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Abstract                  The history of books and libraries in the Philippines starts  after the
                                 arrival of the Spaniards in 1521. During the Spanish era, most of the
                                 libraries were established through the religious orders to support their
                                 own religious mission. The Americans came in the beginning of the
                                 20th century and have had a decisive influence on the education
                                 system and the development of libraries in the Philippines.

For the analysis, I have used the models of Michael H. Harris and
Magnus Torstensson in their studies of  library development. In Harris’
view, social, economic and political conditions are critical for library
development in a country. Torstensson analyses public library
development in Sweden compared to the United States. The conclusion
of this thesis is that there is no equivalent of the Swedish emancipatory
ideology in the library history of the Philippines, but rather an
American liberal and philanthropic tradition.

The National Library of the Philippines performs a dual function, that
of a national library and of a public library. The laws regulating the
public libraries are good, but the implementation is very poor. A lot of
enthusiastic public librarians have little means to carry out their
mission. In Manila some of the private and special libraries are very
good and equipped with the latest IT-technology. The social divide is
very wide, as always in the Philippines.
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1.  Bakgrund

Jag har valt att skriva min uppsats om det filippinska bok- och biblioteksväsendet, eftersom
jag under perioden 1996 - 1999 bodde i Manila i Filippinerna. Tonvikten ligger på det som
i Filippinerna kallas public libraries, då jag tror att denna del av det filippinska
biblioteksväsendet skiljer sig mest, och därför är mest intressant att jämföra med våra
svenska bibliotek. Jag har valt att genomgående översätta det engelska uttrycket  public
library med det svenska begreppet ’folkbibliotek’, även om det är något missvisande,
därför att den filippinska traditionen är så väsentligt annorlunda än den svenska, vilket jag
kommer att visa i det följande.

Eftersom den filippinska verkligheten är så olik den svenska, har jag tagit mig friheten att
göra de deskriptiva avsnitten ganska fylliga, eftersom detta sannolikt är det enda som finns
skrivet på svenska om filippinskt bok- och biblioteksväsende. Dessutom har jag gjort
avsnittet om hur det i verkligheten ser ut på de filippinska folkbiblioteken ganska
impressionistiskt, eftersom arbetsvillkoren och den allmänna miljön för de filippinska
bibliotekarierna är så väsensskild från den som väntar svenska bibliotekarier.

2.  Syfte

Till att börja med övervägde jag att göra en lägesbeskrivande och utvärderande studie av
Nationalbiblioteket och dess arbete för att främja verksamhet för barn vid olika filippinska
folkbibliotek. En sådan studie skulle kunna göras genom t.ex. en enkät till olika bibliotek,
vilket skulle möjliggöra en mera kvantitativ ansats. Jag fann dock ganska snart att ämnet
var för smalt, och att det vore intressantare - även om det är svårare - att i stället beskriva
och analysera några aspekter av relationen mellan bibliotek och samhälle i Filippinerna.

En lång rad studier har visat att det finns starka kopplingar mellan samhällets mera
allmänna utveckling och bibliotekens. Uppsatsens första avsnitt syftar därför till att
diskutera och analysera de historiska faktorer som tillsammans har format det filippinska
biblioteksväsendet.

Efter denna bakgrundsteckning är mitt syfte att beskriva produkten av detta historiska
förlopp, dvs. dagens filippinska biblioteksväsende. I ett tredje avsnitt vill jag gå ytterligare
ett steg i analysen av bibliotek och samhälle i Filippinerna genom att koppla biblioteken till
den fråga som är helt avgörande för Filippinernas och alla u-länders framtid, nämligen
ansträngningarna att utveckla landet och bekämpa fattigdomen. Mitt syfte är att  studera hur
och i vilken mån de filippinska folkbiblioteken bidrar till dessa ansträngningar genom att
utgöra informationscentra och stöd till utbildningssystemet i dagens och - framför allt -
morgondagens informationssamhälle.

Som utgångspunkt för diskussionen om biblioteken, utvecklingspolitiken och
informationssamhället kommer jag att använda UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. I 1994
års version talas om biblioteken som lokalt kunskapscentrum med uppgift att ge
medborgarna möjlighet till livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en



kulturell utveckling. Det handlar inte bara om böcker utan om media i allmänhet.
Biblioteken skall underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och garantera
medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation. Biblioteken skall vara
tillgängliga för alla, oavsett ålder, ras, kön, religion, språk eller social status. Särskilda
insatser skall göras för medborgare med särskilda behov, t.ex. minoriteter eller
handikappade. Människor i alla åldrar skall på biblioteket kunna hitta relevant material.
Manifestet slutar med en uppmaning till beslutsfattare på nationell och lokal nivå att i
bibliotekspolitiken genomföra de principer som manifestet uttrycker (Internet, 1999-09-23,
Boken i tiden 1997, s 152).

3. Frågeställningar

Hur kan detta allmänna syfte med uppsatsen operationaliseras till konkreta frågeställningar,
som framställningen syftar till att besvara? Jag har stannat vid dessa:

(1) Vilka faktorer - historiska, sociala, politiska och ekonomiska - har medverkat till
att utforma dagens filippinska biblioteksväsende? Kan man urskilja enskilda aktörer?
Finns speciella strukturella faktorer, som har påverkat biblioteksverksamheten?

(2) Hur ser det filippinska biblioteksväsendet ut idag? Samhällsservicen är dåligt
utvecklad i Filippinerna - gäller detta också bibliotekssystemet? Påverkar de stora sociala
klyftorna bibliotekens verksamhet och dess målgrupper?

(3) Vilken roll spelar biblioteken i den filippinska utbildningspolitiken?   Fungerar
biblioteken i praktiken på det sätt som anges i lagar och förordningar?  En utgångspunkt
kan vara det filippinska utbildningsdepartementets officiella målsättning: ”att tillhandahålla
grundläggande utbildning av god kvalitet, lika tillgänglig för alla, i syfte att lägga en grund
för livslångt lärande och service för det allmännas bästa”(Internet, 2000-11-04).

(4) Är Filippinerna och de filippinska biblioteken redo för det moderna
kunskapssamhället? Det handlar om ett samhälle, där det mänskliga kapitalet i form av
kunnande är viktigare än fysiskt kapital, där en snabb teknisk utveckling och
globaliseringen ställer allt högre krav på arbetskraftens kompetens, och där livslångt
lärande har blivit en nödvändighet. Ytterst är det en fråga om demokrati och mänsklig
utveckling. Klarar Filippinerna och de filippinska biblioteken de krav som UNESCO:s
folkbiblioteksmanifestet ställer - idag och i framtiden?

4. Analysmodell

De konkreta analysmodeller som jag kommer att använda, har hämtats från arbeten av
Michael H. Harris och Magnus Torstensson. Harris’ studie History of Libraries in the
Western World representerar ett mer generellt synsätt på hur sociala, ekonomiska och
politiska faktorer påverkar biblioteksutvecklingen. Magnus Torstensson analyserar i Att
analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna hur de moderna



folkbiblioteksidéerna slog igenom i USA och Sverige, med betoning på samspelet mellan
individuella aktörer och strukturella förhållanden på samhällsnivå. Jag tror att deras
analysmodeller är användbara även för denna uppsats. Även Hernandez hävdar i History of
Books and Libraries in the Philippines 1521-1900 att biblioteksutvecklingen måste sättas in
i sitt sociala sammanhang (Hernandez 1996, s 176).

Michael Harris menar att vissa samhällsvillkor är nödvändiga för biblioteksutveckling. Han
nämner ett antal sociala, ekonomiska och politiska faktorer (Harris 1998, s 4 ff):

• Bland de sociala faktorerna finns t.ex. urbaniseringen, som ger ett komplext samhälle,
som aktivt producerar en stor mängd skriftligt material och som kräver ett
informationssystem för att kunskap skall kunna bevaras och användas. Utbildning
kräver dokumentation av olika slag och tillgång på stöd i undervisningen i form av
bibliotek. Läskunnighet påverkar naturligtvis efterfrågan på skriftligt material. Andra
sociala faktorer är storleken på befolkningen och familjerna, deras stabilitet och
tillgången på fritid.

• Den viktigaste ekonomiska faktorn som behövs för biblioteksutveckling är generellt
ekonomiskt välstånd, och en ekonomi som producerar ett överskott utöver vad som
behövs för daglig överlevnad. En utvecklad ekonomi kräver ett sofistikerat system för
arkivering för att bevara kunskaper och erfarenheter och som kunskapskälla för att
utveckla framtidens produkter. Viktigt är också tillgången på material, teknik och
ekonomiska resurser för att skriva, trycka och bevara. Bibliotek utvecklas snabbast när
bokhandeln är välutvecklad, och när böcker är  lätt tillgängliga och billiga.

• De politiska faktorer  som är avgörande för biblioteks utveckling är politisk och social
stabilitet och lugn. Den politiska ledningen bör uppmuntra bibliotekens tillväxt, och den
behöver dessutom själv tillgång till såväl inhemsk som utländsk information.

Bibliotek utvecklas bäst, enligt Harris,  i samhällen som är urbaniserade, som har ett
ekonomiskt välstånd, där befolkningen är litterat och stabil och där ledningen uppmuntrar
utvecklingen av bibliotek. Men dessa faktorer har inte alltid lett till att bibliotek har
utvecklats (Harris 1995, s 3-5).

Harris menar också att det för bibliotekens utveckling krävs vad han kallar en ”läsandets
ideologi”, dvs. en samstämmighet i samhället om att läsning är viktigt, att spridning av
skrifter och böcker är av betydelse för samhällslivet och nationen, och att biblioteken
därvidlag spelar en viktig roll. Denna samsyn ger en ideologisk eller filosofisk motivering
för att berättiga de höga kostnader som bibliotek och informationsservice för allmänheten
innebär.

Böcker och skrivande har alltid varit kopplat till makt, menar Harris. Böcker och bibliotek
har ibland använts av de styrande i samhället för att presentera världen på ett sätt som tjänar
deras intressen. Vissa böcker har använts för att kontrollera opinioner och för att nå
önskvärda mål. Historien visar också att kraftfulla religiösa, politiska och sociala ideologier
har motiverat individer att stödja biblioteksutvecklingen i syfte att uppnå
samhällsförändringar. Här finns t.ex. de liberala idéerna om att demokrati måste bygga på



en upplyst befolkning och deras deltagande i den politiska beslutsprocessen. Här hittar vi
också grundidéen för de svenska folkbiblioteken, nämligen att ge alla fri och lika tillgång
på information och därmed skapa upplysta samhällsmedlemmar.

Biblioteken kan också tjäna som en symbol för den nationella identiteten, det nationella
arvet och för landets intellektuella och nationella oberoende. Biblioteken stimulerar också
marknaden för skrivet och tryckt material (ibid, s 5-7).

Magnus Torstensson har analyserat genombrottet för moderna folkbiblioteksidéer i Sverige
(Torstensson 1996). Han anlägger två perspektiv:
• strukturperspektivet  - dvs. hur samhället ser ut ekonomiskt, politiskt och socialt vid

den tidpunkt då genombrottet sker; samt
• aktörsperspektivet  - som analyserar vilka enskilda individer som agerar för olika

slags folkbibliotek och varför. Av särskild vikt i detta perspektiv är aktörens motiv och
ideologi.

Som Torstensson påpekar är det svårt att exakt mäta strukturernas och aktörernas betydelse
var för sig. Ibland är det till och med svårt att skilja dem åt. Var de spanska klosterordnarna
aktörer eller en del av den koloniala sociala strukturen i Filippinerna? Det viktiga är dock
att bibliotekshistorien formas genom ett samspel mellan samhällets struktur, olika aktörer,
och de ideologier som de företräder. Varje fråga om folkbiblioteken har en nationell
utvecklingsgång, och måste successivt mogna innan den kan ställas och lösas. De
strukturella förutsättningarna måste finnas för att aktörerna skall kunna få gehör för sina
idéer. Samtidigt som samhällsstrukturen är en begränsande faktor, skapar den möjligheter
för aktörerna att agera. Men å andra sidan är utvecklingen inte ödesbestämd, utan formas av
individer. Det är samspelet som är avgörande (ibid, s 13, 33ff, 116).

Modern folkbiblioteksverksamhet började i USA i mitten av 1800-talet. Vid denna tid var
USA ett samhälle i stark och snabb förvandling. Industrialiseringen var i full gång, och
ständigt nya vågor av immigranter sökte sig till USA. För många av aktörerna inom
biblioteksutvecklingen, t.ex. George Ticknor vid Boston Public Library, var biblioteken ett
sätt att skapa social kontroll och ordning, samt att göra massorna anpassade, rättskännande,
konservativa, tålmodiga och nöjda. Biblioteken sågs som ”bevarare av ordning i en allt
mera kaotisk värld” (ibid, s 33, 69, 116). Detta är vad man skulle kunna kalla en
konservativ eller patriarkalisk ideologisk syn på bibliotekens roll.

Det fanns också en annan och mera liberal  idétradition i USA, med rötter hos Thomas
Jefferson, som betonar den filantropiska sidan av biblioteksverksamheten, och som såg
utbildning och bibliotek mindre som en del av försvaret av det bestående samhället utan
mera som ett sätt att fördjupa demokratin och skapa fullvärdiga medborgare (May 1984, s
9ff). Det är denna syn som återspeglas i William S. Pooles klassiska definition av ett
folkbibliotek från 1876. Enligt Poole skall ett folkbibliotek styras av lag, ha i huvudsak
offentlig finansiering, skall vända sig till alla grupper i samhället samt skall ha såväl böcker
för utlåning som en referensavdelning (Torstensson 1996, s 16, 49f).
De anglosaxiska idéerna om public libraries kom att successivt få allt större betydelse för



utvecklingen av de svenska folkbiblioteken från början av 1900-talet, dvs. ungefär femtio år
senare än i USA och Storbritannien (ibid, s 37, 113). Utvecklingen i Sverige var dock i
flera avseenden annorlunda än den i USA. Ända sedan 1700-talet hade kyrkan i Sverige
ansvaret för utbildningen av församlingsmedlemmarna (ibid, s 11). De ideologiska motiven
låg ganska nära den konservativa ideologin, nämligen att genom utbildning hålla
befolkningen under social och religiös kontroll. Biblioteken var inte till för alla utan främst
för ”den kroppsarbetande klassen”.

Även Sverige var i slutet av 1800-talet ett samhälle i snabb förvandling. Industrialisering
och urbanisering hade just tagit fart på allvar, och en helt ny klass av industriarbetare
uppstod. 1900-talets första decennium präglades av liberalernas och arbetarrörelsens kamp
för demokratisering och allmän rösträtt.

Med arbetarrörelsen kom också en tredje ideologisk syn på bibliotekens roll, den som
Torstensson kallar den emanicipatoriska. Enligt denna tradition är utbildning och läsning
instrument för arbetarklassens materiella och intellektuella frigörelse i syfte att förändra
samhället och ge människor makt över sina egna liv (ibid, s 224-232).

Vissa drag i den svenska samhällsstrukturen vid denna tid saknade motsvarigheter i USA.
De allt talrikare amerikanska arbetarna drev inte själva skol- och biblioteksfrågor. Frågor
kring tiotimmars arbetsdag, arbetsförhållanden och löner ansågs viktigare. Det blev istället
representanter för den upplysta överklassen, som tog itu med folkbiblioteksfrågorna (ibid, s
70). I Sverige hade däremot arbetarrörelsen ambitionen att inom de egna organisationerna
anordna utbildning, folkbildning och bibliotek, ofta i form av studiecirkelbibliotek. Även
nykterhetsrörelsen kom att spela en mycket viktig roll i utvecklingen av folkbiblioteken
(ibid, s 10).

Den emanicipatoriska ideologin omfattades av politiska ledare, som hade en helt annan syn
på statens roll och uppgifter än de amerikanska politikerna. Ända in på de första åren av
1900-talet ansågs biblioteksverksamhet i Sverige vara någonting som staten inte skulle
lägga sig i. Detta förändrades av ideologin om det allmänna och om välfärdsstaten.
Torstensson talar om en "församhälleligandeprocess" och om "integrationism”. Politikens
och statens uppgift blev nu att ingripa på nästan alla samhällsområden (ibid, s 34-36, 118).
Riksdagen beslutade år 1905 om att införa statsbidrag för folkbibliotek. Denna syn på
statens vidgade roll, i kombination med det kommunala självstyret och kommunernas rätt
att beskatta sina medborgare, lade grunden för de svenska folkbiblioteken (ibid, s 21).

I den svenska utvecklingen representerar de av kyrkan administrerade sockenbiblioteken
den konservativa idétraditionen, som såg utbildning och läsning som ett sätt att utöva social
kontroll och bevara den sociala stabiliteten (ibid, s 22). Den mera liberala och filantropiska
synen beskrivs av Torstensson bl.a. i kapitlet om utvecklingen av folkbiblioteken i Gävle
(ibid, s 133ff), och kan illustreras av Valfrid Palmgrens strid i 1910-talets Stockholm för att
dåtidens obetydliga boklådor för de lägre samhällsklasserna skulle förändras till
välutrustade bibliotek för hela befolkningen. Skillnaden mellan folkbibliotek och de
angloamerikanska offentliga biblioteken är principiell, hävdade Palmgren, och menade att
de amerikanska biblioteken hade en prägel av välgörenhetsinrättning. Målsättningen var att



integrera arbetarklassen i samhället (ibid, s 12, 70, 126, 230).

Det är utifrån dessa modeller som jag nu ska försöka att analysera utvecklingen av det
filippinska bok- och biblioteksväsendet. Jag kommer att försöka beskriva hur det
filippinska samhället såg ut när de första böckerna kom till landet, och hur bok- och
biblioteksväsendet har påverkats av förändringarna av det filippinska samhällets struktur,
och vilka idéer som de olika aktörerna i den filippinska utbildnings- och bibliotekshistorien
har omfattat.

5. Metod

Vilka metoder kan nu användas för att ge svar på de fyra frågeställningarna ovan? Eftersom
det i hög grad rör sig om övergripande och generella frågeställningar ur ett
helhetsperspektiv (Holme och Solvang 1986, s 13) kommer jag att i huvudsak använda mig
av en kombination av olika kvalitativa undersökningsmetoder. I vissa sammanhang
kommer jag dessutom att använda mig av en del kvantitativa mätmetoder, statistiska
uppgifter etc. Styrkan med den kvantitativa metoden är att den möjliggör generaliseringar,
men eftersom det jag undersöker i hög grad är historiska och mycket generella samband,
som är svåra att operationalisera och mäta, har jag kommit fram till att kvalitativa metoder
är att föredra när det gäller att göra en bedömning av vad olika sociala, politiska och
historiska faktorer haft för betydelse för de filippinska bibliotekens utveckling. Kvalitativa
metoder har dessutom den fördelen att de kan ge en djupare förståelse av ett problem, sätta
in det i ett större sammanhang och att tolka informationen i ett bredare perspektiv (ibid, s.
87).

För de historiska delarna har jag använt litteraturstudier som metod, och har i litteraturen
försökt att lyfta fram de förhållanden som kan förklara eller åtminstone belysa de
orsakssammanhang, som Harris’ och Torstenssons analysmodeller pekar på som väsentliga
för bibliotekens utveckling i olika länder. En mera grundlig undersökning av de filippinska
bibliotekens historia borde naturligtvis i första hand bygga på primärkällor i arkiv av olika
slag (ibid, s 144). Av flera skäl är en sådan arbetsmetod knappast möjlig i detta
sammanhang. Visserligen har i Filippinerna ingen medveten eller systematisk utrensning av
arkivmaterialet ägt rum, men under århundradenas lopp har det mesta av primärmaterialet
förstörts av det tropiska klimatet, naturkatastrofer eller av krig. Det primärmaterial som
finns är dessutom svårtillgängligt, eftersom Filippinerna saknar ett nationalarkiv värt
namnet. En stor del av primärmaterialet finns dessutom i spanska och amerikanska arkiv.

Av dessa skäl har jag i huvudsak fått bygga framställningen på sekundärkällor. Här finns
naturligtvis risk för en rad systematiska fel av olika natur. Ett problem i sammanhanget är
urvalet. När det gäller källor som mera direkt behandlar det filippinska biblioteksväsendet,
har jag försökt att på ett heltäckande sätt gå igenom hela den begränsade litteratur som
finns i ämnet. Jag har t.ex. gått igenom i princip alla de Masters-uppsatser som finns på
institutionen för biblioteksvetenskap vid University of the Philippines.

