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1. Inledning 
 
Att biblioteksfrågor tas upp i dagspressen kanske inte kan sägas höra till vanligheten. Under 
2003 kunde man dock i flera tidningar läsa om en grupp människor som startat alternativa 
bibliotek i sina hem på Kuba för att låna ut böcker som påstods inte finnas att tillgå på de 
statligt styrda folkbiblioteken. Exempelvis Dagens Nyheter publicerade en ledare med titeln 
”Pippi Långstrump farlig på Kuba”. Det talades om en bib lioteksrörelse som kallades 
”Biblioteca Independienta”. 1 Enligt en senare ledare i samma tidning hade denna rörelse 
grundats 1998 och i mars 2003 hade den kubanska säkerhetspolisen beslagtagit deras böcker 
och bibliotekarierna gripits.2 Även Göteborgsposten gav händelserna utrymme. Här dök en 
insändare upp med titeln ”’Fria bibliotek’ är en bluff.” Där menade skribenten att det inte alls 
fanns någon förbjuden litteratur på Kuba.3 Det stod klart att det fanns olika sätt att se på dessa 
oberoende bibliotek. Att arbeta som bibliotekarie kunde tydligen vara en farlig verksamhet. 
Men vad var det här för typ av oberoende bibliotek och var det verkligen bibliotekarier som 
förestod dem? Ämnet blev alltså inte bara en fråga som rörde biblioteksvärlden utan tog sig in 
i de stora medierna. Vi blev intresserade av frågan och började fundera på om den 
internationella biblioteksorganisationen IFLA hade tagit upp frågan och på vilken sida de 
ställde sig. 
 
Informationsfrihet verkar vara ett centralt begrepp i den diskussion som förts och de 
utredningar som gjorts om hur man skall ställa sig till de oberoende biblioteken. Diskussionen 
verkade också handla om i vilken mån informations frihet kan sägas råda på Kuba. Kan de 
oberoende biblioteken ses som ett uttryck för att denna frihet begränsas?  
 
Flera biblioteksorganisationer ser informationsfriheten som det yttersta målet för sin 
verksamhet. Exempelvis ser den amerikanska organisationen ALA tillgången till ett brett 
urval av information som basen för ett demokratiskt samhälle. Biblioteken har enligt denna 
organisation en viktig roll att spela när det gäller tillgängliggörandet av olika åsikter och 
synsätt.4 Frågor om informationsfrihet kan gälla huruvida urvalet av tillgänglig information på 
bibliotek kan ses som en form av censur eller inte och om det finns några gränser för vilken 
typ av material som bibliotek ska tillhandahålla.5 
 
Utgångspunkten för denna uppsats är diskussionen om de oberoende biblioteken på Kuba och 
hur den amerikanska organisationen Friends of the Cuban Libraries, Cuban Libraries 
Solidarity Group med säte i England och den internationella biblioteksorganisationen 
IFLA/FAIFE ser på dem.  
 

                                                 
1 Carlshamre, Maria 2003-09-04. Dagens Nyheter, ”Pippi Långstrump farlig på Kuba”, s. A02. 
2 Carlshamre, Maria 2003-10-06. Dagens Nyheter, ”Förtrycket hårdnar i Kuba”, s. A02. 
3 Frykner, Robert 2003-05-03. Göteborgs-Posten, ”´Fria Bibliotek´ är en bluff”, s. 2.  
4 American Library Association 2006. ”What is intellectual freedom” 
5 se exempelvis Hermansson, Christer ”Censur eller informationsfrihet”, Biblioteksbladet 2002:7, s.18 eller 
Obler, Eli M 1980. Defending Intellectual Freedom. The Library and the censor. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att problematisera och ge perspektiv på en debatt om biblioteken 
på Kuba, med fokus på vad som benämns som oberoende bibliotek och folkbibliotek. Detta 
kommer att göras genom en textanalys av vad de tre biblioteksrelaterade 
intresseorganisationerna Friends of Cuban Libraries (FCL), Cuban Libraries Solidarity 
Group (CLSG) och The International Federation of Library Associations and 
Institutions/Free Access to Information and Freedom of Expression (IFLA/FAIFE) har skrivit 
om detta. Utöver att eventuella skillnader och likheter blottläggs så kommer en inriktning 
göras mot begreppet intellektuell frihet och bibliotekens roll i relation till denna. Försök 
kommer att göras att belysa tolkningssvårigheten av dessa begrepp i den aktuella kontexten. 
Följande frågor får stå som vägledning: 
 
1) Vilka skillnader och likheter kan identifieras i de olika organisationernas syn på 

bibliotekssituationen på Kuba? 
2) Hur kan man beskriva deras respektive synsätt på intellektuell frihet och bibliotekens roll i 

förhållande till denna frihet? 
 
Fråga ett och två kommer i stort sett att besvaras var för sig men eftersom frågorna glider in i 
varandra tror vi att det påverkar förståelsen av analysen till det sämre att renodla och separera 
dem helt, istället för att låta textmaterialet vara vägledande i resultatavsnittet. Bibliotekens 
roll kommer att behöva kommenteras redan under den första frågan. I fråga ett kommer vi att 
ge en beskrivning av vad de utvalda organisationerna har skrivit om bibliotekssituationen på 
Kuba, utifrån en identifiering och strukturering av centrala teman i diskussionen. I fråga två 
kommer vi att försöka fördjupa analysen av de olika organisationernas synsätt med fokus på 
hur de ser på den intellektuella friheten utifrån teorier om yttrande- och informationsfrihet 
samt koppla denna syn på intellektuell frihet till bibliotekens roll. 
 
Efter fråga ett och två för vi ett mer diskuterande resonemang angående den syn på 
intellektuell frihet och bibliotekens roll i förhållande till den som framkommit tidigare. Här 
uppmärksammas svårigheten med de centrala begreppen och användandet av dessa. 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Den mest uppenbara avgränsningen är att detta är en textanalytisk studie. Vi har alltså inte, 
givet den textanalytiska utgångspunkten, varken möjlighet eller för avsikt att ge en objektiv 
bild av bibliotekssituationen på Kuba. Vi undersöker så att säga ett antal bilder eller versioner 
av verkliga förhållanden såsom de som förmedlar dessa framställer det. Vi avgränsar oss 
därmed till att undersöka den diskussion som förts angående de oberoende biblioteken. Vidare 
väljer vi att inte ta upp den lagstiftning som genomförts på Kuba under vintern 2003-2004 
vilken har begränsat kubanernas tillgång till Internet. Vi kommer heller inte att gå igenom och 
analysera allt material som publicerats angående de oberoende biblioteken. Vi intresserar oss 
endast för vad organisationerna FCL, CLSG och IFLA/FIFE har skrivit. 
 
Den tidsmässiga avgränsningen för det utvalda empiriska materialet faller sig naturligt från 
1998 (det år då det första oberoende biblioteket öppnades på Kuba) och framåt. IFLAs andra 
och senaste utredning angående Kuba och biblioteken gjordes 2001.  
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1.3 Presentation av organisationer 
 
Under denna rubrik presenteras i korthet de organisationer som vi har valt att fokusera på. 
Beskrivning om vad organisationerna ser som sin uppgift och lite om deras historia 
uppmärksammas. Denna redovisning utgår ifrån deras självbild. Presentationerna baseras på 
information från respektive organisations hemsida. Huruvida organisationerna faktiskt lever 
upp till sina mål och ambitioner eller om det finns någon dold agenda i beskrivningarna 
diskuteras inte under denna rubrik.  
 
1.3.1 IFLA/FAIFE 
 
IFLA är en förkortning av The International Federation of Library Associations and 
Institutions. Organisationen har funnits sedan 1927 och har mer än 1700 medlemmar 
utspridda över 150 länder Det är alltså en global organisation som säger sig representera 
biblioteks- och informationstjänster och deras användares intressen. IFLA beskriver sig som 
en ”non-governmental, not- for-profit oranization”. 6 Dess mål är bland annat att sprida 
förståelse angående bibliotekens betydelse. Organisationens grundläggande värderingar 
kommer från Artikel 19 i de mänskliga rättigheterna som handlar om informations- och 
yttrandefrihet. Man ser tillgången till information som en del av människors sociala, kulturella 
och demokratiska välmående. IFLA samarbetar med ett flertal organisationer, däribland 
UNESCO.7 
 
1998 etablerades en underorganisation till IFLA som fick namnet Free Access to Information 
and Freedom of Expression som kom att förkortas till FAIFE. Målet för denna organisation är 
att värna om den intellektuella friheten, vilket inbegriper informations- och yttrandefrihet, 
samt att uppmärksamma bibliotekens roll som garant för dessa friheter. Organisationen har 
som uppgift att övervaka hur det förhåller sig med denna frihet i biblioteksvärlden och man 
arbetar därmed på en global nivå. När denna frihet inskränks säger sig IFLA/FAIFE ha som 
uppgift att uppmärksamma detta och påverka genom att starta en dialog även med 
organisationer som befinner sig utanför biblioteksvärlden. Man menar dock att friheten inte 
uttryckligen behöver höra samman med bibliotekens roll för att FAIFE ska uppmärksamma 
dem. 8  
 
1.3.2 Friends of Cuban Libraries (FCL) 
 
FCL startades i juni 1999. De ser sig som oberoende, icke-politiska och ideella. 
Organisationen har som syfte att arbeta för intellektuell frihet på Kuba. Dess främsta fokus är 
att försvara de oberoende biblioteken och jobba mot censur och andra mekanismer som kan 
förhindra den intellektuella friheten på Kuba. Man säger sig också utgå från de mänskliga 
rättigheterna i sitt arbete för att uppnå denna frihet.9 En bibliotekarie från New York, Robert 
Kent, är en av grundarna till denna organisation och en drivande person bakom den. Utåt är 
det ofta Kent som för organisationens talan. 
 

                                                 
6 The International Federation of Library Associations, 2006. “About IFLA” http://www.ifla.org/III/index.htm 
7 Ibid. 
8 IFLA committee on Free Access to Information and Freedom of expression, 2006. “IFLA/FAIFE”, 
http://www.ifla.org/faife/  
9 Friends of the Cuban Libraries, 2006. “What are the goals of the Friends of the Cuban Libraries?” 
http://www.friendsofcubanlibraries.org/FAQs.htm 
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1.3.3 Cuban Libraries Solidarity Group (CLSG) 
 
CLSG som har sitt säte i England, etablerades i juli 1999 och har som syfte att stödja de 
officiella kubanska biblioteken, bibliotekarier och den kubanska biblioteksföreningen Cuban 
Library Association (ASCUBI). Organisationen menar att man gjort detta genom att donera 
böcker till de nationella biblioteken och till universiteten. Organisationen intar en uttalad 
position mot embargot och att utomstående regeringar försöker att lägga sig i Kubas 
inrikesaffärer.10 John Pateman är en av de ansvariga i organisationen och författar bl.a. 
organisationens pressutskick. 
 
1.4 Bakgrund Kuba 
 
Om det i vanliga fall kan betecknas som svårt eller omöjligt att få fram någon som helst 
objektiv information om något så är det ännu mer komplicerat i ett fall som Kuba. Det finns 
alltid åtminstone två olika sätt utifrån vilka landet och frågor rörande landet kan betraktas, 
beroende på vilken inställning man har till den kubanska statsmakten. Utöver fakta som 
landmassa, invånarantal etc. är det mycket troligt att annan information har en vinkling som 
kan relateras till Kubas förhållande till sin omvärld och omvänt. För att ändå försöka skissa en 
bakgrund kommer vi att använda oss av information som kommer från Utrikespolitiska 
Institutet. Under rubriken ”UI: s aktiviteter” på sin hemsida, http://www.ui.se/, beskriver de 
sig som ett partipolitiskt oberoende organ för information och forskning om internationella, 
politiska problem. Utrikespolitiska Institutet står bakom Landguiden och Världspolitikens 
Dagsfrågor. Landguiden finns utgiven i pappersformat men kan även nås genom www.ui.se. 
Uppgifter har även inhämtats från Louis A. Pérez, Jr bok Cuba between reform and 
revolution.11 Fokus kommer att läggas på hur den ekonomiska och politiska situationen såg ut 
på Kuba under 1990-talet och början av 2000-talet. Genomgången kommer att bli summarisk 
och inte på något vis djuplodande. Syftet är att ge en bild av några av de svårigheter som 
landet utsatts för. 
  
Nummer 12 av Världspolitikens Dagsfrågor år 2003 handlar om Kuba och är skriven av 
Eduardo Berezán och Agneta Larsson efter ett besök på Kuba under sommaren 2003. I 
inledningen kan man läsa följande iakttagelse: ”Kuba väcker alltid starka känslor och 
åsiktsmotsättningarna präglas ofta av polarisering. Häftiga angrepp mot bristen på 
yttrandefrihet möts av ett starkt försvar för ett land som velat ge alla människor lika villkor.”12  
 
Enligt Landguiden är Kuba en socialistisk enpartistat där det enda tillåtna partiet är det 
kommunistiska partiet, Partido Comunista de Cuba. President Fidel Castro har haft makten 
alltsedan revolutionen 1959 och styr landet tillsammans med sin bror Raúl.13 Eusebio Mujal-
León, professor i statsvetenskap vid Georgetownuniversitet i Washington, citeras av 
Berezán/Larsson och han är av åsikten att Kuba i första hand är en militärregim.14   

                                                 
10 Cuban Libraries Solidarity Group, 2006. ”Cuban Libraries Solidarity Group” 
www.cubanlibrariessolidaritygroup.org.uk 
11 Louis A. Pérez, Jr är Professor of History at the University of North Carolina at Chapel Hill. 
12 Berezán, Eduardo och Larsson, Agneta 2003. ”Kuba. Karibiens pärla har förlorat sin glans.” i Världspolitikens 
dagsfrågor, nr. 12, s. 1.  
13Landguiden 2006, ”Kuba, Politiska system” www.landguiden.nu  
14 Berezán och Larsson 2003, s. 29. 
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1.4.1 Yttrande- och informationsfrihet 
 
Oppositionen på Kuba har vuxit under hela 1990-talet. Den inbegriper allt ifrån journalister 
och människorättsorganisationer till fackföreningsledare. Idag existerar även oppositionella 
partier på Kuba. Dessa kan dock till följd av kommunistpartiets monopol inte verka 
partipolitiskt, utan arbetar snarast med samhällelig attitydförändring. Enligt Berezán och 
Larsson är dock oppositionen i mångt och mycket splittrad.15  
 
Den kubanska regeringen har också monopol på och direkt kontroll över alla medier i landet. 
Privatägda medier är helt förbjudna.16 Staten säger sig garantera yttrandefriheten men denna 
får endast användas i enlighet med socialismens mål. 1999 antogs en lag som gjorde det 
lättare för myndigheterna att ingripa mot personer som är av en annan åsikt än den officiella 
politik som förs i landet, detta har bland annat försvårat för oberoende journalister att verka i 
landet.17 Oberoende journalister är därför nödgade att publicera sina artiklar i medier utanför 
Kuba.18  
 
År 2001 uppskattades antalet politiska fångar till cirka 300. De oliktänkande som inte grips 
hotas och förföljs. När ett sjuttiotal regimkritiker, oberoende journalister och 
människorättsaktivister greps i mars 2003 fördömdes detta av bland annat USA, Kanada, EU 
och flera människorättsorganisationer.19 Berezán och Larsson beskriver dessa händelser som 
en ”arresteringsvåg” mot oppositionen på Kuba och innebar ett kraftigare politiskt förtryck än 
vad som tidigare funnits på Kuba.20 
 
För de oberoende journalisterna finns en stor del av publiceringstillfällena i Miami, som är 
hemvist för nästan hälften av de två miljoner exilkubaner som finns i världen. Här har bl.a. 
webbsidan Cubanet sin bas. Somliga anser att dessa medier inte kan betraktas som objektiva 
utan att de utgörs av politisk opinionsjournalistik. Dessutom finns här ett antal organisationer 
som på ett eller annat sätt (allt ifrån konfrontation till fredlig lösning) arbetar för en förändring 
av den kubanska politiken och det kubanska statsskicket. De pengar som slussas in i Kuba via 
dessa organisationer utgör årligen en summa på cirka en miljard dollar och utgör en av de 
viktigaste motorerna i den kubanska ekonomin.21  
 
Revolutionen på Kuba har bl.a. inneburit starka satsningar på sociala trygghetsreformer. 
Enligt UI har Kuba t.ex. ett heltäckande socialförsäkringssystem och ett gratis och allmänt 
utbildningssystem vilket har lett till att analfabetism i princip inte existerar.22 Kuba har 
Latinamerikas högsta medellivslängd och lägsta spädbarnsdödlighet.23   
 
1.4.2 Embargot och utrikespolitiska relationer 
 
Kuba har länge haft ett ansträngt förhållande till USA då de senare av dem införde 
handelssanktioner i början av 1960-talet. Efter arresteringsvågen av dissidenter och 

