 
skriver till exempel att frågeformulären inte blivit korrekt ifyllda då frontens politiker 
inte alltid vet hur man söker i en bibliotekskatalog. En kommunpolitiker deklarerade: 
"jag hade aldrig gått till biblioteket. De har inga dagstidningar, alltså inga problem".239 
Det hävdades även att det på ett bibliotek inte fanns några europeiska sagor, då den som 
sökt i katalogen inte vetat att söksträngen skulle ha varit "sagor från Europa".240 I Livres 
hebdo anser man att problemet med undersökningen är att den endast avser ett hundratal 
bibliotek och att den underligt nog hoppat över både Paris och Lyon. Dessutom rör det 
sig huvudsakligen om tidningar och politiska böcker. Undersökningens vetenskaplighet 
ifrågasätts.241 
 

                                                           
233  Andersson (1997a). s. 3 
234  Belayche  
235  Truedson s. 10 
236  Nilsson (1998). s. 17 
237  Strömbäck, Jesper (1999). Den bräckliga yttrandefriheten. DIK-forum, nr 13, s. 5 
238  Gautier-Gentès   
239  (Min översättning) "je n'étais jamais allé à la bibliothèque. Ils n'ont pas de quotidiens, alors pas de 
problème"  
240  Belayche  
241  Favier, Annie & Santantonios, Laurence (1996). Le Front national sur le devant de la scène. Livres 
hebdo, nr. 225, s. 39 
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Canazzi kallar den för en pseudoundersökning och menar att den bara utförts för att 
legitimera det som partiet kallar återinförandet av en balans i samlingarna och det i en 
slags mångfalds namn.242 I en annan artikel betecknas undersökningen som diskutabel 
och detta främst på grund av villkoren för dess genomförande.243 Rapporten är fylld av 
allvarliga metodologiska och logiska felaktigheter, skriver Jo Kibbee, men trots detta 
lyckas den väcka viktiga frågor om den politiska mångfaldens natur i bibliotekens 
samlingar.244 
 

6.2.4 Censur och pluralism 
Bibliotekarierna drogs in i en omfattande debatt om censur och intellektuell frihet som 
för deras del kom att bli paradoxal då de fördömde den ideologiska censur som utövades 
av Front national samtidigt som de försvarade förkastandet av propagandadokument och 
extremistiska skrifter.245 Bonnal säger i en intervju i Biblioteksbladet att politisk balans 
givetvis är eftersträvansvärt, men att det inte går att ge begreppet "politik" en så snäv 
betydelse som Front national gör. Innebörden av deras resonemang skulle vara att 
enbart kommunistiska tidningar skulle finnas på biblioteket i en kommun där 
kommunisterna har absolut majoritet.246  
 
Canazzi ifrågasätter Front nationals användande av ordet pluralism då de hävdar att hela 
förlagsproduktionen, medierna, pressen och de intellektuella har starka vänstersympatier 
och då de ålägger bibliotekarierna med litteraturinköp som förvandlar de anläggningar 
de förvaltar till instrument för propaganda och tankekontroll.247 Martine Pichon, före 
detta bibliotekschef i Marignane, anser att biblioteken i sina samlingar bör ha 
åtminstone en av partiets tidningar, då det handlar om ett parti med folkvalda 
representanter. Hon menar dock att det är ett problem att det ibland förekommer 
rasistiska inslag i publikationerna.248  
 
I en intervju i tidningen Libération säger Belayche att bibliotekarierna har ett ansvar 
gentemot låntagarna. Det går inte att märka böckerna med varningstext. Bibliotekarierna 
är tvungna att tillämpa neutralitet, men också pluralism. Inom ett givet ämne - oavsett 
om tematiken är religiös, politisk eller vetenskaplig - ska hela debatten, i alla åsikters 
mångfald, presenteras.249 Även Gautier-Gentès framhåller att ett pedagogiskt 
användande av extremistiska texter också skulle förutsätta närvaron av pedagoger på 
biblioteken. Sådana finns inte överallt. Vidare menar han att kritisk litteratur, om 
extremistiska partier, med utdrag ur dessa publikationer likaväl skulle kunna tjäna som 
studiematerial. Att upplåta en plats, om än så liten och begränsad, till extremistiska 
partier skulle innebära risken att förse dem med vapen att föra in sina publikationer på 
biblioteken, vid behov även i massiv skala. Han föreslår sedan att ej kapitulera inför 
deras krav, utan att hålla dem på sin rättmätiga plats, den begränsade plats som de 
förtjänar genom sitt användande av hatet på bekostnad av sökandet efter möjligheter att 
leva tillsammans.  
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245  ibid.  
246 Andersson, Stefan (1997b). Front national till offensiv mot kommunala bibliotek. Biblioteksbladet, nr. 
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Varje folkbibliotek har som uppgift att vara allomfattande och pluralismen bör 
definieras som kvaliteten på denna allomfattande aspekt. En åtskillnad måste göras 
mellan en tankens extremism och en hatets extremism, menar Gautier-Gentès. Med 
tankens extremism avser han exempelvis en essä som föreslår monarkins återinförande i 
Frankrike, som talar om det fantastiska liv som skulle följa av en sådan förändring. Med 
hatets extremism menar han böcker som, för att uppnå ovannämnda mål, skulle 
uppvigla till mord; publikationer som går till attack mot personer eller grupper.250 
 
Skrifter som uttrycker rasism eller hets mot folkgrupp är förbjudna i fransk lag och hör 
därmed inte hemma på folkbiblioteken. Belayche menar att dessa kriterier dock måste 
ses över i fall där det handlar om bibliotek som specialiserar sig på politik, historia eller 
andra liknande ämnen.251   
 
Bibliotekarierna måste skilja på de åsikter som de ogillar, men som de har goda skäl att 
integrera i samlingarna, och de idéer som rättfärdigar valet att inte införskaffa de skrifter 
som förmedlar dem. Gautier-Gentès avslutar med att påpeka att det förmodligen är en 
omöjlig uppgift att etablera en förvärvspolitik för folkbiblioteket som skulle vinna allas 
godtycke. Däremot kan biblioteken informera sina låntagare om vad de beslutat att 
exkludera. På så sätt tillåts allmänheten protestera och få till stånd en ändring av 
politiken i fråga.252 
 

6.2.5 Reaktioner 
IFLA betraktade utvecklingen på dessa sydfranska bibliotek som mycket bekymrande 
och som en allvarlig överträdelse mot Unescos folkbiblioteksmanifest. Efter en IFLA-
konferens i Köpenhamn 1997 där situationen för de franska folkbiblioteken hade 
diskuterats krävde de alla Frankrikes kommunledningars fasta stöd för 
folkbiblioteksmanifestets principer. De yrkade även på att den franska riksdagen skulle 
vidta stränga åtgärder för att garantera folkbibliotekens och bibliotekariernas 
möjligheter att handla i enlighet med manifestet. Slutligen uppmanades deputerade och 
senatorer i den franska riksdagen att anta en lagstiftning som bekräftar 
folkbibliotekariernas rätt att tillhandahålla samlingar och tjänster som står fria från 
ideologisk, politisk och religiös censur och som stödjer bibliotekariernas opartiskhet.253 
Ett annat resultat av detta möte var bildandet av en kommitté för yttrandefrihet, FAIFE, 
som senare kom att upprätta ett kontor i Köpenhamn.254 
 
Franska ABF:s agerande gick i första hand ut på att vara till stöd för sina drabbade 
kollegor och förmå dem att informera om läget på biblioteken i fråga. Vidare har ABF 
skrivit en petitionslista som samlat ett stort antal underskrifter i hela Frankrike samt 
publicerat ett öppet brev till republikens folkvalda.255 I brevet uppmanades politikerna 
att bekräfta sitt förtroende för de bibliotekarier som skapar och förvaltar samlingarna. 
 
Efter att prenumerationerna dragits in på biblioteket i Marignane och den påföljande 
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stämningen av kommunen, hjälpte ABF de medborgare som lämnat in 
stämningsansökan att formulera en argumentation enligt vilken kommunen gjorde sig 
skyldig till maktmissbruk genom avslutandet av prenumerationerna.256  
 
Förutom detta har organisationen bland annat deltagit med rundabordskonferensen 
"Litterära yrken mot fascismen" på en antifascistisk bokmässa i Gardanne 1998, och 
sammanställt en pressmapp bestående av artiklar som publicerats om ämnet sedan 
1996.257 För att hjälpa bibliotekarierna att motivera sina val av inköp samt att tolka 
behoven hos det samhälle som de vänder sig till, har ABF bildat ett inköpsutskott. 
Utskottet har arbetat med de kriterier som bör respekteras vid dokumentinköp och har 
senare publicerat en samling rekommendationer som formaliserar policy och 
tillvägagångssätt.  
 
ABF har ingen instans motsvarande FAIFE eller Intellectual Freedom Committee inom 
American Library Association (ALA). Däremot har det upprättats en aktionsgrupp 
bestående av olika professionella organisationer, däribland ABF. Gruppen har 
organiserat en workshop med mål att hjälpa bibliotekarierna att försvara sina samlingar 
och tjänster. Under denna workshop konstruerade deltagarna en "verktygslåda" som 
sedan lades upp på ABF:s hemsida. Verktygslådan innehöll länkar till texter om den 
intellektuella frihetens juridiska och filosofiska grunder i Frankrike samt till sådana som 
preciserar de offentliganställdas, däribland bibliotekariernas, skyldigheter och 
rättigheter då det handlar om att uttrycka egna åsikter.258 Organisationen har även 
ombett kulturministeriet att arbeta fram en folkbibliotekslag för att skydda dessa mot 
eventuella påtryckningar från de lokala myndigheterna.259 
 
Även svenska organisationer hade invändningar mot censuren på de franska biblioteken. 
SAB uttryckte sina protester i ett brev riktat till den svenska regeringen där de 
poängterade den fria och ocensurerade informationens betydelse i det demokratiska 
samhället. Regeringen ombads att, i sina kontakter med Frankrike, uttrycka sin oro inför 
dessa inskränkningar av informationsfriheten.260 DIK-förbundet skickade i början av 
1997 ut ett brev till alla fackliga organisationer och biblioteksföreningar i Norden. I 
brevet uttrycktes en önskan om fördömande av Front nationals censur och angrepp på 
yttrandefriheten samt en uppmaning till alla att skriva på protestlistor som sedan 
skickades till den franska regeringen.261 Senare tog DIK-förbundet, i samarbete med ett 
antal biblioteksorganisationer i olika länder, initiativ till och undertecknade skrivelsen 
"Försvara de franska folkbiblioteken mot Nationella Frontens angrepp!", vilken 
översattes till flera språk.262   
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6.3 Front national och partianhängarna om bibliotekspolitiken 

6.3.1 Folkbiblioteket i Orange  
Borgmästare Bompard var mycket kritisk till uppförandet av mediateket. Han menade 
att det, både kostnadsmässigt och storleksmässigt, var illa anpassat till en stad drabbad 
av hög arbetslöshet och industriutflyttning. Framför allt föreställningslokalen, som 
skulle integreras i mediateket, ansågs onödig då Orange redan hade två 
föreställningsanläggningar. Ett av Bompards löften under valkampanjen var just att 
stoppa mediatekprojektet. Vid makttillträdet i juli 1995 ansågs det dock vara för sent, då 
byggandet var för långt framskridet och det skulle ha blivit dyrare att lägga ner det än 
att fortsätta.263         
 
Bompard menar att vänstern i allra högsta grad intresserar sig för den kulturella världen 
och för kulturen. Den har koloniserat den förstnämnda och betraktar den andra som sin 
sak, säger han. De har blivit till instrument för vänsterns dominans. I dess tankeschema 
är högern motståndare till kulturen och Bompard hävdar att det därför är viktigt för 
socialister och kommunister att kulturen i Orange förstörs, att kulturen blir bannlyst.264 
Han skriver: 
 

Myten om högern som censurerar dåliga verk och om vänstern som befriar tanken och ordet är en 
grundläggande myt från vänstern. Det är därför viktigt att regelbundet och nästan rituellt bidra 
med en sten till grundvalarna av denna intellektuella skapelse numera hundraårig och sedan alltid 
osann.  

Jag säger som det är : censuren existerar på nästan alla Frankrikes bibliotek. Den berör allt som är 
till höger och till höger om högern. Den skonar inte mitten särskilt ofta. Högerförfattarnas böcker, 
högertidningarna köps inte in och sätts inte fram till låntagarnas förfogande. Här är verkligheten 
om censuren i detta land. Så länge denna sanning inte tillhör det förflutna, motsätter jag mig att 
man kommer och pratar med mig om censur i Orange. Hos oss finner man tidningar som absolut 
inte delar mina åsikter, tidskrifter som ibland till och med angriper mig. Visst, man hittar inte alla 
vänsterns tidskrifter. Men var hittar man dem alla ? Man måste göra urval i förhållande till de 
ekonomiska resurserna och att välja, det är inte att censurera.  