När det gäller de mera allmänna och historiska sekundärkällorna är utbudet avsevärt större.



Jag har dock genomgående valt verk av ansedda och respekterade filippinska och
amerikanska historiker, som anses ha hög trovärdighet.

En annan möjlig felkälla är det faktum att de i många fall rör sig om översättningar och
olika typer av partsinlagor. Spanska författare kan ha ett intresse av att framställa den
spanska kolonialismen i så positiv dager som möjligt, och filippinska författare kan av
politiska skäl ha ett intresse av att svartmåla kolonialmakternas insatser. När det gäller
modernt material om de filippinska bibliotekens tillstånd kan författarna ha ett egenintresse
av att framställa resultaten i så positiv dager som möjligt, dvs. ansatsen kan vara normativ
snarare än kognitiv (ibid, s 38) .

För att minimera sådana felkällor i materialet har jag kompletterat litteraturstudierna med
två andra kvalitativa metoder. En är intervjuer med tre nyckelpersoner inom det
filippinska biblioteksväsendet. Intervjupersonerna valdes bland personer som i detta
sammanhang anses som mycket välinformerade. Intervjuerna är att betrakta som
informantintervjuer (ibid, s. 114), och genomfördes på engelska utifrån en manual eller
handledning, som listade de områden och frågeställningar som bedömdes som relevanta
(ibid, s 111). I realiteten blev dock samtalen ganska fria och öppna. Intervjupersonerna har
godkänt en av mig nedskriven sammanfattning av intervjun.

Här finns, återigen, flera möjliga felkällor. De som arbetar på hög nivå inom det filippinska
biblioteksväsendet har naturligtvis intresse av att gentemot en utlänning framställa saker
och ting i så positiv dager som möjligt. Här finns också andra felkällor av närmast kulturell
natur, t.ex. den i Asien vanliga benägenheten att hålla sig till den officiella versionen och en
vilja att ge de svar som intervjuaren antas vilja höra.

Av dessa skäl har jag kompletterat min undersökning med en tredje kvalitativ metod,
nämligen observation. Genom besök, öppen observation och ytterligare strukturerade
intervjuer på ett antal folkbibliotek (public libraries) i Metro-Manila. På fem bibliotek
ställde jag frågor till bibliotekarierna om verksamhet, budget, personella resurser etc. enligt
ett frågeformulär. Av praktiska och tidsskäl var det inte möjligt för mig att besöka bibliotek
utanför Metro-Manila, och jag försökte att - i samarbete med Nationalbiblioteket - välja ut
stadsdelar av olika karaktär i syfte att få fram ett rimligt tvärsnitt av biblioteken i Metro-
Manila. Fördelen med denna metod är att det är möjligt att genom observation och
beskrivning i någon mån kontrollera de officiella uppgifterna och erbjuda en mera levande
jämförelse med t.ex. svenska folkbibliotek i syfte att höja läsarens förståelse.

6.  Landet Filippinerna

Filippinerna är en ögrupp i Sydostasien, bestående av mer än 7 000 öar och med 75
miljoner invånare. Landet är döpt efter Spaniens kung Filip II. Metro-Manila på ön Luzon
består av sjutton sammanbyggda städer, har ca. fjorton miljoner människor, och är landets
politiska, ekonomiska och sociala centrum.

I varje filippinskt samhälle finns tre typer av hus, som vart och ett representerar de tre



krafter som tillsammans har format det filippinska samhället  (Phelan 1959, s vii):

• Det traditionella filippinska boningshuset av trä, bambu och nipablad, som avspeglar
det malajiska arvet. I detta arv ingår också t.ex. de lokala språken (se avsnitt 5.1),
matkulturen och synen på familjen som den helt dominerande sociala enheten. Inga
band eller lojaliteter är viktigare än de inom familjen, och nepotism ses mera som en
skyldighet än som en form av korruption.

• I samhällets centrum finns den katolska kyrkan, ofta uppförd i spansk barock av
spanska missionärer. Kyrkan representerar det spanska inflytandet. Spanjorerna kom
till Filippinerna år 1521, och  370 år av spanskt inflytande har gett Filippinerna deras
spanska namn och deras religion. 85% av befolkningen är kristna, varav 89,5%
katoliker, och 5% är muslimer, koncentrerade till de sydvästra delarna av ön Mindanao
(Facts 1995, s 4). Den kinesiska delen av befolkningen uppskattas till 1,2-1,5%, men
har en mycket stark ställning inom det ekonomiska och kulturella livet.

Efter hundratals år av bonderevolter mot den spanska kolonialismen, och i synnerhet
klosterordnarnas styre på landsbygden, började den filippinska överklassen att på 1870-talet
kräva reformer. Deras primära krav gällde jämlikhet mellan peninsulares, dvs. spanjorer
födda i Spanien, och ilustrados, dvs. utbildade filippiner, i första hand det lokala
prästerskapet och tjänstemän i den lokala administrationen. Efter hand blev kraven allt
mera inriktade på filippinskt självstyre. En folklig revolution bröt ut mot det spanska
kolonialväldet år 1896 och i juni 1898 utropades republiken Filippinerna och en författning,
Malolos-författningen, antogs. I realiteten hade den filippinska revolutionen besegrat
spanjorerna när det spansk-amerikanska kriget bröt ut år 1898. I grunden handlade det om
Kuba, men efter en komplicerad  serie transaktioner blev Filippinerna år 1898 en
amerikansk koloni (Karnow 1989, kap 4-6).

• Den tredje typen av hus är skolhuset, som representerar det amerikanska inflytandet
från 1898 till dess att landet fick sin självständighet år 1946. Som vi ska se i det
följande präglades den amerikanska kolonialismen av en stark vilja att utbilda
filippinerna, vilket har satt en tydlig amerikansk prägel på utbildnings- och
biblioteksväsendet.

Amerikanerna ärvde ett grymt kolonialkrig. Inte förrän på 1910-talet lyckades
amerikanerna besegra den filippinska revolutionen i ett krig, som inte bara var skoningslöst,
utan också det första som amerikanska trupper utkämpade utomlands. Som mest hade USA
70 000 soldater i Filippinerna, och kriget kostade livet på minst 200 000 filippiner (Karnow
1989, s 10 ff).

Det politiska systemet är en del av det amerikanska arvet, med en folkvald president,
som väljs vart sjätte år, en senat och ett representanthus, och med valda guvernörer och
borgmästare på den lokala nivån. Landet är uppdelat i femton administrativa regioner med
77 provinser, 69 storstäder (cities), 1 539 städer (municipalities) och över 43 300
barangays, som är den minsta kommunala enheten (Bolos 1998, s 5). Den politiska



kulturen är mycket starkt personfixerad. Ideologier och politiska partier i västerländsk
mening finns inte.

Det finns två andra element i det amerikanska arvet, som i hög grad har kommit att prägla
det filippinska samhället och naturligtvis även det filippinska bok- och biblioteksväsendet
och villkoren för att sprida kultur och information. Det ena är att den amerikanska politiken
visserligen innebar att formellt demokratiska institutioner inrättades, men samtidigt byggde
den på att all politisk makt lades i händerna på den existerande lokala eliten. Av
bekvämlighetsskäl cementerades de feodala oligarkierna och de djupa klassklyftorna. I
realiteten lade den amerikanska politiken makten hos dem som hade minst intresse av
sociala reformer och folkbildning (Karnow 1989, s 177, 198).

Det andra elementet är det faktum att USA aldrig byggde upp någon oberoende kår av
offentliga tjänstemän, av den typ som britterna byggde i Indien. All makt lades hos den
lokala eliten och politikerna, och byråkratin blev aldrig någon självständig samhällskraft,
som såg som sin uppgift att svara för administrativ kontinuitet och att genomföra fattade
beslut. Än idag är byråkratin i första hand en viktig källa för jobb åt politikernas släktingar
och vänner, och är oftast utlämnad åt politikernas nyckfullhet (Karnow 1989, s 13).

Filippinerna är idag ett medelinkomstland med en BNP per capita på 1 200 USD år 1997.
Den asiatiska finanskrisen sedan juli 1997 har sänkt landets genomsnittsinkomst till ca 1
000 USD. Landet har mycket stora sociala klyftor mellan samhällsklasserna, och en
inkomstfördelning som är mycket sned. Befolkningsökningen är mycket snabb, 2,3% per
år. Mer än hälften av befolkningen är under 18 år.

Ett för bok- och biblioteksväsendet viktigt faktum är att klimatet är tropiskt med ständigt
mycket hög luftfuktighet. Landet drabbas ofta av tyfoner, svåra jordbävningar och
vulkanutbrott. Klimatet innebär att böcker och papper, som inte förvaras i
luftkonditionerade rum, snabbt förstörs av värmen och fuktigheten.  Många gamla
byggnader, och därmed boksamlingar, har förstörts av jordbävningar. Under det andra
världskriget totalförstördes Manila i de hårda striderna mellan japaner och amerikaner, och
många kulturella institutioner förstördes eller brann ned.

Staden Manila grundades av Miguel Lopez de Legazpi år 1571. Staden lades strategiskt vid
floden Pasigs utlopp och med en god naturlig hamn i Manila-bukten. Manila var starkt
befäst eftersom spanjorerna kunde räkna  med attacker från många olika håll (Zaragoza
1990, s 5 f).

Banden till USA är fortfarande starka. Det uppskattas att ca två miljoner filippiner bor  i
USA legalt och ungefär 50 000 nya immigrerar varje år. Tusentals besöker också USA
varje år, många för att hälsa på släktingar eller studera (Aquino 1998, s 293).

6.1 Språk



Filippinerna är ett mycket splittrat och mångkulturellt land. Den språkliga förbistringen är
stor med 110 olika etnolingvistiska grupper med minst 70 dokumenterade språk (Facts
1995, s 4). Detta är naturligtvis ett svårt hinder för att bygga upp ett nationellt
biblioteksväsende. Officiella språk är, sedan 1986, filipino och engelska. Filipino är till stor
del identiskt med tagalog, ett malajspråk som talas i och runt Manila, men med lånord från
andra filippinska språk (Gonzalez 1998, s 264 f).

Före år 1898 hade spanjorerna börjat att etablera skolor i städerna (Educational Reform Act
kom år 1863), och även att utbilda lärare under senare delen av 1800-talet, men de
ekonomiska resurserna för detta var mycket små. Det spanska språket talades aldrig allmänt
(Abella 1977, s  956, Foronda 1977, s 2577 f).

Den amerikanska kolonialpolitiken efter 1898 prioriterade utbildning, byggde skolor och
startade hälsovårdsprogram. Engelska användes som undervisningsspråk (Guerrero 1998, s
8). Spanskan försvann därmed snabbt. Engelska ord upptogs i tagalog och andra filippinska
språk. Eliten behöll en del spanska vanor och attityder, men den nya kolonialmaktens
värderingar spreds snabbt. Historikern Teodoro A. Agoncillio har myntat uttrycket att
filippinerna har levt fyrahundra år i spanskt kloster och femtio år i Hollywood (ibid, s 19).

Mot slutet av 1800-talet började en rörelse av nationalism och en sökande efter nationell
identitet hos ilustrados. Detta ledde till den misslyckade filippinska revolutionen. Denna
nationella identitet fokuserades dock aldrig på språket eller sökande efter ett nationellt
filippinskt språk. Spanska var istället språket för de ilustrados som deltog i The
Propaganda Movement, och de ville sprida spanska till de filippinska massorna.
Dokumenten under revolutionen var på tagalog, och det sades att detta språk skulle bli det
officiella i republiken. Men när den filippinska republiken väl hade utropats och den
utbildade eliten tog över, återgick man till spanska, och i Malolos-författningen står det att
spanska tills vidare skall vara officiellt språk (Gonzalez 1980, s 1 f).

Vid 1870 års folkräkning, efter 333 år av spanskt kolonialt styre, befanns andelen
spansktalande vara 2,46% av en vuxen befolkning på 4,6 miljoner människor. Orsaken till
den låga andelen spansktalande var att det bara fanns ett  fåtal spanjorer som kunde agera
som lärare och modeller. Under den amerikanska perioden, 1898-1946, såg det väsentligt
annorlunda ut. Efter bara 41 år visade 1939 års folkräkning att 26,6% av befolkningen (16
miljoner) talade engelska. Det var inte heller något större antal amerikaner i Filippinerna, så
den stora skillnaden kan inte bero på detta. Gonzalez anser istället att det var den
filippinska befolkningen själv som var ansvarig för att engelskan spreds så snabbt. Han
pekar ut tre faktorer, som han anser viktiga. För det första leddes utbildningssystemet av en
amerikan ända in på 1930-talet. Det fanns, för det andra, också en positiv grundattityd hos
filippinerna gentemot amerikanerna. För det tredje gavs filippinerna en motivation att lära
sig engelska, därför att språket gav dem bättre karriärmöjligheter inom administration och
politik. Ju bättre engelska man kunde, ju större möjligheter att avancera. Hela den statliga
sektorn angliserades på tjugofem år. Dessa faktorer var sannolikt viktigare än metoder och
material för språkundervisning (Gonzalez 1980, s 26 ff ).

Engelska talas fortfarande allmänt, men primärundervisning sker nu på filipino. Det finns



fortfarande en debatt om vilket som skall vara undervisningsspråk i skolorna.
Nationalisterna talar för filipino, medan många andra anser att det är en tillgång och
konkurrensfördel  för landet att en så stor del av befolkningen talar engelska. Böckerna i
biblioteken är idag till största delen på engelska, liksom de tongivande dagstidningarna.
Däremot domineras radio och TV av filipino. Nationalbibliotekets avdelning för
folkbibliotek (Public Library Division) väljer i första hand en bok på filipino om samma
bok finns på båda språken. Många böcker finns dock ej översatta, vilket förklarar den klara
övervikten för engelskspråkig litteratur. Antalet dagstidningar var år 1996 82 per 1000
invånare och antalet TV-apparater var 51 per 1000 invånare. I Sverige var motsvarande
siffror 446 tidningar och 499 TV-apparater (Internet, 1999-02-12).

6.2 Skolsystem

Ett av de viktigaste sätten att kristna filippinerna var att inrätta skolor. Franciskanorden var
en av första. Förutom ett allmänt åliggande att inrätta skolor och lära barnen ”böner,
läsning, skrivning, räkning, sång, att assistera vid mässan och utdelningen av sakramenten”,
valde man ut pojkar, ofta barn till lokala ledare, som fick lära sig spanska och gavs särskild
undervisning i att hjälpa till i kyrkan som korgossar eller körsångare (Arcilla 1998, s 267).
Redan år 1582 instruerade biskopen Salazar att primärskolor skulle inrättas, en för pojkar
och en för flickor. Några av tidigaste skolorna som inrättades var seminariet Santa
Potenciana år 1589 och Santo Tomas-universitetet år 1611 (Blair, vol. 45, s 246f).
Undervisningen var religionsorienterad och reserverad för eliten. En lag år 1863 ålade
kommunerna att inrätta åtminstone en grundskola för pojkar och en för flickor i varje stad.
Den skulle vara gratis och med obligatorisk undervisning i spanska. Det inrättades också en
skola för manliga lärare under jesuiternas överinseende (Facts 1995, s 7).

Utbildningen i Manila förbättrades  i mitten på 1800-talet, främst genom jesuiterna.
Municipal School of Manila blev Ateneo Municipal, en sekundärskola av god kvalitet. Fler
och fler filippiner deltog i utbildningen. Från Ateneo kunde eleverna fortsätta till
universiteten i Europa. Mellan åren 1875 och 1895 utvecklades handeln, och välståndet
ökade. De som tidigare bara kunde sända sina söner till Manila för utbildning, kunde nu
sända dem till Spanien och andra europeiska länder (Schumacher 1998, s 31). År 1890
fanns det sammanlagt 200 000 elever i över 2 000 filippinska primärskolor (Karnow 1989,
s 200, May 1984, s 78).

År 1898, under den filippinska revolutionen, inrättades genom Malolos-författningen - men
bara på papperet - fri och obligatorisk elementär utbildning (Facts, 1995, s 7).

I augusti 1901 seglade det ombyggda boskapsfartyget Thomas in i Manila-bukten. Ombord
fanns 540 amerikanska lärare, med uppdrag att utbilda invånarna och bygga upp ett allmänt
skolsystem. Efter fartygets namn kallas de tomasiter. De flesta var nyutexaminerade, och få
hade varit utomlands förut. De sändes ut till olika delar av landet, och i realiteten var de en
föregångare till den amerikanska fredskåren.

Tomasiternas motiv var naturligtvis blandade. En del lockades av de generösa lönerna,



andra sökte äventyr. De flesta upplevde dock sig själva som kulturella missionärer och inte
som kolonialister. De hade lyssnat på president McKinley, när han talade om att ”upplyfta
och civilisera” de filippinska infödingarna och att ”respektera filippinernas traditioner,
vanor och till och med deras fördomar” (Karnow 1989, s 196ff, May 1984, s 85).
Undervisningen ägde rum på engelska. Böckerna som användes var skrivna av amerikaner
för amerikanska barn (Quirino 1977, s 2275).

Tomasiternas var en del av det amerikanska programmet för att demonstrera USA:s
välvilja. Under de kommande decennierna skulle tusentals amerikanska lärare komma till
Filippinerna. USA köpte dessutom upp klosterordnarnas mark och skänkte den till staten,
byggde dammar och konstbevattning, startade gruvor och skogsbruk, byggde hamnar, satte
upp ett rättsväsende, ett skattesystem osv.  Satsningarna på hälsovård innebar att
befolkningen fördubblades mellan 1900 och 1920, och läskunnigheten steg från 20 till 50%
under loppet av en enda generation. År 1907 gick över 7% av den filippinska befolkningen
i skola, mot 3,3% i det av britterna styrda Burma och 1% i den nederländska koloni, som
idag är Indonesien (May 1984, s. 123).

Unga filippiner skickades också, med början år 1903,  till USA för att studera med
stipendier från den filippinska regeringen. Alla stadier inom ett allmänt skolsystem byggdes
upp, och slutligen år 1908 ett statligt universitet, University of the Philippines (UP).
Mellan 1902 och 1909 ökade antalet skolor i Filippinerna från 1 600 till nära 4 500, och
antalet filippinska lärare tredubblades till 8 000. Nära en halv miljon filippinska barn deltog
i undervisningen, mot ca 100 000 vid sekelskiftet (May 1984, s 108).

De amerikanska utbildningsledarna i Filippinerna drömde om att förändra det feodala
filippinska samhället genom att i ett allmänt skolsystem utbilda en ny generation av
välutbildade och läskunniga bönder, vilket skulle underminera de traditionella eliternas
politiska och ekonomiska makt. Genom utbildning skulle filippinerna läras att styra sig
själva, och ”botas från sin lättja och sin förtjusning i tuppfäktning” (May 1984, s 15).

Även om ambitionerna var goda och idealistiska, måste man dock konstatera att det
amerikanska försöket med social ingenjörskonst i Filippinerna på det hela taget
misslyckades. Amerikanerna överskattade utbildningssystemets förmåga att förändra det
filippinska samhället. Resurserna var alldeles för små, och politiken alltför ryckig och
inkonsekvent. Undervisningen var dessutom så illa anpassad till filippinska förhållanden att
elevernas närvaro förblev låg och sporadisk. I början av 1910-talet började antalet skolor
och antalet elever att sjunka. Inte heller fick utbildningsreformerna något helhjärtat stöd
från de centrala och lokala filippinska myndigheterna, som hellre byggde vägar än skolor.
Efterhand kom allt mera av resurserna att läggas på olika former av praktisk
yrkesutbildning. Denna inriktning mötte ett starkt motstånd, eftersom de flesta filippiner
ansåg att utbildningens syfte var att slippa kroppsarbete snarare än att lära sig ett yrke (May
1984, s 105-112, 120-126).

Det filippinska skolsystemet idag är uppdelat i tre stadier:
• en sexårig primärskola (elementary school);



• en fyraårig sekundärskola (high school); samt
• högre utbildning (college) under vanligtvis fyra år.