                                                 
15 Berezán och Larsson 2003, s. 5. 
16 Ibid., s. 22. 
17 Landguiden 2006, ”Aktuell Politik” www.landguiden.nu 
18 Berezán och Larsson 2003, s. 23. 
19 Landguiden 2006. ”Aktuell Politik” www.landguiden.nu 
20 Berezán och Larsson 2003, s. 2. 
21 Ibid., s. 22-25. 
22 Ibid., s. 20. 
23 Ibid., s. 1. 
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oppositionsmedlemmar 2003 blev relationen ännu sämre och bidrog också till att försämra 
relationerna med Europa, som fördömde arresteringsvågen. 24  
 
Kuba hade länge fått ekonomiskt stöd från Sovjetunionen men Castro såg inte med blida ögon 
på när Gorbatjov införde reformer under det sena 1980-talet, och en splittring mellan de två 
länderna ledde till att Sovjets bistånd minskade. När Sovjetunionen upplöstes förlorade Kuba 
en av sina största handelspartners samtidigt som handeln med Östeuropa i princip upphörde 
på grund av samhällsutvecklingen där. Detta kom att få förödande konsekvenser för den 
ekonomiska situationen på Kuba25. I boken Cuba between reform and revolution kan man läsa 
att den kubanska ekonomin sjönk med 40 % mellan åren 1990 och1993.26 Tiden som följde 
fick namnet “período especial” vilket också var namnet på den plan som regeringen sjösatte 
och som från början skulle användas i händelse av krig. Denna plan innebar bland annat hård 
ransonering av bensin, mat och papper vilket ledde till kortare dagstidningar och förseningar 
av publiceringen av nya böcker. 1991 hade bokproduktionen sjunkit med 50% och till slut 
avstannade den nästan helt. Pérez beskriver tillståndet under de följande åren som att man på 
Kuba gick tillbaka i tiden. Transporter försvårades av bensinbrist. Kläder, tvål och reservdelar 
tog helt slut. 1993 gjorde en storm 150 000 människor hemlösa, därefter följde återkommande 
orkaner och torka som försämrade tillståndet ytterligare. Följderna av detta blev en ökad 
brottslighet och att den svarta marknaden växte. Människor som inte såg någon framtid på 
Kuba emigrerade.27 
 
USA började under 1990-talet att genomföra aktioner som skulle innebära nya hinder för 
handeln med Kuba. 1992 förbjöds fartyg som handlade med Kuba att besöka USAs hamnar. 
Påbudet försvårade även för privatpersoner att skicka hjälp till Kuba.28 Pérez menar att ”Other 
U.S measures sought to end altoghter the flow of aid and foreign exchange reaching Cuba.”29  
 
I USA togs 1996 en ny lag i bruk som går under namnet ”Helms Burton Act”. Denna syftade 
enligt Pérez till att ”…punish foreign companies, governments, and lending institutions that 
conducted business transactions with or provided aid to Cuba.” 30 Lagen tillät även USAs 
president att besluta om finansiering av demokratiska organisationer, ge stöd till individer och 
”nongovermental organizations” på Kuba. Lagen kvarhåller embargot ända tills en 
övergångsregering på Kuba instiftas för att sedan etablera demokratiska val. I praktiken 
innebär därför lagen att embargot inte kommer att försvinna så länge som Fidel eller Raúl 
Castro sitter kvar i regeringen. 31 Både FN och EU-kommissionen protesterade mot de lagar 
som USA satte upp för att hindra handel med Kuba.32 Kuba tvingades på grund av detta att 
lösa upp några av sina egna handelsprinciper och leta efter företag som ville investera i Kuba. 
En satsning på turism gjordes också och det blev lättare att få visum. Dessa kompromisser 
skulle dock inte ses som ett uppmjukande av enpartilinjen, ingen opposition var till exempel 
tillåten. 33  
 

                                                 
24 Berezán och Larsson 2003., s.10. 
25 Pérez, Jr., Louis A. 2006. Cuba between reform and revolution, s. 291-292. 
26 Ibid., s.293. 
27 Ibid., 293-297. 
28 Ibid., s. 298. 
29 Ibid., s. 299  
30 Ibid., s. 299 
31 Ibid., s. 300. 
32 Ibid., s. 302. 
33 Ibid., s. 310-313. 
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Pérez menar att läget som Kuba befann sig i till följd av sanktionerna skulle möjliggöra för 
USA att påverka människor till att göra sitt missnöje mot landets regering hörd och till slut bli 
en mobiliserande kraft för förändring. 34 Till viss del verkar det som målet uppnås menar Pérez 
vilket exemplifieras med:  

By the mid-1990s an estimated fifty dissident groups had emerged ...  
During the late 1990s and into 2000, signs of political discontent increased. 
Independent libraries expandend across the island, supplied in part with 
books and reading materials furnished by the U.S. government.35  

Dock uppmärksammar Pérez att kritiken av den kubanska regeringen inte fick den tänkta 
genomslagskraft den borde eftersom den hade sitt ursprung i USA och inte kom direkt från 
det kubanska folket. Den kubanska regeringen såg dock inte med blida ögon på den 
framväxande oppositionen. I början av 1999 instiftades på Kuba ”Law No. 88”, även kallad 
munkavlelagen, som gjorde det straffbart att skicka information till USA som innehöll kritik 
mot Kuba.36 Lagen innebar också enligt Pérez att: ”Ownership, distrubution, and reproduction 
of ´subversive materials´ produced by the United States was banned; collaboration with radio 
and television programs and publications designed to promote U.S policy was prohibited.”37 
Straffet om man skulle bryta mot detta var sju till tjugo års fängelse.38 Detta verkar dock inte 
ha påverkat stödet till Castro i de breda befolkningslagren. Pérez sätter detta i samband med 
revolutionen och suveränitetstanken. Tanken på ett Kuba som står fritt från USA är 
fortfarande väldigt stark och djupt rotad.39 
 
Under 1990-talet underlättades det för kubaner att lämna landet och att få visum i USA. Detta 
ledde till att stor mängd kubaner valde att lämna hemlandet och protestera från USA och 
särskilt i det närliggande Florida. Många verkade resonera som så att varför protestera i Kuba 
där hot om arresteringar fanns när man kunde göra det helt fritt i USA. 
 
De svårigheter som Kuba hamnade i efter att östblocket kollapsade började förbättras under 
andra hälften av 1990-talet. Exporten av cigarrer ökade liksom produktionen av mat och 
dryck. Pérez menar även att relationen mellan USA och Kuba verkade mjukas upp under 
slutet av 1990-talet, bland annat genom att charterflyg återupptog trafiken mellan Miami och 
Havana. Även ett professionellt utbyte mellan universiteten i de båda länderna ökade. Dock 
verkar Pérez se en viss återgång i samband med att George W. Bush valdes till president år 
2000. Han menar att Bushadministrationen försöker att påverka det politiska läget på Kuba 
genom att stödja oppositionen som finns på Kuba. Att resa till Kuba blev svårare igen och 
familjemedlemmar som flyttat till USA får endast resa tillbaka en gång vart tredje år.40 Pérez 
visar med följande citat de bägge ländernas ståndpunkter där Bush säger:  

Castro is a dictator and he is repressive. And he ought to have free elections. 
And he ought to have free press. And he ought to free his prisoners. And he 
ought to encourage free enteprise. [Och Castro svarar:] This country will 
never give up. It will never lay down weapons…We will not budge at all 
from our principles.41 

                                                 
34 Pérez 2006, s. 313-314. 
35 Ibid., s. 314. 
36 Ibid., s. 315. 
37 Ibid., s. 315. 
38 Ibid., s. 315 även Berezán och Larsson 2003, s. 23. 
39 Pérez 2006, s. 315-316. 
40 Ibid., s. 319-327. 
41 Ibid., s. 329. 
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1.5 Begrepp 
 
För att få en allmän förståelse av en del begrepp som vi betraktar som centrala i denna uppsats 
kommer vi i detta avsnitt först att redogöra för begreppens innebörd utifrån 
Nationalencyklopedin. Under teoriavsnittet kommer en utveckling av innebörden av dessa 
begrepp att ges samt olika sätt att förstå dem.  
 
Yttrandefrihet beskrivs på följande sätt ”…frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.”42 
 
Informationsfrihet beskrivs i Nationalencyklopedin utifrån den svenska regeringsformen. Där 
anges den som ”…frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av 
andras yttranden.” 43 
 
Att detta är friheter som är viktiga att värna om märks bland annat genom FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna och kanske främst genom Artikel 19. Denna artikel ser ut på 
följande sätt:  

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet 
för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och 
sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan 
hänsyn till gränser.44   

Att yttrande- och informationsfrihet har en nära sammankoppling får man stöd för genom 
1950 års europeiska konvention om mänskliga rättigheter. Där påpekar man att 
informationsfriheten är en del av yttrandefriheten och menar att den innebär ”…frihet att ta 
emot och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av myndigheter och oberoende av 
territoriella gränser”. 45  
 
Bibliotekarien och förre chefen för FAIFE, Jan Ristarp, uppmärksammar den nära 
sammankopplingen mellan yttrandefriheten och informationsfriheten med utgångspunkt i 
Artikel 19. Ristarp drar slutsatsen att utan en fungerande informationsfrihet så kan det inte 
finnas någon yttrandefrihet. Vidare menar han att de båda begreppen kan sammanföras under 
begreppet den intellektuella friheten.46  
 
Den amerikanska biblioteksorganisationen American Library Association ser begreppet 
intellektuell frihet som en rättighet för alla att söka och motta information från olika källor 
utan begränsning. Den intellektuella friheten garanterar fri tillgång till alla uttryck av idéer 
och åsikter. Friheten inbegriper rättigheten att hålla, motta och sprida åsikter och idéer.47 
Thomas J. Froehlich lägger till ett led i definitionen och det är att den innehåller friheten att 
utmana olika former av censur.48 Än en gång uppmärksammas svårigheten med att tala om 

                                                 
42 Nationalencyklopedin 2006. ”Yttrandefrihet” 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=349225&i_word=yttrandefrihet 
43 Nationalencyklopedin 2006. ”Informationsfrihet”  
44 FN 1950. Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 19 
45 Nationalencyklopedin 2006. ”Informationsfrihet” 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211478&i_word=informationsfrihet 
46 Ristarp, Jan 2000. Bibliotek -möteplats i tid och rum. En bok om demokrati, s.100 
47 American Library Association 2006. ”What is intellectual freedom” 
www.ala.org/ala/oif/basics/intellectual.htm#ifpoint1 
48 Froehlich, Thomas J. 2000. IFLA journal, ”Intellectual freedom, ethical deliberation and codes of ethics”, s. 
264 
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yttrandefriheten utan att på samma gång ta upp informationsfriheten. Att man behöver en 
samlingsterm för yttrande- och informationsfriheten kan ses som ett belägg för hur svårt det är 
att hålla isär begreppen, de är beroende av varandra.   
 
Richard E. Rubin ger följande beskrivning av vad intellektuell frihet handlar om i boken 
Foundations of library and information science. 

It [intellectual freedom, vår anm.] deals with protecting the free flow of 
ideas or information. It is based on the fundamental belief that the health of 
a society is maintained and improved when ideas can be created an 
disseminated without governmental, political, or social impediment.49 

Censur kan ses som den intellektuella frihetens baksida. Rubin definierar censur som ”...an act 
or set of acts by government, groups, or individuals (including librarians) to restrict the flow 
of information or ideas, usually because the content is considered offensive for political, 
religious, or moral reasons.”50 
 

                                                 
49 Rubin, Richard E. 2000. Foundations of library and information science, s. 147. 
50 Ibid., s. 146. 
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2. Metod 
 
2.1 Urval 
 
CLSG och FCL är biblioteksrelaterade stödorganisationer som vi valt att ta med i uppsatsen 
då de var tidiga med att uppmärksamma den situation som uppstått på Kuba. Dessa har i sin 
tur fått IFLA att göra egna utredningar på plats. IFLA har valts på grund av sin starka 
ställning inom biblioteksvärlden. Urvalet av organisationer har också gjorts utifrån 
ambitionen att skapa en fruktbar diskussion, något som förhoppningsvis möjliggörs genom de 
utvalda organisationernas vitt skilda utgångspunkter rörande bibliotekssituationen på Kuba. 
 
Då vi inte förstår spanska hänvisas vi till att undersöka vad som skrivits på engelska. Detta 
medför naturligtvis att de kubanska organisationernas syn inte framkommer i 
förstahandskällor. Det hade varit intressant för analysen att ta upp texter från någon kubansk 
organisation, vi ser dock inte deras frånvaro som något större problem i denna undersökning. 
Det utomstående perspektiv som FCL, CLSG och IFLA kan sägas ha är intressant i sig. Vi är 
alltså inte beroende av alla synvinklar då uppsatsen bara ämnar utreda de utvalda 
organisationernas synsätt.  
 
När det gäller urvalet av dokumentkällor så kan det göras med hänsyn till deras kvalitet. 
Sociologen Tim May redogör i boken Samhällsvetenskapliga metoder för ett antal kriterier för 
att bedöma kvaliteten. Dessa kriterier benämns med autenticitet, trovärdighet, representativitet 
och mening. 51 Vad dessa kriterier innebär kan kräva en förklaring. Det första kriteriet handlar 
i grunden om man kan avgöra om dokumentet är äkta. För vår undersökning innebär 
äkthetskriteriet att dokumenten vi har använt oss av kommer från organisationernas officiella 
hemsidor eller från tidskrifter där drivande personer med koppling till organisationerna uttalar 
sig. Med representativitet menar May att det handlar om ett dokuments typiskhet, eller om 
dokumentet kan säga representera det man vill undersöka. Om dokumenten inte är 
representativa för forskningsfrågan kan det bli svårt att göra generaliseringar. Vad 
dokumentet har för mening kan uttryckas i en fråga som ser lätt ut men som kan vara svårare 
att svara på, särskilt med tanke på vilken textanalytisk metod man väljer, nämligen vad 
dokumentet har för innebörd eller mening. 52 Dokumentens representativitet blir för oss 
likvärdigt med att de på ett eller annat sätt tar upp de olika bibliotekstyperna. Men poängen 
med undersökningen är att de intar olika perspektiv att se på saken. En första sållning av 
materialet som från början var omfattande och kom från en rad skilda intressenter har alltså 
gjorts utifrån detta kriterium. Autencitetskriteriet är svårt för oss att avgöra så vi får utgå ifrån 
att det material som publicerats på de olika webbsidorna är sådant som organisationerna 
ställer sig bakom och godkänt. 
 
2.2 Insamlingsprocess 
 
När man väljer att göra en studie som baseras på dokument kan en del hinder uppstå. Tim 
May redogör i sin bok om samhällsvetenskaplig forskning för olika situationer när dokument 
inte funnits tillgängliga.53 För oss har vi under insamlingsprocessen av dokumenten kunnat 
undvika dessa problem i stor utsträckning då dokumenten kan betraktas som offentliga, alltså 
att få tillgång till dom har bara hindrats om man inte har tillgång till en dator med 
                                                 
51 May, Tim 2001. Samhällsvetenskaplig forskning, s. 226. 
52 Ibid., s. 228. 
53 Ibid., s. 222-223. 
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Internetuppkoppling. Dokumenten som vi kommer att använda har funnits upplagda på olika 
databaser, varit publicerade i olika tidskrifter eller på hemsidor.  
 
När det gäller material som använts till tidigare forskning och teoriavsnittet så har 
kurslitteratur från kollegium 1 varit till hjälp. Vi har via denna hittat hänvisningar till andra 
källor som varit användbara. Vi har fått information från IFLA/FAIFEs, FCLs och CLSGs 
hemsidor och även där har vi blivit hänvisade till olika tidskrifter. Genom Borås 
högskolebibliotek har vi kunnat ta del av artiklar och tidskrifter. Efter en genomgång av ett 
större antal texter fann vi att ett par namn var återkommande och att andra artiklar refererade 
till dem. Vi valde därför ut FCL, CLSG och IFLA/FAIFE för att hitta grunden till debatten 
som dessa texter utlöste. 
 
2.3 Texter och språk 
 
Följande avsnitt har som funktion att reda ut en del begrepp som vi kommer att använda oss 
av och som vi sedan utgår ifrån när vi arbetar med vår mer specifika metod. Detta är mer 
övergripande teman som metoden vilar på. Avsikten med avsnittet är för oss att få en 
förståelse för hur vi kan närma oss den textanalytiska metoden som har sin grund i begrepp 
som text och språk.  
 