Vad beträffar böckerna, vägrar jag att vi köper in pornografiska eller illegala böcker. Däri ligger 
mitt enda förbud. Det är tydligt, men begränsat till denna snäva ram.265  

                                                           
263 Bompard, Jacques (1996). Un maire au créneau: Orange, une ville gérée autrement. Saint-Cloud: 
Éditions nationales s. 37-38 
264 Bompard, Jacques & Philippe Randa (2002). Les chemins de la victoire. Paris: Déterna s. 28 
265 (Min översättning) Le mythe de la droite qui censure les mauvais ouvrages et de la gauche qui libère 
la pensée et la parole est un mythe fondateur de la gauche. Il est donc important d'apporter régulièrement 
et quasi rituellement une pierre aux fondements de cet édifice intellectuel maintenant séculaire et depuis 
toujours mensonger. Je le dis comme la chose est : la censure existe dans presque toutes les bibliothèques 
de France. Elle touche tout ce qui est à droite et à droite de la droite. Elle n'épargne pas bien souvent le 
centre. Les livres d'auteurs de droite, les journaux de droite ne sont pas achetés et ne sont pas mis à la 
disposition des lecteurs. Voilà la vérité sur la censure de ce pays. Tant que cette vérité n'appartiendra pas 
au passé, je refuse qu'on vienne me parler de censure à Orange. On trouve chez nous des journaux qui ne 
sont absolument pas de mes idées, des revues qui même parfois m'attaquent. Certes, on ne trouve pas 
toutes les revues de gauche. Mais où les trouve-t-on toutes ? Il faut faire des choix en fonction des 
moyens financiers et choisir, ce n'est pas censurer. En ce qui concerne les livres, je refus que nous 
achetions des livres pornographiques ou illégaux. C'est là ma seule interdiction. Elle est formelle mais 
circonscrite à ce cadre étroit. 
Bompard & Randa (2002) s. 31 
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6.3.2 Le Gallous rapport 
I inledningen till Bibliothèques ou conformothèques? Le règne de prêt-à-penser dans 
les bibliothèques municipales fastslås att kulturminister Douste-Blazy, i en strävan att 
frånta mediateket i Orange dess rättmätiga bidrag, hade anklagat Bompard för att 
införskaffa politiskt icke-konformistiska verk. Genom detta handlande, menar Le 
Gallou att Douste-Blazy hade sökt föreskiva en tankens regeringsdiktatur. Det bekräftas 
vidare att det var detta handlande som gett upphov till beslutet att utföra en 
undersökning på folkbiblioteken.  
 
Resultaten är oroande, menar Le Gallou. I bibliotekens äldre samlingar kan en viss 
pluralism skönjas. De klassiska, nationalistiska författarna finns visserligen inte 
representerade i lika stor utsträckning som de socialistiska, men deras verk förekommer 
åtminstone. Detsamma gällde dock inte för de mer aktuella inköpen. Från och med 
sextio- och sjuttiotalen tycker sig Le Gallou kunna se att en påtaglig ideologisk 
totalitarism härskar över folkbiblioteken, oavsett om kommunen har styrts av RPR, 
UDF, PS eller PC. Le Gallou menar att urvalet på folkbiblioteken tycks ha dikterats av 
den så kallade tankepolisen enligt två läror. Dessa kallar han för Stasi och Anastasie. I 
enlighet med Stasiläran påtvingas biblioteken en mängd kommunistiska verk. Medan 
Anastasieläran å sin sida går ut på att censurera den nationalistiska rörelsens tidningar 
samt de samtida författare som inte är politiskt korrekta. 
 
Undersökningen kommer fram till att de politiska författare vars verk förekommer 
flitigast i bibliotekens samlingar är Marx och Lenin. Dessa kallas i undersökningen för 
gulagens stamfäder och den senare omnämns även som grundaren av den blodigaste 
regim som mänskligheten någonsin har skådat. I motsats till detta nämns den svaga 
representation av verk från klassiska, nationalistiska författare som Péguy266, Maurras, 
Barrès och Bainville.267 
 
Samma situation råder beträffande tidningsutbudet. I rapporten påpekas att så gott som 
samtliga bibliotek som ingår i undersökningen tillhandahåller dagstidningarna 
Libération, Le Monde och Le Figaro. En tredjedel prenumererar även på 
vänsterinriktade tidningar och tidskrifter såsom L'Humanité och Canard Enchaîné. Med 
undantag för det i Bordeaux erbjuder däremot inget av biblioteken sina läsare tidningar 
som Présent, Minute och National hebdo. Le Gallou tillägger att vissa bibliotek som 
inte tar in nationalistiska publikationer däremot prenumererar på tidskrifter som är öppet 
kritiska mot Front national.  
 
Beträffande bibliotekets utbud av samtida intellektuella författare anser Le Gallou att 
undersökningen visar på en systematisk förekomst av verk skrivna av socialister, 
                                                           
266 Péguy, Charles (1873-1914) Fransk författare som bland annat skrivit verk om Jeanne d’Arc och 
Victor Hugo, men är främst känd för sin poesi. Hans verk har förankring i såväl revolutionär 
vänsterideologi som katolsk övertygelse och patriotism.  
Péguy, Charles (2007). Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=281220&i_word=Péguy [2007/05/28] 
267 Bainville, Jacques (1879-1936) fransk historiker och Barrès lärjunge. Bainville samarbetade med 
denne i Action française. B. förhärligade monarkin och ansåg den demokratiska politiken vara ett för 
svagt skydd mot den framväxande tyska samlingspolitiken.  
BAINVILLE, Jacques (1995). Ingår i Rey, Alain, red. Dictionnaire universel des noms propres: 
alphabétique et analogique s. 175  
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kosmopoliter och globaliseringsförespråkare. Skribenter från det nationalistiska lägret 
lyser dock i allmänhet med sin frånvaro. Han skriver att både traditionella och nutida 
nationalistiska författare, såväl som antikonformistiska politologer och sociologer som 
Jules Monnerot och Julien Freud är sparsamt representerade på biblioteken. Däremot 
finns en stor andel verk av författare som bekänner sig till det som Le Gallou kallar för 
den färdigtänkta ideologin, däribland Bernard-Henry Lévy som i rapporten refereras till 
som den "nya" officiella filosofen. De tänkare som opponerar sig mot denna ideologi 
tilldelas endast ett litet utrymme.  
 
Böcker som behandlar Front national på ett objektivt sätt är, enligt rapporten, mycket 
sällsynta. Verk som på ett eller annat sätt angriper partiet är dock vanligt 
förekommande. Det lyfts även fram att ett uppslagsverk om hur man bekämpar 
högerextremismen finns på sex bibliotek av 35 i regionen Hauts-de-Seine, trots att inte 
alla dessa sex kommuner är styrda av vänstern. Allt som oftast har emellertid politiker 
från Front national uteslutits ur boksamlingarna.  
 
Majoriteten av de böcker som handlar om invandring och som finns tillgängliga på de 
undersökta biblioteken är positiva till eller åtminstone eftergivna i förhållande till 
fenomenet. Verket Les immigrés: Le choc (“Invandrarna: Chocken“) av UDF-politikern 
Alain Griotteray anses vara ett särskilt utmärkande exempel då Griotterays andra böcker 
ofta finns tillgängliga på biblioteken. Detta visar på vidden av censuren inom ämnet, 
menar Le Gallou.  
 
Även barnlitteraturen anses vara kraftigt vinklad. Sagor från andra länder bedöms 
dominera utbudet på bekostnad av gamla myter och sagor från Frankrike och Europa. 
Det konstateras att tillgången på sagor från Afrika och andra fjärran länder är flera 
gånger större än den på europeiska sagor.  
 
Le Gallou drar slutsatsen att folkbiblioteken, istället för att vara en plats för sinnenas 
uppvaknande, har förvandlats till så kallade konformotek. Detta antagande bygger han 
på tre påståenden. Låntagarna kan enbart närma sig det han kallar för 
invandringsproblematiken utifrån en positiv synvinkel. De ges bara tillgång till Front 
nationals program genom polemiska skrifter som angriper partiet. Tillträde till alster 
skrivna av den nationella högerns teoretiker ges endast genom kritiska verk och 
tidskriftsartiklar. Toulon, Orange och Marignane framställs dock som undantag.  
 
I den avslutande delen av rapporten gör Le Gallou en slags analys där han söker förklara 
situationen. Han skriver: 
 

Denna diktatur över biblioteken förklaras inte bara av politisk-ideologiska orsaker (hindra 
tillgången på "dålig" icke-likformig litteratur) utan också av kommersiella orsaker : försäkra de 
"politiskt korrekta" verken om "dödläget" det vill säga den ekonomiska balansen. Alltså, en 
förläggare som publicerar ett verk som överensstämmer med den nya dominerande 
globaliseringsideologin är säker på att få igen sina pengar : inköpen från folkbiblioteken, från 
universitets- och skolbiblioteken ombesörjer detta, vid behov kompletterad av en av dessa 
oräkneliga artighetssubventioner utdelade av kulturministeriet och anmälda av 
Riksrevisionsverket.  

För åtskilliga författare och förläggare, är det "politiskt korrekta" inte nödvändigtvis resultatet av 
en genomtänkt övertygelse eller en autodafé  ; det är också ett näringsmässigt val som således 
skulle kunna definieras : "matsäcken först".  
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Man förstår bättre våldsamheten i de meningsstrider som sattes igång i Toulon och i Orange av 
anhängare till det politiska etablissemanget : försvara sina privata jaktmarker.268  

 
I slutet av rapporten uppmanar Front national sina folkvalda, ansvariga, politiskt aktiva 
och sympatisörer att kämpa för att mångfalden av idéer och åsikter ska respekteras.269 
 
Le Gallous rapport tycks ha engagerat Front nationals anhängare. Den kommenteras 
flitigt, framförallt i Présent. Under granskningens gång blir resultaten från nästan varje 
bibliotek föremål för en artikel där man anser sig ha hittat ännu ett bevis för den 
marxistiska ideologins censur.270 I en artikel omnämns undersökningen som den stora 
serien om den sanna censuren på folkbiblioteken och de inspektioner som utförts av 
politiskt aktiva inom partiet kallas för “Operation pluralism bibliotek".271 Efter 
undersökningen på folkbiblioteket i Annecy kunde man läsa att den genomsnittlige 
låntagaren i denna stad numera kunde konstatera att hans bibliotek utövar censur mot 
nära fem miljoner franska väljare.272 
 
Rapporten presenterades under en presskonferens där Le Gallou anmärkte på den brist 
på pluralism som enligt honom rådde på de undersökta biblioteken, till den 
nationalistiska doktrinens nackdel. De “politiskt korrekta” verken och de stora “livegna” 
tidningarna är de som tjänar på de aktuella förhållandena. Kulturminister Douste-Blazy 
delgavs undersökningens resultat i ett brev från Le Gallou. Resultaten sägs tala för sig 
själva. Den “färdigtänkta” ideologin är allestädes närvarande, samtidigt som tidningar 
och tidskrifter med nationalistiska förtecken utesluts systematiskt. Vidare anser Le 
Gallou att Toubon-lagen mot rasistiska yttranden skulle kunna tillämpas på Calixthe 
Beyalas roman Les honneurs perdus273 (svensk titel “Vår förlorade heder“) som vid 
tiden för rapportens publicerande nyligen hade erhållit Franska akademiens stora 
romanpris. Lagar som Toubon, Gayssot och Pleven mot rasistiska yttranden är lagar 
som borde kunna tillämpas på alla, menar Le Gallou.274  

                                                           
268 (Min översättning) Cette dictature sur les bibliothèques ne s'explique pas seulement par des raisons 
politico-idéologiques (empêcher l'accès à la "mauvaise" littérature non conforme) mais aussi par des 
raisons commerciales : assurer aux ouvrages " politiquement corrects", "le point mort" c'est-à-dire 
l'équilibre économique. Ainsi, un éditeur qui publie un ouvrage correspondant à la nouvelle idéologie 
dominante mondialiste est sûr de rentrer dans ses frais: les achats des bibliothèques municipales, des 
bibliothèques universitaires et scolaires y pourvoiront, le cas échéant complétées par une de ses 
innombrables subventions de complaisance distribuées par le ministère de la Culture et dénoncées par la 
cour des Comptes.    Pour des nombreux auteurs et éditeurs, le "politiquement correct" n'est pas forcément 
le résultat d'une conviction raisonnée ou d'un acte de foi ; c'est aussi un choix alimentaire qui pourrait 
ainsi se définir : “le casse-croûte d'abord”.    On comprend mieux la violence des polémiques déclenchées 
à Toulon et à Orange par les tenants de l'établissement politico-intellectuel : protéger leurs chasse-
gardées.  
269 Le Gallou, Jean-Yves (1996). Bibliothèques ou conformothèques ? : Le règne du prêt-à-penser dans 
les bibliothèques municipales. Front national, Conseil régional d’Île-de-France 
270 Se till exempel Sanders, Alain (1996). La preuve (une de plus) par Salon-de-Provence. Présent, 
1996/10/05, s.1 
271 Malpouge, Pierre (1996). Le »pluralisme» dans les bibliothèques municipales - La preuve - encore 
une - par Pau. Présent, 1996/10/19, s. 3 
272 Malentraide, Olivier (1996). Le pluralisme assassiné! La preuve - une de plus - par Annecy. Présent, 
1996/10/10, s. 2 
273 Boken handlar om en muslimsk kvinna som lämnar sin uppväxts Kamerun och bosätter sig i 
invandrartäta Belleville i Paris.  
Beyala, Calixthe (1996). Les honneurs perdus. Paris: Albin Michel 
274 Malpouge, Pierre (1996). Le Front national dénonce le »manque de pluralisme» dans les bibliothèques 
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6.3.3 Censur och pluralism 
I en artikel i tidningen Présent går skribenten Jean Madiran till hårt angrepp mot den 
franska staten och då framför allt kulturminister Douste-Blazy. Han skriver om den 
dominans av verk från vänstern och extremvänstern som rådde på biblioteket i Orange 
och om borgmästare Bompard som, i syfte att öka mångfalden i samlingarna, förde in 
böcker som var en aning mer högerorienterade. Detta visade sig dock stå 
motsatsförhållande till den officiella och obligatoriska pluralismen i ”den ruttnande 
femte republiken”, fortsätter Madiran. Staten och tidningen Libération har exakt samma 
föreställning om innebörden av kultur. Madiran kallar denna för dödskulturen.  
 