Förskola (pre-school) för barn i åldern 3-6 år är frivillig. Utbildningsdepartementet
(Department for Education, Culture and Sports, DECS) ansvarar för skolorna.
Undervisning äger rum både på filipino och engelska samt också på det lokala språk som
talas i området under de första åren i grundskolan. Primärskolan är obligatorisk.
Undervisningen är gratis i primär- och sekundärskolan. (Facts 1995, s 10).

Världsbanken påpekar att utbildningen i Filippinerna historiskt sett har haft flera starka
sidor. Tillgängligheten för grundläggande utbildning har förbättrats, stora investeringar i
utbildning har gjorts och gett en stark bas för utbildningssystemet. Kvaliteten i de bästa
skolorna är av internationell standard (World Bank 1998a, Briefing Note No. 8).

Men idag är det problemen som överväger. Skolsystemet tenderar att förstärka den från
början mycket starka segregationen. De som kan betala, skickar sina barn till privata skolor,
som ofta är religiösa eller enkönade och av högre kvaliteten än de allmänna skolorna.
Privata skolor tar ut höga terminsavgifter. Även språket är en segregerande faktor. Såväl de
privata skolorna som den högre utbildningen har normalt engelska som undervisningsspråk,
vilket ger ett underläge för elever från enklare omständigheter (Palanca 1999, s 96ff).

I de allmänna skolorna finns det för få kompetenta lärare, för lite pengar till lärarlöner och
alldeles för få läroböcker. Av utbildningsbudgeten går alltför mycket till högre utbildning
och alltför lite till primärskolan. På grund av den snabba befolkningsökningen och de
otillräckliga anslagen har sedan 1980 antalet elever per skola ökat, samtidigt som det har
blivit flera elever på varje lärare. Det går idag åtta elever på varje lärobok.
Lärarutbildningen är mycket bristfällig. En studie från 1992 visar, att av lärarna i
matematik var bara 20% behöriga och 6% av lärarna i naturvetenskap. Bara en av fem
lärare klarade av lärarexamen. Klasser på över femtio elever är inte ovanligt.
Undervisningen anses också vara inriktad på betyg och diplom snarare än på att förmedla
kunskaper. Resultatet av allt detta är stadigt sjunkande kvalitet i primärskolan. Nationella
standardprov klaras bara av 44% av eleverna i primärskolan och 39% av eleverna i
sekundärskolan (ADB 1998, s 133, 150 och 153, World Bank 1998b, s i-iv).

Det går idag 17 miljoner barn i primär- och sekundärskolan, men det är ändå 10,2 miljoner
barn i skolåldern som ej går i skolan. Speciellt allvarligt är det höga antalet elever som
hoppar av (drop-outs) från den allmänna skolan. 98 % av barnen börjar visserligen i skolan,
men bara 69% fullföljer primärskolan. De regionala skillnaderna är mycket stora. I de
fattigaste delarna av landet, ön Mindanao, fullföljer bara 40% av eleverna årskurs sex, mot
över 90% i Metro-Manila (Paqueo-Arreza 1999, Världsbanken 1998a, Briefing Note No. 8,
ADB 1998, s 133, 145, 150).

President Joseph Estrada, som valdes till president år 1998, erkände i ett anförande i juli
samma år, att det saknas infrastruktur för den grundläggande utbildningen, och att detta
främst drabbar de fattiga. Det finns just nu 14 615 klassrum för lite, och 9 500 lärare saknas



innevarande skolår (The Estrada Presidency 1998, s 5). Det återstår dock att se vad han vill
och kan göra åt problemen.

6.3 Läskunnighet

Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB) skiljer i sin sociala statistik mellan enkel och
funktionell läskunnighet. Den enkelt läskunnige kan läsa och skriva enkla meningar. ADB
uppskattar att år 1994 var 6% av den vuxna befolkningen över 15 år icke enkelt läskunnig. I
huvudstaden var siffran bara 1% mot 26% i de muslimska delarna av Mindanao. Den
funktionellt läskunnige däremot kan läsa och skriva, samt behärskar även siffror, på ett sätt
som gör att personen kan delta i social kommunikation med mer än rent muntlig
kommunikation. I länder som Filippinerna är det den funktionella läskunnigheten som skall
jämföras med siffrorna för läskunnighet i OECD-länderna. År 1989 uppskattades andelen
funktionellt läskunniga till 75% av befolkningen, och siffran för 1994 uppskattas till 84%
(Facts 1995, s 29, ADB 1998, s 133, 135 och 168).

7. Hur uppstod de filippinska biblioteken ?

7.1 Förkolonial historia

En viktig strukturell faktor är Filippinernas mycket sammansatta kulturella arv. Detta har
stor betydelse när man idag studerar filippinsk bok- och bibliotekshistoria. Filippinernas
första kulturella kontakter var med Borneo, Siam (Thailand), Malaysia, Vietnam,
Kambodja, Kina och Indien. Men när det gäller skriftlig tradition och biblioteksväsende
kom de första och starkaste influenserna från Europa (Hernandez 1996, s 6).

Ett skriftspråk fanns redan innan spanjorerna kom på 1500-talet. Detta dokumenteras i
reseskildringar från Sydostasien av västerländska författare, bl.a. Antonio Pigafetta. En
jesuitpräst, Pedro Chirino, beskriver år 1604 i Relacion de las Islas Filipinas hur invånarna
skriver på bambu eller palmlöv med ett spetsigt föremål. Han ger också en beskrivning av
alfabetet, som är ett stavelsealfabet. Fader Chirino antyder att det fanns böcker och
skriftligt material, men säger det inte uttryckligen:

”All these islanders are much given to reading and writing, and there is hardly a man,
much less a woman, who does not read and write in letters used in the island of Manila -
which are entirely different from those of China, Japon and India.”  (Blair 1973, vol.12, s
242f).

Detta bekräftas av Fransico Colin år 1663 i Labor evancelica. Han skriver också att historia
och traditioner förs vidare muntligt från generation till generation (Hernandez 1996, s 130).
Det filippinska alfabetet med stavelser användes även efter spanjorernas ankomst på
dokument, som finns bevarade i arkiv och museer (Ibid, s. 16).



Spanska berättelser säger enhälligt att filippinerna inte använde sitt alfabet för litterära
kompositioner eller dokumentation utan endast för brev och meddelanden. Visayan (ett av
de filippinska språken) hade en muntlig litteratur, men den nedtecknades inte av
missionärer eller etnografer. Det finns inget bevis på någon litterär prosa, men visayan i sig
är rikt med metaforer och färgrik fantasi (Scott 1994, s 96 f). Boxer Codex, från 1590-talet,
är en rik källa med många detaljer från olika delar av Filippinerna, bl.a. de enda bilder som
finns av 1500-talsfilippiner (Qurino 1977, s 1003ff, Scott 1994, s 285). Scott anser att
tagalogbefolkningens läs- och skrivfärdigheter bäst beskrivs med ett citat ur Boxer Codex:

”They have certain characters which serve them as letters with which they write  whatever
they wish. They are of very different shape from any others we have known until now. The
women commonly know how to write with them, and when they write, it is on some tablets
made of the bamboos which they have in those islands, on the bark. In using such a tablet,
which is four fingers wide, they do not write with ink, but with some scribers with which
they cut the surface and bark of the bamboo, and make the letters. They have neither books
nor histories nor do they write anything of any length but only letters and reminders to one
another….(And lovers) carry written charms with them.” (Scott 1994, s 210).

Historikern Henry William Scott har sökt i Filippinernas grannländer för att hitta skrivet
material om tiden före spanjorerna. Det tidigaste som han har hittat, är en kinesisk notis
från 982 e. Kr. som nämner landet. Scott anser att den enda litteratur som beskriver
Filippinerna före 1500-talet, är två kinesiska verk från tolv- och trettonhundratalet: Chu
Fan Chih av Chao JU-Kua (1280) och Tao I Chih Leuh av Wang TaYuan (1349).
Befolkningen i Filippinerna beskrivs ha enkla vanor och en kultur med kinesisk och
hinduisk influens samt med välutvecklad handel både inom och utom landet. Den sociala
organisationen sträcker sig från närmast vildar till mera organiserade samhällen med bl.a.
slavar (Scott 1968, s 65 ff).

En filippinsk antropolog, F. Landa Jocano, hävdar att det filippinska folket var ganska
homogent när spanjorerna kom, och att man använde ett skriftspråk att kommunicera med.
Handelscentra fanns utmed kuster och floder, och troligen användes skriften först vid
handelstransaktioner och senare för sägner och sånger. De tre enda bevarade föremålen är
en lerkruka från Calatagan på Luzon, ett silverföremål från Butuan på Mindanao och en
kopparplåt från Laguna på Luzon, som är från 900-talet. Inskriptionerna har inte helt
kunnat tydas. Analyser visar att det har funnits åtminstone sexton olika typer av
stavelseskrifter, alla med ursprung i samma kulturella tradition. Mycket få föremål har
återfunnits, då det skrevs på mycket sköra material som bambu, trädbark och löv (Salcedo
1998, s 222f, Postma 1999, s 4).

Antoon Postma (1998) skriver att ett syllabografiskt skrivsystem kom från Java till
Filippinerna första gången före år 900 e Kr. Detta försvann troligen, och ett annat kom från
andra indonesiska öar, troligen Sulawesi eller Sumatra, några århundraden senare. Andra
gången utvecklades språket till ett filippinsk skrivsätt. När spanjorerna introducerade ett
västerländskt skrivsätt försvann successivt det traditionella. Det antogs i början på 1800-
talet att skrivsättet med stavelser var utdött, men man har sedan dess hittat stammar, som
ännu använder det, t.ex. tagbanua-folket på ön Palawan och mangyan-folket på ön



Mindoro. Ytterligare en stam, som använder traditionellt skrivsätt, hittades så sent som år
1971 på ön Mindoro (Postma 1998, s 224 f). Postma har nedtecknat och översatt poesi från
mangyan-folket och samlat dem i en bok (Postma 1981).

Det finns inget som tyder på att några bibliotek existerade innan spanjorerna kom. Inte
heller finns det dokumenterat att spanjorerna skulle ha medvetet förstört existerande böcker
eller skriftligt material, vilket skedde i många andra kolonialiserade länder (Hernandez
1996, s 13). Det som finns nedtecknat och bevarat om den förkoloniala perioden, tycks i
huvudsak ha gjorts av västerlänningar i efterhand.

7.2 Spanjorerna

Spanjorerna hade tre mål för sin kolonisering av Filippinerna:
• att ta över eller få del i den lukrativa kryddhandeln, som kontrollerades av portugiserna;
• att med Filippinerna som bas etablera direkt kontakt med Kina och Japan i syfte att

kristna dem och få del i handeln; samt
• att kristna invånarna på de filippinska öarna. Endast detta tredje mål uppnåddes (Phelan

1959, s. 7).

Spanjorerna kom till Filippinerna år 1521. Ferdinand Magellan var den förste. Han dödades
år 1523 av den lokale hövdingen Lapu-Lapu på ön Cebu. Sedan följde flera misslyckade
expeditioner, men 1565 anlände Miguel López de Legazpi. Ombord på hans fartyg fanns
bl.a. fem augustinermunkar - och  troligen också de första böcker, som kom till
Filippinerna. Flera klosterordnar följde under resten av 1500-talet. I slutet av 1590-talet
hade dessa ordnar byggt kloster runt om i landet, där de sannolikt fortsatte den europeiska
klostertraditionen med böcker och bibliotek  (Hernandez 1996, s 11).

Kyrkan hade en dominerande roll vid kolonisationen, och kom under mer än 350 år att sätta
sin prägel på hela det filippinska samhället. Den spanska imperialismen var teokratisk, dvs.
kyrkan och staten var en enhet. Genom en serie beslut gav påven den spanska kronan
långtgående befogenheter i administrationen ( Phelan 1959, s 6).

Legazpis arbete underlättades av de filippinska samhällenas isolering ifrån varandra och
den totala politiska fragmenteringen och decentraliseringen. Den enda existerande politiska
enheten i det förkoloniala Filippinerna var de lokala enheterna, som kallades barangay.
Den bestod  normalt av 30-100 familjer. Inom varje barangay fanns en noggrann social
struktur med fyra klasser:
• Hövdingarna (datu) med familjer;
• Adeln (maharlika), som också var soldater och rådgivare åt datun i fredstid;
• De fria männen (timagua); samt
• Skuldsatta daglönare, som av spanjorerna felaktigt uppfattades som slavar (Phelan

1959, s 15ff).

Varje barangay levde helt sitt eget liv, helt oberoende av varandra, och något annat än
lokalt motstånd mot de nya kolonisatörerna förekom inte (ibid. s 9). I två sekler var



galeonshandeln mellan Manila och Acapulco i Mexiko den ekonomiska livsnerven.
Kinesiskt siden byttes mot mexikanskt silver. Inga filippinska varor färdades över havet,
och Manila var bara omlastningshamn. Vinsterna från denna handel drog de flesta spanjorer
till Manila. Kyrkan och klosterordnarna samt några få civila byråkrater fick ta hand om
resten av landet. Den lönsamma galeonshandeln stimulerade en ytterligare inflyttning av
kineser. År 1580 tilldelades kineserna i Manila ett speciellt område, Parian, utanför
Intramuros, som var Manilas befästning, där spanjorerna bodde. Kineserna kom att betyda
mycket för tidens ekonomiska utveckling. Spanjorer och kineser levde inte alltid i fred,
men faktum var att de var beroende av varandra. Kineserna behövde spanjorernas silver
från Mexiko, och spanjorerna behövde kinesernas kommersiella kunskaper (ibid,  s 11f ).

Det var svårt med transporterna för spanjorerna till Filippinerna. Att resa dit, som man
gjorde via Mexiko tog normalt två år. Hårt väder och sjukdomar skördade många liv på
vägen (ibid, s 43). År 1594 utgick order att landet skulle delas upp mellan klosterordnarna.
Augustiner och franciskaner tog hand om större delen av tagalog-området, dvs. Manila med
omgivande provinser, och dominikanerna  fick de kinesiska stadsdelarna. Landsbygden
delades också upp. Denna uppdelning gav möjlighet för ordnarna att koncentrera sig på
vissa av de lokala språken (ibid, s 49f).

Under den spanska tiden fanns i Manila distinkta sociala klasser, som i huvudsak
bestämdes av blodsband. Trots att spanjorerna var få gjordes skillnad på peninsulares eller
castilas, som var fullblodsspanjorer födda i Spanien och som stod högst på den sociala
stegen, och insulares eller criollos, som också var fullblodsspanjorer men födda i
Filippinerna eller någon annan av de spanska kolonierna. Därefter kom mestizos, dvs.
personer födda i blandäktenskap mellan spanjorer och den inhemska befolkningen eller
kineser. Mestizos med spanskt blod stod högst i rang, och de uppförde sig också som
spanjorer. Indos var de infödda, som stod näst lägst i skalan, och utgjorde den stora massan.
Mestizo chino var födda i blandäktenskap mellan indos och kineser och identifierade sig
med indos. Sangleys stod lägst och var kinesiska handlare och affärsmän (Zaragoza 1990, s
47).

Phelan anser att de många aspekter av dagens filippinska samhälle som skiljer sig från
övriga asiatiska länder, är arv från spanjorerna. Han nämner bl.a. de politiska
institutionerna, religionen, klasstrukturen och den allmänt västerländska orienteringen
(Phelan 1959, s 161).

7.3 Bibliotekshistoria

Det finns inte mycket skrivet om bibliotekshistoria i Filippinerna. Det finns heller inte
mycket  gamla böcker bevarade i bibliotek och arkiv. Det mesta har under årens gång
förstörts av det fuktiga tropiska klimatet, insekter, bränder, krig och jordbävningar.



Hernandez  har i sin bok History of Books and Libraries in the Philippines 1521-1900 gjort
en kronologisk studie av material, som finns bevarat i Manilas bibliotek. Den behandlar
alltså enbart den spanska tiden i Filippinernas historia (Hernandez 1996). Ett annat ofta
citerat verk är Blair och Robertsons The Philippine Islands 1493-1898, utgiven 1903-1909 i
55 volymer. Det är en annoterad samling översatta originaltexter, som utgavs i nytryck år
1973 (Blair 1973). Regalado Trota Joses’ verk Impreso - Philippine Imprints 1593-1811 är
en bibliografi över böcker utgivna i Filippinerna.

Den filippinska bibliotekshistorien börjar med spanjorernas ankomst. Biblioteken på 1500-
och 1600-talen var starkt influerade av medeltida europeiska bibliotek. De byggdes upp och
underhölls av religiösa ordnar för sina egna studier och förnöjelse samt för  missionen.
Religionen hade stor påverkan på biblioteken och på samhället. Det var missionärer och
munkar, som tog in de första böckerna i landet och som handlade med böcker. Privata
bibliotek kan ha funnits, men det finns inget som styrker detta (Hernandez 1996, s 172 ff).

Francisco de Ortega, verksam inom Augustinordern, rapporterar att det år 1593 fanns ett
drygt sjuttiotal kloster runt om i landet, varav femton i Manila, som sannolikt hade
bibliotek (Blair 1973, vol. 9, s 103f). I en uppsats från 1928 har Rodriguez uppskattat att
augustinerna hade bibliotek med 10 000 volymer, förutom samlingarna i Santo Tomas, och
8 000 volymer i San Agustin-kyrkan. Jesuiterna hade också en omfattande boksamling, som
blev grunden för biblioteket på universitetet Ateneo de Manila (Vallejo 1981, s 59). I en
stadga för Colegio de San José från 1640 föreskriver guvernören Corcuera bl.a. att
biblioteket skall vara öppet två timmar på morgonen och två timmar på eftermiddagen, att
inga böcker får tas ut från biblioteket, att de som bryter mot denna regel skall straffas med
avstängning och att bibliotekarien, en äldre student, skall vara på plats en timme varje
morgon och eftermiddag (Blair 1973, vol. 45, s 177f).

Under 1600- och 1700-talen hade biblioteksutvecklingen ett likartat mönster. Missionen
och undervisningen skapade ett växande behov av böcker och huvuddelen av böckerna kom
från Europa. Tyvärr finns ganska lite kvar av biblioteken från denna tid. Många
klosterbibliotek förstördes av brand, plundring och naturkatastrofer. Under den brittiska
ockupationen år 1782 plundrades biblioteken av de brittiska soldaterna, och en del av dessa
böcker återfinns idag i British Museum. Inga riddarromaner från denna tid finns kvar, trots
att de var mycket populära och borde ha nått även Filippinerna  (Hernandez 1996, s 172).

För att lösa sin missionerande uppgift var det nödvändigt för de spanska missionärerna att
dels lära sig landets olika lokala språk för att på ett effektivare sätt kunna sprida sin lära,
dels att starta lokal tryckning av de starkt efterfrågade böckerna (Hernandez 1996, s 24).
Missionärerna skrev och tryckte instruktioner och råd till sina bröder samt katekeser att
användas i religionsundervisningen men framför allt ordböcker, s.k. dictionarios och
vocabularios, mellan spanskan och olika lokala språk. Dessa böcker är intressanta inte bara
som ordböcker, utan också för att de beskriver verkligheten runt omkring dem, den sociala
ordningen och dess hierarkier, inhemska religioner och riter osv. Det är uppenbart att de
spanska klosterbröderna verkligen ansträngde sig för att förstå dem som de skulle omvända
(Rodriguez 1998, s 280f).



De första böckerna trycktes i Filippinerna år 1593 på en xylografisk press, importerad från
Kina. Tryckarna var kineser, som hade lärt sig yrket av spanska missionärer. Den första
boken var en sammanfattning av den katolska lärans grunder. Den kallas Doctrina
Christiana och finns i tre versioner. Den första heter Doctrina Christiana, en Lengua
Espanola y Tagala, är på 37 sidor och är skriven på spanska och tagalog. Den andra
versionen kallas Shih-lu eller Doctrina Christiana en Letra y Lengua China. Den innehåller
124 sidor och är en filosofisk bok, som på kinesiska försöker att övertyga kineser om att
övergå till kristendomen (Quirino 1978, s 964 ). Det är osäkert vilken av de två som
trycktes först. En tredje Doctrina hittades i Madrid år 1952, också på kinesiska, kallad
Tratado (Vallejo 1981, s 64).