Utifrån vårt syfte behöver vi en metod som är lämplig i förhållande till det empiriska material 
vi har som utgångspunkt. Detta material är ett urval av texter som publicerats av olika aktörer 
och organisationer om hur man ska förstå den bibliotekssituation som under de senare åren 
har uppstått på Kuba. De texter vi valt har en kommunikativ karaktär och vill förmedla en 
åsikt eller ett synsätt som kan få konsekvenser för vad andra människor tänker om en viss 
fråga eller situation. Enligt Bergström och Boréus, som skrivit en metodbok om textanalys, 
kan en sådan metod fungera när man vill komma åt vad upphovsmannen till texten medvetet 
och omedvetet har för föreställningar om olika frågor.54 
 
Vi väljer att betrakta begreppet text på det vis som Bergström och Boréus behandlar det. De 
använder sig av ett smalt textbegrepp som endast innehåller skriftliga produkter. För att 
texterna skall vara användbara måste de ha en röd tråd och ett budskap, det vill säga vara 
koherenta och kommunikativa. Texter har enligt Bergström och Boréus två huvudfunktioner: 
den ena är att de genom språket, överfört till tecken som har särskilda betydelser, försöker att 
uttrycka tankar och idéer. När språket används på detta sätt genom att visa en bild av en 
omgivande verklighet och reflektera över den har texten en innebördsaspekt. Den andra är när 
man använder språket för att uttrycka en åsikt, ställa en fr åga eller informera om något. 
Språket används alltså inte bara till att reflektera över något utan har också en 
handlingsinriktad karaktär som betecknas som dess interpersonella aspekt.55  
 
Textbegreppet bygger i enlighet med denna definition på ett språk. Detta språk skall ses som 
en produkt av ett socialt system. Upphovsmannen till texterna påverkas av en yttre verklighet 
när denne producerar sina texter. Texter uppstår så att säga inte i ett vakuum.56  
 
Funktion för ett språk är att överföra information, oberoende av de olika karaktärer som språk 
kan ha exempelvis talspråk, kroppsspråk eller skriftspråk.57 Hur riktig informationen är som 
                                                 
54 Bergström, Göran och Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, s. 15. 
55 Ibid., s. 16. 
56 Ibid., s. 17. 
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kommer fram är för den skull inte garanterad. Språket kan lika gärna förstöra det verkliga 
innehållet då man kan använda språket till att vinkla, dölja och göra innehållet mångtydigt. 
Den kommunikation som språket möjliggör betyder heller inte att alla uppfattar informationen 
på exakt samma sätt. Detta framkommer tydligt i och med hur man sedan väljer att tolka 
materialet. Språket kan alltså dölja saker som avsändaren inte är medveten om men som kan 
blottläggas med hjälp av en textanalys.  
 
2.4 Textanalytisk metod 
 
Vi har tidigare sagt att den metod vi skall använda i den här studien är textanalytisk, utan att 
närmare ha gått in på vad detta innebär. De övergripande metodologiska frågorna som här 
kommer att belysas har vi valt att beskriva med i huvudsak utgångspunkt i Göran Bergströms 
och Kristina Boréus bok Textens mening och makt. De menar att textanalys är en 
samhällsvetenskaplig metod.58 White Riley menar att en samhällsvetenskaplig metod innebär 
både organisering och tolkning av information och att detta i bästa fall skall ge oss en bättre 
förståelse av samhället.59 Detta är något som även Tim May påpekar i anslutning till 
dokumentanalys. Han menar att texter inte talar för sig själva utan att man för att förstå deras 
innehåll måste man ha en teoretisk referensram i form av olika innehållsanalyser.60    
 
I relation till den fråga man har som avsikt att undersöka står alltså ett metodval som skall stå 
som säkerhet för att man undersöker det man påstår sig göra. Detta brukar uttryckas med 
termen validitet. Termen validitet brukar följas av dess syskonterm reliabilitet. Med 
reliabilitet menas i en textanalys att man är noggrann i sin undersökning. I en textanalytisk 
metod är reliabiliteten starkt förknippad med tolkningen av texterna. Denna måste göras 
noggrant. Bergström och Boréus påpekar att intersubjektivitet kan uppnås genom god 
argumentation och genomskinlighet. Att man tydligt visar hur man gått till väga och kan 
argumentera för sina tolkningar och att dessa förstärks genom referat och citat till texter.61  
 
2.4.1 Hermeneutik och tolkning 
 
Denna uppsats kommer att luta sig mot ett perspektiv där tolkning av texter är en central del. 
Ett sådant perspektiv kan betecknas som hermeneutiskt. Hermeneutik handlar om tolkning av 
innebörder. Göran Wallén menar i sin bok Vetenskapsteori och forskningsmetodik  att några av 
hermeneutikens huvudpunkter, utöver tolkning av innebörder, består av att tolkaren har en 
förförståelse som bör uppmärksammas, att tolkandet växlar mellan ett del- och 
helhetsperspektiv och att tolkningar bör ske i förhållande till en kontext.62 Ralf Helenius 
menar i sin bok Förstå och bättre veta att hermeneutik lämpar sig väl när man studerar 
”…enskilda sociala situationer och individuella problem”. 63 Det centrala för detta perspektiv 
är alltså tolkning. Inom hermeneutiken har man inte samma krav på intersubjektivitet som i en 
positivistisk forskningstradition. 64 De tolkningar som man gör ses inte som det rätta sättet att 
se på ett fenomen, enligt Helenius behöver de inte ens anses vara goda. Istället menar han att 

                                                                                                                                                         
57 Ahlsén, Elisabeth och Allwood, Jens (red.) 1995. Språk i Fokus, s. 14. 
58 Bergström och Boréus 2000, s. 15. 
59 Holme och Solvang 1997, s. 13. 
60 May 2001, s. 229. 
61 Bergström och Boréus 2000, s. 35-37. 
62 Wallén, Göran 1996. Vetenskapsteori och forskningsmetodik , s. 33-34. 
63 Helenius, Ralf 1990. Förstå och bättre veta : om hermeneutiken i samhällsvetenskaperna, s. 64. 
64 Ibid., s. 71. 
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tolkningarna bör ses som ”…i bästa fall ett rimligt alternativ, en metod att pröva hur en 
händelse kan tolkas.”65  
 
Upphovsmannen är inte medveten om de strukturer och motsättningar som texten innehåller. 
Helenius menar att vardagstolkning (något som sker hela tiden för att förstår symboler, tal 
etc.) inte skiljer sig nämnvärt från en vetenskaplig tolkning. Tolkning blir vetenskaplig 
”…genom att forskaren problematiserar vardagstillvarons alldagligheter.”66 För att detta skall 
bli möjligt behöver man en utgångspunkt. Denna utgångspunkt är inom hermeneutiken 
språket. Problemen blir vetenskapliga genom att man förstår och kan använda språket, man 
utgår från talet eller från det fixerade talet i form av diskurser. Texttolkningens problem är att 
”…skriva ned och tolka vad som sagts eller inte sagts”. 67 Det tolkaren försöker förstå är 
talhändelsens innebörd, inte händelsen som sådan. Vidare kan man fråga sig hur något sägs 
och vad diskursen leder till.68  
 
Med en hermeneutisk utgångspunkt får man inte fram svar som kan sägas vara representativa 
utan bara en rimlig tolkning av ett enstaka fall. Utifrån detta går det varken att göra 
generaliseringar eller uppnå några mätbara resultat. Det är inte ens säkert att man når fram till 
något som kan betraktas som kunskap. Vad det rör sig om är snarare en uppfattning av ett 
fenomen. Förståelsen är både utgångspunkt och mål. Därmed är ett definitivt svar på ett 
problem inte syftet med en studie utan det kan lika väl vara att få fram nya frågor som kan öka 
förståelsen. I den här uppsatsen blir tolkningen av texterna mest aktuell under ana lysarbetet 
med fråga två, vi kommer där att pröva möjligheten att tolka texterna utifrån vår teoretiska 
grund. Utöver att endast plocka ut enskilda citat kommer vi att försöka se det i ett större 
perspektiv och relatera till det intryck som den samlade textmassan gett oss. Vi relaterar alltså 
delarna till helheten. Den förförståelse som vi lutar oss mot är det som framkommer i 
teoridelen, avsnittet om den tidigare forskningen och bakgrunden till landet Kuba. Det vill 
säga hela den kontext som situationen på Kuba kan relateras till.  
 
2.4.2 Idéanalys 
 
Den textanalytiska inriktning som vi kommer att använda oss av kallas för idé- och 
ideologianalys. I denna analysform lägger man stor tyngd vid textens innebördsaspekt och 
mer specifikt vilka idéer som där uttrycks.69  
 
Bergström och Boréus listar ett antal olika inriktningar för att utföra idé eller 
ideologianalyser. När det gäller den första frågan, hur biblioteken på Kuba beskrivs, som vi 
vill undersöka, så kan det vara möjligt att göra detta med inspiration från en innehållslig 
idéanalys. Enligt Bergström och Boréus är syftet med denna inriktning att klargöra så tydligt 
som möjligt vad som sagts i en debatt.70 För oss kommer detta att ske genom att bland annat 
redogöra för hur de olika aktörerna framställer situationen genom referat och citat. Detta är 
dock inte helt problemfritt. De texter vi granskar är uteslutande skrivna, eller i alla fall 
återgivna, på engelska och vår uppgift att redogöra för innehållet kräver att vi översätter 
texterna till svenska. Vi försöker så gott vi kan göra dessa översättningar korrekta och utan att 
ge innehållet någon ny mening. Olika lexikon i modern engelska har använts som hjälpmedel 

                                                 
65 Helenius 1990, s. 70. 
66 Ibid., s. 80. 
67 Ibid., s. 80. 
68 Ibid., s. 80. 
69 Bergström och Boréus 2000, s. 148. 
70 Ibid., s. 154. 
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för att i största möjliga mån garantera detta. Ändå är det så att varje översättning i sig innebär 
en tolkning. Dessutom måste vi ibland göra ett val då de engelska orden kan ha flera 
betydelser på svenska och lite andra konnotationer än ursprungsordet. Problemet är 
ofrånkomligt men då texterna är skrivna under en tid som inte är allt för avlägsen tror vi i alla 
fall att ordens betydelser inte har förändrats. På grund av detta översättningsproblem har vi för 
de mest betydelsebärande och viktiga avsnitten av texterna valt att citera dem, vilket ger 
möjlighet för läsaren att själv bedöma rimligheten i vår förståelse och våra översättningar av 
texterna. På sina ställen kommer även en översättning av vissa ord att redogöras i en parantes 
i citatet. 
 
När vi går igenom vårt empiriska material använder vi oss av ett antal parametrar eller 
dimensioner som fungerar till att fånga upp vissa synsätt som framkommer i texterna. Dessa 
dimensioner är det analysverktyg som vi sedan kommer att förklara texterna utifrån. 
Dimensioner bestäms utifrån vad debatten handlar om. Dimensioner som analysverktyg 
fungerar bra när man vill jämföra material, enligt Bergström och Boréus. En kritik som dock 
kan riktas mot dimensioner är att de kan bli för vaga och att detta kan resultera i att det blir 
svårt att uttala sig om vilken ideologi som debatten innehåller. Detta eftersom en ideologi kan 
bestå av fler delar än de som man har valt ut som dimensioner.71 Att vi väljer att använda oss 
av dimensioner istället för idealtyper, en annan vanlig variant när sådana här analyser utförs, 
beror på att idealtyperna är mer specificerade än dimensionerna. Detta kan innebära att man 
riskerar att försöka tvinga in materialet i typerna, vilket kan leda till att man i studien kan få 
problem med validiteten. 72 Sedan är det även så att dimensionerna kan bestämmas snabbare 
än idealtyperna då dessa är mera specificerade. Dimensionerna möjliggör även ett större mått 
av tolkning än idealtyperna. Detta finner vi vara en styrka även om de skulle kunna kritiseras 
som att vara för vaga för att helt strukturera upp materialet. Vi vill under den avslutande delen 
av den här uppsatsen kunna föra ett mer diskuterande resonemang. Om vi skulle använda oss 
av mer specifika och innehålls tyngda idealtyper skulle tolkningsutrymmet bli mindre. Vi 
väljer därför en mera öppen analysmodell.  
 
Dimensionerna vi kommer att använda oss av kommer att vara följande: 
 
Vad ses som diskussionens fokus eller problemkärna? 
 
Synen på folkbibliotek? Med underavdelningar som värdering av dem, roll och funktion. 
 
Synen på oberoende bibliotek? Med underavdelningar som värdering av dem, roll och 
funktion. 
 
Synen på den intellektuella friheten?  
 
Eventuella problem relaterade till den intellektuella friheten? 
 
Dimensionerna kommer att fungera som en läsguide för att underlätta kategoriseringen av 
texterna. Även om dessa är konstruerade efter materialet så är det inte säkert att alla texter 
kommer att ge svar på dessa frågor men förhoppningen är att sammantaget så kommer en bild 
att växa fram och en sammanhållande idé att framträda. Efter resultatet av fråga ett och två 
kommer vi att konstruera en modell eller ett schema utifrån dimensionerna för att göra dessa 
mer åskådliga.  
                                                 
71 Bergström och Boréus 2000, s. 171 
72 Ibid., s. 170. 
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3. Teori 
 
3.1 Yttrande- och informationsfrihet 
 
För att få en ingång och samtidigt en översikt om hur yttrandefriheten motiveras och vad som 
är dess problem kommer vi till största delen att använda oss av statsvetaren Ulf Petäjäs 
arbeten. Detta kommer att göras därför att Petäjä ger oss både en bakgrund och förståelse av 
begreppet yttrandefrihet samtidigt som han ger oss en teoretisk grund. Detta kommer att 
kompletteras med Tony Doyles analys. 
 
I sin licentiatuppsats Varför yttrandefrihet? tar statsvetaren Ulf Petäjä upp problematiken 
kring hur yttrandefriheten kan och bör rättfärdigas i en liberal demokrati. Han redogör för fem 
olika inflytelserika argument som anger vilka olika värden som ytterst motiverar 
yttrandefriheten. Dessa argument representerar s a s olika möjliga sätt på vilka man kan 
betrakta och legitimera yttrandefriheten.  
 
Petäjäs utgångspunkt är den liberala demokratin och att yttrandefrihet är en av de viktigaste 
ingredienserna i denna demokrati. Yttrandefrihetens betydelse beskrivs i termer av att den 
skapar möjligheter för medborgarna att få tillgång till ett brett spektra av information vilket är 
av betydelse för att garantera att de val och beslut som måste fattas av dessa i en demokrati är 
rationella och självständiga.73 Samtidigt som yttrandefriheten betraktas som en viktig 
beståndsdel i demokratin menar Petäjä att den alltför ofta ses som något självklart och 
oproblematiskt. Petäjä påpekar också att det sätt varpå yttrandefriheten rättfärdigas står i 
mycket nära relation till den oftare diskuterade gränsdragningsproblematiken, dvs. vilka 
gränser yttrandefriheten har. 74  
 
Petäjä utgår i sin analys av de olika argumenten från två dikotomier, vilka motsvaras av två 
frågor. De två dikotomierna bildar de analysverktyg som hjälper Petäjä att kategorisera de 
olika argumenten. Dessa är relaterade till frågan om rättfärdigandet av yttrandefriheten, men 
på två lite olika sätt. Frågorna rör dels på vilket sätt yttrandefriheten rättfärdigas samt vem 
som gagnas av yttrandefr iheten. Petäjä kategoriserar svaren på dessa frågor utifrån 
dikotomierna, konsekventialistisk respektive icke-konsekventialistisk, samt 
samhällsfunktionalitet respektive individcentrering. 
 
För att klargöra vad dessa analyskriterier innebär går Petäjä igenom dem i sitt teoriavsnitt. 
Argument för yttrandefriheten kan enligt honom, för det första, betraktas som antingen 
konsekventialistiska eller icke-konsekventialistiska. Är ett argument konsekventialistiskt så 
innebär det att konsekvenserna av det som argumenteras för är avgörande för motiveringen. 
Petäjä klargör detta genom att skriva ”Om man t.ex. hävdar att yttrandefriheten leder till 
största möjliga nytta för samhället kan det betecknas som ett konsekventialistiskt argument 
för yttrandefriheten.”75 Betoningen ligger således på konsekvenserna, det är de som 
bestämmer huruvida en handling är moraliskt riktig eller ej utifrån detta perspektiv. Det icke-
konsekventialistiska argumentet å andra sidan betonar inte konsekvenserna som relevanta 
eller viktiga för motiveringen. Riktigheten i en handling är oavhängig dess konsekvenser och 
bedöms utifrån andra principer. Med Petäjäs ord innebär detta perspektiv t.ex. ”…att en 

                                                 
73 Petäjä, Ulf 2003. Varför yttrandefrihet? En studie om rättfärdigandet av yttrandefriheten i den liberala 
demokratin med utgångspunkt från fem centrala argument, s. 7-8. 
74 Ibid., s. 11. 
75 Ibid., s. 31. 
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persons rättigheter inte får kränkas, oavsett om det hade lett till bättre konsekvenser om 
rättigheterna hade kränkts. Att förtrycka någons åsikt är därmed fel eftersom det kränker 
individens rätt att hävda sin åsikt.”76 En förutsättning för Petäjäs resonemang är att 
yttrandefriheten kan rättfärdigas och motiveras utifrån båda dessa perspektiv.  
 