Vidare nämner han en ledare publicerad några dagar tidigare i Libération där tidningens 
vd Jean-Michel Helvig, apropå situationen i Orange, påpekat att avsaknaden av en enda 
bok borde uppfattas som oacceptabelt av alla. I en kommentar till detta skriver han: 
 

Att det saknas en enda bok ? Det "saknas" tiotals, hundratals, lite varstans i Frankrike, på 
biblioteken, hos bokhandlarna, på tv, i skolorna, högstadierna, universiteten ; tiotals, hundratals är 
censurerade av den medialt dominerande ideologin. Jean-Michel Helvig finner det ingalunda 
oacceptabelt. Det som enligt honom borde vara oacceptabelt för alla, det är bara att en bok möter 
det han tappert kallar "censuren" verkställd av en "fascistisk anda". Det är den enda censuren som 
han betecknar som sådan, den enda han fördömer. Den marxistiska censuren väcker hos honom 
varken obeveklig vägran eller vädjan till vaksamhet, den är hans egen.275   

 
Helvig, Douste-Blazy och deras likar är, enligt Madiran, inte frihetens män. De är män 
av en annan, en äkta censur, både aktivt - genom handling - och passivt, genom tyst 
samtycke. Beviset för detta påstående menar han sig finna i en artikel publicerad på 
samma sida som den ovannämnda ledaren. I artikeln upprörs man över att biblioteket i 
Toulon har påtvingats Alexis Carrels bok L'homme cet inconnu (Svensk titel: "Den 
okända människan")276 av frontens kommunfullmäktige. Madiran ifrågasätter 
nödvändigheten i att tvinga på biblioteket ett så pass känt verk och skriver sedan att 
tvånget enbart uppstod i mötet med den marxistiska censurens förbud. Enligt honom 
existerar det som han kallar kommunistisk bokcensur på många andra platser än Toulon 
och den lovordas av Libération och Douste-Blazy. 
 
Madiran menar att Douste-Blazy inte har lagt märke till den mångsidiga och krigiska 
censur som existerar - inte i tre - utan i tusentals kommuner, på tv och på "det så 
kallade” Utbildningsdepartementet. Denna censur, fortsätter han, är inspirerad av 
marxismen och den verkar till förmån för dödskulturens överlägsna maktställning. I 
massans medier, skriver Madiran, repeteras timme efter timme att den obligatoriska 
                                                                                                                                                                          
municipales. Présent, 1996/11/09, s. 3 
275(Min översättning) Qu'il manque un seul livre ? Il en "manque" des dizaines, des centaines, un peu 
partout en France, dans les bibliothèques, chez les libraires, à la télé, dans les écoles, les collèges,  les 
univérsités ; des dizaines, des centaines sont censurés par l'idéologie médaitiquement dominante. Jean-
Michel Helvig ne le trouve nullement "intolérable". Ce qui doit selon lui être intolérable à tous, c'est 
seulement qu'un livre rencontre ce qu'il nomme vaillamment la "censure" opérée par un "esprit 
fascistoïde". C'est l'unique censure qu'il designe comme telle, la seule qu'il condamne. Les censures 
marxistoïdes ne suscitent chez lui ni intractable refus ni appel à la vigilance, ce sont les siennes.  
276 Carrel, Alexis (1873-1944) var en fransk-amerikansk kirurg och fysiolog. Den okända människan 
från 1935 sammanfattar dåtidens vetenskapliga uppfattning ur psykologisk och fysiologisk synvinkel. 
Carrel, Alexis (2007). Ingår i Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=141613&i_word=carrel,%20alexis [2007/05/19] 
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censuren består i att hindra Front nationals kommunfullmäktige att “tvinga på” 
folkbiblioteken böcker som den av Alexis Carrel, utpekade som högerextrema eller 
närstående Front national. Madiran hävdar att detta leder till att alltfler fransmän 
spontant börjar ifrågasätta nödvändigheten att påbjuda förekomsten av vissa böcker som 
alltså måste vara förbjudna.277 Några dagar senare skriver han i en artikel: 
 

Om man måste “påtvinga” - och Libération har explicit antytt att det handlar om att påtvinga verk 
lika klassiska, lika kända, lika gamla som Den okända människan av Alexis Carrel, eller böcker 
lika aktuella som de av författare från Présent - om man alltså måste “påtvinga”, beror det just på 
att det fanns ett hinder ; och hindret, i fråga om böcker, åsikter, yttrandefrihet, det är en censur.278 

 
Den nationalistiska kulturen och den traditionella katolska är mer eller mindre förenade, 
skriver Madiran. Ömsom den ena, ömsom den andra blir utpekad som etnocentrisk och 
censurerad av undantagslagarna Gayssot och Pleven som tabubelägger det nationella 
och det religiösa företrädet. Madiran menar att det utanför denna ram inte tycks finnas 
något annat än det han kallar för en anarkistmarxistisk frimurarkultur, det vill säga 
dödskulturen.279 
 
I anslutning till denna debatt sammanställde Présent en egen enkät som presenterades i 
tidningen. Läsarna inbjöds att med enkätens hjälp undersöka censuren på 
folkbiblioteken. Enkäten består av sju titlar på verk skrivna av samtida nationalistiska 
författare som till exempel Présents egna Jean Madiran och Alain Sanders, men även 
traditionella författare som Charles Maurras. För varje titel ges en till tre poäng och om 
resultatet blir fem poäng eller färre innebär detta att den dominerande marxistiska 
ideologin har tagit biblioteket i besittning. Enkäten beskrivs som ett mätinstrument för 
att, i enlighet med en “vetenskaplig” sociologi, beräkna graden av den marxistiska 
censuren på biblioteken.280 
 
Just pluralismen i motsättning till censuren tycks vara en gemensam nämnare för de 
skrifter och artiklar som skrivits av Front national och dess anhängare angående 
biblioteksfrågan. Det klargörs att det handlar om att föra in författare som godtyckligt 
uteslutits ur folkbibliotekens samlingar. Den pluralism som förespråkas av staten och 
vänsterinriktade tidningar avfärdas som förment och "republikansk".281 På biblioteken 
utövar de socialistiska kommunledningarna en enkelriktad mångfald.282 Enligt Front 
national är sanningen att partiet tar itu med inkorrekta förhållanden, inom såväl kulturen 
som andra områden. De städar bort oskäliga förmåner och chockerande orättvisor. 
Enligt dem är biblioteken egentligen sedan länge styrda av den republikanska censuren, 
vilket kan skönjas i deras utbud som ger uttryck för en enkelriktad yttrandefrihet. En av 
National hebdos skribenter hävdar att ingen kan förneka att det systematiska uteslutande 
som nationalistiska författare har drabbats av inte är en fråga om begåvning, utan 
                                                           
277 Madiran, Jean (1996a). La culture de mort impose sa culture. Présent, 1996/07/13, s. 1-2  
278 (Min översättning) S’il faut imposer - et Libération a explicitement indiqué qu’il s’agit d’imposer des 
ouvrages aussi classiques, aussi célèbres, aussi anciens que L’homme cet inconnu d’Alexis Carrel, ou des 
livres aussi actuels que ceux des auteurs de Présent - s’il faut donc ”imposer”, c’est bien qu’il y avait un 
obstacle ; et l’obstacle en matière de livres, d’opinions, de libre expression, c’est une censure.   
Madiran, Jean (1996b). Les livres interdits. Présent, 1996/07/17, s. 1 
279 Madiran, Jean (1996a). s. 2  
280Madiran, Jean (1996b). s. 1-2  
281 Madiran, Jean (1997). L'anthropophagie, quand elle est »culturelle». Présent, 1997/02/19, s. 2 
282 Monestier, Françoise (1997). Du côté des bibliothèques. National hebdo, nr 651, s. 3 
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snarare om politik.283  
 
Bompard har inte censurerat något överhuvudtaget, tvärtom - han upprättar pluralismen 
i ett bibliotek där inte alla tankeströmningar fanns representerade, skriver Yves Daoudal 
i en artikel. Douste-Blazy anses representera den "republikanska frontens" pluralism, en 
pluralism som är liktydig med kamp mot Front national och uteslutande av den 
nationalistiska rörelsen. Hans förslag till bibliotekslag "för att säkra pluralismen på 
folkbiblioteken" är uttryckligen riktat mot frontens kommunstyrelser och är ett uttryck 
för hans förvridna verklighetsuppfattning, anser Daoudal.284 
 
Enligt en annan artikel för Bompard i själva verket en medveten politik för att öka 
variationen av de böcker som representerar en ideologisk strömning. Inom ramen för 
denna politik bad borgmästaren Fédération anarchiste francophone (“Franskspråkiga 
anarkistiska förbundet“) att lägga fram inköpsförslag på de böcker som de själva ansåg 
mest representativa för den anarkistiska ideologin. Förfrågan avböjdes dock.285 
 
Bompard tillerkänner bibliotekarierna en viss fackkunskap i fråga om litteratururvalet, 
men påpekar att de inte har något ansvar gentemot kommuninvånarna. Med hänvisning 
till detta påstående hävdar han kommunstyrelsens rätt att övervaka vad som köps in till 
samlingarna i ett bibliotek. Han tillbakavisar anklagelserna om censur. Anledningen till 
att före detta bibliotekschef Canazzi varit mycket kritisk ifråga om två böcker som 
donerats till biblioteket var att de inte var vänsterlitteratur. Med hennes uppfattning om 
demokrati och pluralism skulle dessa böcker aldrig ha integrerats i bibliotekets 
samlingar, menar Bompard.286 
 
Front national ställer sig positiva till projektet gällande en framtida bibliotekslag. I en 
intervju i Livres hebdo säger Le Gallou att en sådan lag skulle medföra den åsiktsfrihet 
och pluralism som saknas på biblioteken idag. Denna frihet och pluralism ska givetvis 
gälla även för de verk som de styrande krafterna bedömer som politiskt och kulturellt 
inkorrekta.287    
 
Picard, frontens tillfälliga bibliotekschef i Orange, tillbakavisar de anklagelser enligt 
vilka biblioteket skulle tillhandahålla böcker som förnekar förintelsen. Varken 
lobbygrupper, sekter eller partier påverkar bibliotekets förvärv, enligt Picard. Han 
påpekar att biblioteket tillhör invånarna i Orange och att han, i egenskap av 
offentliganställd, ska upprätthålla pluralismen och åsiktsfriheten.288 
 
I en intervju i Bodet-Dockès uppsats beskriver Picards efterträdare, Eric Stetten, 
kulturen som ett murbruk. Det går inte att ändra allt på en gång, förändringen måste ske 
under loppet av flera decennier och arbetet påbörjas redan i barndomen. En bok av Le 
Pen i bibliotekens samlingar erbjuder större möjligheter att befästa partiets idéer än vad 
ett vanligt valprogram kan göra, menar Stetten.289        
                                                           
283 Plat, Muriel (1996). La leçon de Toulon. National hebdo, nr. 645, s. 3 
284 Daoudal, Yves (1997). Douste-Blazy, ou la culture à l'envers. Présent, 1997/02/22, s. 9 
285 Forestier, Julie (1996). Bibliothèque Orange. Présent, 1996/07/26, s. 8 
286 Bompard (1996). s. 94-95 
287 Ferrand, Christine (1997). Législatives: Les partis politiqes et le livre.  Livres hebdo, nr. 249, s. 45 
288 Tan, Prudence (1997). Les grossières manipulations de France 2 contre Orange. Présent, 1997/01/29, 
s. 2 
289 Bodet-Dockès   
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Att någon som helst censur skulle ha förekommit på biblioteket i Orange förnekas. 
Ungefär två veckor efter att resultaten från biblioteksinspektionens rapport från 
biblioteket i Orange publicerats i dagspressen svarar Bompard med två brev som 
skickas till Le Monde. Breven publiceras även i en artikel i Présent. Där får läsaren veta 
att Le Monde fortsatt att nära den bluffkampanj beträffande Oranges folkbibliotek som 
påbörjats av Libération föregående dag. I det första brevet framhåller Bompard, i 
motsats till påståendena i biblioteksinspektionens rapport, att fyra av de sex påstått 
censurerade verken finns på biblioteket sedan flera månader tillbaka. Det femte verket, 
Le Métier de bibliothécaire, hade beställts sedan det kom till kommunstyrelsens 
kännedom att det saknades. Bompard underströk att kommunstyrelsen önskade en 
uttömmande representation av olika tankeströmningar. I det andra brevet förnekade han 
att ett verk av en före detta SS-soldat skulle ha köpts in under deras försorg. Visserligen 
hade en bok, Histoire de la chevalerie (“Ridderskapets historia“), av Léon Gautier 
beställts. Denna var dock inte skriven av en SS-soldat med samma namn, utan av en 
1800-tals författare. Bompard försvarade även förvärven av Julius Evolas verk med att 
denne först och främst är en filosof, vars verk - åtminstone vissa av dem - var förbjudna 
under fascistregimen.290 I slutet av artikeln frågar sig skribenten hur det kom sig att 
Douste-Blazy inte valt att inspektera alla de folkbibliotek i Frankrike som utesluter den 
nationalistiska högern ur sina samlingar.291     
 
Några månader senare publiceras ett brev adresserat till Douste-Blazy, denna gång i 
National hebdo, där Bompard skriver om de påtryckningar från kulturministeriets sida 
som kommunstyrelsen i Orange tvingats utstå de föregående månaderna. Det började 
med de omplaceringar som, enligt Bompard, förvånansvärt lätt beviljats tre av 
bibliotekets huvudansvariga. Detta följdes av en systematisk obstruktionspolitik för att 
hindra kommunfullmäktige från att ersätta den personal som sedan dess saknades. Han 
skriver att kulturministeriet till stor del bidragit till att skapa en osund atmosfär kring 
biblioteket och tillägger att Douste-Blazy mycket väl vet att den pseudocensur som han 
anklagat Oranges kommunstyrelse för, bara existerar i några vänsterintellektuellas 
sinnesförvirrade fantasi. Enligt Bompard handlar det hela egentligen om att Douste-
Blazy söker efter och skapar anledningar till att inte betala ut den resterande delen av 
statsbidraget.292 
 