Landets första typografiska tryckpress  tillverkades lokalt, och den första boken trycktes
med denna teknik år 1604  (Hernandez 1996, s 35f). Den troligen förste filippinske
boktryckaren var Juan de Vera, en kristen kines. Den första boken skriven och tryckt av en
filippin var en lärobok i spanska, tryckt år 1610 av Tómas Pinpin. (Hernandez, s 38).  Från
1593 till 1640 producerades omkring fyrtio titlar. Med hjälp av bibliografier uppskattas
antalet i Filippinerna tryckta titlar till ungefär 500 fram till år 1800, exklusive arbeten, som
sändes till Spanien för tryckning (Blair 1973, vol 1, s 79).

Publicering av böcker i Filippinerna under den spanska tiden var strängt kontrollerad av
kolonialmakten. Tryckpressarna ägdes ända in på 1800-talet av staten eller religiösa ordnar.
En officiell styrelse av censorer gick igenom allt material före tryckning. Förutom det som
godkändes av myndigheterna finns ingen tryckt litteratur före slutet av 1800-talet. Mellan
1593 och 1810 publicerades 552 titlar, 325 var religiösa, 42 lingvistiska och 35 filosofiska
eller historiska. Resten var officiellt tryck eller vetenskapliga skrifter. Litteraturen tjänade
alltså i första hand som ett stöd för religionen och prästerna.

Den ekonomiska utvecklingen i mitten på 1800-talet gjorde att överklassen kunde sända
sina barn till högre utbildning. De utbildningsreformer som började år 1863, skapade en ny
och viktig aktör i den filippinska bok- och bibliotekshistorien: en medelklass, som var mer
litterat och hungrig på litteratur. Flera kommersiella tryckpressar etablerades i slutet av
1800-talet för att tillgodose efterfrågan. Den första järnpressen togs i bruk år 1847 av Fader
Marial Funcia Ramos. Han började också att använda ett bättre papper, linnepapper, istället
för rispapper och kinesiskt papper. Litteraturen under senare delen av 1800-talet visar en
påtaglig filippinisering.

Filippiniseringen hade två skolor. De som kallas ’hispanister’ ville undvika att vara
provinsiella, och försökte vara västerländska. José Rizal skrev sina romaner i Europa, Noli
me tangere trycktes i Berlin och El filibusterismo i Gent. De som kallas ’nativister’ vände
sig däremot till massorna och skrev på de inhemska språken. Till en början var deras
skrifter lika koloniala. Inte förrän i slutet av 1800-talet fick den filippinska litteraturen en
egen identitet (Villegas 1998, s 183 f).

Upplysningsidéerna i Europa kom under 1800-talet att förändra synen på böckernas och
bibliotekens roll. År 1871 nämns för första gången behovet av bibliotek för allmänheten i
en kunglig order från det spanska kolonialministeriet. Den lokala administrationen



uppmanades att sända hem namn på särskilt förtjänta skollärare, till vilka de spanska
myndigheterna kunde skicka böcker så att de kunde sätta upp lokala bibliotek  (Blair 1973,
vol. 46, s 244). I realiteten blev det dock inte mycket av detta initiativ. I folkräkningen från
1903 talas om summa tolv allmänna bibliotek med tillsammans 4 019 böcker (Hernandez
1996, s 69).

Nu inrättades också ett nationalbibliotek, Museo-Biblioteca de Filipinas, år 1887. Det
föregicks av stiftade, men inte genomförda, lagar åren 1821, 1871 och 1873 om ett
nationalbibliotek. År 1894 fick biblioteket sin förste heltidsanställde chef, Pedro A.
Paterno. Biblioteket gav också ut den första bibliotekstidskriften, Boletin del Museo
Biblioteca de Filipinas, som kom ut med femton nummer 1895-96 (Vallejo 1981, s 63).
Enligt låntagarstatistik från  Museo-Biblioteca de Filipinas, som publicerades i Boletin, ser
det ut som den lilla boksamlingen endast användes av överklassen, troligen den lilla grupp
statstjänstemän som fanns i Manila (Bernardo 1952, s 27).

Biblioteksidéerna fick dock aldrig någon större genomslagskraft, eftersom Spanien var
upptaget av sina egna problem och inte ägnade sina kolonier någon större omtanke. Initiativ
togs,  men de avsatta ekonomiska resurserna, och de lokala myndigheternas intresse för
saken, var långt ifrån tillräckliga. År 1892 hade biblioteket endast 1 000 volymer, varav 74
filippinska. Ett annat skäl till att planen inte förverkligades var den politiska oro som
föregick den filippinska revolutionen år 1896. Resterna av Museo-Biblioteca de Filipinas -
totalt 829 volymer - integrerades senare i American Circulating Library (Hernandez 1996, s
69). (Om American Circulating Library, se avsnitt 7.5)

7.4  Boksamlingar

Redan år 1781 inrättades det spanska ekonomiska och kulturella sällskapet Sociedad
Economica de Amigo del Pais. År 1879 hade biblioteket ca. 500 volymer. Ett militärt
bibliotek inrättades år 1846, Biblioteca Militar, men man vet ej hur stort det var (Vallejo
1981, s 62, Bernardo 1952, s 26).

Många privata initiativ togs under 1800-talet för att utveckla bibliotek. Det visades ett visst
intresse och medvetenhet om behovet att etablera bibliotek och popularisera läsning. Det
fanns två sorters privata boksamlingar. Recreational societies florerade i slutet av 1800-
talet. De var en plats att träffas på, och de hade ofta ett bibliotek (Hernandez 1996, s 82).

Enskilda privata boksamlingar fanns också vid den här tiden. En stor boksamling hade
Trinidad H. Pardo de Tarvera. Han var läkare och en typisk representant för den
välutbildade och förmögna lokala eliten. Han blev senare nationalbibliotekarie och den
förste presidenten i Philippine Library Association. Han började bygga upp sina samlingar
år 1889. År 1903 publicerade han en katalog över sina böcker, Biblioteca filipina, med 2
850 titlar. Andra kända boksamlare är läkaren, författaren och nationalhjälten José Rizal
samt kulturpersonligheterna Epifanio de los Santos och Manuel Artigas y Cuerva. Utanför
Filippinerna fanns två stora samlingar med rara filippinska böcker. Den ena var
amerikansk, Edward E. Ayer Collection, som donerades till Newberry Library i Chicago.



Den andra tillhörde Compania General de Tabacos de Filippinas (Tabacalera) i Barcelona.
Denna samling såldes till Nationalbiblioteket år 1913. Tyvärr återstår endast en liten del,
ca. 3 300 titlar, efter förstörelsen under andra världskriget (Hernandez 1996, 83 ff).

Det intresse som fanns för böcker  i slutet av 1800-talet i Filippinerna utvecklades aldrig så
långt att man byggde bibliotek som i Europa, eller till att man på allvar anammade de idéer
om public library service, som man hittar i Nordamerika. Nya idéer kom först med den
filippinska revolutionen och amerikanarna (Hernandez 1996, s 54).

7.5 Amerikanernas påverkan på bok- och biblioteksväsendet

Den amerikanska kolonialismen skilde sig från den europeiska genom ett element av
välvilja. I grunden handlade det naturligtvis om makt och pengar. I slutet av 1800-talet
myntades uttrycket manifest destiny, dvs. att det var USA:s ödesbestämda roll att bli en
världsmakt och inte bara en isolerad kontinent. Det var bara som en världsmakt som USA
kunde utvecklas och klara av sina fiender, hävdade t.ex. Theodore Roosevelt (Karnow
1989, s 10ff).

Men där fanns också en missionerande ansats. ”Amerikansk lag, amerikansk ordning,
amerikansk civilisation ska slå rot på de hittills blodbesudlade kuster, där mörker har
härskat men som Guds verktyg i framtiden skall göra sköna och klart lysande” (Karnow
1989, s 109). Det var USA:s plikt att bringa civilisation till okunniga och missledda
filippiner. Rudyard Kiplings berömda dikt ’Den vite mannens börda’, om kolonialmaktens
otacksamma plikt att upplyfta infödingarna,  skrevs uttryckligen som en uppmaning till
USA att kolonisera Filippinerna (Karnow 1989, s 11). Ofta fanns det en religiös överton,
trots att Filippinerna efter mer än fyra hundra år av spanskt styre redan var i huvudsak
kristet.

Det idealistiska draget i den amerikanska kolonialismen handlade i grunden om att skapa
ett land till sin egen avbild, eller om ’själv-duplicering’ (Karnow 1989, s 19ff, May 1984, s
17). I realiteten styrde filippinerna sig själva, under amerikanskt överseende, från början av
1900-talet. En amerikansk general beskrev den amerikanska kolonialismen som en mission
med ”ett svärd i ena handen, en pacifistisk broschyr i den andra och med en modell av ett
skolhus på släp” (Karnow 1989, s 174ff).

En del av den amerikanska utbildningsideologin var ambitionen att starta folkbibliotek,
avsedda för allmänheten. År 1900 öppnade American Circulating Library Association of
Manila sitt bibliotek för allmänheten. Det var en privat organisation, grundad av
amerikaner i armén och flottan och ledd av Mrs. Charles Greenleaf.  Det upprättades till
minne av de amerikaner som hade gett sina liv i sitt lands tjänst i Filippinerna.
Målsättningen var  ”to create a source of instruction and profitable entertainment for all
residents of Manila, whether permanent or transient, or of whatever race or nationality,
and to disseminate useful knowledge and literary diversion among those officers and men
of the military and naval forces who are stationed throughout the archipelago”.  För att
driva biblioteket togs en avgift ut av dem som lånade böcker. Men det ansågs ändå ha som



primär målsättning att ge biblioteksservice till allmänheten (Cabanero 1980, s 83).
Biblioteket startades med en samling på 1000 volymer donerade av amerikanska
organisationer. Efter ett år hade samlingarna ökat till 10 000 volymer och bestod mest av
amerikansk skönlitteratur, tidskrifter och tidningar (Morallos 1998, s 2).

American Circulating Library donerades påföljande år till staten genom en särskild lag, Act
No. 96, av den 5 mars år 1901. Detta anses vara grunden till folkbiblioteken i Filippinerna
(The National Library 1981, s 2). Grundarna var så uppfyllda av moderna
folkbiblioteksidéer, att de i överlåtelsedokumenten skrev att bibliotekets böcker och
tidningar så snart som möjligt skulle sändas ut till avlägsna delar av det filippinska öriket.
Detta är anledningen till att det anses som grunden för folkbiblioteken, även om det var ett
avgiftsbelagt bibliotek fram till 1914 (Bolos 1998, s 2). Amerikanerna hjälpte också till
med att starta skolbibliotek. Alla skolor, som öppnades mellan 1898 och 1902, försågs med
en boksamling (Vallejo 1981, s 67). Det första skolbiblioteket organiserades formellt i
Pampangas-provinsens gymnasium av Mrs. Lois Stewart Osborne år 1907. Skolbiblioteken
öppnades senare för allmänheten, och de var länge de enda bibliotek som fanns på
landsbygden (Bernardo 1952, s 27). (Om Nationalbiblioteket, se avsnitt 8.1.)

7.6 Försök att sprida public libraries

Första försöket att etablera ett public library utanför Manila gjordes år 1904, med Act No.
1175, för att starta ett Circulating Library i provinsen Albay. Det fanns dock inga medel att
driva biblioteket, och provinsen fick inte något bibliotek förrän 1955 (Cruz 1993, s 35).

Det första biblioteket utanför Manila blev istället ett tillfälligt i Baguio år 1910. Philippine
Library i Manila sände delar av sin personal och 1 000 böcker dit tillfälligt. Annars räknas
Iloilos provinsbibliotek som det första. Det öppnades år 1916 (Cruz 1993, s 36). Vid
krigsutbrottet år 1941 fanns tjugo bibliotek med 150 000 volymer i städer runtom i
Filippinerna. De flesta förstördes totalt under andra världskriget. Dessutom förstördes nära
6 000 skolbibliotek med totalt 3,8 miljoner volymer. Efter kriget började amerikanarna
hjälpa till att bygga upp bibliotek igen, och 1952 fanns 33 stycken med 255 135 volymer
(Villanueva 1952, s 8, Bernardo 1952, s 15).

År 1949 togs den första lagen om allmänna bibliotek av den filippinska kongressen
(Republic Act 411, Municipal Libraries Law). Lagen föreskriver att 1 000 lokala bibliotek
skall inrättas i städer över hela landet under en period av fem år, dvs. 200 bibliotek per år.
Lagen stannade dock på papperet och genomfördes aldrig i verkligheten, ett öde som den
delar med många andra filippinska lagar och kongressbeslut. Den första bokbussen inköptes
år 1976 (Bolos 1998, s 6, Villanueva 1952, s 9).

7.7 Sammanfattning

Filippinerna har ett mycket sammansatt historiskt arv. Det förkoloniala filippinska
samhället var fragmenterat och saknade en centralmakt. De självstyrande byarna var strikt
klassindelade. Det fanns många lokala språk, och på vissa av dem finns skriftspråk



dokumenterade sedan 900-talet. Det finns dock inga bevis för att det existerade någon
inhemsk litterär prosa innan den spanska koloniseringen efter år 1521.

Sannolikt fanns det heller inga bibliotek innan spanjorernas ankomst. De första filippinska
biblioteken byggdes upp av de spanska religiösa ordnarna efter mönster från de medeltida
europeiska biblioteken i syfte att erbjuda material för egna studier och förströelse, samt för
missionsverksamheten. I slutet av 1500-talet fanns det ett sjuttiotal kloster runt om i landet,
varav femton i Manila. Sannolikt hade dessa bibliotek. Flera av dessa religiösa bibliotek är
grunden till det som idag är de filippinska universitetsbiblioteken. Dessvärre har det fuktiga
klimatet, krig, plundring och naturkatastrofer förstört mycket av dessa samlingar.

Den filippinska boktryckarkonsten dateras från 1593, då spanjorerna började att trycka
böcker på de lokala språken för att använda i missionsverksamheten. Fram till 1640
trycktes fyrtio titlar och ungefär 500 fram till år 1800. Bokutgivningen var strängt
kontrollerad av kolonialmakten och kyrkan, och hela bokväsendet tjänade som ett stöd för
prästerna och för religionen.

Den ekonomiska utvecklingen i mitten av 1800-talet skapade en ny och viktig aktör: en
medelklass, som var litterat och hungrig på såväl religiös som sekulär litteratur.
Kommersiella tryckpressar etablerades i slutet av 1800-talet för att tillgodose denna nya
efterfrågan.

Upplysningsidéerna förändrade synen på böcker och bibliotek i Europa. För första gången
nämns behovet av bibliotek för allmänheten i en spansk kolonial förordning från år 1871.
Avsikten var att sända ut boksamlingar till förtjänta skollärare. De ekonomiska problemen
och den politiska oro som föregick den filippinska revolutionen 1898 gjorde att avsikten i
allt väsentligt stannade på papperet. År 1903 fanns bara tolv folkbibliotek i hela landet.

Efter flera misslyckade försök inrättades år 1887 ett nationalbibliotek, men det utvecklades
mycket långsamt. År 1892 hade biblioteket bara tusen volymer. Samtidigt växte det fram
privata boksamlingar. Under den spanska tiden utvecklades alltså endast ett embryo till
biblioteksväsende. Nya idéer kom först med amerikanerna år 1898.

Den amerikanska kolonialismen i filippinerna hade starka patriarkaliska och missionerande
drag, med inspiration från Kiplings tankar om Den vite mannens börda. Avsikten var att
skapa ett filippinskt folk till sin egen avbild. En del av denna civilisatoriska mission var att
med början vid sekelskiftet inrätta folkbibliotek. Vid krigsutbrottet 1942 fanns i landet ett
tjugotal folkbibliotek, vars samlingar dock förstördes under det andra världskriget.  Det
självständiga Filippinerna stiftade 1949 en lag om folkbibliotek, som dock aldrig omsattes i
verkligheten.

8. Biblioteken idag

Det finns, såvitt jag har kunnat finna, ingen översiktlig beskrivning av det filippinska



biblioteksväsendet från självständigheten år 1946 till nu. Det som finns är ett antal
fallstudier av enskilda bibliotek, av vilka några kommer att redovisas under avsnitt 8.2.3.
Dessutom har jag hittat en intressant artikel från år 1952, då dåvarande chefen för Byrån
för folkbiblioteken, Severino L. Velasco, skrev en mycket bitter artikel i Philippine
Library Journal. Han anklagar sina bibliotekariekollegor för brist på engagemang och
tro på uppgiften, för ointresse, likgiltighet och brist på initiativkraft och för att sakna
vilja till förändringar. Även den filippinska regeringen får skäppan full. Innan 1949 hade
ingen politiker visat något som helst intresse för folkbiblioteken. De årliga anslagen låg
på 30-40 000 pesos (1 peso idag = 20 öre). År 1949 stiftades dock en  Municipal Library
Act, som föreskrev att tvåhundra bibliotek skulle inrättas varje år i de filippinska
städerna. För ändamålet anslog kongressen 217 000 pesos per år. Men i realiteten fick
man bara drygt 80 000 pesos, vilket - enligt Velascos kalkyl - räckte till åttio böcker för
varje bibliotek. Inga pengar fanns för möbler och annat utrustning för biblioteken.
Velasco konstaterar, med en uppgiven suck, att det amerikanska kongressbiblioteket
varje år köper blindskrift för 500 000 USD  (Velasco 1952, s 8ff).

Ett närstående område, som kan utgöra ett bra jämförelseobjekt, är utvecklingen av
utbildningssystemet. Det finns ingen anledning, anser jag, att tro att biblioteken skulle ha
haft en bättre utveckling, snarare tvärtom eftersom utbildning genomgående prioriteras
högre än bibliotek.

Vid självständigheten år 1946 ärvde Republiken Filippinerna ett utbildningssystem i
mycket dåligt skick. Läroplanerna var amerikanska och undervisningsspråket var
engelska. Skolorna led brist på det mesta, och 80% av dem hade förstörts eller skadats
under kriget. I början av 1940-talet slutade en av fyra elever efter enbart ett år i
primärskolan, och hälften av eleverna gick aldrig längre än tredje årskursen. Hälften av
befolkningen över tio år var icke läskunnig, och efter kriget återvände 9 000 lärare aldrig
till sina skolor.

Med hjälp av omfattande bistånd från USA, FN och olika privata organisationer
rehabiliterades skolväsendet. Antalet primärskolor ökade från 16 000 1948/49 till nära
25 000 1953/54. I början av 1970-talet spenderade Filippinerna nära 2,5% av sin BNP på
undervisning, vilket var en lägre andel än i grannländerna.

Under president Marcos, från 1965 till 1986, försummades alla sociala sektorer. Landet
plundrades av Marcos och hans anhängare, och när de störtades år 1986 var
utbildningens andel av BNP nere i strax över 1%. Under presidenterna Aquino och
Ramos har andelen ökat och ligger nu kring 3% (Diokno 1998, s 283-300, World Bank
1996, s 9-10, Balisacan 1994, s 88ff).

8.1 Nationalbiblioteket

År 1908 gjordes ett nytt försök att starta ett nationalbibliotek. Alla böcker i statliga
bibliotek skulle samlas i ett Philippine Public Library. Lagen genomfördes dock aldrig.



Genom Act 1935, år 1909, gavs biblioteket vissa uppgifter som är speciella för ett
nationalbibliotek. Där står att Philippine Library har till uppgift att “procure and
preserve from time to time all books, papers, documents and periodicals of every kind or
class which relate to the history of the Philippine Islands or to the Filipino people”
(Cabanero 1980, s 85). Andra världskriget var en katastrof även för Nationalbiblioteket,
och två tredjedelar av samlingarna förstördes (The National Library 1981, s 11). För att
bygga upp bibliotekets samlingar kom åter hjälp från andra länder, främst USA. Detta
hjälpte naturligtvis för referens och allmänna avdelningar men det var svårare att
återställa Filipiniana-avdelningen, där man återfann få dokument från den ursprungliga
samlingen (Morallos 1998, s 29, 40 ff).

Biblioteket har under åren haft många olika namn, och har periodvis sorterat under en rad
andra institutioner, t.ex. Nationalmuseet. Detta visar hur oklar Nationalbibliotekets roll har
varit i det filippinska samhället. Bristen på administrativ kontinuitet har hämmat
framväxten av ett modernt Nationalbibliotek. (Vallejo, 1981, s 67) Sedan år 1964 heter
Nationalbiblioteket The National Library, skapat genom Republic Act No. 3873, av den 18
juni 1964 (Cruz 1993, s 34).