Angående frågan om huruvida argumenten för yttrandefriheten är samhällsfunktionella eller 
individcentrerade handlar dessa analyskriterier mer om vem som gagnas av yttrandefriheten. 
Om ett argument är samhällsfunktionellt så betyder det, enligt Petäjä, att yttrandefriheten 
motiveras genom att samhället ”tjänar” på yttrandefriheten. Petäjä medger att ett samhälle i 
och för sig består av individer men det är för den skull inte reducerbart till individen. Det är 
individerna tillsammans, knutna till varandra genom sociala band och involverade i sociala 
relationer, som utgör samhället. Petäjä poängterar att det viktiga här framför allt är att det inte 
är individen som är utgångspunkten. Om ett argument å andra sidan är individcentrerat så 
motiveras yttrandefriheten genom att det är just den enskilda individen som gagnas av denna 
frihet. Yttrandefriheten ska s a s garantera varje enskild individs rättighet att uttrycka sig eller 
få ta del av uttryck utan några större hinder. ”Det är individen och dess rättigheter som är 
utgångspunkten.”77  
 
I artikeln ”Yttrandefrihetens gränser”, som på många sätt är en föregångare till 
licentiatuppsatsen, tar Ulf Petäjä upp samma problematik kring yttrandefrihetens gränser i en 
demokrati. Han skriver här att det i fråga om yttrandefrihe t uppstår ett dilemma för 
demokratin då denna inte kan tillåta sådana yttranden som riskerar att hota själva grundvalen 
för yttrandefriheten eller demokratin. Därför, konstaterar han, måste demokratin ha ett 
villkorligt perspektiv på yttrandefrihet och tolerans. I och med detta villkorliga perspektiv 
uppstår den s.k. gränsdragningsproblematiken, dvs. frågan om vilka som är yttrandefrihetens 
gränser och omfång. 78   
 
De tankar och resonemang, som Petäjä för kring yttrandefriheten är en utgångspunkt för vår 
analys av de olika sätt att se på informationsfrihet som framkommer i vårt material. Detta 
kräver p.g.a. vårt materials beskaffenhet sin förklaring. För det första är Petäjäs utgångspunkt 
yttrandefriheten medan vår är informations- och intellektuell frihet. Denna skillnad nämns här 
helt kort med en hänvisning till det föregående avsnittet under rubriken ”Begrepp”, där vi 
försökt tydliggöra de skillnader som finns mellan begreppen samt deras nära relation. Även 
Petäjä själv kategoriserar yttrandefriheten som ett sätt som möjliggör just tillgången till 
information, det vill säga det som karakteriserar just vår angivna definition av 
informationsfrihetsbegreppet. Det andra är att Petäjäs utgångspunkt inte bara är 
yttrandefriheten, utan yttrandefriheten i den liberala demokratin. Vi är dock medvetna om att 
huruvida hans analys är applicerbar på vårt fall, som handlar om ett land som Kuba säkert kan 
diskuteras. Ytterligare en skillnad i utgångspunkterna för Petäjäs och vår studie är att Petäjä 
analyserar teoretiskt genomtänkta och holistiska argument för yttrandefriheten medan vårt 
fokus ligger på att analysera idéer om och indirekta argument för informationsfrihet så som de 
kommer till uttryck i artiklar och rapporter skrivna, inte i första hand med avsikt att 
argumentera för informationsfrihet varken på ett generellt teoretiskt plan eller på ett mer 
konkret, utan som inlägg i en biblioteksdiskussion där informationsfrihet bara är en betydande 
faktor.  
 
Diskussionen om konsekventialistiska och icke-konsekventialistiska argument för intellektuell 
                                                 
76 Petäjä 2003, s. 31. 
77 Ibid., s. 33. 
78 Petäjä, Ulf 2001. ”Yttrandefrihetens gränser” i Politisk kommunikation och demokrati. Bengtsson, Hans (red.) 
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frihet finner man också i artikeln ”A utilitarian case for intellectual freedom in libraries” som 
är författad av Tony Doyle. Här diskuterar han vad han menar är de två stora etiska teorierna 
som kan utgöra argumentationsgrund för principen om intellektuell frihet; utilitarism och 
deontologi. Dessa motsvaras väl av det Petäjä benämner som konsekventialistiska (utilitarism) 
respektive icke-konsekventialistiska argument (deontologi). Doyle inleder artikeln med att 
konstatera att frågor om intellektuell frihet är frågor om etik. "To make a case for unrestricted 
intellectual and expressive freedom is to make a case against all forms of censorship. The case 
is a moral one because it defends certain conduct as right and endorses it as the conduct that 
ought to be followed.”79 
 
Enligt Doyle kännetecknas utilitarismen främst av två saker. För det första söker utilitarismen 
en första princip utifrån vilka alla handlingar kan bestämmas som antingen moraliskt riktiga 
eller felaktiga. Denna princip utgörs vanligen av nytta eller lycka, även om Doyle medger att 
detta kan variera mellan olika utilitarister. Alla har dock det gemensamt att de är 
konsekventialister, dvs. de anser att det enbart är en handlings konsekvenser eller effekter som 
kan avgöra dess moraliska värde. Att handla moraliskt rätt betyder därmed att handla på det 
sätt som innebär de bästa konsekvenserna i termer av allt från största möjliga lycka till 
maximering av preferenser. För att kunna göra en sådan bedömning av olika handlingar 
menar Doyle, och det här är den andra saken som kännetecknar utilitarismen, att alla individer 
som berörs av en handling måste tillskänkas samma värde och omtanke.80 
 
De etiska torier som faller inom det som kallas för deontologi hävdar i motsats till 
utilitarismen att enbart konsekvenserna inte avgör en handlings riktighet i moraliska termer. 
Konsekvenserna kan vara relevanta för bedömningen men är inte den ensamt avgörande 
faktorn. En central del av den deontologiska uppfattningen av moral är rättigheter och rättvisa. 
Rättigheter menar deontologen gäller alldeles oavsett om restriktioner i dessa rättigheter 
skulle innebära bättre konsekvenser än om människor tillåts utöva dessa restriktionslöst. Den 
etiska dimensionen av rättigheter bestäms således inte (enbart) utifrån konsekvenserna det 
medför när en person utövar dem. Rättigheterna är överordnade konsekvenserna.  
        
3.2 Ideologi och idéer 
 
I denna uppsats vill vi utöver att undersöka de olika synsätt på informationsfrihet och 
bibliotekens roll som kommer till uttryck i texterna också se om man i dessa kan peka på idéer 
eller teorier om dessa begrepp. Grunden för en idé- eller ideologiinriktad analys finns i hur 
och vad man betraktar som idé respektive ideologi. Den betydelse man ger dessa begrepp och 
det sätt varpå man definierar termerna kommer att vara nära sammankopplat med hur 
analysen utformas och genomförs. 
 
Följande avsnitt innehåller en kort och mycket förenklad genomgång av några sätt att förstå 
ideologier med avseende på de aspekter som är viktigast för vårt val av definition här. Detta 
för att motivera och beskriva hur vi ser på idé och ideologibegreppet i denna uppsats. 
 
Termen ideologi är mycket mångtydig och vag och den används fortfarande med ett otal 
innebörder, funktioner och definitioner.81 Bergström och Boréus menar dock att ideologier 
generellt sett ofta förstås som en uppsättning idéer rörande samhället och politiken. De 

                                                 
79 Doyle, Tony 2001 Library Quarterly, “A utilitarian case for intellectual freedom in libraries”, s. 44. 
80 Ibid., s. 51. 
81 Eagleton, Terry 1996. Ideology, s. 14. 
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identifierar två breda kategorier av ideologidefinitioner. Den ena karaktäriseras som mer 
neutral och där ses ideologi i princip bara som ett slags idésystem. Den andra kategorin, som 
har sitt ursprung hos Marx, skiljer sig från den förra främst i det att också själva ideologiernas 
funktion och effekter ingår i begreppet. Bergström och Boréus exemplifierar detta med att 
peka på att åskådningar som t.ex. bidrar till att samhället hålls samman eller legitimerar 
särskilda gruppers intressen kan ses som ideologier. Emellertid rymmer denna kategori i sig 
två sätt att se på ideologi med avseende på dess funktion, något som antyds i de ovan angivna 
exemplen. 82  
 
I inledningen till boken The concept of ideology tar sociologen Jorge Larrain upp olika sätt att 
förstå och definiera ideologi. Han uppmärksammar bl.a. huruvida ideologi tilldelas en positiv 
eller en negativ mening. Detta ser han som en av de stora skiljelinjerna för olika sätt att 
betrakta ideologi. 83 För Larrain innebär den negativa termen att ideologi betraktas som ett 
kritiskt begrepp. Ideologi ses som ett slags falskt medvetande eller en nödvändig illusion som 
på något sätt förvanskar människans förståelse av sin sociala verklighet. Ideologi betraktat 
utifrån en mer positiv position betyder å andra sidan att det ses som ett uttryck för en grupps 
eller klass världsåskådning. Ideologier kan med ett sådant synsätt på ett adekvat sätt skrivas ut 
i sin pluralform, betraktat som olika gruppers värderingar och åskådningar, utformade i 
enlighet med deras eget intresse.84 
 
Den marxistiskt influerade litteraturvetenskapsprofessorn Terry Eagleton pekar också på 
denna spänning mellan de två olika betydelserna av ideologi.85 Han verkar dock, tydligare än 
Larrain, mena att de båda betydelserna av begreppet är oskiljaktiga och alltid mer eller mindre 
sammanvävda. Ideologibegreppet är motsägelsefullt till sin natur och kan inte fullt ut renodlas 
i någon av sina två betydelser. Ideologi i den negativa meningen kan kanske främst kopplas 
ihop med en av de många definitioner av ideologi som Eagleton identifierar i inledningen till 
den av honom sammanställda antologin Ideology, nämligen den som ser ideologi som ”…a 
set of discursive strategies for legitimating a dominant power…”. 86 Ideologi definieras här 
som ett särskilt sätt för makten att legitimera sig själv genom. På grund av sådana diskursiva, 
legitimerande strategier kan vissa idéer förringas och ogiltigförklaras medan andra istället 
förklaras som universellt sanna och därmed berättigas i och med att de framstår som 
ofrånkomliga och oföränderliga. 
 
Ideologi i den mer positiva meningen ifrågasätter det rimliga i att definiera ideologi som 
något som bara tillkommer eller utgår från makten. Ideologi i den positiva meningen innebär 
just möjligheten att tala om ett flertal ideologier. För som t.ex. Joacim Hansson skriver i Om 
folkbibliotekens ideologiska identitet, tycks det ”…inte vara så att ideologiska utsagor enbart 
förs fram av dem som gör anspråk på att vara i en dominerande samhällsposition, utan i minst 
lika hög grad av sådana grupper eller diskurser som står i direkt opposition mot det rådande 
samhället.”87 I denna mening är det maktkampen som är det centrala för förståelsen av 
ideologin. Denna maktkampsdimension kan, enligt Eagleton inte förbises eftersom termen då 
riskerar att urvattnas och förlora sin mening intill oanvändbarhet. Ideologi handlar alltså också 
för Eagleton om maktkamp.88 Legitimeringsfunktionen är inte oväsentlig men ideologi kan 
                                                 
82 Bergström och Boréus 2000, s. 149-150. 
83 Detta är en distinktion som mer eller mindre precist motsvarar de riktningar som Bergström och Boréus 
placerar inom den kategori som bygger in själva ideologins funktion och effekter i ideologibegreppet. 
84 Larrain, Jorge 1979. The concept of ideology, s. 13-14. 
85 Eagleton 1996, s. 7. 
86 Ibid., s. 8. 
87 Hansson, Joacim 1998. Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie , s. 34. 
88 Eagleton 1996, s. 11. 
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inte enbart förstås i termer av ett falskt medvetande emanerande från makten. För som 
Hansson skriver finns det också andra ideologier som bygger på motståndets idé.89 
 
Just detta, att ideologi förstås och används i både en negativ och en positiv mening, benämner 
Liedman den ”…fundamentala dubbeltydigheten i ideologitermen”. 90 Han menar, liksom 
Eagleton att båda aspekterna måste beaktas. Detta är s a s ideologins inre dynamik.91 
 
Liedman ser dock ideologi på ett mer funktionalistiskt sätt. Ett av de mest centrala påståenden 
som Liedman uttalar om ideologi i Om ideologi och ideologianalys är att den alltid är 
norminriktad och att den är det för att den alltid på något vis vetter mot handlingar. En 
ideologi förespråkar så att säga vissa handlingssätt givet vissa förutsättningar som kommer till 
uttryck i den samma. För Liedman kan ideologiska utsagor även betraktas som en form av 
handling, en form av handling som både kan ersätta annan handling men också legitimera 
redan begångna handlingar.92 
         
Vi kommer i uppsatsen att luta oss mot en förståelse av ideologi som till stora delar är 
inspirerat av och baserat på Liedmans ideologibegrepp. Ett sådant positivt ideologibegrepp 
har vissa fördelar för vår studie som inte kan förbises. Först och främst lämnar det en 
möjlighet till att identifiera ideologier av olika slag, vilka dock måste ses i termer av makt och 
maktförhållanden. Dessa maktförhållanden är viktigt för oss då det i diskussionen finns 
motstridiga åsikter som s a s kämpar om legitimitet och officiell status.  
 
 

                                                 
89 Hansson 1998, s. 34. 
90 Liedman, Sven-Eric 1989. Om ideologi och ideologianalys, s. 7. 
91 Ibid., s. 12. 
92 Ibid., s. 28-29. 
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4. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp ämnen som är relevanta för vår uppsats. Detta kommer att 
utgöras av resonemang som rör hinder och tillgänglighet för intellektuell- och 
informationsfrihet. Folkbibliotekens uppdrag och roll kommer att beröras samt vad IFLA har 
för uppdrag. Avsnittet kommer att avslutas med texter som tar upp situationen på Kuba men 
utifrån andra perspektiv än det vi har. Dessa avsnitt kommer förhoppningsvis att bidra med 
nya infallsvinklar i den avslutande analysen. Strukturen har lagts upp så att vi går igenom 
texterna var för sig för att sammanfatta och belysa beröringspunkter i slutet. Återknytning till 
detta avsnitt kommer att ske fortlöpande under resultat- och analysdelen. Det här och 
teoriavsnittet kommer att användas för att hitta möjliga tolkningar av det empiriska materialet. 
 
4.1 Informationspolicy och intellektuell frihet 
 
Richard E. Rubin93 anser i kapitlet ”Information policy as library policy: intellectual freedom” 
i sin bok Foundations of Library and Information science att bibliotekens övergripande 
uppgift är att ge tillgång till information. Ett led i denna uppgift är att utveckla en 
informationspolicy. Vilken form denna policy ges kommer att få effekter på bibliotekets 
effektivitet. En central komponent av policyarbetet rör frågor om intellektuell frihet och att 
motsätta sig censur94. Rubin menar att det finns en rad komponenter som samspelar för 
tillgången eller begränsningen av information. De mest grundläggande komponenterna kan 
sägas vara organisering, urval och uppbyggnad av bibliotekets bestånd. Rubin 
uppmärksammar även att olika form av service och hur och vad som ska bevaras får effekter 
på åtkomsten till material. 
 
Förmågan att organisera material på ett sätt som gör det lättåtkomligt för användare och 
bibliotekspersonal är en central del av biblioteksarbetet. Policyn som utformas kring detta 
område är enligt Rubin en av de viktigaste aspekterna av informationspolicyn. 95 Att lägga 
hinder för användare att få åtkomst till något material ses som en form av censur. Detta skall 
endast göras om materialet är ömtåligt eller om risken för stöld är stor.96    
 
Rubin menar att även urval och uppbyggnad av samlingarna är en fråga om 
informationspolicy. Policyn som biblioteket anammar rörande dessa frågor har effekter på 
vilken typ av information biblioteket tillhandahåller till sina användare. Rubin menar att det 
finns två grundläggande informationspolicies som styr hur uppbyggnaden av ett biblioteks 
bestånd görs: en utvecklingspolicy för samlingarna som handlar om riktlinjer för beståndets 
utformning och en för urvalskriterier. De är nära sammankopplade men skiljer sig åt i 
perspektiv. Utvecklingspolicyn har en bred ansats och syftar till att bestämma riktlinjerna för 
utvecklingen av bibliotekets bestånd i sin helhet. Urvalskriterierna är mer tillämpbara och 
vägledande för urvalet av enskilda objekt, vilket givetvis måste ske i enlighet med 
utvecklingspolicyn. Frågor som rör samlingarnas uppbyggnad besvaras genom frågor som  

What is the fundamental mission(s) of the library? What subjects should be 
collected and in what depth should each of the subjects be collected? What 
types of formats should be included in the collection and what should be the 
balance among these formats? Who are the library users and what types of 
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materials and services should be provided to meet their needs? and What 
cooperative relationships should be established with other libraries and other 
information providers?97   

Rubin nämner också att servicefrågor kan ses som frågor om informationspolicy genom att de 
kan ha effekter på tillgång till bibliotekets bestånd. Han exemplifierar bland annat med 
öppettider, lånetid, referensarbete och kanske mest tydligt huruvida man ska ta betalt för 
utlåningsverksamheten. 98  
 
Rubin nämner också strategier för bevarandet av samlingarna ses som en del av 
informationspolicyn. Beslut om vad som ska bevaras och vad som ska gallras ut påverkar 
vilken information eller material som biblioteken tillgängliggör.99   
 
Det finns en aspekt av informationspolicyn som sticker ut extra mycket och är mera 
framträdande än övriga. Enligt Rubin är det en som är sammankopplad med den intellektuella 
friheten. Frågor som rör den intellektuella friheten berör många olika uppgifter av 
biblioteksarbetet. De är närvarande vid materialurval, när man inte väljer eller gallrar ut ett 
visst material, vid klassificering och vid beslut om var man fysiskt ska placera materialet i 
samlingen, etc.100 Rubin menar att värnandet om den intellektuella friheten och att motsätta 
sig censur är en av de grundläggande värderingarna i biblioteksarbetet. Censur definierar 
Rubin som ” ... an act or set of acts by government, groups, or individuals (including 
librarians) to restrict the flow of information or ideas, usually because the content is 
considered offensive for political, religious, or moral reasons.”101 Intellektuell frihet är enligt 
Rubin ett vidare begrepp.  