I en kommuniké försvarar Marignanes kommunfullmäktige förekomsten av Mein 
Kampf på stadens folkbibliotek. Enligt meddelandet har denna stått till låntagarnas 
förfogande sedan 1994. I mars 1996 makulerades den och återbeställdes på avdelnings- 
och bibliotekschefens initiativ. Boken finns på biblioteket av två anledningar. Dels för 
att ge låntagarna möjlighet att bekanta sig med en farlig ideologi, dels för att konstatera 
att en kritisk läsning innan 1939 hade kunnat innebära en chans att undvika en tragedi. 
Denna bok ingår i bibliotekets utbud precis som Kapitalet av Marx och böcker om den 
bolsjevistiska revolutionen.293    
 

                                                           
290 Då Julius Evola var av italiensk härkomst förmodar jag att Bompard med fascistregimen åsyftar 
Mussolinis styre.  
291 Fontaine, Rémi (1996). La réponse de Jacques Bompard. Présent, 1996/07/26, s. 1-2 
292 Bompard, Jacques (1996). Jacques Bompard vient d'écrire à Philippe Douste-Blazy. National hebdo, 
nr 639, s. 4  
293 Mirande, Olivier (1997). »Mein Kampf» à la bibliothèque: Communiqué de la mairie de Marignane. 
Présent, 1997/01/07, s. 2 
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Biblioteksinspektionens rapport från biblioteket i Marignane beskrivs i National hebdo 
som exemplarisk. Det understryks att viss information som förekommit i pressen inte 
överensstämmer med det som kom fram under inspektionen. Kommunfullmäktige hade, 
enligt bibliotekspersonalen, varken själva avlägsnat några dokument eller bett 
bibliotekarierna att göra det. Detta hindrar dock inte rättvisan från att skrida till verket, 
skriver Françoise Monestier i artikeln, och döma Marignanes kommunfullmäktige i 
rättegången om de indragna prenumerationerna. Återupptagandet av prenumerationen 
på dagstidningen La Marseillaise berodde, enligt Monestier, på borgmästarens iver att 
tillgodose alla låntagares önskemål. Detta borde ge de kommunistiska 
kommunstyrelserna en tankeställare då man ber dem om Présent, menar hon.294  
 

                                                           
294 Monestier, Françoise (1997). Rapport exemplaire sur la bibliothèque de Marignane. National hebdo, 
nr 688, s. 10   
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7. Analys 
I det följande delas det empiriska materialet in under värderingar, försanthållanden och 
normer. Värderingar handlar i sammanhanget om grundläggande värdepremisser, som 
till exempel en viss syn på rättvisa. Försanthållanden, å sin sida, inbegriper en 
föreställning om verkligheten och normer innebär konkreta rekommendationer och 
handlingsförslag. Den deliberativa respektive den populistiska demokratins olika 
punkter har inte på förhand delats in under värderingar, försanthållanden eller normer. 
Istället har jag arbetat utifrån möjligheten att varje aspekt kan förekomma under 
samtliga rubriker. Detta beror på det samband mellan dessa tre beståndsdelar som är 
signifikant för en ideologi. En norm kan exempelvis ge uttryck för en värdering, på 
samma sätt som en värdering eller ett försanthållande kan ligga till grund för en norm. 
Till följd av detta intima samband har det bitvis varit svårt att avgöra var gränsen ska 
dras mellan värdering, försanthållande och norm.  
 
För att friska upp läsarens minne vill jag nu påminna om de faktorer som jag i analysen 
tagit fasta på vid indelningen av det empiriska materialet. Vid tolkning av värderingarna 
har jag främst beaktat vad de olika aktörerna, med utgångspunkt i elementära 
värdepremisser, tycker om och inte tycker om och även i viss mån vad de betraktar som 
rätt och fel. Beträffande försanthållanden är det påståenden om olika samhälleliga och 
politiska företeelser och förhållanden som stått i fokus. Normerna innefattar främst de 
konkreta handlingsförslag som lagts fram, men även åsikter om hur verkligheten borde 
se ut. I somliga fall har jag också betraktat redan utförda handlingar som en 
fingervisning om hur en fortsatt handlingsplan skulle te sig.   
    
• På vilket sätt avspeglar sig den deliberativa demokratins ideologi i kritikernas 
åsikter om och reaktioner mot Front nationals folkbibliotekspolitik?    
 
VÄRDERINGAR 
• Deliberation.  
Pluralism och likaså biblioteket som institution tycks vara värdeladdade begrepp i 
debatten trots att kritkerna i mycket liten utsträckning ger en explicit förklaring av 
termernas innebörd. Tydligt är också att det symbolvärde som Front national, i och med 
sitt handlande, tilldelar biblioteket anses stå i direkt motsatsförhållande till kritikernas 
uppfattning av folkbiblioteket som sådant. Enligt dem tycks partiets instrumentalisering 
av biblioteket snarare tömma det på dess ursprungliga principer och därmed urholka 
själva dess raison d'être. Bibliotekets funktion i samhället kan i dylika fall inte längre 
motiveras, menar kritikerna.  
 
I Jo Kibbees artikel omnämns biblioteket som den symboliska terräng där försvaret för 
de demokratiska principerna började. Man kan förmoda att biblioteket i sammanhanget 
betraktas som symboliskt på grund av dess traditionellt starka koppling till demokrati. I 
kritikernas texter verkar biblioteket många gånger vara synonymt med en garant för, 
eller kanske en försvarare av, demokratin.  
 
Poulain menar att pluralismen får sin innebörd bara då den knyts till de värden som 
definierar och rättfärdigar den. Då biblioteket genom tiderna alltid haft en demokratisk 
anknytning och därmed ingår i ett ramverk av demokratiska institutioner, måste dess 
verksamhet ständigt motiveras, legitimeras och utvärderas.  
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Biblioteket måste fyllas med mening. Precis som det måste finnas ett meningsbärande 
innehåll i pluralismen, måste biblioteket knytas till sin ursprungliga värderingsgrund för 
att dess samhälleliga betydelse inte ska luckras upp. Kritikerna upplever Front nationals 
förfarande som ett hot mot den institution som biblioteket är idag. Detta kan ses som ett 
uttryck för en uppfattning om att biblioteket blir till något annat då dess uppdrag inte 
längre är av demokratisk natur. I de texter som presenterades i uppsatsen kapitel fyra 
blir det tydligt att folkbiblioteken anses ha ett stort ansvar för grundläggande 
demokratiska värden och mänskliga rättigheter.  
 
Canazzi ifrågasätter Front nationals användande av begreppet pluralism. Genom att 
lyfta fram det osannolika i den påstådda vänstervridningen av bland annat media och 
förlagsproduktionen som partiet söker påvisa, tycks Canazzi sträva efter att 
ogiltigförklara partiets argumentation. En allmän uppfattning bland kritikerna synes 
vara att det finns uppenbara brister i Front nationals argument och att dessa därmed inte 
kan godtas. Detta kan bland annat skönjas i den hårda kritik som Le Gallous rapport 
blev måltavla för i bibliotekspressen. Front nationals påståenden angående pluralism 
och bibliotek töms på innehåll då partiet inte lyckas motivera dem på ett 
tillfredsställande sätt. I enlighet med den deliberativa demokratin verkar det således 
finnas en uppfattning bland kritikerna att det är de bättre argumenten som vinner 
genomslagskraft i en debatt och att Front nationals argument inte hör till dessa.  
 
Då Canazzi kritiserar Front nationals användande av begreppet pluralism påvisar hon 
även att partiet söker underminera medias, förlagsbranschens, bibliotekariernas och de 
intellektuellas trovärdighet. Genom att hävda att dessa grupper låter sina 
vänstersympatier styra både utbud och uttalanden söker Front national tillbakavisa deras 
kritik redan innan de hunnit komma till tals. Här återfinns tanken om att enighet måste 
uppnås med argument. Deliberation kan ej äga rum då Front national inte tillåter 
ifrågasättande av sitt agerande. Då deliberation inte har förekommit kan partiets 
argument och handlande heller inte göra några anspråk på legitimitet.  
 
Som nyligen nämnts går dylika tankar igen även i kritiken av Le Gallous rapport. 
Kritikerna underkänner både syftet och vetenskapligheten i den undersökning som 
ligger till grund för rapporten. Avsikten anses ej vara att väcka diskussion, utan snarare 
att legitimera redan begångna handlingar. I sammanhanget pekar kritikerna bland annat 
på att alla sidor inte har fått komma till tals då biblioteken i både Paris och Lyon har 
uteslutits ur undersökningen. Kritikerna söker således påvisa det meningsfattiga i Front 
nationals argument genom att hävda att undersökningen genomförande är tvivelaktigt 
och på intet sätt kan förväntas ge validitet. Därmed kan inte heller Front nationals 
förfaringssätt gentemot biblioteken betraktas som legitimt. Kritikerna tycks snarare anse 
att undersökningen varit ett medel för Front national att fylla sina argument med mening 
och därigenom med viss trovärdighet kunna hävda att bibliotekens samlingar är 
vinklade. Således blir det viktigt för kritikerna att visa på att undersökningen blivit 
dåligt genomförd och följaktligen inte kan förväntas ge giltiga resultat. På så sätt söker 
kritikerna i sin tur underminera Front nationals trovärdighet. 
 
• Yttrandefrihet.  
Den vassa kritiken till trots tillerkänns Le Gallous rapport, och även Front nationals 
handlande i stort, ett visst värde i den bemärkelse att deras ifrågasättande av bibliotekets 
uppdrag manat till eftertanke hos bibliotekarierna. Detta anses vara betydelsefullt för 
utvecklandet av bibliotekets tjänster i enlighet med demokratins principer. 
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Bibliotekariernas mer reflekterande förhållningssätt till bibliotekets uppdrag ses över 
lag som något positivt, då de numera tydligare kan se både sin egen och bibliotekets roll 
i denna utveckling. Det verkar finnas en uppfattning om att detta kan leda till en mer 
övertänkt förvärvspolitik, eftersom bibliotekarierna nu måste upprätthålla en hög grad 
av professionalism för att kunna stå över kritik som kan riktas mot dem från exempelvis 
politiker.  
 
Kritikerna menar att Front nationals handlande har enat bibliotekariekåren. Återigen kan 
bibliotekets starka koppling till demokratiska principer som yttrande- och 
informationsfrihet skönjas. Förutom att partiets agerande anses ha enat 
bibliotekariekåren, menar kritikerna även att det har väckt filosofiska funderingar. Detta 
visar på den betydelse av debatt och kritik som framhävs inom den deliberativa 
demokratin. Bibliotekets uppdrag och funktion som tidigare setts som självklara 
ifrågasattes plötsligt, vilket framkallade ett behov av diskussion för att tydligare 
definiera det som ditintills varit implicit.  
 
• Informationsfrihet.  
I sitt ifrågasättande av Front nationals bibliotekspolitik ger kritikerna uttryck för sin 
egen syn på bibliotek och demokrati. På så sätt kan innehållet i kritikernas ideologi 
bestämmas i förhållande till en ideologi som de anser stå i motsatsförhållande till den 
egna. Det talas om Front nationals handlande i termer av propaganda, censur och 
likriktning. Partiets folkbibliotekspolitik anses vara antitesen av yttrande- och 
informationsfrihet. I förhållande till denna kritik kan slutsatsen dras att folkbiblioteket i 
kritikernas ögon ska vara en slags informationsfrihetens högborg. Yttrande- och 
informationsfriheten verkar genomgående betraktas som en omistlig del av demokratin, 
en förutsättning för denna. Detta bekräftas även av det som Dahl skriver om 
yttrandefrihetens roll i en demokrati. Han går till och med så långt som att säga att ett 
land utan en fungerande yttrandefrihet inte längre kan betecknas som en demokrati. Han 
påpekar även den fundamentala betydelsen av alternativa informationskällor som står 
över all politisk kontroll, samt vikten av att dessa skyddas i lagstiftningen. Med detta i 
åtanke blir det tydligare varför just biblioteken lyftes fram och fick ett sådant 
symbolvärde i debatten om Front nationals kulturella förhållningssätt.        
 
FÖRSANTHÅLLANDEN   
• Representativ demokrati.  
Att bibliotekarierna är de som har bäst förutsättningar att föra en rationell 
förvärvspolitik är en åsikt som ofta återkommer i kritikernas texter. Då bibliotekarierna 
är professionella grundas deras beslut i högre grad på kriterier som ej står i samband 
med personliga preferenser. Deras beslut kan därmed göra anspråk på att vara rationella. 
Bibliotekarierna verkar tilldelas rollen som en slags medborgarnas ställföreträdare. 
 
• Medborgarnas autonomi.  
För kritikerna är det uppenbart att Front national handlade på basis av ideologiska 
preferenser och att deras agerande därmed var strategiskt. Partiets kontroll över 
biblioteken betraktas som ett sätt att styra över medborgarnas värderingar. 
Bibliotekarierna ansåg alltså att informationen bör vara fri, men de menade också att 
Front nationals sätt att vinkla bibliotekens utbud skulle kunna leda till att medborgarnas 
autonomi gick förlorad. Detta bibliotekariernas dilemma tycks ge uttryck för en viss oro 
för att ett vinklat informationsutbud skulle kunna leda till att kommunikationen mellan 
medborgarna förvanskas. Medborgarna kan helt enkelt inte bli autonoma om den 
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information de tillgodogör sig är vinklad. 
 