Nationalbiblioteket har under de senaste åren sorterat under utbildningsdepartementet
(DECS). Den 5 mars 1999 överfördes det, genom beslut av presidenten, till den
Nationella kommissionen för kultur och konst (National Commission for Culture and the
Arts, NCCA). Det är svårt att idag säga om det kommer att innebära några förändringar
för arbetet eller för att genomföra lagen om inrättande av bibliotek i de olika kommunala
enheterna. Nationalbibliotekarien tror dock att det kan vara en fördel att samla alla
kulturella institutioner under en hatt.

Nationalbiblioteket leds av en nationalbibliotekarie (Director), och de anställda är
statstjänstemän. Biblioteket fungerar både som nationalbibliotek och som central
myndighet för folkbiblioteken. Bl.a. delar Nationalbiblioteket ut böcker och
biblioteksmaterial till folkbiblioteken ( Bolos 1998, s 1).

Målsättningen för Nationalbiblioteket anges i 1997 års årsredovisning vara:
• att samla och bevara all filipiniana;
• att ge nationell bibliografisk service;
• att tillsammans med de kommunala enheterna utveckla ett system av folkbibliotek

och informationscentra över hela landet;
• att ge allmänheten tillgång till information, referensservice och

forskningsmöjligheter; samt
• att främja, etablera och underhålla internationella standards i biblioteks- och

informationsservice (The National Library 1998).

Nationalbiblioteket indelas i:
• Öppna avdelningar (reading areas) med underavdelningar för filipiniana,

referenslitteratur, offentligt tryck (handlägger även multimedia-service), Asien och
Oceanien samt bibliotek för blinda.



• Slutna avdelningar (non-reading areas) med underavdelningar för utveckling av
samlingarna (collection development), bibliografisk service (här ingår
nationalbibliografin och handläggning av ISBN- och ISSN-nummer), kataloger,
folkbibliotek samt publikationer och vad man kallar special services. Här ingår
registrering av copyright ( ibid.).

Nationalbiblioteket håller på att lägga upp en databas, PUBlic Libraries Information
Network (PUBLIN). Den skall bli ett nätverk mellan lokala och centrala bibliotek under
ledning av Nationalbiblioteket (Working paper, s 1). Nationalbiblioteket är knutpunkt
och ansvarar för den nödvändiga utrustningen, både apparater och programvara samt för
utbildning av bibliotekspersonalen. Övrig utrustning står den lokala enheten för, och den
ansvariga personalen skall deltaga i vidareutbildning och i uppdateringen av systemet.
Ett memorandum skall skrivas, som klargör parternas åtaganden. Tidsplanen går från
1997 till full implementering år 2000 (ibid. s 5).
Majoriteten av besökarna i läsesalarna på Nationalbiblioteket är gymnasie- och
högskolestuderanden. Elever under 18 år var tidigare inte tillåtna att komma, men då de
ändå kom får de numera utnyttja Nationalbibliotekets service (The National Library
1997, s 4).

8.2 Folkbibliotek

Hur ser då det filippinska folkbiblioteksväsendet ut idag? Jag kommer i det följande att
beskriva det utifrån tillgänglig statistik, utifrån gällande lagar och förordningar, utifrån
ett antal fallstudier som har gjorts av enskilda bibliotek samt utifrån mina egna intryck
efter att ha besökt fem folkbibliotek i Metro-Manila.

8.2.1 Statistik

För att ge en statistisk bild av dagens filippinska folkbibliotek har jag sammanställt
uppgifter från Nationalbibliotekets årsrapporter 1993-98. Siffrorna är visserligen officiella,
men som vi ska se är de ändå bristfälliga och svåra att använda för jämförelser. Vissa år
finns bokbussarna med i totalsiffran, andra år inte. Siffrorna för 1995 visar t.ex. en
minskning av antalet folkbibliotek trots en ökning av budgeten. Det finns även andra
egendomligheter, till vilka jag inte har lyckats att finna någon förklaring, trots att jag
diskuterat saken med bl.a. nationalbibliotekarien och chefen för folkbiblioteken.

Folk- Antal besökare  Utdelade böcker Budget i PHP     Antal nya
bibliotek Folkbiblioteken Titlar Volymer Nationalbibl. folkbibliotek

1998 788 3 238 590 383? 46 708 P 25M 82
1997 706 4 756 235 140 49 803 P 25M 35
1996 671 4 323 850 ? 13 014 P 18M 91
1995 580 3 444 655 278 56 358 P 15M -62



1994 642 3 656 988 486 16 214       P 5M 61
1993 581 3 957 460 92 12 267 P 4.9M

Folkbibliotek
Regional Kongress Provins Stad Kommun Barangay Bokbussar Total

1998 1 1 45 49 484 208 14 788
1997 1 1 43 43 448 156 14 706
1996 1 43 41 443 132 14 671
1995 1 39 35 350 142 13 580
1994 1 43 38 399 142 19 642
1993 1 41 34 368 128 9 581

Av tabellen framgår bl.a. följande:

• År 1998 fanns, enligt Nationalbibliotekets årsrapport, 788 registrerade folkbibliotek,
vilket motsvarar ett bibliotek på 95 000 invånare.

• Av landets 77 provinser har 45 stycken  (58%) fungerande provinsbibliotek
(provincial libraries) och av 69 större städer (citys) har 49 stycken (71%)
stadsbibliotek (city libraries).

• Av de 1 539 mindre städerna (municipalities), har 484 (31%) fungerande
folkbibliotek (municipal libraries).

• I landets mer än 40 000 barangays (den minsta kommunala enheten) finns det totalt
bara 208 (0,5%) reading centers.

• Under 1998 delade Nationalbiblioteket ut totalt 46 708 volymer till folkbiblioteken,
fördelade på kanske 383 titlar. (Statistiken stämmer inte, men ingen på
Nationalbiblioteket kan förklara varför.) Förutom de inköpta böckerna fick
Nationalbiblioteket böcker genom gåvor, donationer, utbyte med inhemska och
utländska institutioner samt genom genomförandet av Law on Copyright and Legal
Deposit. Två exemplar av allt tryckt material måste lämnas till  Nationalbiblioteket,
ett till läsesalen och ett till enheten som ansvarar för copyrightfrågor (The National
Library 1998, s 1).

• Siffran över antalet besökare än antagligen mycket osäker, men antyder att mindre
än 5% av alla filippiner besöker något bibliotek varje år. 80% av besökarna är elever
från gymnasiet och högskolan (Bolos 1998, s 6). Det är mycket ovanligt att allmänna
skolor har skolbibliotek, och om de finns, är de av mycket låg standard.



Ett Congressional District Library har nyligen byggts i Mandaluyong med pengar från
en utvecklingsfond, styrd av senator Neptali Gonzales (ibid, s 7). Ett regionalbibliotek
har etablerats i Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), som är den delvis
självstyrande region som inrättades genom fredsavtalet mellan regeringen och den
muslimska separatistorganisationen MNLF i september 1996. Nationalbiblioteket har
dessutom fjorton bokbussar fördelade på provins- och stadsbibliotek (Working paper. s
2).

De flesta chefsbibliotekarier, ca 90 %, i provins- och stadsbibliotek är utbildade
bibliotekarier med licens. Här finns också normalt minst en eller två datorer (ibid. s 2). De
mindre enheterna, särskilt barangay reading centers, har sällan utbildade bibliotekarier,
och personalen byts ofta ut efter valen, då den politiskt tillsatte ledaren vill anställa sin egen
personal.

8.2.2  Lagar och förordningar

Idag regleras verksamheten inom de filippinska folkbiblioteken genom Republic Act No.
7743, som togs i kongressen år 1994.

Målsättningen är mycket tydlig:

         It is hereby declared the national policy to promote the moral and intellectual well-
being of the people; elevate the  literacy level of every Filipino to the end that illiteracy is
eradicated by the end of the century, and recognize the vital role of knowledge and
information in nation-building by establishing public libraries in every congressional
district, city and municipality, and reading centers in every barangay throughout the
Philippines (Republic Act no 7743, 1994 s 1).

Anmärkningsvärt är att lagen inte ens nämner provinsbiblioteken, trots att de finns och att
nya tillkommer. Lagen skall åter tas upp i kongressen, enligt avdelningen för folkbibliotek
på Nationalbiblioteket, och därmed skall också göras ett  tillägg så att provinsbibliotek tas
med i lagtexten. I lagen regleras också personalsammansättning för de olika typerna av
bibliotek. Det är skillnad mellan bibliotekarier på kongressbibliotek, som utses av och
betalas av Nationalbiblioteket, samt övriga bibliotek, vars personal utses och avlönas av
den kommunala enheten. Nationalbibliotekets roll och åtagande samt regler för den lokala
enheten, Inrikesdepartementet  (DILG) och The Philippine Information Agency finns också
med i lagen (Republic Act No 7743).

Huvudproblemet är att Nationalbiblioteket tar upp medel för att genomföra lagen varje år  i
sin budgetplanering, men att det ser ut att bli ännu en lag som stannar på papperet (Bolos
1998, s 7). Ännu har Nationalbiblioteket inte fått loss några pengar för att genomföra lagen
i verkligheten.

När ett folkbibliotek inrättas i en kommunal enhet, skall det ansöka om anslutning till
Nationalbiblioteket, som ställer upp regler för hur biblioteket skall organiseras.



Nationalbiblioteket godkänner ansökningar och ansvarar genom sin avdelning för
folkbiblioteken för teknisk översyn, delar årligen ut böcker och annat biblioteksmaterial till
de anslutna biblioteken, inspekterar biblioteken, utbildar och vidareutbildar personalen
samt håller regelbundet konferenser (Cruz 1993, s 36).

Biblioteken rapporterar till Nationalbiblioteket i form av månads-, års- och
inventeringsrapporter. Endast de bibliotek som skickar in rapporter tilldelas böcker. Det är i
första hand uppslagsböcker och referensmaterial, som tillhandahålls av Nationalbiblioteket.
I princip handlar det om lån, och böckerna anses ägas av Nationalbiblioteket.
Anmärkningsvärt är att bibliotekarierna är personligen ansvariga för böckerna i biblioteket.
Inventarielistor sänds regelbundet in till Nationalbiblioteket, och bibliotekarierna
slutredovisar sitt bokinnehav när de lämnar sin tjänst. Detta är naturligtvis till nackdel för
bokcirkulationen och tillgängligheten. En del bibliotekarier vaktar noggrant sina böcker,
förvarar dem inlåsta och tillåter ej hemlån.

Tydliga regler och krav finns för att inrätta ett folkbibliotek. De lokala enheterna skall
bl. a. ställa en byggnad eller ett rum till bibliotekets förfogande, utse personal och ställa upp
med en budget för löner till personalen, biblioteksutrustning och möbler, prenumerationer
av tidningar och periodiska skrifter, underhåll och löpande utgifter samt inköp av böcker
utöver vad som erhålls genom Nationalbibliotekets försorg. Biblioteken sorterar
administrativt under borgmästarens kontor (Bolos 1998, s 4).

Förutom böckerna från Nationalbiblioteket och den ofta knappa lokala budgeten, är de
beroende av donationer. Förhoppningsvis har biblioteket en aktiv grupp biblioteksvänner
(Friends of the Library), som hjälper till och stöder verksamheten genom insamlingar. Det
måste dock vara svårt för en bibliotekarie, att bygga upp en allsidig bibliotekssamling på
detta sätt, och urvalet blir säkert mycket snett. Flera av de bibliotekarier som jag har talat
med, anser dock att man har stor möjlighet välja även donerade böcker. Donationer
kommer ofta genom olika stiftelser, som ställer medel till förfogande. Det kräver antagligen
en aktiv och engagerad bibliotekarie för att denna möjlighet skall utnyttjas till fullo.

8.2.3 Fallstudier av enskilda bibliotek

Vid besök på Institutet för biblioteksvetenskap vid University of the Philippines har jag
letat efter uppsatser och avhandlingar om folkbiblioteken. Det tycks inte vara ett särskilt
vanligt studieobjekt. Jag har dock hittat några med intressanta resultat, i synnerhet vad
gäller biblioteken utanför Metro-Manila, som jag inte har kunnat besöka själv.

Lacsamana (1995) har studerat ett stadsbibliotek i Batangas City (söder om Manila) och
finner här att majoriteten av besökarna är studerande. Få besökare kommer från andra
grupper i samhället. Den information som efterfrågas är i första hand skolrelaterad, följt av
praktisk information och handböcker (livelihood). Personalen på biblioteket ser också som
sin främsta uppgift att hjälpa studerande med information. De har inte undersökt sin
användargrupp, utan tar problemen som de kommer. För att ge en bättre service behövs
ökade resurser för nya och fler böcker, bättre lokaler och kvalificerad personal, konstaterar



författaren.

Catilo (1996) har studerat åtta bibliotek i provinsen Batangas (söder om Manila) för att se
om de uppfyller de krav som 1988 ställdes upp av Filippinska Bibliotekarieföreningen
(PLAI), som minimistandards för ett folkbibliotek. Resultatet visar att inget av de
undersökta biblioteken uppfyller de uppställda kraven. Boksamlingarna är inadekvata och
slitna, lokaler och möbler är dåliga och audiovisuell utrustning saknas. Personalen behöver
mer utbildning. Även här saknas pengar.

Buela (1998) har studerat bibliotekspersonalens utbildning på ett antal folkbibliotek i
Metro-Manila, och har funnit att de flesta inte har utbildad bibliotekspersonal. Resultaten
visar att 61,5% av biblioteken drivs med ’para-professionell’ personal.

Basa (1995) finner i sin studie av folkbiblioteket i Marikina (stad inom Metro-Manila) att
det i stort sett får tillräckligt stöd för att tillgodose invånarnas grundläggande behov av
information. Användarna är till stor del skolelever, och samlingarna består huvudsakligen
av böcker och skolmaterial, som används för olika typer av projekt inom skolan.
Biblioteket är underbemannat och audiovisuellt material saknas.

David (1998) har studerat provinsbibliotek på ön Luzon och använt sig av de av PLAI
(Philippine Librarians’ Association) uppställda miniminormerna. Hon finner att det är brist
på utbildad personal i biblioteken. Budgetmedlen är otillräckliga, lokaler och utrustning är
ej ändamålsenliga, servicen är alltför begränsad osv. David finner ett stort behov av att se
över bibliotekens målsättning för att få en effektivare administration. Nästan alla
biblioteken ligger strategiskt placerade i provinshuvudstaden och 42% har separata
byggnader. 26 % kan ta emot sextio besökare samtidigt, och 63% av
provinsbibliotekarierna har bibliotekarielicens. På alla biblioteken finns budgetar för löner,
resor, prenumerationer och inköp av material, men deras storlek varierar kraftigt mellan
olika provinser. Även boksamlingarnas storlek varierar,  som störst 21 382 och som minst
850 volymer. I sin slutsats skriver hon att trots att de undersökta biblioteken inte når upp till
de minimistandards som PLAI har ställt upp, är biblioteken i stort sett funktionella. Men de
behöver definitivt förbättras. Hon ger ganska stark kritik till bibliotekarierna, som hon anser
inte är tillräckligt aktiva för att nå upp till de standards som de vet finns. Detsamma gäller
ansvariga myndigheter. Hon anser också att bibliotekarierna bör utbilda sina medarbetare
och utvärdera verksamheten för att få en bättre ledning av biblioteken.

Dizon (1997) utvärderar samlingen på stadsbiblioteket i Caloocan, en av städerna i Metro-
Manila. Majoriteten av besökarna är studerande (93%), mellan 13 och 18 år, och de
kommer inte regelbundet till biblioteket. Allmänheten har inte upptäckt detta bibliotek.
Referensavdelningen är den mest besökta. De tillfrågade besökarna tycker att samlingarna
är adekvata, men de når inte upp till PLAI:s rekommendationer. Boksamlingen t ex är 6
708 volymer medan PLAI rekommenderar 10 000 för ett stadsbibliotek. Antal personal
med utbildning ligger under normen, men outbildade ligger över. Lokalerna uppfyller
standards. Det finns ingen utvecklingsplan för samlingarna
p. g. a. för små anslag. Chefsbibliotekarien har varje år begärt pengar från staden men har
inte fått något gensvar. När utvärderingen gjordes, hade hon ingen budget för böcker.



Pascal  (1998) har också utvärderat besökare och samling på ett bibliotek i Manila.
Referensmaterial och tidskrifter används mest. Även här är majoriteten av besökarna
skolelever, och han drar slutsatsen att det beror på att skolorna som ligger runt omkring inte
har skolbibliotek.

Batalla (1992) har gjort en utvärdering av stadsbiblioteket i  Pasig (en av städerna i Metro
Manila), som redovisas i tidskriften Journal of Philippine Librarianship (1992, s 12-25).
Författaren menar att biblioteket är ett av de bästa i Filippinerna, men ger det ändå stark
kritik. Boksamlingen innehåller 20 185 volymer. Förutom den lokala kommunala budgeten,
kommer 40% från donationer. Nationalbiblioteket bidrar med 100-150 böcker årligen.
Endast samlingarna av referensmaterial, allmän och lokal historia, biografier och
skönlitteratur anses adekvata. Av besökarna är 88% skolelever, som använder biblioteket
för läxor och projekt. Referensmaterial efterfrågas mest. Vid en användarundersökning
svarade 58% att de var nöjda med den information som de fick på biblioteket.
Boksamlingen är dåligt underhållen, böckerna är gamla och slitna. Det är svårt att få loss
anslagna budgetmedel på grund av byråkrati. Kritik ges också till bibliotekspersonalen, som
anses dåligt utbildad och ointresserad av sitt arbete.

I flera av de refererade undersökningarna tycker de tillfrågade biblioteksbesökarna att
samlingarna är adekvata. Detta beror förmodligen på den tillfrågade gruppen mer än på
samlingen. De vet antagligen inte vad man kan begära av ett folkbibliotek. Det är
övervägande referensmaterial som konsulteras, och det är i huvudsak skolelever som är
besökare. Uppslagsböcker delas ut av Nationalbiblioteket så det finns på de flesta ställen.
Många av uppsatserna använder PLAI:s minimistandards (se kap. 8.5) som riktlinjer för ett
folkbibliotek. De utarbetades 1988 och har reviderats 1998. Här ges riktlinjer för
målsättning, organisation och ledning, bemanning, budget, samlingar, lokaler, service,
rapportering och inventering. Intressant är här att man anger 10 000 volymer som minsta
boksamling för de större biblioteken (Minimum Standards, 1998). Få av de undersökta
biblioteken når upp till detta modesta antal.

8.2.4  Besök på fem folkbibliotek i Metro-Manila

Jag har besökt fem folkbibliotek i Metro Manila i syfte att skaffa mig en egen bild av hur
deras verksamhet ser ut och för att intervjua några bibliotekarier på fältet. För intervjuerna
använde jag ett fast frågeformulär. Det visade sig dock vara mycket svårt att få fram klara
kvantitativa data om verksamheten, vilket har försvårat alla tidsmässiga jämförelser.

Mandaluyong Congressional Library,  29 april 1999

Jag talade med chefsbibliotekarien, som har jobbat på biblioteket fyra månader. Hon är
anställd och avlönad av Nationalbiblioteket och kommer från dess tidskriftsavdelning. Här
finns - av anledning som jag inte har kunnat få fram - en skillnad mellan kongressbibliotek
och andra folkbibliotek. Det är Nationalbiblioteket som har ansvaret för bibliotekarierna vid



kongressbiblioteken. Detta är dock det enda kongressbibliotek som finns, och det
grundades, tillsammans med ett kulturellt centrum, av förre senatorn Neptali Gonzalez för
pengar, som ställdes till förfogande ur de fonder som alla kongressmän har för projekt i sina
valkretsar. Biblioteket invigdes den 10 juni 1997.