It deals with protecting the free flow of ideas or information. It is based on 
the fundamental belief that the health of a society is maintained and 
improved when ideas can be created and disseminated without 
governmental, political, or social impediment.102   

Enligt Rubin är frågor om censur och skyddandet av den intellektuella friheten både av stor 
betydelse men även svårhanterliga för många bibliotek och för bibliotekarieyrket som helhet. 
Ett ställningstagande för den intellektuella friheten kan enligt Rubin leda till “ … propagation 
of heinous (avskyvärda) ideas with deleterious (fördärvliga, skadliga) results.” 103 Men, menar 
Rubin, synen kan motiveras utifrån att istället för att förtrycka en idé eller åsikt bör man 
producera en bättre.  
  
I de svårigheter som finns med att upprätthålla bibliotekens och professionens 
ställningstagande för den intellektuella friheten ligger bl.a. att en sådan syn tycks vara 
oförenlig med en del andra aspekter av de uppgifter och roller som biblioteket och 
bibliotekarien har.  
 
Enligt Rubin så färgas en individs sätt att se på olika frågor från uppväxttiden vilket ligger till 
grund för den moraliska syn man sedan agerar utifrån. För som Rubin påpekar: “Information 
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providers do not surrender these precepts just because they pass through the doors of the 
library.”104   
 
Rubin menar att biblioteken existerar i samhället och att de därmed måste betraktas i den 
kontexten. Detta leder ofta till att biblioteken och dess tjänster upplevs ha ett krav på sig att 
avspegla de behov och önskningar som samhället har. Därför menar Rubin att ”… purchasing 
materials that represent values substantially different from the community´s or that would 
offend a significant number of community members may seem inappropriate and a source of 
unnecessary conflict. This would tempt the librarian to restrict such materials.”105   
 
Rubin tar i detta sammanhang också upp frågan om bibliotekets överlevnad. Som en, delvis, 
politisk institution måste biblioteken ta hänsyn till både ekonomiska och politiska faktorer i 
sina etiska beslut. Rubin skriver att biblioteken är: 

put in the position of making an economic and political calculation when 
making decisions about the selection, organization, and dissemination of 
library materials when they fear that the existence and use of certain 
materials would threaten the fiscal and political support of the 
community. 106  

Liksom det finns uppgifter och roller som biblioteket har att fullfölja som inte helt 
friktionsfritt låter sig inordnas med uppgiften att verka för intellektuell frihet, finns det 
givetvis också uppgifter och aspekter av biblioteksarbetet som rimmar mycket väl med den 
och talar för den.  
 
En värdering som Rubin menar är central för bibliotekarier är att kunna ge den information 
som användaren söker. Denna syn hör ofta samman med värderingen att demokrati är den 
bästa styrelseformen. Rubin utvecklar detta genom att säga att medborgarna måste vara 
utbildade och informerade för att kunna göra väl avvägda val. För att kunna göra detta 
behöver man tillgång till olika åsikter och idéer. Det blir därmed bibliotekens uppgift att just 
vara den pla ts där man kan få ta del av ett brett idéspektrum. Detta länkar Rubin samman med 
den demokratiska idén om att kontroversiella åsikter också ska finnas tillgängliga och att det 
är upp till medborgarna att ta ställning till dem. Yttrandefriheten grundar sig på att alla åsikter 
ska kunna få existera även de som kan betraktas som falska.107 
 
Rubin visar att det finns svårigheter med bibliotekens uppgift att verka för den intellektuella 
friheten. Vissa delar av den informationspolicy som biblioteken ställt upp kan ibland utgöra 
ett hinder för den intellektuella friheten. Även om ett urval görs utifrån vad man tror att 
samhället utanför biblioteket vill ha så kan det ses som en begränsning av information. Detta 
kan grunda sig i att bibliotekarien är en del av det omgivande samhället och omedvetet väljer 
sådant material som där efterfrågas. 
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4.2 Intellektuell frihet och bibliotekens roll 
 
Ann Curry108 undersöker i sin bok The Limits of Tolerance problem som rör det som Rubin 
har tagit upp. Curry undersöker ett antal chefsbibliotekariers attityder till och syn på 
intellektuell frihet och dess förhållande till folkbiblioteket och verksamheten där. Studien är 
baserad på intervjuer med trettio kanadensiska och trettio brittiska chefsbibliotekarier. 
Undersökningen inleds med att bibliotekarierna får resonera kring hur de förstår begreppet 
intellektuell frihet. Curry kommer fram till att tre tolkningar av begreppet tydligast framstod i 
intervjusvaren. Hon beskriver dem som: tillgång till material, tillgänglighet av ett brett urval 
av material och frihet att tänka vad man vill.109 I anslutning till detta diskuterar Curry två sätt 
att se på intellektuell frihet, som delvis verkar utgöra en skiljelinje mellan de brittiska och de 
kanadensiska bibliotekariernas uppfattningar. Det handlar om att uppfatta intellektuell frihet 
som antingen en individuell eller samhällelig rättighet. De brittiska bibliotekarierna tenderar 
enligt Curry att se den intellektuella friheten som individuell, vilket innebär att enskilda 
användares önskemål och behov av information inte kan assimileras till en grupprättighet. De 
kanadensiska bibliotekarierna tenderar å andra sidan att se intellektuell frihet som en del av 
samhället, dvs. som produkten av medborgarnas ansträngningar att höja rättigheterna för alla 
samhällsmedlemmar.110   

In summary, the concept of intellectual freedom brings to mind most 
frequently for British directors the interpretations of access to materials and 
freedom of thought for the individual .... Canadian directors allude most 
frequently to the importance of a range of material, a diverse collection 
showing all sides of an issue.111  

Samtliga bibliotekarier i Currys studie är dock överens om att intellektuell frihet åtminstone 
betyder något mer än bara en frihet att läsa. Den friheten är ganska ihålig om den inte kopplas 
ihop med rätten eller friheten att skriva och sprida information. 112   
 
Frågor som rör hur intellektuell frihet står i relation till de traditionellt definierade roller som 
finns för folkbibliotek diskuteras också i studien. Alla intervjuade bibliotekarier visade sig 
vara eniga om att folkbiblioteken har en viktig roll att spela för att upprätthålla den 
intellektuella friheten. Bibliotekarierna menade också att tillhandahållandet av gratis 
information är en viktig aspekt av upprätthållandet av den intellektuella friheten. 113 På frågan 
huruvida folkbiblioteken ska vara ett aktivt instrument för social förändring varierade 
bibliotekariernas åsikter mycket. Från att biblioteken skulle inta en neutralitetsposition till ett 
mer hängivet engagemang. Curry menar att oenigheten handlar om hur synlig en sådan roll 
bör vara, graden av involvering och stödjandet av en särskild ”förändringsagenda”. Av 
studien framgår dock att det kring frågan om bibliotekens roll i förhållande till den 
intellektuella friheten råder större enighet bland de intervjuade än rörande andra roller. 
Oenigheten gäller i första hand gränserna för implementeringen av den rollen. 114 ”Being an 
active instrument of social change in issues such as literacy, cencorship, publishing, access to 
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information by the physically handicapped, and taxes on library materials was seen to be 
acceptable, even desirable.”115 
 
Curry menar i studien att policyn för hur biblioteken ska styras samt den underliggande 
filosofin rörande t.ex. inköp och tillgängliggörande av materialet påverkar 
informationstillgången i samhället och är därför en viktig faktor i undersökningar om 
intellektuell frihet.116 Vidare hävdas att tillgängliggörandet av information är en viktig del av 
bibliotekets uppdrag. Att fullfölja detta uppdrag är dock en svår uppgift inte minst för att man 
måste bestämma hur man kan underlätta tillgången till visst material och begränsa tillgången 
till annat.117 I samband med denna fråga diskuteras saker som ”labeling” och huruvida det är 
en censurerande handling och att använda sig av öppna hyllor. Frågan om allmänhetens syn 
och åsikt diskuteras också.118 Curry påpekar att bibliotekens roll i detta avseende är dubbel. 
Biblioteket ska dels spegla det samhälle man är satt att tjäna men biblioteket ska också 
utmana samhällets åsikter och visa upp andra bilder än de som flertalet hyser. Den senare 
uppgiften är fortfarande kontroversiell.119  

Both British and Canadian directors mentioned this role, but it appeared 
more often in the comments of Canadians who believe that librarians need a 
balance respect for the values of society with an obligation to go slightly 
beyond the boundaries of general acceptability. 120  

Curry påpekar i sin studie att informanterna från de två länderna skiljer sig åt när det gäller 
hur man betraktar inköpspolicy. För de brittiska bibliotekarierna är den politiska kontexten 
avgörande, för de kanadensiska är det allmänheten och potentiella klagomål från användarna 
som är den mest inflytelserika kontexten. 121  
 
Curry ställer vidare frågor rörande ” … collection management, staff actions, meeting rooms, 
and displays ...”122 vilka alla belyser faktorer och viktiga element i dispyter rörande 
intellektuell frihet. Curry påpekar att klagomål kan framföras till biblioteken både p.g.a. att 
visst material är representerat i bibliotekets samlingar och p.g.a. att det inte är det. Frågan om 
rättvis representation är ofta problematisk.123 Curry tar även upp frågan om huruvida 
bibliotekens budget och finanser har någon betydelse för uppgiften att upprätthålla den 
intellektuella friheten på biblioteken. Svaren på den frågan varierar men de som tror att 
bibliotekets budget spelar roll för hur väl den intellektuella friheten kan upprätthållas 
fokuserar på samlingarnas avsaknad av djup och variation och effekterna av denna avsaknad 
på användarnas direkta tillgång till material. De som menar att det inte spelar någon roll 
fokuserar istället på möjligheten att tillhandahålla essentiellt material trots små samlingar. 124 
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4.3 Biblioteken och samhället 
 
Den av Arthur W. Hafner125 sammanställda boken Democracy and the public library har som 
utgångspunkt att folkbiblioteken har en demokratisk uppgift i samhället. Hafner har den synen 
på bibliotek att det är där som man kan finna information och ta del av olika tankar som leder 
till att användaren kan fatta demokratiska beslut. 126 Boken har sin utgångspunkt utifrån 
amerikanska förhållanden men tar upp en del tänkvärda saker som kan vara relevant för denna 
uppsats. Kapitlet bygger på demokratiteori där information till allmänheten är en 
grundförutsättning för att denna ska kunna göra ”kloka” val. Folkbiblioteken etablerade sin 
verksamhet utifrån sådana tankar.127  
 
I kapitlet ”Democratic ideals and the American public library” tas bibliotekets syfte upp. Ett 
förslag till vad som ses som bibliotekets syfte är “ ... the provision of access to books and 
information, meeting the demands of the people or community, providing guidance and 
instruction rather than mere data, or providing all information for all people.”128 Det 
uppmärksammas att den sociala kontext eller vilket samhälle som biblioteket finns i är 
avgörande för hur man ska tolka syftet med dem. Tillgång, till exempel, betyder enligt Hafner 
något helt annat i ett öppet demokratiskt samhälle än i ett totalitärt. Men detta behöver int e 
betyda att de som arbetar på ett bibliotek i ett totalitärt samhälle inte arbetar för att ge tillgång 
till information och litteratur. Dock blir materialet på biblioteket bestämt av vissa idéer och 
därmed övervakat på ett annat sätt än i det demokratiska samhället. Hafner menar att: ”It is 
only our own democratic social context that leads us to assume that the term access indicates 
a more general application”129 alltså en allmän förståelse av begreppet tillgång. Hafner menar 
att man för att förstå syftet med biblioteket måste ta hänsyn till vilket samhälle som det 
existerar i. Syftet med biblioteken står, enligt honom, i direkt relation till vad som uppmuntras 
i den sociala kontexten. Därmed blir biblioteken en värdeladdad institution som inte kan stå 
fritt från hur samhället styrs och vad som där prioriteras. Biblioteket reflekterar och jobbar för 
de värderingar och ideal som finns ute i samhället.130   
 
I totalitära samhällen menar Hafner att biblioteken har samma roll som media vilket utnyttjas 
och manipuleras i propagandasyften. Tillgång till biblioteket kan dock vara möjligt för alla 
medborgare men den information som man där kan ta del av begränsas genom vad den 
styrande makten anser vara lämpligt.131       
   
I kapitlet ”Librarians and activism in support of democracy” menar Valerie Camarigg och 
Arthur W. Hafner att bibliotekarier traditionellt sett har varit politiskt engagerade på flera 
olika vis. Författarna menar vidare att det i USA finns en tydligt uttalad politisk aktivism hos 
en del bibliotekarier. Denna aktiva roll kan gälla att sätta sig mot olika former av självcensur 
vid inköp. Att bibliotekarier intar en aktiv position ses av vissa som välkomnande medan 
andra oroar sig över denna roll. Denna delning grundar sig i olika uppfattningar angående hur 
biblioteken ska bidra till ett demokratiskt samhälle. De som ställer sig kritiska till den aktiva 
rollen är enligt författarna de som ser att den är oförenlig med den opartiskhet som 
bibliotekarier bör inta i sitt arbete. Kritikerna av den aktiva rollen menar att bibliotekarier bör 
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arbeta för demokratiska värden genom att biblioteken ses som ett neutralt rum där alla åsikter 
ska rymmas. Om biblioteket blir alltför politiskt störs detta arbete. Förespråkarna av en mer 
aktiv politisk roll menar att neutralitetstanken bara är ett passivt accepterande av rådande 
förhållanden. 132 Den aktiva rollen innebär att ” ... librarians best serve democracy with 
unflinching support for such principles as equality and free speech.”133 Hafner beskriver att 
vara aktivist som “ ... almost any gesture meant to influence the political or social 
environment can be considerd activist.”134 Författarna hänvisar sedan till Charles Curran som 
menar att det finns två modeller för biblioteksarbete. Dessa kan grovt sett delas in i 
kategorierna en passiv och en påstridig roll. Den senare kategorin utmärks genom att den: 
”portrays librarians in the active pursuit of ways to assist the information needy, and one 
could argue that this type of activism is inherent in the librarian´s role.”135 Den förstnämnda 
rollen ser det som att man “ … should abstain (avstå, avhålla) from poltical involvement 
generally suggests imposing this restriction only when acting as librarians”136 Alltså att ett 
eventuellt personligt engagemang inte bör påverka arbetet som bibliotekarie.  
 
Författarna menar att den aktiva biblioteksrollen som innebär ett ställningstagande för 
demokrati börjar bli mer accepterad, ” … it is neither difficult nor inappropriate to think of 
librarians as raillers against political censorship, and as supporters of intellectual freedom and 
the right to privacy.”137 Vidare läggs en syn fram som innebär att en så stor institution som ett 
folkbibliotek som finansieras genom skatter inte helt kan hålla sig borta från politik.138  
 
Att biblioteksarbete har en inneboende aktiv roll menar författarna blir tydligt när man tänker 
på det jobb som görs att nå så många användare som möjligt. Detta syns bland annat genom 
olika läskampanjer som bibliotek har lanserat. Här blir också kopplingen till demokrati tydlig. 
Författarna stödjer detta på att ett demokratiskt samhälle behöver bildade medborgare som 
kan läsa och ta del av information. ”Literacy efforts are perhaps the ultimate access-related 
activism conducted by librarians.”139  
 
4.4 IFLAs uppdrag och mål 
 
Anna Persson har skrivit en magisteruppsats som behandlar IFLA och särskilt deras ALP-
program som syftar till att hjälpa länder i tredje världen med sin biblioteksverksamhet. 
Persson vill i uppsatsen ta reda på vad som är kännetecknande för ALP-verksamheten och 
söka förståelse varför arbetet bedrivs på ett visst sätt. Detta möjliggörs genom att 
uppsatsförfattarinnan granskar olika projektrapporter. Genom en sådan granskning urskiljs 
återkommande idéer och metoder som avser utvecklingsarbetet i tredje världen. 
Utgångspunkten är frågan om varför bibliotek anses vara viktiga för länders utveckling. 
 
Persson tecknar en bild av IFLA som organisation genom att uppmärksamma deras syften och 
organisatoriska struktur. Persson påpekar att sett till medlemsantal så består IFLA av fler 
icke-västerländska länder än västerländska. Trots detta är arbetet som utföres oftare mer 
relevant för de västerländska länderna. Detta kan bero på att de som innehaft de styrande 
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posterna ofta kommit från västerländska länder och att det har funnits en amerikansk 
dominans. Persson menar även att IFLA nog inte är en helt oberoende organisation, som man 
framhåller, då man är ekonomiskt beroende av UNESCO och FN.   
 