Det var samma oro som, i 1800-talets Amerika, gav upphov till idén med folkbibliotek 
då de förmögna klasserna med bibliotekens hjälp sökte ingjuta de demokratiska 
värderingarna i folket. Betraktat ur detta historiska perspektiv ter sig kopplingen mellan 
medborgarnas autonomi och biblioteken naturlig. Skräcken för att folket ska falla offer 
för omstörtande idéer finns fortfarande kvar. Även i dagens biblioteksdiskussion 
återkommer tanken på att kunniga och självständiga medborgare är de bästa försvararna 
av demokratin. Utbildning samt tillgången på obunden information och kultur betraktas 
som två hörnstenar i sammanhanget. För att medborgarna ska bli autonoma aktörer är 
det av högsta vikt att även de plattformar där de inhämtar information är autonoma. Då 
Dahl skriver om den politiska jämlikhetens princip, påpekar han även betydelsen av alla 
medborgares lika kunskap och möjligheter att sätta sig in i olika angelägenheter. Det 
finns alltså en stark koppling mellan medborgarnas autonomi och yttrande- och 
informationsfriheten. Petäjä menar att yttrandefriheten är en förutsättning både för 
effektivt deltagande och upplyst förståelse. Även kritikerna tycks skåda sambandet 
mellan dessa faktorer och mena att Front national söker dra nytta av det för egen 
vinning.    
 
• Pluralism.  
Det förs ingen debatt i större utsträckning om det faktiskt ligger något i Front nationals 
påståenden om det vinklade utbudet på Frankrikes folkbibliotek. Kritikerna är enhälligt 
överens om att pluralismdiskursen bara är en täckmantel som används i politiskt syfte. 
Man säger att bibliotek som på detta sätt gjorts till skyltfönster för extremhögern inte 
längre är att lita på och att rätten till information, yttrandefrihet, mångfald och kulturell 
öppenhet har offrats. Detta tyder, som tidigare nämnts, på att Front nationals definition 
av pluralism och informationsfrihet underkänns av kritikerna, eftersom de menar att det 
inte är samhällets mångfald som ligger till grund för hur informationsfriheten ska se ut - 
utan snarare politiska motiv. I grund och botten handlar det om att skapa ett ökat 
väljarunderlag genom att förändra attityder på djupet. Front nationals pluralismbegrepp 
är i kritikernas ögon detsamma som likriktning. Detta ger en fingervisning om att 
kritikernas uppfattning om pluralismen skapas utifrån tanken på det mångkulturella 
samhället.   
 
Här kan en parallell dras till det som Ristarp skriver om bibliotekets roll som 
maktinstrument i totalitära samhällen. Biblioteken i demokratiska samhällen ges ofta i 
uppgift att säkerställa demokratin, men i egenskap av kunskapsförmedlare har de även 
god potential att fungera som maktinstrument om de utnyttjas för att legitimera maktens 
idéer. Det verkar finnas en medvetenhet hos kritikerna om att gränsen mellan dessa 
motsatta roller kan vara både diffus och tänjbar beroende på makthavarnas intentioner.  
 
• Folksuveränitet, deltagande och maktutjämning.  
Åtalet av kommunledningen i Marignane talar för en uppfattning om att den egentliga 
makten ligger hos medborgarna själva. De låntagare som lämnade in stämningsansökan 
utnyttjade möjligheten att göra sina röster hörda och klargjorde genom sitt handlande att 
biblioteket först och sist tillhör medborgarna.    
 
NORMER 
• Deliberation.  
Angående beståndsutveckling och bibliotekens utbud finns tankar på att ett urval måste 
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göras. Gautier-Gentès ger uttryck för detta i sitt påstående att en förvärvspolitik som 
vinner allas godtycke förmodligen är omöjlig att etablera. Som lösning på detta problem 
föreslår han att bibliotekarierna informerar låntagarna om vad de beslutat sig för att 
exkludera och att låntagarna i sin tur kan opponera sig mot detta om de finner beslutet 
orimligt. Här blir tanken på deliberation mycket tydlig. Genom att informera om olika 
beslut öppnar bibliotekarierna upp för en dialog med låntagarna. Förutsättningarna för 
enighet skapas således. 
 
Gautier-Gentès menar även att biblioteket bör definieras som motvikt genom att dess 
kritiska förmåga utvecklas. På detta sätt blir biblioteket till en av de offentliga arenor 
som demokratin är i behov av. I denna kontext kan man knyta an till Hernes begrepp 
"det medievridna samhället" och Johnsons modell över fyra kanaler för diskussion och 
kunskapsbildning i samhällsfrågor. Enligt Johnson verkar litteraturen - och därmed i 
förlängningen också biblioteken - vara den kanal som är bäst lämpad att fungera som 
motvikt till det vinklade och tidsbundna informationsutbud som många gånger erbjuds 
av media.          
 
• Representativ demokrati.  
Det har redan konstaterats att bibliotekarierna, i kritikernas ögon, är de som är bäst 
lämpade att ansvara för förvärvspolitiken. Till följd därav menar de även att 
beståndsutvecklingen bör ligga i bibliotekariernas händer, dock med vissa förbehåll. Då 
makten på detta sätt koncentreras hos bibliotekarierna måste deras arbete kontrolleras 
och utvärderas. Precis som makthavarna i en representativ demokrati måste 
bibliotekarierna underställa sig en viss kontroll. Syftet med att ge bibliotekarierna stor, 
men granskad, makt över inköpen verkar också handla om att ge dem juridiska vapen 
för att försvara biblioteket och de demokratiska värden som det representerar.  
 
• Pluralism.  
Kritikerna menar att bibliotekets tjänster ska gå hand i hand med de demokratiska 
idealen. Även här ges uttryck för en uppfattning om att biblioteket är oåterkalleligt 
knutet till vissa grundläggande värden och principer. Tankar om att biblioteket ska 
spegla sin samtid skymtar förbi här och var. Man menar att bibliotekets samlingar ska 
representera samhällets mångfald och att bibliotekarierna ska lära sig att tolka behovet 
hos det samhälle det vänder sig till. I dessa resonemang anar jag en viss dubbeltydighet. 
Samtidigt som kritikerna uttrycker en önskan om att biblioteket ska spegla sin samtid, 
verkar det finnas en föreställning om att biblioteket ska visa upp en idealistisk 
spegelbild - det vill säga ge en bild av samhället såsom man skulle önska att det såg ut. 
Detta ger uttryck för en idé om en slags växelverkan - biblioteket ska spegla det samtida 
samhället, men även påverka det i en riktning som anses önskvärd genom att de 
demokratiska idealen lyfts fram i bokbestånden. Här kan den dubbla funktion som 
biblioteket haft genom tiderna tydligt skönjas - att spegla samhällets värden och ideal 
samt medverka till att underbygga dem.  
 
Något som till viss del motsäger dessa påståenden är att det även talas om 
beståndsutveckling i termer av kulturarvsbevarande. Förutom att hänsyn ska tas till 
litteraturutgivningens mångfald, måste även förmedlingen av ett kulturarv tas i 
beaktande. Detta talar för att man inte bara vill förmedla något till dagens medborgare 
utan även till morgondagens och att man därmed är angelägen om att visa upp samhället 
som det en gång var i hela sin mångfald.    
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Denna samhällets pluralism måste respekteras vid beståndsutveckling, menar kritikerna. 
Denna tanke kan bland annat skönjas i Gautier-Gentès förslag på säkerhetsmekanismer 
för att garantera mångfalden i bibliotekens samlingar. Det understryks att 
överrepresentation av en politisk strömning på bekostnad av en annan inte får 
förekomma. För att pluralismen ska ha en verklig innebörd måste alla sidor ges 
utrymme. Oavsett hur medborgarna i en given kommun har röstat måste de ges 
möjligheten att komma i kontakt med tankegångar som inte speglar kommunens 
politiska färg. Enligt IFLA är detta ett centralt ansvar för biblioteken. All slags kunskap 
och information måste finnas tillgänglig på biblioteken för att de ska kunna spegla alla 
aspekter av samhällets mångfald.  
 
Denna idé kommer till uttryck i Pichons åsikt att även högerextrema publikationer bör 
tillerkännas en plats på biblioteken, då dessa strömningar finns representerade i 
samhället. Hon nämner dock att de rasistiska inslagen som bitvis förekommer i dessa 
publikationer är ett problem. Detta skulle kunna tolkas som att dessa diskriminerande 
inslag betraktas som ett hot mot pluralismen och därmed som problematiska.  
 
Även andra tankar finns representerade. Gautier-Gentès menar, till skillnad från Pichon, 
att de högerextrema skrifterna inte bör ges någon plats på biblioteken. I detta 
sammanhang gör han en åtskillnad mellan en tankens och en hatets extremism. Den 
slutsats som kan dras av hans resonemang är att mångfaldens princip bör tillämpas i den 
mån det inte gäller texter som förnekar eller går till angrepp mot pluralismen. Här kan 
en koppling göras till den frihetens princip som Dahl beskriver som en av demokratins 
grundsatser. Principen innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska vara tillåtna i den 
politiska processen. I ljuset av denna framstår inte Gautier-Gentès ståndpunkt som 
demokratisk. Det kan dock tänkas att han är av den åsikten att folkbibliotekets ansvar 
inte är av politisk natur i första hand och att de därför inte bör tillgängliggöra 
högerextrema och andra typer av kontroversiella politiska skrifter.   
 
Mångfaldstanken ger även uttryck för demokratins paradox, nämligen att angrepp mot 
demokratin måste vara tillåtna. Kritikerna förefaller dock över lag vara av den åsikten 
att antidemokratiska tendenser inte har en plats på folkbiblioteken. Belayche menar 
dock att dylika kriterier måste omvärderas då det handlar om bibliotek som specialiserat 
sig på exempelvis politik och historia. I denna ståndpunkt kan man ana en tanke om att 
både det negativa och det positiva i samhällets mångfald måste finnas tillgängligt 
någonstans, även om detta inte sker just på folkbiblioteken. 
 
I den mer övergripande diskussionen kring bibliotek och demokrati presenteras ett annat 
synsätt. Enligt Ristarp har obekväma och kontroversiella idéer i allra högsta grad en 
plats på folkbiblioteken. Han anser att folkbibliotekets roll som neutral samhällsservice 
är överspelad. I diskussionen nämns även Internets intåg på biblioteken som en slags 
brytpunkt i bibliotekarieyrkets utveckling. Det påpekas att bibliotekariernas möjligheter 
till kontroll över utbudet har begränsats av Internets karaktär av öppen och 
okontrollerad informationskälla. Denna diskussion tycks istället peka mot en framtid, 
som kanske redan är en realitet, där medborgarna utbildas att bli sina egna källkritiska 
pedagoger. Det verkar finnas en uppfattning om att man därmed kan tillgängliggöra all 
slags information och att samhället på så sätt kan uppfattas som fritt och öppet. Man 
anser att det är just tillgången på obunden kunskap som ska motverka totalitära 
tendenser.    
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• Folksuveränitet, deltagande och maktutjämning.  
Gautier-Gentès förslag att låntagarna ska informeras om vilka restriktioner som ett 
bibliotek tillämpar i sin förvärvspolitik och således öppna upp för diskussion, visar - 
som tidigare nämnts - på en önskan att tillämpa deliberativa metoder. Förutom detta ger 
det också uttryck för en syn på samhället som decentraliserat. Medborgarna ges rätten 
att uttrycka sig i angelägenheter som berör dem och dylika förslag blir till ett 
manifesterande av denna rättighet.  
 
Kritikerna för fram olika förslag på upprättande av juridiskt försvar av biblioteken, 
bland annat genom upprättandet av en bibliotekslag samt lagstiftning kring censur. 
Folkbiblioteket är en del av offentligheten och som sådan är den viktig att skydda. I 
debatten fungerar det många gånger som en motvikt till det formella politiska systemet. 
Kritikerna tycks anse att biblioteket är och bör förbli ett maktfritt område, vilket således 
bör stå fritt från varje form av censur. Inte heller bibliotekarierna har rätt att låta sina 
personliga preferenser styra urvalet. Detta får stöd i Unescos folkbiblioteksmanifest där 
det uttrycks att folkbiblioteken, i egenskap av samhällsansvar, ska bekostas av allmänna 
medel samt att deras status ska bekräftas i lagstiftning. Just dessa två faktorer verkar 
ofta betraktas som en garanti för bevarandet av mångfalden på folkbiblioteken.  
 
Det är dock tydligt att det, enligt kritikerna, är i bibliotekariernas händer som 
litteraturförvärven bör ligga. De svenska och internationella biblioteksorganisationernas 
strävan talar för en önskan att decentralisera makten, även om de anser att 
bibliotekarierna ska ges ökade befogenheter att ansvara för inköpspolitiken eftersom de 
anses vara opartiska. Istället ska de lära sig tolka behoven hos det samhälle de vänder 
sig till. Således är det medborgarnas behov som ska styra vad som ska köpas in och inte. 
I IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet presenteras samma åsikt. Utbud 
och tjänster ska styras utifrån yrkesmässiga överväganden och användarnas behov ska 
sättas främst.  
 
• Yttrandefrihet.  
IFLA uppmanar den franska riksdagen att anta lagstiftning kring frågor om censur, samt 
vidta stränga åtgärder för att ge bibliotekarierna möjlighet att handla i enlighet med 
folkbiblioteksmanifestets principer. Detta tyder på att de stödjer tanken på 
institutionalisering av den fria offentliga debatten. På biblioteken ska ordet vara fritt. 
Bibliotekarierna måste därför ges juridiska möjligheter att handla opartiskt och att 
motsätta sig yttre påverkan till censur. Även bildandet av FAIFE vittnar om den stora 
vikt som läggs vid yttrandefriheten.               
         