För de pengar som Gonzalez ställde till förfogande, köpte man utrustning och böcker till
biblioteket. Böcker kom även från Nationalbiblioteket (alla nyöppnade bibliotek får vid
starten ett visst antal) och från många olika privata donatorer. Prenumerationer för tidningar
och tidskrifter löstes också. Dagstidningsprenumerationerna gick dock ut i januari 1999,
och bibliotekarien har förgäves försökt att få loss pengar till nya prenumerationer hos den
lokale kongressmannen (son till Gonzalez) och hos borgmästarens kontor i Mandaluyong
City. Nationalbiblioteket ger inte pengar till prenumerationer för tidningar och tidskrifter.
De sista numren av utländska tidskrifter kom under april 1999, och nya prenumerationer
finns det inte pengar till. Biblioteket har dock fortfarande två lokala tidskrifter och fyra till
fem dagstidningar, som kommer gratis varje dag. Boksamlingen består idag av 3 695
volymer, vilket skall jämföras med ett invånarantal av ca. 300 000.

Biblioteket har ingen budget alls för resten av året. Ingenting kan köpas. Förutom de två
bibliotekarierna från Nationalbiblioteket är två av de anställda ställda till förfogande av
kongressmannen.

Biblioteket har tre TV-apparater och två karaoke-apparater. Videoband och kassetter finns.
Två läsapparater för mikrofilm finns, men de är inte installerade, och man har ännu inte fått
några mikrofilmer från Nationalbiblioteket.

Biblioteket har en dator (PUBLIN), där man lägger in sina böcker i databasen. Den förra
bibliotekarien började detta arbete, men den nuvarande har ännu inte lärt sig databasen, så
att hon kan fortsätta det arbetet. Hon hoppas kunna lära sig det snart. Parallellt lägger hon
upp en traditionell kortkatalog, skriver kort för kort på skrivmaskin. Böcker ligger i högar
och väntar på katalogisering. Det visar sig också att biblioteket saknar telefonledning, vilket
gör att någon anslutning till PUBLIN inte är praktiskt möjlig.

Besökarna beräknas till ungefär hundra per dag, mest studerande från alla stadier.
Läroböcker finns i biblioteket. Pensionärer kommer också, mest för att läsa tidningar,
tidskrifter och skönlitteratur. Hemlån tillåts inte. Kopieringsapparat finns inne i biblioteket.

Barnavdelningen markeras med en röd heltäckningsmatta. Här finns små bord och en TV-
apparat. Videofilmer visas ibland. Speciella avdelningar har inrättats för juridik, för
allmänna referensverk samt en tidningshörna. Filippiniana har ett eget rum. Datorn står
också i ett eget rum, där också katalogiseringen sker.

Det stora rummet är ej tillräckligt luftkonditionerat. Det är varmt, och biblioteket är nästan
tomt när jag besöker det. Biblioteket har visserligen fått ett par nya
luftkonditioneringsapparater, men de står ouppackade i datorrummet, då man inte har några
pengar för installation. Vid entrén läcker det från taket, och hinkar är utställda på golvet.



Månadsrapporter skickas i två exemplar till Nationalbiblioteket och ett exemplar till
kongressmannens kontor. Just nu pågår bokinventering för årsrapporten.

Mandaluyong har också ett kommunalt bibliotek (city library), men det har ingen egen
lokal, utan samlingen är inrymd i tingsrättens lokaler. Detta gör att det inte alltid är
tillgängligt för allmänheten. Detta bibliotek är inte registrerat hos Nationalbiblioteket. Jag
frågar varför man inte slår ihop de två biblioteken, och bibliotekarien svarar att hon har
föreslagit det för vice borgmästaren men hade fått till svar att Mandaluyong City skall
bygga ett eget bibliotek och därför inte är intresserade av samarbete. Den samling som nu
finns i det kommunala biblioteket är mycket gammal, säger hon.

Kongressmannen har för massor av skattepengar börjat att bygga upp ett bibliotek, men när
dessa nu är slut finna inga medel för att driva biblioteket. Från den nuvarande
kongressmannen får man heller inga pengar i år, därför att presidenten har kraftigt skurit
ner kongressmännens egna fonder. Borgmästarens kontor är inte heller intresserade av detta
bibliotek och vill inte hjälpa till. Nationalbiblioteket kan, enligt gällande regler, bara hjälpa
till med böcker, förutom lönerna till de två bibliotekarierna.

Bibliotekarien verkar något resignerad. Hennes uppgift är i det närmaste omöjlig. Hur skall
hon kunna driva detta bibliotek utan några pengar, utan nya böcker, utan tidningar och
tidskrifter? Hon säger att hon fortsätter att skriva framställningar om pengar till
kongressmannen, men verkar inte särskild optimistisk om utsikterna.

Makatis stadsbibliotek,  26 april 1999

Makatis stadsbibliotek grundades 1954, betjänar en halv miljon invånare och har flyttat
flera gånger. Det är ett förhållandevis stort och luftkonditionerat bibliotek med flera
avdelningar. Jag talade med chefsbibliotekarien vid mitt besök. Hon har inte
bibliotekarielicens, utan fick tjänsten när den tidigare bibliotekarien gick i pension år 1996.
Hon har jobbat på biblioteket i många år. Sedan 1996 läser hon parallellt med arbetet
biblioteks- och informationsvetenskap på University of the Philippines. Hon har där gjort
en femårsplan för utveckling av biblioteket. Just nu skriver hon en mastersuppsats om
utvecklingen av Makatis bibliotek.

Hon visar mig rapporter och verkar ha verksamheten väl dokumenterad. Jag får för första
gången se en blankett för månadsrapportering. Förutom rapporterna till Nationalbiblioteket
rapporterar hon till borgmästaren varje vecka. Hon är mycket nöjd med det stöd hon får
från borgmästaren. Även den tidigare borgmästaren (gift med den nuvarande) stödde
biblioteket helhjärtat. Hon har en budget för inköp av böcker, men kan inte själv köpa vad
hon vill. Det måste gå genom stadens ekonomiavdelning, som också genomför inköpet.
Men det verkar att fungera. Hon fotokopierar några papper åt mig. När jag vill betala dem,
viftar hon undan det och säger att hon har budget för fotokopior. Boksamlingen består av
43 261 volymer, antalet tidskriftsprenumerationer är 23 (varav tolv är gratis) och antalet
tidningar 60 (varav 46 är gratis). Här finns också två TV-apparater och två
videobandspelare med 193 videoband.



Två datorer finns på biblioteket. Den ena står på kontoret och har Internet-anslutning via
borgmästarens kontor. På PUBLIN-datorn håller personalen på att registrera böcker. Den är
ännu ej ansluten till Nationalbiblioteket. Skolklasser kommer för att se videofilmer. Flera
allmänna skolor i Makati har egna skolbibliotek.

Biblioteket har en separat barnavdelning med mycket böcker och en del leksaker.
Läroböcker finns också, men det är inget som man köper, utan de har donerats.

Besökarnas antal är 200-300 varje dag, mest skolelever och pensionärer. Man kan ta emot
100 personer samtidigt. Biblioteket hålls öppet 7-18 på vardagar och 8-17 på lördagar.
Besökare kommer även från andra delar av Metro-Manila, eftersom Makatis stadsbibliotek
har rykte om sig att vara ett bra bibliotek. Hemlån tillåts på en vecka från den allmänna
samlingen. Även filipiniana och referensböcker kan lånas hem över natten. Biblioteket har
en aktiv grupp av biblioteksvänner (Friends of the Library), som genom olika aktiviteter
samlar in pengar.

Personalen består av 42 personer, vilket låter något överbemannat. Man håller just nu på
med inventering inför årsrapporten. Det är ganska få besökare vid mitt besök beroende på
att det är sommarlov i skolorna. Biblioteket har haft filialer men nu har allt koncentrerats
till Makatis stadsbibliotek.

Pasigs stadsbibliotek, 6 mars  och 22 april 1999

Jag har besökt Pasigs stadsbibliotek två gånger. Jag talade med bibliotekarien, som har
jobbat på biblioteket de senaste åren. Hon är egentligen pensionerad specialbibliotekarie,
och har tidigare jobbat på biblioteket i presidentpalatset. Pasig-biblioteket ansågs under
många år vara ett av Metro-Manilas bästa folkbibliotek. Men den dåvarande bibliotekarien
tvingades sluta p.g.a. sjukdom för några år sedan, och biblioteket kunde därefter inte hålla
standarden.

Biblioteket grundades 1970, och är inrymt i ett gammalt privat hus nära kyrkan i centrum
av Pasig. Det består av två våningar med många olika små rum, skrymslen och vrår. Här
finns ett litet museum, med modeller och diaramor som visar Pasigs historia. Bibliotekarien
är inte nöjd med lokalerna. Det är opraktiskt med lokaler i två våningar och många små
rum. Det är svårt att övervaka och mycket böcker stjäls eller förstörs, sidor rivs ut. Hon vill
göra ett museum här och flytta biblioteket till en ny lokal, som är mer ändamålsenlig: färre
rum på ett plan och med luftkonditionering, vilket saknas i de nuvarande lokalerna.

Det finns en ovanligt stor barnavdelning med mycket böcker både på engelska och tagalog.
Där finns även uppslagsverk för ungdomar. Möbler finns i barnhöjd och en stor lekmatta.
Där sitter också en stor McDonalds-gubbe, så förmodligen är hörnan skänkt av McDonalds.
Väggarna är dekorerade och hela rummet ger ett trevligt och välkomnande intryck. Böcker
får lånas hem en vecka. På barnavdelningen pågår nu under sommaren en läs- och
skrivarkurs. Barnen som deltar betalar en avgift, som täcker lönen till kursledaren. Olika
aktiviteter planeras på barnavdelningen, och i slutet av maj, då skolan börjar igen, skall
man starta en läseklubb.



Boksamlingen består av ca 20 000 volymer, på ett invånarantal på ungefär en halv miljon.
En mindre del av böckerna kommer från Nationalbiblioteket. Nästan inga böcker köps in,
utan biblioteket lever på donationer.  Filippiner som bor i USA donerar ofta böcker till sin
hemstads bibliotek. Senast har hon fått Encyclopedia Britanica från f.d. Pasig-bor, bosatta i
Kalifornien.

Biblioteket har tre datorer, varav en är PUBLIN-ansluten. Katalogen är ej datoriserad. Det
finns tre olika kortkataloger, efter titel, författare respektive ämne.

Biblioteket har 700-1 000 besökare per dag. Under veckodagarna håller man öppet 9-19,
och 8.30-12 på lördagar. Hemlån tillåts, och man får låna hem maximalt fem skönlitterära
böcker och en bok från andra samlingar. Biblioteket registrerar ungefär hundra lån per
vecka. Lånekort finns, biblioteket har ett speciellt ID, som lämnas när man kommer till
biblioteket.

Budgeten för nya böcker under 1999 är på 300 000 pesos (60 000 SEK). Men det är inte
säkert att pengarna verkligen kommer att utbetalas. Vissa år får hon inget alls. I april har
ännu inga pengar ställts till förfogande. Kanske i juni, säger hon. När bibliotekarien
behöver köpa något skall inköpen godkännas av borgmästaren. Hon ber om lite pengar i
taget. Då är det lättare att få igenom inköpen. Lönerna ligger i separat budget. Biblioteket
har tjugotre anställda, varav två med bibliotekarielicens. Hon har inget inflytande över vilka
som anställs på biblioteket. De kommer från borgmästarens kontor.

Biblioteket har inga filialer men väl en bokbuss. En del av stadens barangayer har reading
centers, ibland dock bara en bokhylla.

Besökarna anser hon vara från alla samhällskategorier, men med övervikt för skolbarn och
pensionärer. När jag var där dominerade skoleleverna klart.

Pasay City Public Library, 23 april 1999

Jag talade med chefsbibliotekarien, en yngre kvinna om har arbetat på biblioteket sedan i
december 1998. Hon hade licens och examen från UPLS, liksom ytterligare en
nyanställd bibliotekarie med licens, en av de få manliga bibliotekarier som jag har
träffat i Filippinerna.

Biblioteket grundades år 1950, men idén till ett stadsbibliotek började att ta form redan år
1931. När den nuvarande bibliotekarien började, hade biblioteket under en tid varit utan
utbildad bibliotekarie. Innan dess var det under många år den nuvarande bibliotekariens
mamma, som skötte biblioteket fram till sin pensionering.

Biblioteket är litet, samma rum för samlingen och läsesalen. Ytterligare ett rum finns för
katalogisering och ett kontor för chefsbibliotekarien.



Samlingen innehåller ca. 6 000 volymer för ett invånarantal på 450 000. Det mesta är
referensmaterial. Ingen barnavdelning finns. Hyllsystemet är öppet, men inga hemlån
tillåts. Biblioteket är öppet 7-18 på veckodagar, stängt lördag/söndag. Personalen arbetar i
två skift, 7-15 och 10-18.

Besökarnas antal är ca 300 per dag, men endast 50 får plats samtidigt. Ibland har man en
lång kö på eftermiddagen när skoleleverna kommer. De flesta besökarna är skolelever och
pensionärer, som läser tidningen. Besökarna skriver in sig i en loggbok när de kommer och
när de går. Väskor lämnas i entrén. Fotokopiering kan ej göras på biblioteket, men en
kopieringsapparat finns i korridoren på samma våning.

Böckerna räknas som inventarier på samma sätt som bord och stolar. Bibliotekarien är
personligen ansvarig för dessa, och noggranna inventarielistor upprättas. De håller just nu
på att gå igenom gamla inventarielistor. I ett hörn ligger hopbuntade gamla böcker, en del
från 1950-talet i mycket dåligt skick. Biblioteket får ca 500- 700 böcker per år från
Nationalbiblioteket. De flesta böcker kommer från donationer. Bibliotekarien har en syster,
som också är bibliotekarie och som arbetar på Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB).
Därifrån får hon böcker, som har gallrats ut. En del kommer också från UP, där hon också
har en bekant som arbetar. En del privata donationer kommer från invånare i Pasay. De har
fått en hel del läroböcker från filippiner i USA, men de ligger ännu i
katalogiseringsrummet. Hon säger att inte alla böcker de får passar i samlingarna, och då
skänker man dem vidare till någon skola. Presidentens dotter har nyligen, genom en enskild
organisation som hon leder, skänkt ett nytt uppslagsverk. Tidningar och tidskrifter finns.
Biblioteket har prenumerationer på dagstidningar, men har ännu inte fått igenom utländska
tidningsprenumerationer för i år. Bibliotekarien vill gärna ha t.ex. National Geographic,
som hon anser skulle vara värdefull för de många skolelever som arbetar med projekt. De
håller på att lägga upp klippsamlingar med lokalhistoria.

Borgmästaren är inte särskilt intresserad av biblioteksverksamhet, men den tidigare
borgmästaren, som dessutom satt i väldigt många år, var ännu mindre intresserad.
Biblioteket ligger ganska undanskymt på tredje våningen i stadshuset, men är i alla fall
luftkonditionerat. Bibliotekarien vill ha större lokaler naturligtvis, inte minst för att göra en
barnavdelning. Ännu har hon inte fått någon respons för sina planer.

Biblioteket har ca. trettio personer på sin lönelista, men endast tio av dem arbetar på
biblioteket. De andra är utlånade till andra avdelningar inom stadshuset. Nästan alla pengar
i budgeten går till löner. Om någon anställd tar ut pension, som utbetalas som
klumpsumma, tas detta ur den löpande årliga budgeten, vilket gör att allt sätts ur balans och
pengarna försvinner snabbt.

Båda bibliotekarierna anser att det är viktigt med licens, inte bara för den höjda status som
det innebär, utan också för att det innebär att de inte kan avskedas, som andra vid byte av
borgmästare, eftersom de uppfyller kraven för tjänsten. De är båda nöjda med sin
anställning. De får avtalsenlig lön, och tycker att det är tryggare att arbeta kommunalt än
privat, även om det ger en lägre lön.



Quezon Citys stadsbibliotek,  23 november 1998

Biblioteket grundades 1948. Det ligger intill stadshuset och sorterar under borgmästarens
kontor. Till biblioteket, som betjänar över två miljoner invånare, hör tjugotvå
filialbibliotek. I en broschyr om biblioteket beskriver man sin roll så här: ”The public
library is a catalyst in planning for community development and continuous education of
the citizens of a nation. It servs as an inpartial, non-partisan, and non-sectarian agency of
information for all people. Public library service are made available to everyone
throughout the country. Next to school, it is commonly called the People’s University”.

Biblioteket har 118 652 volymer, varav en anmärkningsvärt stor del tycks vara juridik. 90%
av alla böcker är på engelska. Förra året fick man från Nationalbiblioteket 113 volymer.
Man köper också böcker för pengar, som doneras av Bibliotekets Vänner, samt tycks
tacksamt ta emot donationer av alla sorters böcker som erbjuds. Vid mitt besök höll man på
att katalogisera en sändning böcker från USA. Några urvalsprinciper tycks inte finnas.
Staden ger också pengar för inköp av böcker samt tidningar och tidskrifter, och står för
löner till personal och för hyror.

Böcker fördelas från Quezon Citys stadsbibliotek till filialbiblioteken. Man använder sig av
en kortkatalog. De katalogiseras efter Library of Congress  och man använder Dewey-
nummer. Katalogen är inte datoriserad. Inte heller finns datorer för allmänheten eller någon
Internet-anslutning på biblioteket. Våren 1999 fick de en PUBLIN-dator och personalen
håller på att utbildas.

Bibliotekets Vänner, som är mycket aktiva i Quezon City, har också utrustat stadens
fängelse med ett litet permanent bibliotek, som sköts av internerna själva.

Biblioteket är placerat i ett ganska litet rum. De olika avdelningarna avskiljs med bokhyllor
och bord. Det är mycket trångt. Det finns en barnavdelning med två låga bord, en
referensavdelning samt en avdelning för tidningar och periodiska tidskrifter. Avdelningen
för katalogisering finns också i detta rum. Ett konferensrum finns i anslutning, och
chefsbibliotekarien har ett eget tjänsterum. Biblioteket är öppet, måndag till fredag 8-17
och lördag 8-16.

Vi besökte också ett barangay reading center, som bestod av ett mycket litet rum. Det var
dock fyllt med böcker och gav ett hemtrevligt intryck. Barnböcker fanns på en särskild
hylla och två små bord med små stolar för barn. Chefsbibliotekarien sa att the barangay
captain (ordföranden)  var mycket intresserad av att stödja biblioteket, och att det därför
fungerade bra.

Ett speciellt barnbibliotek  byggt som en nipa-hydda finns i en park i Quezon City. Det
håller öppet även på söndagar men är stängt på måndagar. Det är mycket populärt.



8.3 Universitets- och specialbibliotek

Välutrustade specialbibliotek finns det flera i Manila. Universiteten har naturligtvis sina
egna bibliotek. De största är University of the Philippines, University of Santo Tomas,
Ateneo de Manila University och De La Salle University.

University of Santo Tomas är det äldsta universitet. Det grundades år 1611 av
dominikanermunkar. Här finns ett bibliotek som är lika gammalt. Samlingen av sällsynta
böcker från 1600-talet och framåt är en av de bästa i landet. Biblioteket har idag ca 450 000
volymer. Här finns också ett museum från 1682, med bl. a. en kopia av den första
filippinska tryckpressen (Hildago 1998, s 270 f).

University of the Philippines (UP) är statligt och grundades år 1908. Det har nu sex olika
campus spridda över Filippinerna. UP Diliman i Manila är störst, och har i sitt bibliotek
861 242 böcker. Olika institutioner har egna bibliotek och de olika universiteten
tillsammans bildar UP Library System (Internet, 1999-02-03).

Ateneo de Manila University grundades när jesuiterna kom tillbaka till Filippinerna år
1859. Det finns inte mycket bevarat efter jesuiterna i Filippinerna på grund av en stor brand
år 1932 och bibliotekets förstörelse under andra världskriget. Idag finns på Ateneo ett stort
centralt bibliotek med många olika avdelningar. De olika institutionerna har dessutom egna
bibliotek (Internet, 1999-02-10).

De La Salle University grundades år 1911 av Brothers of the Christian Schools. År 1973
öppnades det för kvinnliga studenter, och år 1975 fick det universitetsstatus, från att
tidigare ha varit college. De La Salle har idag 180 000 volymer (Internet, 1999-02-03).

En privat institution är Filipinas Heritage Library, knutet till Ayala Museum. Det har
samlingar av filipiniana, 10 000 volymer filippinsk historia, språk, religion, konst och
samhällsvetenskap, som kan användas mot avgift. Här finns också ett Internet-kafé
(Filipinas Heritage Library, stencil).