IFLA har enligt Persson som målsättning att öka tillgängligheten till information för 
användare i hela världen, att stimulera biblioteksprofessionens utveckling, att stödja tillväxten 
och expansionen av bibliotek samt att utveckla räckvidd och variationen av 
informationsresurser som är tillgängliga via bibliotek. Dessa är mål är de samma oberoende 
av var länderna är placerade på världskartan och deras olika utvecklingsnivåer. Biblioteken 
har ett utbildnings och kulturellt åtagande i samhället och har som uppgift att sprida läs- och 
skrivkunnighet. Biblioteken kan bidra till en internationell förståelse och intellektuell frihet. 
Persson redogör i uppsatsen för IFLAs värderingar, deras så kallade ”Core Values”. Dessa 
grundläggande värderingar inkluderar en tro på att människan, samhällen och organisationer 
behöver fri tillgång till information och idéer vilket bland annat ska leda till ett demokratiskt 
välbefinnande. Värderingarna tillkännager en syn på information så som det uttrycks i Artikel 
19 i de mänskliga rättigheterna.140 Folkbiblioteken är en nyckelorganisation för att förverkliga 
de mänskliga rättigheterna angående åsiktsfrihet, yttrandefrihet och att få ta del av 
information. 
 
Persson koncentrerar sig i uppsatsen på det program som IFLA sjösatt som kallas ALP. Detta 
program skall arbeta för att IFLAs mål ska förverkligas i mindre utvecklade länder.141 En av 
de projektrapporter från ALP som Persson granskar tar upp Kuba. I den rapporten ser man 
Kubas arbete för att nå läsare i isolerade område som inspirerande för andra länder.142  
 
Persson menar att grunden för IFLAs arbete är en samhällssyn där ett upprättande (eller 
bevarande) av demokrati som försvarar de mänskliga rättigheterna, detta ska i sin tur leda till 
att fredliga lösningar på problem garanteras. Vidare menar Persson att IFLAs syn på 
biblioteket är att det är en demokratisk institution som därmed kan användas i en sådan 
utvecklingsprocess.143 
 
4.5 Olika inställningar till informationsfrihet 
 
I magisteruppsatsen Informationsfrihet? En studie av skilda inställningar till begreppet 
informationsfrihet samt belysande av huruvida informationsfrihet kan garanteras på svenska 
bibliotek diskuterar Anna Simonsson hur ett antal aktörer med anknytning till folkbiblioteken 
ser på begreppet informationsfrihet. Hon undersöker också hur denna frihet garanteras på 
svenska bibliotek.  
 
De aktörer vars inställning till begreppet informationsfrihet som undersöks är många och 
utgörs bl.a. av staten, kommuner, enskilda debattörer samt intresseorganisationer på både 
nationell och internationell nivå. Undersökningen genomförs genom en textanalys av 
dokument som är knutna till dessa aktörer och som berör begreppet informationsfrihet. De 
synsätt som ur dessa analyser framträder i dokumenten relateras till olika argument för 
informationsfrihet. Framför allt är det frågan huruvida synen på informationsfrihet är 
samhälls- eller individcentrerad som belyses.  
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Simonsson drar slutsatsen att det ofta är svårt att urskilja en entydig bild av hur aktörerna ser 
på informationsfrihet, vilket delvis kan bero på att synsätten överlappar varandra och att 
begreppet i sig är mångtydigt. Simonsson klargör också att olika aktörer har olika 
inställningar till begreppet. I statens syn menar hon t.ex att det främst finns drag av 
samhällscentrerade argument, medan det i dokumenten från de internationella 
intresseorganisationerna IFLA och UNESCO främst är individcentrerade drag som 
framträder. 144 
 
Simonsson konstaterar att definitionsfrågan kring begreppet informationsfrihet kan anses vara 
nyckeln till huruvida man kan bestämma om informationsfrihet råder eller garanteras på de 
svenska folkbiblioteken. 145 Det är därför svårt att ge något entydigt svar på frågan. Hon 
påpekar att det är många faktorer som spelar in, däribland svåra värderingsfrågor. 
 
Vad gäller IFLAs inställning till informationsfrihet ses den, utifrån dokumentet IFLA:s 
förklaring om bibliotek och intellektuell frihet som individcentrerad. Simonsson skriver att 
”De anser att den enskilde människan skall ha fri tillgång till information, och ser som en 
mänsklig rättighet att få föra fram sina åsikter.”146  
 
Frågan om huruvida synen på informationsfrihet främst har drag av de individ- eller 
samhällscentrerade argument verkar på sina ställen i uppsatsen reduceras till en fråga om 
prioritering och handla om ” … den enskildes rätt att inte bli kränkt – ett samhällscentrerat 
perspektiv, eller den enskildes rätt att få tillgång till och yttra allt – ett individcentrerat 
perspektiv.”147 
 
Simonsson påpekar att vilken korrelation som gäller mellan synen på informationsfrihet och 
hur den garanteras på svenska folkbibliotek är svår att fastställa. I det sammanhanget pekar 
hon på ett antal andra faktorer som också påverkar den faktiska tillgången till information på 
biblioteken t.ex. bibliotekens ekonomi och utrymme, samt regler och föreskrifter som 
biblioteken har att följa.148 
 
I sin slutsats skriver Simonsson att det är svårt att entydigt avgöra de undersökta aktörernas 
inställning till begreppet informationsfrihet. Hon menar sig se drag av olika argument hos 
enskilda aktörer. Detta menar hon kan tyda på att det antingen är svårt att nå distinkta och 
entydiga svar på frågan om aktörernas inställning eller att olika argument kan överlappa 
varandra.149  
 
4.6 Den oberoende biblioteksrörelsen på Kuba 
 
I svensk bibliotekspress har framförallt tidningen BiS (Bibliotek i Samhället) varit ett forum 
där debatten om de oberoende biblioteken diskuterats. I artiklarna där har det ifrågasatts om 
de oberoende biblioteken har en dold agenda eller ej. Något som Stuart Hamilton (se nedan) 
utreder mera grundligt angående finansieringen av de oberoende biblioteken. I en artikel 
författad av Siv Wold-Karlsen i BiS nummer 4 2003 kan man läsa att representanter för de 
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oberoende biblioteken på Kuba har erhållit folkpartiet- liberalernas demokratipris. I artikeln av 
Wold-Karlsen återges en intervju som denne gjort med kubanen Ramón Colás som 
representerar de oberoende biblioteken. I denna intervju framkommer att de oberoende 
biblioteken är väldigt tacksamma för de bokdonationer som Svenskt Internationellt Liberalt 
Centrum, SILC, har skickat. Colás bekräftar att han och hans familj blivit förföljda och 
trakasserade av den kubanska polisen vilket till slut tvingat familjen till att gå i exil till 
Miami.150 Wold-Karlsen uppmärksammar även de två olika inställningarna som finns till de 
oberoende biblioteken och menar att den Svensk-Kubanska föreningen har den synen att de 
oberoende biblioteken endast har ett politiskt syfte med mål att avsätta Castro. Denna 
koppling görs av den Svensk-Kubanska föreningen då Ramón Colás är medlem av CANF 
som beskrivs som en högerextrem terroristorganisation som stödjer USA ekonomiska politik 
mot Kuba. Kritik mot detta möts av Colás i ett citat där han säger att han och den oberoende 
biblioteksrörelsen inte är emot Castro utan arbetar endast för det fria ordet. I artikeln får man 
även ta del av några krav som enligt Colás måste uppfyllas för att man ska kalla sig för ett 
oberoende bibliotek. Biblioteken måste ha minst 250 böcker på spanska och verka öppet i 
lokalsamhället. Enligt Wold-Karlsen så vill Colás att de oberoende biblioteken ska fungera 
som folkbiblioteken på Kuba. Colás anser att folkbiblioteken fungerar bra men att de 
tillhandahåller fel sorts litteratur.151 
 
Wold-Karlsen tar även upp arresteringarna av regimkritiker under 2003 på Kuba. Amnesty 
International ser de gripna som samvetsfångar medan Svensk-Kubanska föreningen menar, 
enligt Wold-Karlsen, att de anhållits för brott mot rikets säkerhet, alltså en form av 
spioneri.152 Artikel författaren uppmärksammar även svårigheten med att hitta tillförlitlig 
information angående dessa händelser.   
 
Wold-Karlsson verkar dock se det som om Colás och de oberoende biblioteken har en dold 
agenda och hon verkar se deras syften som ett medel att uppnå förändring snarare än ett mål i 
sig självt.153 Hon tolkar även öppnandet av de oberoende biblioteken som en politisk handling 
och provokation.154 
 
Tidskriften Managing Information skriver om de oberoende biblioteken och gör några 
intressanta iakttagelser. Skribenten Kevin McQueen skriver i anslutning till publiceringen av 
artiklar från Robert Kent (FCL) och Larry Oberg (CLSG) att debatten om de oberoende 
biblioteken verkar handla mer om politik än information och att när det gäller Kuba så är det 
ofta svårt att få reda på fakta. McQueen påpekar att de synsätt som de två organisationerna har 
kan ses som karakteristiska för amerikaner. Han menar även att det i USA finns en lång 
historia hos reaktionärer att ha en kritisk inställning till Castro och hans regim. Dessa menar 
han vägrar bekräfta de förbättringar som Castro har möjliggjort på Kuba. Mot denna grupp 
står framförallt liberaler i Kanada och USA dessa, menar McQueen, gör sig ofta skyldiga till 
att blunda för de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som pågår på Kuba.155 
 
Att den oberoende biblioteksrörelsen skulle stå fria från vad som kan uppfattas som ett 
politiskt arbete tas upp i flera artiklar. Tidskriften The Library Association Record publicerade 
i november 2001 en krönika av David Owen. Denne redogör sina intryck från en konferens på 
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Kuba angående tillgänglighet till blinda. Owen besöker ett folkbibliotek och noterar att det 
inte finns så många böcker på hyllorna. Han får senare reda på att det är vanligt med att man 
arbetar med stängda hyllor och för att få låna en bok beställer man fram den. Owen noterar att 
det fungerar på samma sätt på huvudbiblioteket i Manchester. Owen besöker även ett 
oberoende bibliotek som han beskriver finns inhyst i ett hus som han kallar för ett ruckel. 
Owen konkluderar att det verkar som det oberoende biblioteket är del av ett större nätverk. 
Han noterar även att en stor del av materialet består av donationer från olika 
demokratiseringsgrupper i USA, han tvivlar inte på att de oberoende biblioteken har en 
politisk agenda.156  
 
Tidigare redovisade The Library Association Record i en artikel att organisationen FCL 
verkade vara sammankopplade genom ekonomisk finansiering med olika organisationer som 
arbetar för att avsätta Castro.157 
 
Redaktören, Leonard Kniffel, för den till ALA knutna tidningen American Libraries menar i 
en tidningsledare att organisationen FCL kan betraktas som en anti Castro organisation. Men 
detta verkar inte vara av någon större betydelse då man kan betrakta de oberoende 
bibliotekarierna som en påminnelse om vad den viktigaste uppgiften för biblioteken bör vara 
nämligen fri tillgång till information och yttrandefrihet. Om de oberoende bibliotekarierna 
inte är riktiga bibliotekarier är av underordnad betydelse.158   
 
Någon omfattande litteratur med en direkt koppling till bibliotekssituationen på Kuba har inte 
varit lätt att finna. Men engelsmannen och senare FAIFE medarbetaren Stuart Hamilton har 
gett en beskrivning av situationen utifrån besök på oberoende bibliotek i samband med en 
mastersuppsats. Hans syfte är dock av ett annat slag än det vi har. Han försöker ta reda på 
varifrån olika organisationer som engagerar sig i frågan får finansiering. Hans slutsats är att 
de som leder de oberoende biblioteken påstår sig vara politiskt neutrala men att detta kan 
ifrågasättas genom kontakter de har med andra utomstående organisationer.159 Hamilton ger 
dock en övergripande bild av den oberoende biblioteksrörelsens ursprung och vilka dess 
anhängare och kritiker är.  
 
Hamilton menar att en följd av den revolution som Castro ledde 1959 är att läskunnigheten på 
Kuba har blivit väl utbredd. År 2000 var 95,7 % av befolkningen läs- och skrivkunniga. Även 
utbildningsnivån är hög hos den kubanska befolkningen trots att tillgången till läromedel 
saknas inom många delar av utbildningsverksamheten. 
 
Kuba har enligt Hamilton ett välorganiserat bibliotekssystem som består av 391 bibliotek. 
Nationalbiblio teket ska innehålla ungefär 3 000 000 (3milj) volymer och har funnits sedan 
1901.160 Folkbiblioteken beskrivs på följande vis: ”Each public library aims to provide an 
adult reading room, a reference area, a children´s room, card catalogue, processing area and 
staff room.”161 På biblioteken används ett system som ofta innebär: ”A closed stack is in 
operation in most of Cuba´s libraries although in some libraries it is possible to browse.”162 
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Utlåningsarbetet går till så att besökaren fyller i en lapp med den önskade titeln som sedan en 
bibliotekarie hämtar. 
 
Hamilton uppmärksammar den svåra ekonomiska situation som folkbiblioteken på Kuba 
befinner sig i. Detta har lett till att många böcker är i dåligt skick och att få titlar efter 1991 
finns på bibliotekens hyllor.163 Hamilton menar dock att: ”Cuba´s libraries manage to achieve 
a great deal despite their situation. They undertake the same task and responsibilities as their 
colleagues all over the world.”164 Hamilton menar att en undersökning som den han utför om 
biblioteken och särskilt de oberoende biblioteken måste ta hänsyn till den rådande situationen 
på Kuba angående mänskliga rättigheter. Flera organisationer, däribland Amnesty 
International och Human Rights Watch, har rapporterat om hur de mänskliga rättigheterna har 
kränkts på Kuba.165 En rapport från Human rights Watch citeras och där står att: “Cuba has 
developed a highly effective machinery of repression. The denial of basic civil and political 
rights is written in Cuban law. ... Cuba uses these tools to severely restrict the exercise of 
fundamental rights of expression, association and assembly.”166 Detta leder till att dissidenter 
ofta fängslas och trakasseras vilket dock inte hindrat att en demokratirörelse har uppstått.167 
 
Tillgången till information beskrivs av Hamilton som starkt begränsad eftersom oberoende 
nyhetsförmedling är förbjuden liksom tillgången till utländsk radio och TV. Även tillgången 
till Internet är starkt begränsad, de som har tillgång till Internet är ofta akademiker eller 
personer som arbetar inom statsmakten. Genom sådana här försök från den kubanska 
statsmaktens sida att kontrollera vilken information som blir möjlig att få tillgång till ses 
folkbiblioteken av regimkritiker som en del av statens kontrollplan angående information. 
Kritiker av folkbiblioteken hänvisar till att vissa titlar inte finns att tillgå där. Detta kan vara 
verk av exilkubaner eller mer kända titlar som Orwells 1984.168 
 
Efter denna bakgrundsteckning redogör Hamilton för den oberoende biblioteksrörelsen. 
Utgångspunkten för de oberoende biblioteken säga vara en följd av ett uttalande som Castro 
gjorde 1998: “In Cuba there are no prohibited books, only those we do not have money to 
buy.”169 Det första oberoende biblioteket öppnade i mars 1998. De som är involverade eller 
står bakom projektet är enligt Hamilton ”... intellectuals, artists or have been involved in anti-
government acts such as activities within various opposition parties or independent 
journalists.”170 Grunden för de oberoende bibliotekens arbete är enligt de inblandade att “ … 
‘promote reading not as a mere act of receiving understanding, but to form opinion which is 
individually arrived at without censorship nor obligation to one belief.’ “171 Detta möjliggörs 
genom att de oberoende biblioteken samarbetar och lånar bibliografiskt material av varandra. 
Detta material kan sägas vara sådant som inte finns att tillgå på folkbiblioteken. Projektet 
strävar efter att utveckla och bilda alla användare av biblioteken genom föreläsningar och 
olika aktiviteter. Sådan är bilden av verksamheten enligt dem som står bakom projektet. 
Hamilton menar att i realiteten består boksamlingarna av ett hundratal till några tusen böcker 
som finns i föreståndarnas egna hem. Samlingarna verkar enligt Hamilton bestå av ägarens 
böcker samt sådant som donerats av vänner, familj eller personer utomlands. Hamilton menar 
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att grunden till den debatt som uppstått angående de oberoende biblioteken till stor del 
handlar om att USAs regering har donerat material till dem. De oberoende biblioteken har fått 
böcker genom The US Interest Section.172 Hamilton menar att böckerna som finns på de 
oberoende biblioteken ofta är i dåligt skick, likt de som finns på folkbiblioteken, men genom 
donationer från utlandet verkar det finnas fler nya titlar.173 
 
Den kubanska regeringen sätter sig mot de oberoende biblioteken och hävdar att de som är 
involverade är aktiva medlemmar av oppositionella partier som får ekonomiskt bidrag av 
exilkubaner i Miami. De oberoende bibliotekarierna har hävdat att de blivit förföljda, 
trakasserade och vissa vräkta från sina hem. Hamilton menar att det är på grund av sådan 
information som FCL och IFLA har kritiserat hur de oberoende bibliotekarierna har blivit 
behandlade. Huruvida de oberoende biblioteken får ekonomisk hjälp utifrån och från vilka 
grupper, är något som Hamilton menar har kommit i vägen för syftet med rörelsen. De som 
förestår biblioteken förnekar enligt Hamilton att de har politiska motiv men erkänner att de 
tagit emot bokdonationer från USAs regering. Enligt de inblandade kommer det ekonomiska 
stödet ifrån privata bidragsgivare och från en kubansk exilförfattare, Guillermo Cabrera 
Infante, enligt Hamiltons undersökning.174  
 
Hamilton ser det som svårt att bortse från Kubas politiska situation och särskilt från embargot 
när man ska försöka förstå situationen med de oberoende biblioteken. Hamilton skriver: ”Any 
U.S funding that does make it through to the independent libraries is certain to antagonise the 
Cuban government and transform the project into a political beast whether the founders of the 
movement intended it that way or not.”175 Detta trots att ”informations material” är ett 
undantag när det gäller vad som får exporteras till Kuba. Embargot, menar Hamilton, har inte 
bara fått effekt på det ekonomiska läget i stort utan även på vad som finns att tillgå på 
folkbibliotekens hyllor. Hamilton skriver om olika initiativ som tagits från USAs sida att 
stödja demokratiska grupper på Kuba, dvs. oppositionen. Det är mot en sådan bakgrund som 
Hamilton sedan tittar närmare på debatten som uppstått om de oberoende biblioteken.   
 