• Informationsfrihet.  
Litteraturförvärven får inte göras på politiska grunder. Denna idé tar sig ett mer explicit 
uttryck i normen att alla politiker i kommunal maktställning måste acceptera biblioteken 
som en slags tankens frizon där deras politiska ställningstaganden både kan lovprisas 
och förkastas. Biblioteken måste således stödja och upprätthålla informationsfriheten. I 
sammanhanget tycks denna frihet inte bara definieras som en garanti för att alla 
tankeströmningar ska finnas representerade, utan det måste även finnas en balans dem 
emellan. Denna argumentation hänger ihop med tanken på biblioteket som en institution 
som är öppen för alla och därmed inte kan föra fram en ideologi på bekostnad av en 
annan. Då Belayche skriver att innebörden av ett bibliotek som är öppet för allmänheten 
och för alla tankeströmningar nu måste klargöras, verkar det handla om att bygga upp 
ett skydd mot de krafter som söker rubba informationsfrihetens balans. Det tycks finnas 
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en insikt hos kritikerna om att ett bibliotek som är öppet för alla inte nödvändigtvis 
behöver vara liktydigt med ett bibliotek som är öppet för alla tankeströmningar. På de 
bibliotek där det förekommer en politisk kontroll av bokbeståndet, står dörren öppen för 
alla slags besökare - men inte på långa vägar för all slags information. I dylika fall torde 
ett ökat besökarantal välkomnas, eftersom det ger större möjligheter till påverkan av 
opinionen.     
 
Det är tydligt att biblioteken i allmänhet anses ha ett stort ansvar för utvecklingen av 
den intellektuella friheten. I den diskussion som presenterats i kapitel fyra läggs stor 
vikt vid tillgången på obunden information.  
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• På vilket sätt avspeglar sig den populistiska demokratins ideologi i Front 
nationals och partianhängarnas beskrivning av denna politik och i dess 
tillämpande?        
 
VÄRDERINGAR 
• Antipluralism och konservatism.  
Front national betraktar kulturen som en grundläggande komponent av den nationella 
identiteten. Därmed skulle man kunna påstå att de, förutom att i enlighet med 
populistisk ideologi sätter likhetstecken mellan folket och nationen, även betraktar 
kulturen och nationen som två av varandra beroende begrepp. I förlängningen ingår 
även folket i denna ekvation och tillsammans tycks de utgöra den heliga treenighet 
varpå Front nationals populistiska ideologi vilar. Partiet gör en åtskillnad mellan 
"kulturen" och "civilisationen", där civilisationen får representera det 
eftersträvansvärda. Detta språkbruk talar för den starka kopplingen som partiet gör 
mellan kultur och begrepp som nation och identitet. Intrycket är att de ofta talar om 
kultur i en bredare bemärkelse såsom resultatet av samhälleliga strukturer och 
traditioner. Detta visar sig bland annat i det som Bihr kallar för partiets "nyrasism" som 
snarare är kulturell än biologiskt inriktad, samt i det ständigt upprepade behovet av 
försvar av den nationella identiteten. Rötter synes vara ett nyckelord i partiets definition 
av kultur, där även jordbruk och historia tycks ingå. I ljuset av detta är det inte 
förvånande varför kulturen, och i synnerhet biblioteken, hamnade högt upp på den 
politiska agendan i de städer där Front national kom i maktställning i mitten av 
nittiotalet. 
 
Ett av Bompards kriterier för avslag av planerade litteraturförvärv, var den 
kosmopolitiska aspekten. En etnocentrisk princip kunde alltså skönjas i urvalet. I denna 
restriktion framträder den populistiska ideologins inåtriktade synsätt. Utrensningarna av 
bland annat judisk litteratur och böcker med illustrationer där människor med olika 
etnicitet figurerar tillsammans, pekar i denna riktning. Att det ifråga om barnböcker 
istället är lokala och nationella aspekter som ska premieras kan uppfattas som en 
naturlig förlängning av detta. Det är heller inte förvånande mot bakgrund av att de säger 
sig vilja uppmuntra läsning från mycket ung ålder. Den nationella identiteten ska 
således insupas med modersmjölken. Kulturen synes vara ett medel för Front national 
att föra fram och ingjuta den nationella identiteten, det vill säga det som partiet betraktar 
som typiskt franskt, i folkets medvetande. Detta tar sig även i uttryck i det stora intresse 
för kulturfrågor som blommade upp hos partiet månaderna efter valet. Kulturen är en 
dynamisk kraft för djupgående förändring av värderingarna i ett samhälle.    
 
En annan aspekt som togs i beaktande vid urvalet var respekten för de goda sederna. 
Detta talar för en viss konservatism. Front national ser över lag med misstro på dagens 
kulturella utveckling. Detta tar sig bland annat i uttryck i fördömandet av den så kallade 
kosmopolitiska kulturimperialismen som anses ha trängt undan den franska kulturen. 
Här finns även en koppling till det allmänna förfall och den otrygghet som, enligt 
partiet, dominerar det franska samhället. I Marignane gav ämnen som homosexualitet 
och sexualupplysning upphov till avslag från politikernas sida. Även detta kan kopplas 
till partiets dekadensdiskurs och konservatism. I en osäker värld är det tryggast att hålla 
fast vid traditionella patriarkala strukturer och värden. Det kan även sägas ge uttryck för 
en rädsla för att information om dylika ämnen ska leda folket, och då kanske främst 
ungdomen, i fördärvet. Detta skulle kunna tyda på en viss kännedom om 
folkbibliotekets historia, då det var en snarlik oro som fött idén på att en sådan 
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institution behövdes. 
 
På biblioteket i Marignane återfanns "fördummandet av den franska kulturen" som en 
punkt på den kulturella agendan. Återigen ställs det förflutna mot dagens situation i ett 
motsatsförhållande där det förflutna får representera ett idealiserat tillstånd. Många 
gånger verkar det vara globaliseringsfaktorer som anses ha inverkat negativt på den 
franska kulturen och lett till att den spätts ut och blivit till en fadd masskultur. Detta 
något elitistiska ställningstagande står i konflikt med partiets annars så folkliga tilltal. 
Det förefaller som om de gör en åtskillnad i betydelsen mellan termerna "massan" och 
"(det franska) folket". Skribenten Madiran talar bland annat om ”massans medier” och i 
sin kulturpolitiska handlingsplan uttrycker Front national en oro över pressens minskade 
oberoende. I ljuset av detta skulle termen ”massan” kunna innebära dem som låtit sig 
dirigeras av den så kallade officiella ideologin.  
 
Kulturens, enligt Front national, oönskade utveckling är alltså en del i ett större 
sammanhang av allmänt förfall där traditionella institutioner och värderingar bryts ner 
och försvinner. I partiets ögon tycks detta oundvikligen leda till att fransmännen 
glömmer sina rötter och att den nationella identiteten således går förlorad.   
 
• Direkt demokrati. 
De kraftiga besparingar som biblioteken i Orange och Vitrolles drabbades av talar för en 
instrumentell syn på biblioteken. I allmänhet är antalet inskrivna på de franska 
folkbiblioteken mycket få procentuellt sett. I Orange var dessa siffror uttalat låga. Detta 
talar för en uppfattning om att en låg inskrivningsstatistik enbart kan motivera låga 
anslag. Medborgarna ska inte behöva beskattas tungt för en samhällsservice som bara 
utnyttjas av ett fåtal. Detta antagande förutsätter dock att Front national bortser från det 
faktum att antalet inskrivna låntagare inte alltid korresponderar med bibliotekets 
faktiska besökarantal. Det motsägs även av det stora intresse som Front national 
åtminstone säger sig vilja ägna biblioteken, samt av den glöd med vilken de kastade sig 
in i debatten kring folkbiblioteken och pluralismen. Jag kommer dock att gå närmare in 
på detta i analysen av partiets och anhängarnas normer.     
 
• Antiintellektualism.   
En av de första förändringarna på biblioteket i Orange var att kommunledningen drog in 
prenumerationen på litteraturbilagorna till dagstidningarna Le Monde och Libération. 
Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck för Front nationals antiintellektuella hållning. 
Då neddragningen gällde litteraturbilagor och inte det grundläggande utbudet, kan 
slutsatsen dras att bilagorna sågs som en onödigt betungande utgift som dessutom inte 
intresserar gemene man - utan enbart kom ett fåtal intellektuella till del. För övrigt 
handlade de om bilagor till två vänsterorienterade tidningar. Vänsterpolitik och 
intellektualism är två företeelser som partiet i allmänhet, och framför allt i kombination, 
betraktar med oblida ögon. Detta kan tydligt skönjas i deras kulturpolitik. 
 
Vid Palliers inspektion i Orange framkom att kommunfullmäktige vid utformandet av 
samlingarna lade tonvikten vid underhållningsaspekten och att nyförvärven inriktades 
mot så kallad förströelselitteratur. Fackböcker däremot ansågs vara av en alltför specifik 
karaktär och dessutom kostsamma. Detta tyder på att kommunledningen gjorde ett urval 
utifrån en föreställning om vad som skulle kunna tänkas intressera flertalet. 
Utgångspunkten tycks vara att tillfredsställa majoritetens behov, eller åtminstone det 
som föreställs vara dess behov. I sammanhanget bortser de från bibliotekets roll som 
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kunskapsförmedlare och tycks heller inte anse att denna roll bör tilldelas biblioteket. 
Detta påstående står dock i konflikt med det stora intresse som partiet ägnade 
biblioteken och den politiska litteratur de integrerade i samlingarna. Inriktningen på 
underhållningsbetonad litteratur skulle istället kunna vara en strategi för att locka fler 
låntagare till biblioteket och därmed öka genomslagskraften för de politiska idéer som 
införlivats i bokbeståndet. De yrkesgrupper som har den svagaste representationen 
bland låntagarna på de franska folkbiblioteken överensstämmer väsentligen med Front 
nationals huvudsakliga väljargrupper. Därmed skulle partiets folkbibliotekspolitik 
kunna fungera som ett sätt att nå ut med sitt budskap även till andra yrkeskategorier.   
 
Valet av bibliotekschefer i Orange och Marignane skulle kunna tyda på en uppfattning 
om att bibliotekarieyrket inte kräver några speciella kvalifikationer. En dylik 
föreställning går i linje med populistiska partiers lovordande av det sunda förnuft som 
enbart tillkommer folket. Boklig kunskap anses onödigt, ett intresse för litteratur tycks 
räcka. Tillvägagångssättet vid tillsättandet av bibliotekschefer kan även kopplas till den 
populistiska partiorganisationen som ofta är liten och selektiv, snarare än hierarkisk. 
Företräde ges hellre till de som ställer upp på partiets ideologi, än till de som har den 
rätta utbildningen och erfarenheten. 
 
• Populism.  
Partiets populistiska drag visar sig i den iver med vilken de gav sig in i 
folkbiblioteksdebatten. Frågan om pluralismen på biblioteken uppkom visserligen inte 
på folkets initiativ och visades, åtminstone till en början, ett svagt intresse från deras 
sida. Däremot diskuterades den flitigt i media och uppbådade slutligen ett engagemang 
även hos befolkningen, vilket manifesterades i den stämningsansökan som lämnades in 
av elva låntagare i Marignane.  
 
Då detta var en fråga som blev föremål för livliga kommentarer i media, gavs även 
Front national ett stort utrymme genom att oförtrutet göra inlägg i debatten. Oavsett om 
detta varit ett medvetet drag eller inte, kan debatten ha fungerat som marknadsföring för 
partiet. Ett sätt att sprida sina idéer - inte bara om folkbiblioteken, utan även om 
samhället i stort - och kanske också att vinna sympati hos väljarna. Då den mediala 
stormen bedarrat var biblioteksdebatten som bortblåst i den högerradikala pressen. Detta 
kan ses som ett uttryck för populistiska partiers benägenhet att vända kappan efter 
vinden. I högerradikala kretsar användes biblioteksdebatten så länge den gav medial 
uppmärksamhet, medan den inom biblioteksvärlden lämnade mer bestående spår i form 
av en fortsatt debatt.  
 
FÖRSANTHÅLLANDEN 
 
• Antipluralism och konservatism. 
Front national anser att även barnlitteraturen fallit offer för en allvarlig censur. I detta 
fall menar partiet att det inte är en vänsterintellektuell hållning som antagits utan snarare 
en kosmopolitisk sådan. Bland de genrer inom barnlitteraturen som fått stryka på foten, 
men egentligen borde ha getts större utrymme, nämns gamla myter och sagor från 
Frankrike och Europa. Detta ger tydligt uttryck för partiets konservativa linje och 
hyllande av den nationella identiteten. Det verkar finnas en uppfattning om att den 
genuina nationella identiteten enbart står att finna i det förflutna. Den moderna franska 
barnlitteraturen lämnas därhän och det redogörs inte heller för vilka förhållande som 
råder gällande tillgången på fransk respektive utländsk barnlitteratur. Förklaringen till 
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det konservativa förhållningssätt som partiet ofta antar i förhållande till folkbiblioteken, 
står kanske att finna i det historiska faktum att det franska folkbibliotekets ansvar i 
begynnelsen främst var av kulturarvskaraktär.    
 
• Ifrågasättande av andras legitimitet och hävdande av den egna demokratiska 
hållningen. 
Front national hävdar att deras förfarande är en följd av en politisk hållning där 
respekten för mångfalden lyfts fram. Detta är genomgående det tyngsta och flitigast 
använda argumentet hos partiet och deras anhängare. På dagens bibliotek lyser 
pluralismen och informationsfriheten med sin frånvaro, menar man, och det Front 
national ägnar sig åt är att återinföra mångfalden för att på så sätt skapa en balans. Det 
hävdas att borgmästaren i Marignane återupptog prenumerationen på La Marseillaise 
med anledning av respekt för pluralismen och inte på grund av de böter som kommunen 
annars riskerade.  
 