López Memorial Museum har en samling på över 13 000 titlar filipiniana. Samlingarna
byggs fortlöpande på. Här finns också en samling sällsynta böcker från tidigt 1600-tal.
Memorial Museum har som mål att bevara och främja filippinsk humaniora och Eugenio
López Foundation publicerar fortlöpande filipiniana (Lopez Memorial Museum, stencil).

Kaisa Heritage Center är ett nyöppnat kulturcentrum för den kinesisk-filippinska
samhällsgruppen. Här finns ett museum, som visar kinesernas roll i den filippinska
historien, från de tidigaste kontakter till dagens samhälle. Biblioteket har 8 000 volymer
och tjänar också som forskningscentrum (Internet, 1999-03-27).

8.4 Bibliotekarieutbildning

 Det finns möjlighet att studera biblioteksvetenskap vid flera universitet i Metro Manila.



Vid University of the Philippines (UP) kunde man läsa library economy redan år 1914. På
UP finns numera Institute of Library Science. Det inrättades år 1961 med hjälp från
American Library Association och Rockefeller Foundation. Amerikanska professorer
hjälpte till att bygga upp institutionen ända fram till år 1965. Här kan man ta en Bachelor
eller Master of Library Science sedan år 1962 (Landmarks, s 1981).

Bibliotekarieutbildningen i Filippinerna har påverkats mycket av amerikansk tradition. Dels
var de första bibliotekarierna och lärarna amerikaner, dels var de första filippinska lärarna
utbildade i USA. Undervisningsmaterial och böcker var amerikanska. Vallejo skriver att
man efter kriget har försökt skicka bibliotekarier till andra länder, speciellt Europa för att få
vidgade intryck (Vallejo 1981, s 69).

Även i Filippinerna är bibliotekarieyrket dominerat av kvinnor. Det är ofta dåligt betalt och
inte särskilt populärt bland studenter. En viss ökning av manliga studenter kan spåras de
senaste åren, troligen på grund av IT-utvecklingen inom biblioteken (Sison, 1998). På
UPLS fanns 378 studenter inskrivna läsåret 1998-99. 50-60 skriver varje år Masters-
uppsats. Institutionen ger ut Journal of Philippine Librarianship två gånger om året.

Bibliotekarierna har en licens, som regleras genom Republic Act 6966, 1990.  The
Philippine Librarianship Act reglerar the Practice of Librarianship och föreskriver
kvalifikationer för landets bibliotekarier. Licens erhålls efter en skriftlig examination, som
äger rum under två dagar i december varje år. För att få genomgå denna krävs vissa
specificerade universitetsexamina. Licensen utfärdas av Profession Regulation Commission
Board for Librarians och förnyas var tredje år ( Republic Act No. 7743). År 1998 klarade
sig bara hälften av dem som tenterade för bibliotekarieexamen, 217 av 431 (Manila
Standard, 6 december 1998). Deltagande i konferenser och seminarier ger poäng för
förnyelse av licensen. UP har en tvåveckorskurs för bibliotekarier som vill vidareutbilda sig
och uppdatera sin licens. Licensen upplevs av de flesta, som jag har talat med, som
värdefull och bra. De anser att den ger status åt yrket. Flera har också nämnt att det är en
trygghet för den som arbetar i de lokala kommunala enheterna, då de genom sin licens inte
riskerar att bli utbytta när den politiskt valda borgmästaren eller guvernören byter ut den
befintliga personalen mot sina egna anhängare.

8.5 Bibliotekariesammanslutningar

Som Harris (1995, s 246) och Torstensson (1996, s 19) påpekar finns det ett nära samband
mellan grundandet av biblioteksföreningar och bibliotekstidskrifter och folkbibliotekens
utveckling i USA och i Sverige. Philippine Librarians Association (PLAI) grundades 1923,
och har just firat 75-årsjubileum. En av grundarna och PLAI:s förste president var Trinidad
H. Prado de Tavera. PLAI är paraplyorganisation för flera föreningar organiserade efter
sektor eller specialisering, t.ex. Association of Special Librarians of the Philippines
(ASLP), Public Librarians’ Association of the Philippines (PLAP), Philippine Association
of Teachers of Library Science (PATLS), The Philippine Association of Academic and
Research Libraries (PAARL). En av deras viktigaste uppgift anses vara att ordna



konferenser, seminarier och workshops (Sacchanand 1983).

PLAI ställde 1988 upp riktlinjer med minimistandards för folkbibliotek i Filippinerna. Ett
par av uppsatserna på UPLS har använt dessa för att bedöma bibliotekens standard. De ger
ett dystert resultat. De undersökta biblioteken når inte upp till dessa minimistandards. (se
avsnitt 8.2.3)

PLAI är medlem i International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
sedan 1929. IFLA:s första konferens i Asien hölls år 1980 i Manila (Vallejo 1981, s 70).

8.6 Sammanfattning

Detta kapitel har gett en bild av hur det filippinska utbildnings- och biblioteksväsendet har
utvecklats sedan Filippinerna blev självständigt år 1946 och hur det ser ut idag. Det handlar
om en långsam och nyckfull utveckling, som har rönt skarp kritik från bibliotekshåll för
ointresse, likgiltighet och bristande resurser, som inte står i någon som helst proportion till
de uppgifter som folkbiblioteken i lag har ålagts.

Det lilla som fanns i form av ett Nationalbibliotek, och dess samlingar, skadades svårt
under det andra världskriget. Under åren har huvudmannaskapet flyttats runt bland olika
institutioner, vilket har gett en påtaglig brist på kontinuitet. Nationalbiblioteket i
Filippinerna har i princip samma uppgifter som det svenska, men har därutöver uppgiften
att fungera som central institution för folkbiblioteken.

De statistiska uppgifter som finns över de filippinska folkbibliotekens verksamhet är
ofullständiga och inkonsistenta, men siffrorna tyder på att det i Filippinerna finns ett
bibliotek på 95 000 invånare. Mindre än 5% av alla filippiner besöker biblioteken, och 80%
av besökarna är skolelever och studerande.

Bibliotekslagen från 1994 är ambitiös och hyggligt modern, men biblioteken har aldrig fått
några resurser som möjliggör för dem att förverkliga de politiska intentionerna. Såväl de
studier som har redovisats som de besök jag har gjort på fem folkbibliotek i Metro-Manila
visar på en entydig bild. Endast i undantagsfall uppfyller de filippinska folkbiblioteken de
minimikrav som ställts upp av den filippinska bibliotekarieföreningen. Även om
biblioteken ofta sköts av engagerade bibliotekarier är resurserna mycket små. Lokalerna är
oftast olämpliga, personalen inte sällan outbildad och mediebeståndet mycket litet och
dessutom starkt beroende av donationer och de lokala politikernas välvilja. Inte sällan är
biblioteken direkt användarfientliga. Bilden är densamma oavsett vilken typ av
folkbibliotek som studerats. Universitets- och specialbiblioteken håller dock avsevärt högre
klass än folkbiblioteken.

Bibliotekarieutbildningen är stöpt i amerikansk form, men bara hälften av studenterna
klarade 1998 tentamen för bibliotekarielicens. Bibliotekarieyrket är starkt kvinnodominerat.

9. Bibliotek och samhälle - slutsatser



A. Vilka historiska, sociala, politiska och ekonomiska faktorer har format det
filippinska biblioteksväsendet?

Låt oss först se hur de olika samhällsfaktorer som ingår i Harris’ modell återfinns i olika
perioder av den filippinska historien fram till självständigheten.

Det förkoloniala samhället uppvisade ett par av de sociala faktorer som Harris nämner som
gynnsamma. Det fanns t.ex. inhemska skriftspråk och viss läskunnighet redan innan
spanjorerna erövrade landet. Men i allt väsentligt saknades under den förkoloniala tiden
förutsättningar för att få igång en biblioteksutveckling. Det som saknades var t.ex.
urbanisering, ett system för utbildning och framför allt teknologi. Den ekonomiska
produktionen var helt inriktad på självförsörjning, och gav inget ekonomiskt överskott. Inte
heller de politiska faktorer som Harris nämner fanns företrädda i det förkoloniala
filippinska samhället, som möjligen var stabilt, men som inte hade någon centralmakt och
därför inte efterfrågade systematisk information.

Den viktigaste slutsatsen är därför att det filippinska bok- och biblioteksväsendet i allt
väsentligt saknar inhemska, förkoloniala rötter och traditioner. Det finns mycket litet
skriftligt material bevarat från denna tid. Det material som finns, kommer i huvudsak  från
västerlänningar, ofta nedtecknat av spanska präster. Man kan heller inte tala om någon
nedtecknad förkolonial litterär tradition.

Det är också uppenbart att de stora språkproblemen i landet har haft mycket stor betydelse
för att försvåra utvecklingen av de filippinska biblioteken. De många inhemska språk, som
talas av den breda massan av filippiner, har aldrig varit elitens språk eller ens
förvaltningsspråk. Spanska användes tills det ersattes av engelska. Dessa importerade språk
för eliten blev viktiga därför att Filippinerna aldrig har haft ett gemensamt nationellt språk,
vilket i sin tur har utgjort ett allvarligt hinder för att utveckla ett biblioteksväsende för
vanligt folk.

En av de viktigaste aktörerna i den filippinska bibliotekshistorien är naturligtvis
spanjorerna. I och med att Filippinerna koloniserades av spanjorerna, skedde stora
samhällsförändringar, åtminstone i städerna, där klosterordnarna etablerade sig. Efter hand
uppstod allt flera av de sociala, ekonomiska och politiska faktorer, som möjliggjorde en
biblioteksutveckling. De spanska missionärerna införde boken och boktryckarkonsten. De
byggde för sitt eget bruk upp de första biblioteken, och de började att ge utbildning, om än i
begränsad skala. Också de ekonomiska förutsättningarna ändrades. Galeonshandeln
skapade ett överskott och gav ett visst välstånd, åtminstone i Manila. De spanska
utbildningsinsatserna skapade en lokal elit, som snart fick smak för böcker och kultur.

Den spanska kolonialismen skapade alltså den första efterfrågan på böcker i det filippinska
samhället. Böckerna och biblioteken användes i första hand för missionsarbetet, dvs. för att
stärka det teokratiska samhällets makt och kontroll. I slutet av 1800-talet - då
upplysningsidéerna, med nästan hundra års försening, nådde den spanska kolonialmakten i
Filippinerna - vidgades ambitionerna i form av en del lagar om biblioteksverksamhet. De



fick i praktiken ingen genomslagskraft, därför att man saknade ekonomiska resurser, och
därför att slutet av 1800-talet var mycket politiskt instabilt, både i Spanien och i
Filippinerna. Ända fram tills dess var böcker, utbildning och bibliotek verktyg i religionens
och kolonialmaktens tjänst. Det spanjorerna ville sprida var inte bildning utan på sin höjd
religiositet och lydnad. De hade inga ambitioner utöver att kristna och döpa filippinerna,
och utbildningssystemet inriktades på det minimum av kunskaper som krävdes för
religionsutövningen.

Den spanska kolonialismen bidrog, som vi just har sett, med några av de faktorer som ingår
i Harris’ analysmodell, men de var otillräckliga eller för svaga för att stimulera en allmän
biblioteksutveckling. Situationen förbättrades dock väsentligt i början av 1900-talet med
det amerikanska inflytandet, som  i allt väsentligt har format det filippinska utbildnings-
och biblioteksväsendet. Amerikanarna bidrog med en snabb urbanisering, som skapade
behov av informationssystem. De satsade på att sprida utbildningen även utanför städerna
och byggde upp ett allmänt skolsystem med hjälp av amerikanska lärare och amerikanska
läroböcker. Litteraturen som fanns var till stor del skriven på engelska, och fortfarande
dominerar engelska böcker i biblioteken. Biblioteken sågs som ett komplement till
utbildningsinsatserna i enlighet med vad jag tidigare har kallat den liberala amerikanska
bildningstraditionen. Det gick dock inte så lätt som man hade tänkt sig att direkt överföra
det amerikanska undervisningssättet till den filippinska miljön, och i realiteten var
satsningen halvhjärtad.

Det amerikanska inflytandet över Filippinerna kan grovt sammanfattas i tre punkter:

• Amerikanerna byggde inte bara upp ett utbildningssystem, utan skapade också hos
filippinerna en hunger efter utbildning, eller åtminstone efter att verka vara utbildade.
Diplomen verkar ofta att vara viktigare än kunskaperna, men på det hela taget har
filippinerna anammat de liberala amerikanska utbildningsidealen.

• Amerikanerna lade grunden för ekonomisk utveckling genom att satsa på t.ex.
infrastruktur. Vid den filippinska självständigheten år 1946 betraktades Filippinerna
som ett lovande medelinkomstland.

• Det tredje stora amerikanska bidraget var demokratin, med val och ett parlament redan
i början av 1900-talet.

Om man anlägger Torstenssons struktur- och aktörperspektiv, så ser man att det under
Spaniens och USA:s ledning skedde genomgripande samhällsförändringar, som skapade
strukturer som möjliggjorde för en rad olika aktörer att främja bibliotekens utveckling. De
viktigaste var de ekonomiska uppsvingen. Den filippinska bibliotekshistorien rymmer
många engagerade enskilda individer: spanska missionärer, eldsjälarna i American
Circulating Library, entusiastiska lärare som byggde skolbibliotek, nationalbibliotekarien
Prado de Travera m.fl. De samhällsförändringar som ägde rum när dessa enskilda individer
var aktiva, gjorde det möjligt för dem att genomföra förändringar och lägga grunden till de
moderna filippinska folkbiblioteken.

En viktig aspekt av både Harris’ och Torstenssons modeller är aktörernas ideologiska



motiv. I detta avseende finns det ett gemensamt drag hos den spanska och den amerikanska
kolonialpolitiken, nämligen det faktum att de i båda fallen omfattade påtagligt patriarkala
bildningsideal. Folket, eller åtminstone eliten, skulle utbildas till en avbild av dem själva,
med samma ideal och värderingar i syfte att bevara den koloniala makten. Makthavarna har
genomgående ansett att det räcker med enkel läskunnighet för religionsutövning, för att
rösta, för att arbeta i jordbruket eller - under senare år - i de utlandsägda
elektronikfabrikerna. Ideologien har aldrig varit vad Torstensson kallar emanciperande,
utan har snarare varit kontrollerande.

Om man jämför med Sverige, enligt Torstenssons modell, kan man konstatera att någon
folkbildningstradition inte finns i den filippinska bibliotekshistorien. Biblioteken har inga
rötter eller någon förankring i filippinska folkrörelser eller andra organisationer. Den
filippinska historien saknar exempel på någon betydande aktör, som har haft något egentligt
intresse av bred folkbildning, eller för vilken biblioteken har varit ett viktigt instrument för
att uppnå ekonomiska, sociala eller politiska mål. Breda folkgrupper har inte efterfrågat
utbildning eller bibliotek av den typ som vi såg i Sverige i början av 1900-talet, då
folkrörelserna själva tog initiativ till utbildning och bibliotek. Något sådant tryck underifrån
har aldrig funnits i Filippinerna.

 Inte heller finns det i den filippinska bibliotekshistorien någon motsvarighet till den
svenska jämlikhets- och solidaritetsideologin, eller till den svenska synen på bibliotekens
grundläggande roll i demokratin. Det rör sig snarare i huvudsak om en bildningstradition av
liberal amerikansk modell, ofta byggd på donationer och enskilda filantropiska insatser. En
annan viktig skillnad är att de svenska folkbiblioteken uppstod genom lokala initiativ av
organisationer och enskilda. I Filippinerna startades biblioteken efter initiativ från central
nivå och spreds därefter ut i landet. Både idéerna och genomförandet kom från utlandet.

En annan faktor som har format de filippinska bibliotekens utveckling är de stora sociala
klyftorna i samhället. Redan barangayen i det prekoloniala Filippinerna var strikt
klassindelad, och spanjorerna förstärkte denna med nya klasser. De djupa klasskillnaderna i
det filippinska samhället är ett resultat av att såväl spanjorer som amerikaner valde att
arbeta genom den lokala eliten, och lämna den sociala strukturen intakt. Det innebar att
makten lades hos dem som hade minst intresse av reformer, undervisning och folkbildning.
Därför är det inte förvånande att tonvikten i det filippinska samhället har legat på att bygga
upp bibliotek för eliten, dvs. preferens för universitetsbibliotek snarare än folkbibliotek. En
annan indikation på detta är att den filippinska utbildningsbudgeten traditionellt har gett
hög prioritet åt den högre utbildningen, medan primärskolor och folkbibliotek har fått stå
tillbaka.

Harris betonar i sin analys den viktiga roll som donationer från Carnegie och andra
amerikanska filantroper spelade för folkbiblioteken i USA. Carnegie är naturligtvis ett
extremt exempel på hur en enskild aktör kan påverka utvecklingen av biblioteken i en tid,
då förändringar i samhället möjliggör ackumulation av gigantiska privata förmögenheter.
Någon Carnegie, som har satsat på den breda allmänheten, har aldrig funnits i Filippinerna.
Det finns förvisso flera mycket förmögna familjer i Filippinerna, som har byggt museer och
specialbibliotek, men de har gjort detta i sitt eget namn och som monument över sig själva -



inte som uttryck för någon ideologi.

Till sist vill jag peka på en faktor, som för en svensk kan verka trivial, men som i realiteten
haft en betydande påverkan på utvecklingen av de filippinska biblioteken, nämligen de
mycket svåra yttre förhållanden: ett fuktigt tropiskt klimat, insekter, jordbävningar,
vulkanutbrott, bränder och inte minst en omfattande förstörelse under det andra
världskriget.

B. Hur ser det filippinska biblioteksväsendet ut idag?

Sedan den filippinska självständigheten år 1946 har det filippinska biblioteksväsendet
byggts ut kraftigt. Den yttre institutionella och legala ramen för ett modernt
biblioteksväsende har upprättats. Men de filippinska politikerna har på detta område -
precis som på så många andra - misslyckats med att fylla ramen med innehåll. Till en del
beror det på ointresse, till en del på resursbrist. Biblioteken är helt enkelt ingen prioriterad
verksamhet, och Filippinerna är och förblir vad som brukar kallas ”en mjuk stat”, som
saknar förmåga och vilja att genomföra sina beslut i praktiken.

I jämförelse med Kungliga Biblioteket i Sverige har Nationalbiblioteket i Filippinerna en
något annorlunda uppbyggnad och funktion. En del uppgifter är desamma: att förvalta
pliktexemplar, att utgöra forskningsbibliotek, att bevara handskrifter och annat gammalt
material samt att vara nationellt normgivande centrum för katalogisering och bibliografi.

Till skillnad från vad som är fallet i Sverige är det filippinska Nationalbiblioteket ansvarig
myndighet för copyright-frågor. Men den avgörande skillnaden är att Nationalbiblioteket i
Filippinerna är central myndighet och huvudman för folkbiblioteken, och också förser dem
med böcker. Bokutdelningen är mycket uppskattad av bibliotekarierna, liksom det stöd
Nationalbiblioteket ger i form av vidareutbildning, seminarier och biblioteksmaterial.
Systemet är dock byråkratiskt och onödigt krångligt. Folkbibliotekarierna måste skriva
ständiga rapporter och dessutom själva åka till Manila för att hämta sina tilldelade böcker,
som de sedan är personligen ansvariga för. De bibliotekarier som jag har talat med, anser
dock att relationerna med Nationalbiblioteket är värdefulla och viktiga, och att man får det
stöd och den hjälp som är nödvändiga för att de skall kunna genomföra sitt lokala arbete på
ett professionellt sätt. Nationalbiblioteket är också ett stöd gentemot ansvariga politiker på
den lokala nivån.

Det ständiga bytet av huvudman för Nationalbiblioteket visar att biblioteket inte ges någon
högre prioritet av den filippinska regeringen. Det verkar inte finnas någon tanke eller policy
bakom t.ex. den senaste flyttningen från utbildningsdepartementet till den statliga
Kommissionen för kultur och konst. Det är uppenbart att denna styvmoderliga behandling
och de ständiga organisatoriska förändringarna har skapat osäkerhet och brist på
kontinuitet, och har därmed varit ett hinder för att utveckla biblioteket till en institution,
som har en rimlig chans att uppfylla sina målsättningar.