Hamilton ser starten på debatten utifrån när organisationen FCL skickade ut sitt första 
pressmeddelande i juni 1999. Bakom detta pressmeddelande stod en bibliotekarie från New 
York vid namn Robert Kent. Meddelandet handlade om att de oberoende bibliotekarierna 
hade utsatts för systematiska trakasserier och att deras böcker hade konfiskerats. Detta 
meddelande vände sig enligt Hamilton i första hand till biblioteksvärlden och kom att 
publiceras på e-post listor och liknande forum. Till slut nådde debatten IFLAs FAIFE-
avdelning som publicerade en rapport i frågan i september 1999, där trakasserierna 
fördömdes. Trots att FAIFE tog upp frågan så avslutades inte debatten. Mycket handlade 
enligt Hamilton om kritik mot FAIFE-rapporten och organisationen FCL. Debatten tog sig in i 
olika Internet- och papperstidningar som Library Juice, Impact och The IFLA journal. IFLA 
gjorde även en ny rapport som publicerades under 2001.176  
 
Hamilton ser FCL som den största förespråkaren för de oberoende bibliotekens sak. Denna 
organisation säger sig vara opolitisk men har fått kritik för denna ståndpunkt. Särskilt, menar 
Hamilton, på grund av varifrån denna organisation får ekonomiskt stöd. Grupper som stödjer 
FCL ses som opolitiska men har ett syfte att verka för demokrati på Kuba och därmed sätta 
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sig mot Castro. Dessa organisationer får bidrag från den amerikanska regeringen. Hamiltons 
slutsats är att FCL har en sådan dold agenda som går ut på att få bort Castro och säkra USAs 
intressen. Hamilton visar också att FCL får sin information från CubaNet och radiostationen 
Radio Marti. Dessa informationskanaler har sin bas i Miami som är boplats för många 
exilkubaner. Enligt tidningen Progressive Librarian beskrivs Radio Marti som en kanal för 
amerikansk propaganda. Både Radio Marti och CubaNet får stöd från USAs regering och 
arbetar för att Castro ska försvinna från makten för att ett mer demokratiskt Kuba skall bli 
möjligt. Det är kopplingar till sådana organisationer som gör att Hamilton menar att FCL inte 
kan ha en opolitisk roll. Detta är något som organisationen CLSG också har tagit fasta på i sin 
kritik som riktats mot FCL. Hamilton ger fler exempel på organisationer som uppmärksammat 
frågan och ställt sig bakom FCL. Han menar även att situationen har fått ett stort genomslag i 
media och kanske särskilt i USA. Även Sverige nämns i Hamiltons studie och att 
organisationen The Swedish Liberal Center har visat stort intresse i frågan. Även 
representanter för folkpartiet har vädjat till EU att skicka böcker till de oberoende 
biblioteken. 177 Hamilton uppmärksammar att det finns en skillnad i hur de svenska 
organisationerna och FCL beskriver sitt intresse för frågan: ”The attitude of the Swedish 
liberal party towards the independent libraries is one of fostering democracy as opposed to 
FCL´s stance of opposing censorship and violations of intellectual freedom.”178 
 
En organisation som på många vis intar en motsatt ståndpunkt än den som FCL har är CLSG. 
Denna organisation ställer sig helt bakom det arbete som de kubanska folkbiblioteken uträttar. 
Denna organisation kritiserar FCLs motiv då de menar att det finns en dold agenda. Enligt 
Hamliton ser man på FCL och Kent på följande vis: ” ... a worker for the U.S government 
who has been paid to make contact with dissidents in the form of the independent 
libraries.”179 Kent har bemött detta genom att hävda att så inte alls är fallet, FCL stöds inte av 
USAs regering. 
 
Hamilton visar i sin undersökning att den debatt som handlar om de oberoende biblioteken på 
Kuba till stor del har förts av amerikanska bibliotekarier. Detta menar han dels beror på 
Kubas geografiska närhet till USA och dels på ländernas ansträngda relation till varandra.180  
 
Utifrån Hamiltons egna besök på några oberoende bibliotek tycker han att det är förståligt att 
CLSG inte vill kalla dessa bibliotek för just bibliotek. Hamilton skriver: ”As far as providing 
a library that would be recognised as such by a professional the three premises that I visited 
fell short.”181 Hamilton ifrågasätter även de oberoende bibliotekariernas motiv som helt 
opolitiska då: “… it is clear its members hold views opposing the Cuban government”182 Att 
kalla föreståndarna för bibliotekarier är enligt Hamilton vilseledande. Detta eftersom det kan 
leda till att bibliotekarier utomlands sympatiserar med dissidenter snarare än yrkeskollegor. 
Men detta påpekar Hamilton är inte något fel i sig: ”...fundamental rights such as freedom of 
access to information cannot be valued highly enough and should be fought for.”183. Hamilton 
ser de som förestår de oberoende biblioteken som ”... a varied group of dissidents who 
possess book collections … ” 184 Det är alltså dissidenter och inte bibliotekarier som har 
utsatts för trakasserier och förtryck. Hamilton menar att det oberoende biblioteksprojektet 
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används av FCL för att rikta uppmärksamhet mot hur demokratin och mänskliga rättigheter 
kränks på Kuba men att de vrider på sanningen genom att kalla de inblandade för 
bibliotekarier.185    
 
Studien avslutas med Hamiltons intryck där han skriver: ” ... it is hard not to se the presence 
of books from the U.S. in the independent libraries as the final piece of a U.S. government 
policy designed to bring about the collaps of the Castro regime by funding dissident 
groups.”186  
 
4.7 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
 
Att det uppdrag som biblioteken har kan te sig splittrat har med tydlighet framkommit i denna 
genomgång. Både Rubin och Curry visar att det finns en hel del hinder för den faktiska 
tillgången på material som finns på biblioteken. Detta grundar sig i dels praktiska 
ställningstaganden såsom policyarbete och i mera svårhanterliga mekanismer där biblioteket 
hamnar i ett spänningsfält med övriga samhället. Att biblioteken inte är en fri sfär tar alla i 
den ovanstående genomgången upp på ett eller annat sätt. Rubin menar att biblioteken har ett 
krav att avspegla de behov och önskningar som samhället har och därmed kan material som 
innehåller en åsikt som skiljer sig markant från den allmänna få svårare att komma in på 
bibliotekets hyllor. Curry menar i sin bok att det fortfarande är en kontroversiell fråga för 
biblioteken att visa upp åsikter som det stora flertalet inte hyser. Detta trots att alla intervjuade 
i hennes studie menar att den intellektuella friheten är en central komponent av 
biblioteksarbetet men att förståelsen av detta begrepp skiljer sig åt. Hafner et al påpekar i sin 
bok att biblioteket är en värdeladdad institution och att dess syfte måste relateras till 
kontexten eller samhällsklimatet. Dock påpekar han att grunduppdraget för biblioteken i både 
demokratiska och totalitära samhällen är detsamma, att ge tillgång till information. Men 
förståelsen av detta ses på olika sätt. 
 
Att biblioteken kan fungera som en demokratiserande institution är något som enligt Anna 
Persson ligger som grund för IFLAs arbete. Enligt henne finns det en stark tilltro till 
bibliotekens möjlighet att förändra och bidra till en ökad förståelse. Bibliotekets demokratiska 
roll återkommer i de här texterna. Trots detta finns det problem med vad som kan tillåtas på 
biblioteken, även i demokratiska samhällen finns det hinder för åsikter och information, en del 
hinder består av praktiska och grundläggande frågor som öppettider och placering av visst 
material. Currys studie baseras på intervjuer med bibliotekarier i demokratiska samhällen och 
även mellan dessa finns det skillnader i hur man ser på begreppet intellektuell frihet vilket 
även Simonsson märker i sin magisteruppsats om begreppet informationsfrihet.  
 
För oss kommer Hamiltons studie i första hand ha funktionen att fördjupa kontexten och 
därmed situationen på Kuba. Det kan även bli intressant att se om vi kommer att komma fram 
till liknande slutsatser.  
 

                                                 
185 Hamilton 2000, s. 34. 
186 Ibid., s. 34. 
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5. Resultat och analys 
 
Den här delen av uppsatsen behandlar det empiriska material som vi har valt. Enligt de frågor 
som vi har ställt upp som ska vara till hjälp för att uppnå syftet med uppsatsen är det första 
ledet att ge en beskrivning av hur organisationerna framställer bibliotekssituationen. Det vill 
säga hur uppfattningarna om de olika biblioteken och deras verksamhet kommer till uttryck, 
vilka värderingar görs i förhållande till desamma, samt vilka, om några, åtgärder som 
förespråkas. 
  
Resultatet av den första frågan kommer i mångt och mycket att syfta till att ge en beskrivning 
av vad som överhuvudtaget sägs, och på så vis tjäna som en form av kontextbeskrivning av 
diskussionen. Vi är främst intresserade av att blottlägga de skillnader och likheter som 
kommer till uttryck. Skillnaderna tror vi nämligen kan göra oss uppmärksamma på tänkbara 
faktorer som kan vara nycklarna till förståelsen av diskussionen. Vidare kommer bibliotekens 
roll och relationen till begreppen intellektuell, informations- och yttrandefrihet att redovisas. 
För att inte endast fastna i ett passivt återberättande kommer vi att kommentera och tolka 
texterna. Detta kommer att göras med hjälp av det vi har redovisat under teori- och tidigare 
forsknings avsnittet när det är möjligt. Det hela kommer att avslutas med en sammanfattning 
för att åskådlig- och tydliggöra resultatet ytterligare. Sedan kommer vi att ta upp vilka 
problem som resultatet kan föra med sig och vilka eventuella slutsatser vi kan dra och om 
några nya frågor har uppkommit. 
 
Vi lägger upp ordningen organisation för organisation och i största möjliga mån kronologiskt. 
Både för att göra redovisningen så tydlig som möjligt och för att kunna se om inställningarna 
har förändrats över tid.  
 
Vi väljer att kalla de bibliotek som uppstått som ett alternativ till folkbiblioteken på Kuba för 
oberoende bibliotek. Vi gör detta då vi ser det som en översättning av ”Biblioteca 
Independienta” som dessa biblioteks grundare själva kallar dem. Även IFLA väljer termen 
”independent libraries” för att särskilja dessa från de officiella folkbiblioteken på Kuba. 
Oberoende bibliotek är den benämnig som oftast förekommer i de texter vi har studerat. 
Andra har kallat dem för fria, självständiga eller alternativa bibliotek. I texterna benämns de 
statliga biblioteken på Kuba för ”public libraries” och vi väljer att kalla dessa för 
folkbibliotek.  
 
5.1 IFLA/FAIFE  
 
5.1.1 Ett första ställningstagande 
 
Vi börjar med att undersöka vad organisationen IFLA/FAIFE har skrivit om biblioteken. En 
text som man når genom IFLAs hemsida, www.ifla.org, har titeln ”IFLA/FAIFE Report on 
Cuba /september 1999. Independent Libraries in Cuba.”187 Denna text är uppdelad under fem 
rubriker där man talar om de oberoende bibliotekens situation och status, vilka problem dessa 
bibliotek har mött, vilka initiativ IFLA/FAIFE själva har tagit, den övergripande situationen 
vad gäller informationsfrihet på Kuba samt vilken utvärdering IFLA/FAIFE gör och vilka 
åtgärder de förespråkar. Rapporten innehåller även två bilagor. Bilaga ett (i rapporten kallad 
”Annex 1”) är författad av Berta Mexidor som är en av initiativtagarna till det oberoende 
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biblioteksprojektet. Den andra bilagan (i rapporten kallad ”Annex 2”) utgörs av ett svar från 
den kubanska biblioteksföreningen ASCUBI till IFLA rörande de oberoende biblioteken. 
Detta är den första text som IFLA publicerat angående de oberoende biblioteken och 
bibliotekssituationen på Kuba. Detta efter att man fått information från FCL om att 
biblioteksarbetare har trakasserats på Kuba. Rapporten behandlar i första hand de oberoende 
biblioteken vilket innebär att åsikter om Kubas folkbibliotek inte framkommer explicit. 
Merparten av texten är baserad på information som IFLA har fått från FCL samt företrädare 
för de oberoende biblioteken, framför allt vad gäller beskrivningen av de oberoende 
bibliotekens verksamhet och deras syften. Detta är tydligt då beskrivningen av dessa 
innehåller stora mängder citat hämtade från den första bilagan som just är författad av Berta 
Mexidor. Denna rätt ensidiga beskrivning har försökt vägas upp genom att en andra bilaga 
skriven av ASCUBIs företrädare har medtagits, men då denna är betydligt kortare och 
egentligen inte säger särskilt mycket om de oberoende biblioteken förlitar sig rapporten 
övervägande på vad företrädarna för de oberoende biblioteken skriver. Helt klart är att 
rapporten uteslutande är baserad på andrahandsinformation. Detta sagt så kan man konstatera 
att det är svårt att få grepp om IFLAs egna åsikter och ställningstagande i denna rapport. De 
är praktiskt taget osynliga. Dock kvarstår det faktum att rapporten är skriven och att det är 
IFLA som de facto står bakom den. Under den avslutande delen där en utvärdering och ett 
åtgärdsförslag redovisas framkommer uttryckligen IFLAs egna ord och värderingar. 
 
5.1.2 Oberoende bibliotek 
 
I rapporten citeras ett uttalande som Fidel Castro gjorde i anslutning till en bokmässa som 
hölls i Havana under februari 1998. Castro ska då ha sagt att det inte finns några förbjudna 
böcker på Kuba, endast de som man inte har råd att köpa. Detta uttalande beskrivs i rapporten 
som startskottet för den oberoende biblioteksrörelsen. Det första oberoende biblioteket 
öppnades av Berta Mexidor den 13 mars 1998. Berta Mexidor menar enligt rapporten att de 
oberoende biblioteken ska vara:  

Libraries, which would grant the possibility of having “access to books, 
magazines, documents and other publications to which there is no access in 
state institutions because they were being considered enemy propaganda 
and stereotyped as a crime against the powers of the state”.188  

Detta citat visar att föreståndarnas egen syn på de oberoende bibliotekens syfte bland annat är 
att tillhandahålla information som inte anses finnas att tillgå via de statliga institutionerna men 
indikerar också att visst material anses censureras på de kubanska folkbiblioteken.  
 
I rapporten hävdas vidare att det övergripande målet med de oberoende biblioteken enligt 
föreståndarna är att öppna “ … ´a neutral enlightening space, dedicated to literature, debate, 
the investigation and analysis of diverse materials, and to expand the cultural and 
investigative horizons of all interested people´.” Intentionerna med de oberoende biblioteken 
avses vara:   

”to promote reading not as a mere act of receiving understanding, but to 
form an opinion which is individually arrived at without censorship nor 
obligation to one belief.” The objective is within the existing Cuban legal 
framework to create permanent institutions that promote a revitalisation of 
the growing civil society. 189  

                                                 
188 IFLA/FAIFE report on Cuba/september 1999. ”The Case: Situation and status” 
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Grundarna av biblioteksrörelsen menar enligt rapporten att verksamheten inte bryter mot 
några kubanska lagar. IFLA-rapporten identifierar grundarna till de oberoende biblioteken 
som intellektuella eller konstnärer. Många av dessa hävdas ha fängslats och avskedats från 
sina arbeten på grund av sina idéer och politiska åsikter. Flera av dem är också aktiva inom 
olika oppositionella grupper eller partier på Kuba. IFLA menar i rapporten att detta inte är 
något man försöker att tona ned men i rapporten kategoriseras de alltså i förstahand som 
professorer, tekniker eller läkare och inte som politiska aktivister. En vis vaghet från IFLAs 
sida kan här anas i själva identifieringen/kategoriseringen av dessa personer. Man kan fråga 
sig om detta är en medveten vaghet för att IFLA inte vill bli ihopkopplade med någon särskild 
politisk grupp.  
 