Bompard förnekade sanningshalten i biblioteksinspektionens rapport. Ingen censur har 
förekommit på biblioteket i Orange. Detta skulle kunna ses som ett sätt att söka påvisa 
korruptionen inom såväl politiken som media och därigenom legitimera sitt förfarande. 
Sina påståenden söker de ytterligare befästa med hjälp av den undersökning som gav 
upphov till Le Gallous rapport. Även denna är en metod att underminera kritikernas 
trovärdighet. Genom att presentera resultatet av en undersökning som gör anspråk på att 
vara vetenskaplig och som dessutom ger Front national rätt i sina påståenden, kan de på 
samma gång konstatera bibliotekens konformistiska hållning och påvisa att deras 
politiska motståndare inte har rent mjöl i påsen. Det hävdas till och med att Douste-
Blazy själv är medveten om att anklagelserna om censur har skett på mycket lösa 
grunder och att de egentligen har sitt ursprung i en maktstrategi från de styrandes sida.  
 
När undersökningen kommenteras i högerradikal dags- och veckopress talas det ofta om 
att man funnit bevis för den så kallat officiella censuren. Det återkommande 
användandet av begreppet "bevis" andas av en strävan att framställa sig själva som de 
verkliga sanningssägarna. Beteckningen "Operation pluralism bibliotek" som tilldelas 
undersökningen, är talande. Om och om igen hävdar de att deras handlande sker i 
mångfaldens namn.  
 
På det retoriska planet används genomgående olika tillvägagångssätt för att påvisa 
sanningshalten i de egna påståendena och framställa motståndarna som korrumperade. 
Språkbruket förefaller vara mycket medvetet. Många gånger använder de begrepp som 
ofta förekommer i kritik mot högerextrema och andra främlingsfientliga grupper. På 
detta sätt tar de motståndarnas ord och slipar dem till sina egna vapen i den retoriska 
kampen. De påstås exempelvis att vänstern har koloniserat den kulturella världen. 
Kosmopolitiska krafter ägnar sig åt en kulturimperialism. Fransmännen är offer för ett 
kulturellt folkmord.  
 
Ett annat vanligt förekommande retoriskt grepp är att dra paralleller mellan franska 
politiker och olika former av kommunistiskt vanstyre. Det politiska etablissemanget 
med Douste-Blazy i spetsen har sökt föreskriva en tankens regeringsdiktatur och det 
talas även om en tankepolis som föreskrivit det politiskt korrektas herravälde över 
biblioteken. Le Gallous beteckning av de två läror som han menar styr över biblioteken, 
Stasi och Anastasie, blir signifikant i sammanhanget. Anhängarna hävdar även 
förekomsten av en anarkistisk, marxistisk eller kommunistisk censur.     
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Man är heller inte sen att lyfta fram kommunismens brott mot mänskligheten. Vissa av 
de traditionella nationalistiska författare vars böcker Front national gärna vill se mer av 
på biblioteken, delade somliga av nazisternas åsikter. Genom att belysa exempelvis 
Lenins skoningslösa styre, söker man kanske bagatellisera riskerna med de egna 
åsikterna och på så sätt framstå i bättre dager. 
 
Detta kan betraktas som en metod att på ett lingvistiskt plan anklaga motståndarna för 
samma sak som de själva blir anklagade för och därigenom oskadliggöra deras 
argument. En förlängning av detta verbala tillvägagångssätt är att Front national de 
facto går till angrepp mot sina belackare med exakt samma kritik som de själva utsätts 
för. Genom att kalla den litteratur som införskaffats av Bompard för icke-konformistisk 
söker partiet göra anspråk på att representera den sanna yttrandefriheten och på så sätt 
uppnå legitimitet.  
 
Enligt partiet råder konformismen på praktiskt taget alla folkbibliotek i Frankrike, 
oavsett om den kommun de tillhör styrs av höger- eller vänsterpolitiker. Det talas till 
och med om en ideologisk totalitarism som sedan sextio- och sjuttiotalen, det vill säga 
sedan bildandet av kulturministeriet, härskar över biblioteken. Genom att påpeka att 
Evolas verk var förbjudna under fascistregimen och att även de styrande av idag vill 
ålägga hans böcker med förbud, kan partiet med viss legitimitet hävda att det politiska 
etablissemanget ägnar sig åt totalitära metoder för att upprätthålla makten. Detta talar 
för att anhängarna söker påvisa en icke-demokratisk likriktning bland de styrande. 
 
• Utanförskap/ledarskap.   
Det är tydligt att Front national betraktar sig själva som en grupp som medvetet 
uteslutits ur folkbibliotekens samlingar. I egenskap av en grupp som förvisats till 
marginella kommunikationskanaler är de i gott sällskap av andra så kallat icke-
konformistiska tänkare. De talar om det politiskt korrekta som ett villkor för att upplåtas 
en plats i bibliotekens bokbestånd eller på förlagsmarknaden. Anhängare av den 
nationalistiska rörelsen utesluts inte bara i egenskap av författare, utan även deras 
åsikter avvisas. Partiet menar att detta visar sig i det sparsmakade eller obefintliga 
utbudet av nationalistisk litteratur eller sådan som visar upp en negativ bild av fenomen 
som invandring. 
 
Det medvetet dramatiska och raljerande språkbruket stämmer väl överens med 
populistiska partiers tendens att grunda sin legitimitet på känsla snarare än förnuft. 
Genom att anlägga ett personligt tilltal vänder de sig direkt till fransmännen, vilkas 
klokskap omedelbart gör det möjligt för dem att genomskåda den kommunistiska censur 
som det politiska etablissemanget ägnar sig åt. Madiran ger uttryck för denna åsikt då 
han hävdar att alltfler fransmän spontant börjat ifrågasätta de anklagelser om censur 
som Front national har utsatts för. 
 
Detta personliga tilltal handlar också om populistiska partier vilja att framställa sig 
själva som tillhörande folket genom att placera sig själva på samma nivå som väljarna. 
Då partiet talar om den censur som de menar att det politiska etablissemanget utövar, 
påpekar de gärna att det inte bara är själva partiet Front national som diskrimineras - 
utan även deras väljare. I detta gemensamma utanförskap upprättas således känslan av 
en personlig relation mellan partiet och dess väljare. För att upprätthålla väljarnas 
förtroende och därmed den personliga relationen blir det i sammanhanget viktigt att 
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påvisa att det faktiskt förhåller sig så som partiet hävdar. Utöver partiets undersökning 
av pluralismen på biblioteken, uppmanar också tidningen Présent sina läsare att själva 
granska hur det förhåller sig med mångfalden på folkbiblioteket i deras egna kommuner. 
På så sätt kan de fånga upp de personer som själva upplever att de befinner sig i en 
position av utanförskap och därmed är mottagliga för denna sortens politiska utspel. De 
uppnår även en slags legitimitet genom att, i enlighet med populistisk ideologi, hävda 
att de för folkets talan.  
 
Även då partiet anspelar på sitt eget och väljarnas utanförskap, lägger de an ett 
språkbruk som ligger nära kritikernas. På biblioteket i Marignane anordnades en 
sammankomst kring den antifranska rasismen och Le Gallou anklagar även en roman av 
Calixthe Beyala för att innehålla rasistiska yttranden. 
 
Det påpekas ofta att Front national, genom sitt förfarande, tar itu med orättvisor. Även 
detta är en metod att närma sig dem som upplever någon form av utanförskap och 
kanske själva anser sig vara offer för orättvisor. Genom att hävda att det är någon som 
tjänar på de aktuella förhållandena tycks de ofta rikta sig till personer som befinner sig i 
en ekonomiskt utsatt situation. Det hävdas att det "politiskt korrektas" dominans på det 
litterära fältet i hög grad är resultatet av ett ekonomiskt monopol iscensatt av det 
politiska etablissemanget. Förläggare och andra aktörer blir, i sin kamp för brödfödan, 
till marionetter i de styrandes händer. Skribenten Madiran kallar den rådande kulturella 
strömningen för dödskulturen. Termen talar för en uppfattning om att denna kultur 
söker kväva alla företeelser som går utanför det politiskt korrekta.  
 
Om partiets väljargrupper tas i beaktande, framträder en tydlig bild av utanförskap till 
följd av ekonomisk utsatthet. Arbetarklassen har sedan länge kunnat inbegripas av detta 
utanförskap, medan de som Bihr kallar för den traditionella medelklassen hamnat i en 
allt kärvare ekonomisk situation genom utvecklingen mot ett alltmer globaliserat 
samhälle. Dagens jordbrukare och småhandlare är förmodligen beredda att hålla med 
Front nationals devis om att det var bättre förr.  
 
• Förändring. 
Hela debatten kring biblioteksfrågan ger uttryck för ett djupt missnöje med de rådande 
maktförhållandena, men även en stark vilja till förändring. Anhängarna hävdar att 
vänsterns dominans över biblioteken både är en ekonomisk fråga och en metod att 
indoktrinera folket med sin så kallat färdigtänkta eller officiella ideologi. Det starkt 
polemiska draget i deras uttalanden gör det tydligt att de anser att dagens situation är 
felaktig.                             
 
NORMER 
• Antipluralism och konservatism. 
I kritiken mot folkbibliotekens påstått kosmopolitiska bokbestånd kan en inriktning mot 
en mer utpräglat nationell litteratur anas. Detta påstående stämmer väl överens med den 
förvärvspolitik som tillämpats på biblioteken i fråga. Inom kulturen i allmänhet talar 
partiet om det kulturella undantaget. Detta innebär att den genuint franska kulturen ska 
ges företräde i olika sammanhang. Handlingsförslaget är förmodligen tänkt att tillämpas 
även i fråga om folkbiblioteken. Nyckelord i sammanhanget är den nationella 
identiteten och det nationella företrädet. Även språkets position är signifikant.  
 
I partiets kulturpolitik ställs det franska språket mot det engelska. Det tycks nästintill 
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finnas en strävan efter att franskan ska utmana engelskans ställning som världsspråk. 
Att regional och nationell litteratur ska ges företräde på biblioteken blir då en del i 
strategin att flytta fram det franska språkets positioner och därmed stärka den nationella 
identiteten även i ett globalt sammanhang. Att universitetsbiblioteken ska ges 
möjligheter till en förlagskapacitet som kan konkurrera med europeiska och 
amerikanska motsvarigheter pekar i samma riktning. Partiet menar att det räcker med att 
vara trogen det franska arvet för att återupprätta Frankrikes ställning som kulturland på 
den internationella arenan.    
 
• Direkt demokrati. 
I Marignane menade politikerna att statistiken över hur invånarna i kommunen hade 
röstat borde ge en fingervisning om hur tidskriftsutbudet på biblioteket skulle gestalta 
sig. Att de röstberättigade medborgarnas politiska tillhörighet ska styra utbudet tyder på 
att majoritetsprincipen väger tungt. Det visar även i en riktning mot ett politiserande av 
biblioteket. Denna hållning går även hand i hand med Front nationals allmänna 
inställning i kulturfrågor, då de menar staten premierar tillgång framför efterfrågan och 
förväntningar samt att allmänheten ska ges ökade möjligheter att göra sina röster hörda.    
 
Front national tycks över lag sträva efter att ge den franska befolkningen ökad 
medbestämmanderätt i fråga om bibliotekens bokbestånd, även om detta inte uttrycks 
explicit. Åtminstone söker de ge sken av att verka i medborgarnas intresse då de 
ingriper i förvärvspolitiken. Bompard söker legitimera sitt handlande genom att hävda 
sitt ansvar gentemot kommuninvånarna, ett ansvar som han menar att bibliotekarierna 
inte har. Åsikten om att väljarstatistiken ska styra bibliotekens tidskriftsutbud pekar 
också i denna riktning. Även inom den övergripande kulturpolitiken återkommer denna 
tanke då man förkastar statens benägenhet att tänka i termer av tillgång och inte 
efterfrågan och menar att demokratiseringen av kulturen har slutat fungera.  
 
• Ifrågasättande av andras legitimitet och hävdande av den egna demokratiska 
hållningen. 
Borgmästaren i Marignane försvarar förekomsten av Mein Kampf på stadens 
folkbibliotek med argumentet att läsarna bör ges möjlighet att bekanta sig med en farlig 
ideologi. Genom fördömande av nazismen framställer han sig själv som en demokratins 
förkämpe. I sitt resonemang talar han även om kritisk läsning. Front nationals 
ståndpunkt i frågan synes genomgående följa denna linje - hellre yttrandefrihet parad 
med källkritik, än förbud mot obekväma åsikter. Över lag vill partiet ge sken av att 
främja yttrandefriheten. Således bör även obekväma ståndpunkter ges en plats på 
biblioteken. Uppfattningen om att ett upprättande av pressens oberoende är nödvändig, 
går hand i hand med dessa tankegångar. Uteslutande av viss litteratur förklaras på 
grundval av ekonomisk åtstramning. På så sätt kan även bortvalen passas in i partiets 
hävdande av pluralismen.  
 
En av de få konkreta och explicit uttryckta normerna gäller den om en framtida 
bibliotekslag. Deras positiva inställning i frågan upplevs som en naturlig förlängning av 
partiets övergripande resonemang kring folkbiblioteken, då de menar att en dylik lag 
skulle innebära en renässans för åsiktsfrihet och pluralism. Om de hade motsatt sig 
lagen, skulle de ha slagit hål på den bild av sig själva som de söker upprätta genom 
hävdandet av demokratiska värden.  
 