Som jag också har visat, är Manilas universitets- och specialbibliotek av avsevärt högre
klass än de offentliga biblioteken. Denna prioritering avspeglar, som nämnts, det mycket



ojämlika filippinska samhället, där den styrande eliten i första hand satsar på sina egna
bibliotek, inte på folkbiblioteken.

Bibliotekarieutbildningen är, som vi sett, av amerikanskt snitt, men lämnar mycket övrigt
att önska vad gäller kvalitet. Det faktum att hälften av studenterna inte godkänds i
bibliotekarieexamen säger en hel del om utbildningen. Systemet med licens upplevs av
bibliotekarierna som en trygghet och ger yrket status. Bibliotekarierna beskrivs dock ofta
som ointresserade av sitt arbete, men man kan fråga sig hur någon kan förbli motiverad i
bibliotekarieyrket om han/hon berövas alla resurser av de lokala politikerna.

Detta innebär att Filippinerna saknar en effektiv professionalisering inom
bibliotekarieyrket. Som både Harris och Torstensson har påpekat, spelade American
Library Association (ALA), och professionella tidskrifter, t.ex. Library Journal, en viktig
roll för de amerikanska bibliotekens utveckling. Motsvarande företeelser fanns ganska
tidigt i Filippinerna, men graden av professionalisering är mycket lägre.
Bibliotekspersonalen tenderar, som vi har sett, att arbeta i ett ideologiskt tomrum, utan stöd
från politikerna, och med otillräckliga resurser. En stor del av bibliotekarieorganisationens
arbete går t.ex. ut på att utveckla minimistandards för folkbiblioteken, men som vi har sett i
kapitel 8 har de flesta biblioteken långt kvar innan de når ens dessa modesta krav.

Verksamheten på de filippinska folkbiblioteken står i verkligheten mycket långt från de
mål för biblioteksverksamheten som är uppställda i lagar och förordningar. Såväl de studier
som jag har refererat som de bibliotek jag själv har besökt, visar att de villkor under vilka
biblioteken och dess personal arbetar är mycket svåra:

• Folkbiblioteken är egentligen inte alls folkbibliotek i vår mening. I realiteten utnyttjas
folkbiblioteken i huvudsak av skolbarn från de offentliga skolorna, dvs. den del av
befolkningen som inte har råd att köpa egna böcker. Över- och medelklassen skulle
aldrig drömma om att sätta sin fot i något av de bibliotek som jag har besökt. Man kan
också fråga sig om skolbarnen kan tillgodogöra sig den information som finns i t.ex.
bibliotekens encyklopedier på engelska, när undervisningen sker på tagalog.

• Den materiella standarden är mycket låg, och det är sällan biblioteken uppfyller de
minimikrav som den filippinska bibliotekarieorganisationen (PLAI) har satt upp.
Lokalerna är sällan ändamålsenliga. Luftkonditionering saknas ofta, liksom AV-
material. Datorer finns på en del bibliotek. Nationalbiblioteket har delat ut datorer till
en del bibliotek för att bilda ett nätverk, men detta fungerar ännu inte. Några bibliotek
har inte ens någon telefonledning. Ofta är personalen outbildad.

• Samlingarna av böcker är inte bara mycket små i förhållande till städernas storlek, utan
ofta också gamla och hårt slitna, både av hantering och av klimatet. Utredningen om
boken och kulturtidskriften i Sverige redovisar att de svenska folkbiblioteken hade år
1995 ett bokbestånd av 5,0 böcker per invånare (Boken i tiden 1997, s 136). Tabellen
nedan visar den filippinska verkligheten. Invånarsiffrorna är avrundade uppåt från 1995
års folkräkning (Statistical Yearbook 1998, s 1-4), men är ändå sannolikt i underkant.



Mandaluyong har uteslutits därför att det inte är ett stadsbibliotek och inte helt
jämförbart med de andra.

Stad Invånare Antal böcker Böcker/invånare
Quezon City 2 000 000 118 652 0,06
Pasig 500 000 20 000 0,04
Makati 500 000 43 261 0,09
Pasay 450 000 6 000 0,01

• De filippinska folkbibliotek som jag har undersökt, har alltså ungefär en hundradel så
många böcker per invånare som svenska folkbibliotek, samtidigt som Filippinernas
BNP per capita är ungefär en tjugondel av Sveriges. Detta enkla faktum visar vilken
låg prioritet som ges till de filippinska folkbiblioteken.

• De filippinska biblioteken har ofta en beslutad budget, men som vi har sett, händer det
mycket sällan att chefsbibliotekarien faktiskt kan disponera dessa medel. Det normala
är att bara en bråkdel faktiskt utbetalas, och att bibliotekarien har en så osjälvständig
roll att han/hon måste gå till borgmästarens kontor för att få varje enskilt inköp godkänt.
Bibliotekarien har därför ingen kontroll över bibliotekets ekonomi, och om det finns
pengar går de i första hand till löner. Detta skapar naturligtvis en stark brist på
kontinuitet och uthållighet i verksamheten.

• Biblioteken är i vissa fall rent användarfientliga. Öppna hyllsystem är inte självklara
och hemlån är inte vanligt. Fotokopiering inne i bibliotekslokalen är undantag snarare
än regel. Öppettiderna varierar, men inget bibliotek som jag besökt har öppet längre än
kl. 19, och alla har stängt på söndagar. Några har dessutom lunchstängt. Inget av
folkbiblioteken har datoriserad katalog, som gör det enkelt för användarna att söka
själva. Inte ens biblioteket på Institute of Library Science föregår med gott exempel,
utan har ett gammalmodigt sätt att se på information. Uppsatserna står i slutna hyllor,
och måste begäras fram en och en och kan inte tas ur rummet. Kopior till försäljning
finns inte.

• Folkbiblioteken är helt beroende av enskilda personers välvilja, i första hand
borgmästaren. Mycket beror på den enskilde bibliotekariens förmåga att föra fram sina
önskemål till rätt personer för att få donationer och gåvor. Precis som i alla andra
filippinska sammanhang är personkontakter avgörande. Friends of the Library är också
bra, men fungerar bäst i relativt välbeställda städer som Makati eller Quezon City.
Många donationer kommer från filippiner utomlands, i första hand i USA.
Specialbibliotek, privatskolor och stiftelser ger också donationer, speciellt när de gallrar
sina samlingar. Bibliotekariens möjligheter att påverka urvalet är därför begränsade.



C. Vilken roll spelar folkbiblioteken i den filippinska utbildningspolitiken?

Slutsatserna ovan om tillståndet för det filippinska biblioteksväsendet besvarar också denna
tredje frågeställning. Manilas många universitets- och specialbibliotek spelar onekligen en
viktig roll i landets  kulturella och intellektuella liv, åtminstone för den sociala eliten.  Men,
som vi har sett, är folkbiblioteken föga mera än ett stöd för sämre bemedlade skolelever,
och även som sådant av låg kvalitet.

Bristen på materiella resurser gör att folkbiblioteken inte har någon möjlighet att spela den
roll som föreskrivs i den i sig föredömliga filippinska bibliotekslagen från 1994, som
högstämt talar om invånarnas ’moraliska och intellektuella välfärd’, om ’kunskapens roll i
nationsbyggandet’ och om att biblioteken skall vara ’en integrerad del av varje kommuns
utvecklingsplanering’. Som vi tidigare har sett, satte den filippinska regeringen år 1994 upp
målet att varje filippin skulle vara läskunnig vid sekelskiftet, och att biblioteken skulle
spela en viktig roll i den strävan. Målet nåddes inte, och sedan dess har såväl den offentliga
undervisningen som biblioteken snarare försämrats än förbättrats. Idag, i november 2000,
befinner sig Filippinerna åter i en djup politisk och ekonomisk kris med bl.a. stora
budgetunderskott, vilket sannolikt har gjort bibliotekariernas yrkestillvaro ännu
besvärligare.

D. Är de filippinska folkbiblioteken redo för det moderna kunskapssamhället?

Harris konstaterar att bibliotek utvecklas bäst i urbana, stabila samhällen med ekonomiskt
välstånd, läskunnig befolkning och en ledning som uppmuntrar biblioteksutveckling. Som
vi har sett är idéerna i Filippinerna i stort sett moderna, målen är föredömliga, men bristen
på konkreta resurser och reell politisk vilja gör att klyftan mellan förordningar och
verklighet är så stor att den ibland känns förlamande.

Men kommer teori och verklighet någon gång att kunna mötas? Vilken är prognosen för de
filippinska biblioteken? Kan de någonsin komma att spela den roll som UNESCO
definierar i sitt manifest om folkbiblioteken?  Kan biblioteken förväntas spela någon roll
för att förmedla den information som krävs för att utveckla upplysta medborgare och
därmed stärka demokratin? Är biblioteken redo att hjälpa till med att föra Filippinerna in i
det 21:a århundradets kunskapssamhälle?

Som framgår av verklighetsbeskrivningen i kapitel 8 står de filippinska folkbiblioteken idag
långt från målen i UNESCO:s manifest, och det är svårt att vara optimistisk om framtiden.
Vi har t.ex. sett hur Nationalbiblioteket håller på att bygga upp ett databasnät. Datorer har
delats ut, avtal har skrivits och utbildning har påbörjats. Jag har träffat många entusiastiska
bibliotekarier med helt moderna idéer om hur man driver bibliotek. Jag har deltagit i
seminarier, där man presenterar de senaste nyheterna inom informationsteknologin. UPLS
undervisar om modern informationssökning, databaser och Internet. Men verkligheten är
avsevärt annorlunda. Flera bibliotek, som jag har besökt, har inte ens en telefonledning.
Och även om de har det - kommer de någonsin att ha råd att driva PUBLIN eller blir
datorerna stående utan underhåll i ett tropiskt klimat, där det mesta förstörs utan
luftkonditionering? Som en bibliotekarie konstaterade kan en databas aldrig bli annat än ett



komplement till en kortkatalog, eftersom de har strömavbrott så ofta. Inte på något av de
folkbibliotek som jag besökte såg jag någon dator som besökare kunde använda. Datorerna
användes enbart som skrivmaskiner på bibliotekariens kontor.

Jag kan se två möjliga scenarier för de filippinska folkbiblioteken i framtiden. Det ena är att
folkbiblioteken fortsätter att halka allt mer efter de privata biblioteken, som redan har
hyggliga resurser och modern teknik, och klyftorna mellan dem vidgas ännu mera. I detta
scenario blir folkbiblioteken efter hand alltmera marginaliserade och isolerade institutioner,
och allt sämre verktyg för att, med folkbiblioteksmanifestets ord, utgöra en inkörsport till
det nationella informationssystemet av samverkande bibliotek. Med denna utveckling
kommer bibliotekariens roll som aktiv mellanhand mellan individerna och information att
ytterligare tunnas ut. Segregationen kommer att bli allt starkare. Allt större
befolkningsgrupper kommer att stängas ute från informationssamhället och den kulturella
ojämlikheten vidgas, i synnerhet för de särskilt behövande grupper som manifestet värnar
särskilt om. På sikt kommer det att undergräva möjligheterna för mänsklig utveckling, för
deltagande i demokratin och för utveckling av det civila samhället.

Ett annat, mera optimistiskt, och kanske romantiskt, scenario är att informationsteknologin
blir det instrument som gör att biblioteken i Filippinerna, och andra u-länder med små
materiella resurser, ändå kan spela en viktig roll för folkbildning och demokrati. Till
skillnad från många andra och fattigare u-länder har Filippinerna trots allt en teoretisk och
legal grund för modern biblioteksverksamhet. Datorer blir ju efter hand billigare att
införskaffa, mindre känsliga och mer driftsäkra. Telenätet byggs ut över hela landet, även
om det går sakta. Kanske kan modern informationsteknologi i Filippinerna bli ett alternativ
till dyra, skrymmande boksamlingar som är svåra att transportera. I detta scenario skulle
biblioteken trots allt kunna spela en viktig roll för mänsklig utveckling, och därmed bygga
en grund för sociala framsteg och fattigdomsbekämpning. På ett nationellt plan skulle
biblioteken kunna bidra till att bygga nationell sammanhållning och identitet, och hjälpa till
med att aktivera medborgarna i demokrati och samhällsliv. Informationstekniken skulle
med denna utveckling få en viktig kulturell och social dimension, och biblioteken skulle
kunna spela en aktiv roll i den process som till sist leder u-länder ut ur sin fattigdom.

10. Sammanfattning

Denna uppsats om det filippinska bok- och biblioteksväsendet beskriver och analyserar
några aspekter av relationen mellan bibliotek och samhälle i Filippinerna.

Utifrån analysmodeller från arbeten av Michael H. Harris och Magnus Torstensson försöker
jag besvara följande frågeställningar:



• Vilka faktorer – historiska, sociala, politiska och ekonomiska – har medverkat till att
utforma dagens filippinska biblioteksväsende?

• Hur ser det filippinska biblioteksväsendet ut idag?
• Vilken roll spelar biblioteken i den filippinska utbildningspolitiken?
• Är Filippinerna och de filippinska biblioteken redo för det moderna kunskapssamhället?

Harris representerar ett mer generellt synsätt på hur sociala, ekonomiska och politiska
faktorer påverkar biblioteksutvecklingen. Torstensson analyserar hur de moderna
folkbiblioteksidéerna slog igenom i USA och Sverige med betoning på samspelet mellan
individuella aktörer och strukturella förhållanden på samhällsnivå.

För denna uppsats har jag använt flera olika kvalitativa metoder, främst litteraturstudier
men också intervjuer och observationer på ett antal folkbibliotek. Denna kombination av
metoder visade sig vara nödvändig, dels därför att det finns mycket lite skriftligt material,
dels därför att intervjuer är svåra att genomföra på grund av kulturskillnader.

De slutsatser som jag har dragit utifrån materialet om den historiska utvecklingen och de
filippinska biblioteken, redovisas i kapitlet ’Bibliotek och samhälle’. De visar att det
filippinska bok- och biblioteksväsendet i allt väsentligt saknar inhemska, förkoloniala rötter
och traditioner. De första biblioteken byggdes upp, efter europeiskt mönster, av de spanska
klosterordnar, som etablerade sig i landet efter koloniseringen på 1520-talet. Innan dess
fanns ett utvecklat skriftspråk, men inget tyder på att det fanns några bibliotek. De många
språken i landet har haft stor betydelse och har försvårat utvecklingen av biblioteken.

Spanjorerna byggde för eget bruk upp de första biblioteken och började ge utbildning. De
ekonomiska förutsättningarna förändrades och en första efterfrågan på böcker skapades i
det filippinska samhället. Den spanska kolonialismen bidrog med några av de faktorer som
ingår i Harris’ analysmodell, men de var otillräckliga för att stimulera en allmän
biblioteksutveckling.

Med den amerikanska koloniseringen efter 1898 kom moderna biblioteksidéer till landet,
och det är dessa som i allt väsentligt har format det filippinska biblioteksväsendet. Både
den spanska och den amerikanska kolonialpolitiken var kontrollerande. Någon
folkbildningstradition finns inte i den filippinska historien, inte heller någon motsvarighet
till den svenska jämlikhets- och solidaritetsideologin eller synen på bibliotekens
grundläggande roll i demokratin. En annan viktig skillnad är att de svenska biblioteken
startades genom lokala initiativ av enskilda och organisationer, medan de i Filippinerna
startades på central nivå och därefter spreds ut i landet. De stora sociala klyftorna påverkar
även biblioteken. Universitets- och specialbibliotek har byggts ut, medan folkbiblioteken
har fått stå tillbaka. En viktig faktor som har påverkat utvecklingen är de mycket svåra yttre
förhållanden: ett fuktigt tropiskt klimat, insekter, jordbävningar, vulkanutbrott, bränder och
inte minst en omfattande förstöring under andra världskriget.

Nationalbiblioteket i Filippinerna har de för ett nationalbibliotek gängse uppgifterna, men
är också central myndighet för folkbiblioteken. De ger folkbibliotekarierna stöd i arbetet



och delar dessutom ut böcker till folkbiblioteken. Bibliotekarierna är personligt ansvarig för
böckerna i biblioteket. Bibliotekarieutbildningen är av amerikansk typ.

Verksamheten vid de filippinska folkbiblioteken står långt från de mål för
biblioteksverksamhet som finns i lagar och förordningar. Bibliotekarierna arbetar under
svåra förhållanden. Folkbiblioteken utnyttjas i huvudsak av skolbarn från de offentliga
skolorna. Den materiella standarden är ofta mycket låg, och det är sällan som biblioteken
uppfyller de krav på minimistandard som den filippinska bibliotekarieorganisationen har
satt upp. Öppna hyllsystem är inte självklara, och biblioteken är i vissa fall
användarfientliga. De filippinska folkbiblioteken har ofta en beslutad budget, men det är
inte alls säkert att dessa medel betalas ut. De är därför beroende av enskilda personers
välvilja, och mycket beror på bibliotekariens egna personkontakter och förmåga att föra
fram sina önskemål.

Manilas universitets- och specialbibliotek spelar en viktig roll i landets kulturella och
intellektuella liv, åtminstone för den sociala eliten. Bristen på materiella resurser gör att
folkbiblioteken inte har någon möjlighet att spela den roll som föreskrivs i bibliotekslagen
från 1994. Här talas om invånarnas ’moraliska och intellektuella välfärd’, om ’kunskapens
roll i nationsbyggandet’ och om att biblioteken skall vara ’en integrerad del av varje
kommuns utvecklingsplanering’.

Biblioteksidéerna i Filippinerna är i stort sett moderna, målen är föredömliga, men bristen
på konkreta resurser och reell politisk vilja gör att verkligheten på de filippinska
folkbiblioteken  idag står mycket långt från målen i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest.

Ordförklaringar:

Barangay - den minsta kommunala enheten i Filippinerna, normalt ca. två hundra hushåll.
Ordföranden i en barangay kallas the barangay captain.



Barangay Reading Center - Ett folkbibliotek som ligger i, är etablerat och underhålls av en
barangay. Det skall förse barangay-invånarna med de böcker och den information som de
behöver.

City library - stadsbibliotek.

Congressional library  - ett folkbibliotek som har startats på initiativ av en kongressman,
och som startas och underhålls av Nationalbiblioteket gemensamt med kongressmannen.

Drop-outs - elever som lämnar skolan under läsåret eller som fullföljer en årskurs men ej
återkommer till nästa årskurs.

Enkel läskunnighet  (simple literacy) - förmågan att läsa och skriva ett enkelt meddelande.

Etnolingvistisk grupp - ett antal distinkta grupper inom ett geografiskt område, vilka är
både språkligt och historiskt-kulturellt besläktade. Termen gör inte anspråk på samma
precision som etnisk grupp eller språk.

Filipiniana - litteratur om Filippinerna.

Filipino - officiellt språk i Filippinerna, ett malajiskt språk som till huvuddel utgörs av
tagalog.

Friends of the Library - enskild organisation, som stöder ett bibliotek genom donationer,
insamlingar och frivilliga insatser.

Funktionell läskunnighet  (functional literacy) - förmågan att läsa och skriva samt
behärska siffror. Förmågan skall vara så utvecklad att personen kan delta i ett socialt utbyte
med mer än rent muntlig kommunikation. Det är den funktionella läskunnigheten i
Filippinerna som skall jämföras med läskunnighet i OECD-länderna.

Galeonshandeln - den handel mellan Mexiko, Kina och Filippinerna, som startades av
spanjorerna på 1500-talet och som pågick till början av 1800-talet. I princip skickades
kinesiska varor till Mexiko, som betalade med silver. Manila var bara omlastningshamn.

Ilustrados - välutbildade och välbeställda infödda filippiner.

Intramuros - den gamla spanska befästningen vid Pasig-flodens mynning i Manilabukten.

Malolos-författningen - den författning som den filippinska upprorsrörelsen tillkännagav
under den filippinska revolutionen 1896-98.

Mestizos - filippiner av blandras, med en filippin som den ene föräldern och en spanjor eller
en kines som den andre.



Municipal library - kommunalt folkbibliotek.

Peninsulares - spanjorer som bodde i Filippinerna men var födda i Spanien.

Provincial library - provinsbibliotek.

Syllabografiskt skrivsystem - stavelseskrift, enligt principen ett tecken per stavelse.

Tagalog - det malajiska språk som talas i och runt Manila, och som utgör grunden för
filpino.

UPLS - University of the Philippines Institute of Library Science.
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