Om denna folkbiblioteksdebatt placeras i ett större sammanhang, kan man även dra en 
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parallell till partiets förslag på att alla fransmän ska erbjudas en snabb 
Internetuppkoppling. I förhållande till populismen kan det påpekas att sådan politik ofta 
sammanfaller med uppkomsten av olika former av politisk representation som faller 
utanför ramen för de traditionella politiska institutionerna. I detta fall skulle både 
Internet och folkbiblioteket kunna betraktas som nya former av kommunikationskanaler 
för politiker. Med detta i åtanke kan man ställa sig frågan om det enbart rör sig om 
respekt för yttrandefriheten eller om det handlar om ett effektivt sätt att nå ut med 
propaganda.            
 
• Förändring. 
Det är tydligt att partiet önskar införa fler böcker som företräder åsikter som ligger i 
linje med deras handlingsprogram. Tillförordnad bibliotekschef Stetten menar att en bok 
av Le Pen i bibliotekens samlingar öppnar för ökade möjligheter att förändra åsikter på 
djupet. Det tycks vara fråga om en långsiktig strategi vars syfte är att vänja folket vid 
partiets idéer för att göra dess framtoning mindre chockerande. Trots valframgångar 
betraktas flera av deras åsikter fortfarande som kontroversiella. Genom att partiets idéer 
ges ett större utrymme i människors vardagsliv kan den obekväma udd de fortfarande 
har i många väljares ögon stegvis slipas ner.  
 
Som tidigare nämnts talar partiet gärna om orättvisor och riktar sig i mångt och mycket 
till de som på olika sätt är missnöjda med dagens situation och i likhet med partiet 
önskar få till stånd en förändring, kanske framför allt av de aktuella maktförhållandena. 
Front national menar att bakgrunden till dagens tankemonopol på biblioteken är det 
politiska etablissemangets, och framför allt vänsterns, föresats att upprätthålla sina 
positioner på den politiska såväl som den ekonomiska arenan. Detta tyder på att de 
genom att införa sina egna idéer i bibliotekens samlingar önskar få till stånd en 
förändring i fransmännens attityd gentemot partiet som i sin tur skulle kunna leda till en 
förändring av rådande maktförhållanden. Annorlunda uttryckt kan ett ökat stöd för Front 
nationals idéer och därmed ett utvidgat väljarunderlag (mikronivå), även befästa partiets 
positioner på den politiska arenan (makronivå). 
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8. Diskussion och slutsatser 
Debatten kring Front nationals folkbibliotekspolitik kom att inbegripa så mycket mer än 
de enskilda händelserna i Orange, Marignane, Toulon och Vitrolles. Den mynnade 
slutligen ut i en övergripande diskussion om folkbibliotekets roll där betydelsefulla 
demokratiska frågor såsom informations- och yttrandefrihet fick stort utrymme. 
Förutom den tydliga anknytningen till demokrati, framträder även folkbibliotekets 
ideologiska funktion. I debatten tilldelas biblioteken, och även i viss mån litteraturen, 
karaktären av en motvikt till media som ska skapa balans i samhällets 
informationsutbud. Detta kan förklara varför just biblioteken fick en så framträdande 
roll i sammanhanget, trots att Front nationals handlande även innefattade andra 
kulturområden.   
 
En stor del av kritikernas uttalanden stämmer överens med den deliberativa demokratin. 
Sambandet uttrycks tydligast i frågor om pluralism, yttrande- och informationsfrihet, 
dialog och demokrati. Liknande begrepp upprepas då politiker inom Front national och 
deras anhängare försvarar sina ståndpunkter. Anledningen till att samma begrepp 
återanvänds skulle, som tidigare påpekats, kunna vara resultatet av ett retoriskt 
tillvägagångssätt. Om man däremot betänker det som formulerats kring folkbiblioteket i 
nationella och internationella dokument ter det sig naturligt att dylika begrepp nyttjas 
flitigt i alla slags debatter med anknytning till folkbibliotekets roll.  
 
Trots att båda sidor säger sig vilja hävda samma värden, ger deras resonemang uttryck 
för två vitt skilda ståndpunkter. Detta tyder på att det finns ett intimt samband mellan 
värderingar, försanthållanden och normer hos respektive grupps ideologi. Hur normerna 
formuleras är till stor del beroende av vilka värderingar och försanthållanden de ger 
uttryck för. En term kan alltså tilldelas olika betydelser beroende på vilka värderingar 
den förankras i. De normer som Front national vill göra gällande tycks genomgående 
vara knutna till frågan om den nationella identiteten. Pluralismen är ett koncept som ofta 
används av båda sidor. I Front nationals tappning ges pluralismen en strikt politisk 
innebörd, medan kritikerna betraktar den ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Det 
framkommer tydligt att båda sidor är ute efter att underminera varandras trovärdighet.  
 
Även syftet kan sägas skilja sig åt mellan de två grupperna. I kritikernas diskurs är det 
biblioteket som måste försvaras. I Front nationals gäller däremot försvaret den 
nationella identiteten och bibliotekens bokbestånd tycks vara en del i skyddet av denna. 
Då Front nationals förfarande sätts in i ett större kulturpolitiskt sammanhang skulle man 
kunna hävda att folkbibliotekspolitiken ingår i en övergripande kulturell strategi. 
 
Front nationals sätt att tala om pluralism är något av en efterhandskonstruktion, vilket 
kan betraktas som ganska anmärkningsvärt. Den diskurs där partiet legitimerar sitt 
handlande med hävdande av respekt för pluralismen, formulerades först då 
anklagelserna om censur redan var ett faktum och grundar sig heller inte på något 
önskemål från allmänheten. Även det faktum att situationen på biblioteket i Marignane 
förändrades radikalt i samband med utformandet av denna diskurs minskar 
trovärdigheten i partiets påståenden.    
 
Trots att Front national och dess anhängare många gånger gör bruk av samma termer 
som kritikerna och även säger sig förespråka dylika värden, är det inte den deliberativa 
demokratin som framträder i deras resonemang. Snarare vittnar det om den populistiska 
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ideologins konservatism, etnocentrism och konspiratoriska karaktär.   
 
Flera aspekter i de två gruppernas resonemang korresponderar alltså med respektive 
ideologi. I vissa avseenden uppstår dock ett konfliktförhållande. Kritikernas relation till 
yttrande- och informationsfriheten är ett sådant exempel. Över lag förespråkar de den 
fria informationen, men det förekommer även åsikter som talar i motsatt riktning – 
framför allt då de högerradikala publikationernas plats på folkbiblioteket diskuteras. De 
inskränkningar i informationsfriheten som vissa kritiker vill göra ifråga om dessa 
dokument skulle kunna vara ett sätt att hejda ett politiserade av folkbiblioteket. Det 
förefaller som om det är just ett politiserande som har ägt rum i och med införandet av 
politiska skrifter på folkbibliotek där sådan litteratur inte tidigare förekommit. 
 
Förekomsten av värderingar, försanthållanden och normer fördelar sig något olika 
mellan de båda sidornas argumentering. Hos kritikerna figurerar ett större antal uttalade 
handlingsförslag. Förmodligen beror detta på att biblioteksvärlden fann den situation de 
konfronterades med oacceptabel och hade därmed ett akut behov av att presentera 
rekommendationer för att potentiellt komma tillrätta med situationen. Bland kritikernas 
idéer är det främst försanthållandena som inte är helt klart formulerade.  
 
I Front nationals och partianhängarnas texter uppträder istället en slagsida mot 
försanthållanden ur vilka möjliga handlingsriktningar måste tydas. Detta beror 
förmodligen på att partiets intresse först och främst ligger i att legitimera sitt handlande, 
medan kritikerna är mer inriktade på att förändra situationen. Jag drar slutsatsen att 
partiet, genom sitt förfarande, redan har slagit in på en konkret handlingsriktning och 
därmed kan normer även utläsas ur de redan begångna handlingarna.  
 
Inom respektive grupp kan en enhetlighet ifråga om idéerna skönjas. Anhängarna visar 
dock upp en mer enad front i sammanhanget. I detta avseende kommer tanken på 
ledarskapet in. Inom populismen finns en tradition av en stark ledarfigur som formulerar 
partiets idéer, vilka övriga partimedlemmar och anhängare sedan hjälper till att 
förmedla. Seden att ovillkorligt ställa upp på ledarens idéer är således starkare inom 
populismen än inom den deliberativa demokratin där tonvikten snarare ligger vid dialog.          
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9. Sammanfattning 

Uppsatsen fokuserar på den folkbibliotekspolitik som tillämpades av Front national efter 
makttillträdet i de sydfranska städerna Orange, Marignane, Toulon och Vitrolles i 
mitten av nittonhundranittiotalet. Kulturen kom snart att bli en central fråga för de nya 
makthavarna och folkbiblioteken i de fyra städerna hamnade i centrum av 
kulturpolitiken. Avslag av planerade förvärv, kontroll över evenemangskalendern, inköp 
av högerradikala skrifter och i viss mån utrensning av litteratur blev resultatet av Front 
nationals offensiva tillvägagångssätt. Detta gav upphov till en intensiv debatt där partiet 
sa sig hävda åsiktsfrihet och pluralism, medan opponenterna menade att partiets 
förfarande istället innebar allvarliga angrepp mot dylika värden och att politiken var en 
metod att föra fram sitt eget ideologiska budskap.   
 
Syftet är att undersöka i vilken utsträckning de idéer som förs fram av Front national 
och dess anhängare angående partiets folkbibliotekspolitik samt de argument som 
politikens kritiker presenterar, står i förhållande till den populistiska respektive den 
deliberativa demokratins ideologi. Förutom idéerna vill jag även analysera de strategier 
som anhängare och kritiker tillämpat för att antingen motsätta sig eller främja 
bibliotekspolitiken i fråga. Kritikerna utgörs i huvudsak av den svenska, franska och 
internationella biblioteksvärlden. Anhängarna utgörs av politiskt aktiva medlemmar 
inom Front national samt de skribenter som diskuterat frågan i tidningar som står partiet 
nära. Studiens tyngdpunkt ligger på folkbiblioteket i Orange, eftersom den mediala 
bevakningen var som intensivast där. 
 
Det empiriska materialet består till största del av artiklar i dags- och veckopress samt 
olika politiska dokument. Dessa tolkas med hjälp av en ideologianalys enligt vilken en 
ideologis beståndsdelar sägs bestå av värderingar, försanthållanden och normer. Det 
teoretiska ramverket utgörs av en sammanfattning av den deliberativa respektive den 
populistiska demokratin.     
 
Studien sätts även in i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang 
genom att folkbibliotekets historia och samhälleliga roll diskuteras. I de nationella och 
internationella skrifter som presenteras framgår tydligt att folkbiblioteket tilldelas en 
betydelsefull roll i utvecklingen mot ett fritt och öppet samhälle. Censur ska bestridas 
och informationen ska vara tillgänglig för alla. Även funktionen av kunskapsförmedlare 
synes vara av centralt värde. Det historiska perspektivet visar på att folkbiblioteket 
genom tiderna speglat samhällets värden och ideal samt medverkat till att underbygga 
dem.  
 
Uppsatsen redogör likaledes för Front nationals ideologi, kulturpolitik, väljare och 
historik. Det framkommer bland annat att partiets ideologi är konstruerad kring 
nyckelord som nation, kultur, natur och identitet. Partiet ställer sig över lag mycket 
kritiskt till invandring, då det betraktas som ett hot mot den nationella identiteten. De är 
även nitiska motståndare till den kulturpolitik som förts av de styrande sedan 
grundandet av kulturministeriet 1959. Istället vill partiet gynna nationell kultur och det 
franska språket tilldelas en nyckelposition.  
 
Analysen visar att idéerna hos såväl politikens kritiker som dess anhängare 
korresponderar med ideologin hos den deliberativa respektive den populistiska 
demokratin. Hos kritikerna visar sig detta genom det stora värde som tillmäts begrepp 
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som pluralism, dialog yttrande- och informationsfrihet samt demokrati. Vissa av 
kritikerna vill dock göra vissa inskränkningar i informationsfriheten och deras åsikter 
hamnar därmed i konflikt med den deliberativa demokratin. Även anhängarna talar om 
begrepp som pluralism och yttrande- och informationsfrihet. I deras texter är dessa 
begrepp dock förankrade i populismens tendens till etnocentrism, konspiration och 
konservatism. Ett visst mått av elitism talar dock emot den populistiska demokratins 
antiintellektualism. Det går även att se tydliga paralleller mellan kritikernas idéer och de 
som bland andra IFLA och Unesco formulerat kring folkbibliotek och demokrati. 
Anhängarna, å sin sida, presenterar åsikter som går hand i hand med Front nationals 
övergripande kulturpolitik.  
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10. Förslag till fortsatt forskning 
En diskursanalytisk infallsvinkel skulle kunna erbjuda en intressant möjlighet att 
undersöka hur denna debatt påverkade omgivningen samt hur omgivningens strategier 
påverkade debatten. Ett exempel på ett möjligt forskningsområde i detta sammanhang 
skulle kunna vara formuleringen av argumentationen i högerradikala tidningarna före 
och efter det att Bompard började tillämpa den diskurs där han legitimerade sitt 
förfarande gentemot biblioteken med respekt för mångfalden.  
 
Ytterligare ett förslag är någon form av argumentationsanalys där hållbarheten hos 
Front nationals och partianhängarnas argument prövas. Det skulle då kunna vara 
intressant att vidga undersökningen till att innefatta även andra högerradikala tidningar 
och tidskrifter för att på så sätt skapa en mer heltäckande bild av anhängarnas åsikter 
och argument.  
 
 I uppsatsen framkommer att kritikerna tilldelar bibliotekarierna rollen som folkets 
ställföreträdare. Detta är något som enbart diskuteras flyktigt och skulle vara intressant 
att utveckla i en framtida studie. Fokus skulle då ligga på de roller som bibliotekarierna 
tilldelas i dylika situationer och anledningarna därtill. Eventuellt skulle detta specifika 
fall även kunna sättas i samband med andra liknande exempel av censur. 
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