Enligt rapporten beskrivs biblioteksinitiativet av dess grundare också som en utmaning av den 
kubanska statens politik rörande yttrande- och informationsfrihet.  

‘Born of an initiative of Cuban civil society this project represents a new 
form of resistance facing the monolithic will of the government. It 
constitutes a clear demonstration of the popular will to create neutral 
spaces, without ideologies, where one can define the cultural formation of a 
person.’190  

De oberoende biblioteken verkar enligt IFLA till viss del finansieras av organisationer och 
enskilda bidragsgivare. 
 
5.1.2.1 Problem för de oberoende biblioteken 
 
I rapporten finns ett stycke som handlar om de problem som de oberoende biblioteken haft, 
där redogör man för ett antal fall som rör beslagtagning av böcker, arresteringar av 
föreståndare och varningar som utfärdats av säkerhetspolisen till dessa biblioteks användare. 
Informationen angående dessa och liknande incidenter har IFLA fått från organisationen FCL.   
I rapporten kan man läsa att IFLA skickade vidare informationen till den kubanska 
biblioteksorganisationen ASCUBI som är medlem i IFLA, för att se hur de ställde sig till 
dessa påståenden. IFLA redoviosar svaret från ASCUBI på följande sätt 

ASCUBI, the national library association, has confirmed the existence of the 
[independent] libraries. It advises that the operators according to Cuban 
authorities have neither been arrested nor imprisoned, but doesn´t address 
the issue of intimidation. It argues that the Government of Cuba has 
sponsored tremendous developments of libraries, literacy, reading etc 
despite very difficult economic circumstances. However, it does not 
comment on the issue of intellectual freedom.191 

Enligt IFLA så kontaktade man föreståndarna för de oberoende biblioteken då man inte kunde 
få FCLs påståenden styrkta av ASCUBI. Dessa föreståndare bekräftade att de rapporterade 
incidenterna om trakasserier hade inträffat. IFLA konsulterar sedan i rapporten ett antal 
människorättsorganisationer för att fördjupa bilden av hur situationen angående yttrande- och 
informationsfriheten på Kuba ser ut. IFLA drar efter det slutsatsen att den kubanska 
statsmaken använder sig av censur och olika skrämseltaktiker för att förtrycka oppositionen.  
 
Rapporten sammanfattas under rubriken ”Evaluation and actions” där också en mer tydlig 
beskrivning av IFLAs egen syn på situationen framkommer tillsammans med förslag på 
åtgärder som IFLA bör vidta. Här konstateras att en grupp dissidenter, som delvis finansieras 
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av utländska intresseorganisationer har upprättat amatörbibliotek för att utmana den kubanska 
statsmakten med avseende på frågor rörande den intellektuella friheten. Av detta 
konstaterande att döma kan man ana att IFLA i rapporten i stort sett har samma inställning 
som de oberoende bibliotekens företrädare gjort gällande. De låter så att säga dessa 
tillsammans med FCL agera språkrör i rapporten. Organisationen FCL menar att de som leder 
biblioteken har hotats och trakasserats. Den kubanska biblioteksföreningen ASCUBI har 
bekräftat existensen av dessa bibliotek men ställer sig inte bakom påståendet att ledarna för de 
oberoende biblioteken har fängslats och kommenterar heller inte om de har hotats. IFLA 
menar vidare att ASCUBI inte kommenterar frågor som rör den intellektuella friheten på 
Kuba. 
 
Avslutningsvis poängterar IFLA i raporten att “IFLA does not oppose any government, 
including the Government of Cuba, nor does it endorse any group opposed to a 
government.”192 IFLA uppmärksammar de framsteg som gjorts under Castros styrning 
rörande ökningen av läs- och skrivkunnigheten och uppbyggandet av ett folkbibliotekssystem 
på Kuba. Dock ser IFLA som sin uppgift att jobba för den intellektuella friheten och menar att 
det är viktigt att alla respekterar den.  

However, IFLA strongly upholds intellectual freedom and the right of all 
peoples to free access to information and freedom of expression. 
Consequently, IFLA supports the right of any citizen of a country to make 
available information without fear of intimidation or repression. 193 

IFLA menar sig värna om intellektuell frihet, informationsfrihet och yttrandefrihet, vilket 
konsekvensenligt sägs innebära att alla ska få tillägna sig information utan rädsla att bli utsatt 
för någon slags hot eller förtryck. Här framkommer IFLAs värdering av hur de ser på de 
trakasserier som de oberoende biblioteken anses ha utsatts för. I det generella påståendet ovan 
döljer sig en kritik som är riktad mot den kubanska regeringen. Mot bakgrund av rapporten 
som helhet står det klart att IFLA anser att den kubanska statsmakten inte fullt ut respekterar 
den intellektuella friheten genom förekomsten av trakasserier av föreståndare för de 
oberoende biblioteken.   
 
Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer där IFLA börjar med att tillkännage att 
de erkänner och uppmärksammar de förtjänster som man anser Kuba har uppnått rörande t.ex. 
sin biblioteksverksamhet, samt likaledes den svåra politiska och ekonomiska situationen som 
landet befinner sig i. Därefter skriver man att IFLA:  

• urges the Cuban government to respect the basic principles of Intellctual 
Freedom and to put an end to the intimidation of the Independent 
Libraries in Cuba, and furthermore 

• urges the Cuban government, the Cuban libraries and librarians to 
adhere to the principles of freedom of access to information and freedom 
of expression as defined in the IFLA Statement on Libraries and 
Intellectual Freedom.194  

Dessa uppmaningar bekräftar den ovan framförda tolkningen att IFLA anser att det finns 
brister i den kubanska statsmaktens syn på den intellektuella friheten. Dock tillkommer viss 
kritik genom den andra uppmaningen ovan. Den riktar sig nämligen inte bara till den 
kubanska regeringen utan även till de kubanska biblioteken och bibliotekarierna. IFLA 
uppmanar dessa att hålla fast vid principerna om yttrande- och informationsfrihet så som 
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IFLA har definierat dessa. Uppmaningen är vag men i den tycker vi oss kunna ana en kritik 
mot att dessa principer inte upprätthålls tillräckligt, även inom den officiella kubanska 
biblioteksverksamheten. Själva det faktum att IFLA anser sig nödgade att sända denna 
uppmaning tyder på det. 
  
5.1.3 Folkbiblioteken 
 
Det som i rapporten sägs om de oberoende biblioteken måste ställas i relation till vad som 
sägs om de statligt styrda folkbiblioteken. På grund av att dessa, av ett eller annat skäl, inte 
kan tillhandahålla tillräckligt med information har de oberoende biblioteken uppstått, hävdas 
det i rapporten. De oberoende biblioteken verkar, enligt företrädare för dessa, vara en reaktion 
på att något saknas i det kubanska samhället. Hela rapporten verkar bygga på en tyst 
förutsättning att de kubanska folkbiblioteken inte har gör tillräckligt för att garantera den 
intellektuella friheten, trots att de är medlemmar i IFLA och borde ta till sig IFLAs 
rekommendationer på denna punkt. Denna slutsats är inte minst en logisk följd av att IFLA i 
denna rapport har gett talesmän för de oberoende biblioteken ett stort utrymme. Rapporten 
baseras till övervägande del på andras utsagor. Både företrädare för den oberoende 
biblioteksrörelsen och FCL får komma till tals och förklara sin syn på det uppdrag man menar 
sig ha och hur situationen angående bibliotek och intellektuell frihet på Kuba ser ut. Detta kan 
tolkas som en effektiv strategi för IFLA att redogöra för situationen utan att själv kunna 
ställas till svars för att ha sagt någonting. På det viset framstår deras rapport som något av en 
försiktighetsåtgärd. Ändå framstår rapporten snarast som problematisk eftersom det ändå är 
IFLA som sätter sitt organisationsnamn på rapporten. Då rapporten dessutom är författad inte 
bara med övervägande andras ord utan också med en övervikt för en av de två parterna 
framstår det i själva verket som att IFLA har haft en bristande källkritisk hållning i 
kombination med en dålig känsla för frågans starkt politiskt laddade art. Att denna rapport var 
den första som IFLA framlade i ämnet kan förklara en del (särskilt i ljuset av hur den andra 
rapporten utformades) av dessa brister, de redovisar uppgifter som de själv inte har eller kan 
ta del av som förstahandsinformation. Den av IFLA uppställda och i rapporten betonade 
regeln att inte stödja någon regering eller någon grupp som opponerar sig mot en regering 
påverkar också förmodligen det sätt på vilket IFLA utformar sin rapport och bidrar till den 
försiktighet som präglar den kritik som framläggs i den. Ramarna för IFLAs text kan å detta 
sätt tänkas vara mera begränsade med avseende på hur man kan uttrycka sig och hur partisk 
man kan bli (än för exempelvis de andra organisationerna).  
 

5.2 IFLA/FAIFEs andra rapport  
 
Texten ”Libraries in Cuba. An IFLA/FAIFE Report on Free Access to Information in Cuba” 
är IFLAs andra utredningsrapport med fokus på bibliotekssituationen på Kuba. Den 
genomfördes på plats under maj 2001 av en delegation från IFLA. Med på resan var FAIFE 
medarbetaren Susanne Seidelin som står som författare till rapporten. Syftet och 
utredningsförfarandet med rapporten formuleras som att ”This report will provide an 
overview of the situation in regard to free access to information in Cuban libraries, censorship 
and the development of library services.The present situation concerning the independent 
libraries will be described against the background of interviews and visits to the sites.”195 
Rapporten baserar sig således på delegaternas egna förstahandsintryck vilket är en skillnad 
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från den första rapporten. Rapporten ses också som en uppföljning av den första rapporten i 
ämnet vilken kritiserades av bl.a. ASCUBI för att vara partisk och obalanserad. 
 
5.2.1 Kuba och folkbiblioteken 
 
Rapportens utredningsdel inleds med en beskrivning av bok- och bibliotekssituationen på 
Kuba, t.ex. konstateras det att: ”Cuba is a nation of readers and access to information in print 
as well as in electronic forms is a high priority issue. The libraries are busy and a variety of 
books are available at street markets.”196 Påståendet att tillgång till information är en 
prioriterad uppgift stöds bl.a. genom ett omnämnande av ett program för läs- och 
skrivkunnighet som initierats av Castro. I fråga om hög läs- och skrivkunnighet menar man i 
rapporten att Kuba är ledande i Latinamerika. Det sägs också att den inhemska 
bokproduktionen var stor fram till att Sovjetunionen drog tillbaka sitt ekonomiska stöd till 
landet 1991, vilket ledde till pappersbrist och att produktionen sjönk. Denna situation menar 
IFLA dock har förbättrats något på senare tid.    
 
I IFLAs rapport hävdas att Kuba har ett välorganiserat och samordnat bibliotekssystem 
bestående av 391 folkbibliotek. Det skrivs att många initiativ att öppna nya folkbibliotek och 
att renovera befintliga lades på is i samband med att Sovjetunionens ekonomiska stöd drogs 
tillbaka. Ett nytt renoveringsprogram för biblioteken har dock, enligt rapporten, påbörjats 
under senare år. Man skriver att bibliotekarieutbildning bedrivs vid universitetet i Havanna, 
och konstaterar även att den kubanska biblioteksorganisationen, ASCUBI, som funnits sedan 
1981 har varit medlemmar i IFLA i 19 år. 
 
Den slutsats, och samtidigt det största problemet, som framkommer i rapporten angående de 
kubanska folkbiblioteken av vilka åtta besöktes, är att biblioteken lider av underfinansiering. 
Således hävdas det: 

Though the libraries visited are supposed to be among the best, the shortage 
of funding is indeed visible. The collections are generally in a very poor 
condition, since 1991 only a few new books have been purchased.197  

Detta påstående kan tolkas som att man i rapporten ser samlingarnas skick som 
konsekvenserna av främst en dålig ekonomisk situation. Vidare konstateras det i rapporten att 
bibliotekens samlingar oftast inte är öppna, utan att biblioteken istället ”… operate with 
closed access in various degrees though in some libraries it is possible to browse.”198 Det 
betyder enligt rapporten att låneförfarandet i de flesta biblioteken innebär att 
förfrågningsformulär fylls i och lämnas hos bibliotekarien som sedan i sin tur plockar fram 
boken. På ett annat ställe i rapporten påpekas det att ”…the titles that are only available in one 
copy are always kept in closed shelves and must be read at the library a practice well known 
in libraries all over the world.”199 Ingen entydig och omfattande information ges dock om hur 
ofta ett sådant förfarande även tillämpas på folkbiblioteken då ett flertal exemplar av en titel 
finns. Så även om förfaringssättet med ”closed access” eventuellt betyder att tillgängligheten 
till bibliotekens material är sämre tycks IFLA här mena att man inte nödvändigtvis behöver 
tolka det i termer av en medveten strategi för att försämra tillgängligheten. Enligt Rubin kan 
frågor om hinder för åtkomsten ibland ses som en form av censur. Detta är en del av det som 
Rubin benämner som informationspolicy. Han menar att frågor om var man fysiskt placerar 
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material i ett bibliotek påverkar den intellektuella friheten. Även Curry finner i sin 
undersökning att tillgången till material är en viktig punkt i tolkningen av begreppet 
intellektuell frihet. I rapporten påpekas det också att ”...when one evaluates the practice of 
Cuban libraries, both the poor condition of most books and the shortage of funding must be 
taken into account.”200 Curry kom i sin studie fram till att det fanns två sätt att se på om 
ekonomi har något att göra med hinder för information och den intellektuella friheten. Hon 
fann där att det fanns en skillnad i synen på detta. En del menade att det var omöjligt att skapa 
ett djupt och varierat bestånd. Andra menar att det inte spelar någon roll och fokuserar istället 
på möjligheten att tillhandahålla essentiellt material trots små samlingar. IFLA verkar här 
anamma den först nämnda av dessa två synsätt då de hävdar att de kubanska folkbibliotekens 
små resurser måste beaktas när man utvärderar deras verksamhet. Även om det är förståligt att 
de Kubanska folkbiblioteken är rädda om sina böcker då skicket verkar vara väldigt dåligt så 
kan man bryta ner sådana här praktiska beslut till en fråga om intellektuell frihet.   
 
Angående Internet och datorer på folkbiblioteken konstateras det i rapporten att dessa bara i 
undantagsfall är tillgängliga för allmänheten. Trots en del brister hävdar rapporten att 
bibliotekarierna är professionella i sitt arbete “With the limited resources at their disposal, the 
librarians are doing a very professional job.”201 Bristande professionalitet hos bibliotekarierna 
ses således inte som något problem på folkbiblioteken. Vidare påpekas det i rapporten att 
servicen för synskadade uppvisar vissa förtjänster och variationen av aktiviteter för barn och 
vuxna beskrivs i rapporten som imponerande. Detta skulle kunna tolkas som att de kubanska 
bibliotekarierna intar en aktiv roll för tillgängliggörandet av information och böcker. Detta 
kan relateras till Hafners syn på begreppet tillgängliggörande. Han uppmärksammade att i till 
exempel totalitära samhällen arbetar man precis som i demokratiska för tillgång men att 
förutsättningarna är olika, i det totalitära finns en mycket mer bestämd syn på vad som är 
tillåtet. Dock ska man nog inta en viss tveksamhet om man kan placera in Kuba i någon av 
dessa renodlade samhällskategorier. Kontentan blir att bibliotekarierollen på Kuba kanske inte 
skiljer sig från västvärlden i princip när man tänker på arbetet för tillgängliggörande och att 
IFLA uppmärksammar detta. 
 
5.2.2 Oberoende bibliotek 
 
Rapportförfattaren konstaterar efter att ha besökt fem oberoende bibliotek att dessa består av 
små boksamlingar belägna i föreståndarnas egna hem. Man skriver att de oberoende 
bibliotekens antal har ökat relativt snabbt, från 18 stycken 1999 till 82 stycken 2001, enligt en 
lista publicerad av de engagerade inom den oberoende biblioteksrörelsen. I rapporten ges, 
liksom i den första rapporten, utrymme för rörelsens egen syn på sitt uppdrag vilket beskrivs 
på följande sätt:  

’the mission of the project is to provide access to literature and information 
that cannot be bought in Cuba or borrowed from the public libraries. Full 
access to all of the collections of the [public, vår anm.] libraries is a 
privilege for the few – and for foreigners. The independent libraries 
therefore present an alternative point of view and provide access to a 
diversity of ideas as well as supporting and promoting authors that are not 
officially published. They provide an alternative, independent service in the 
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absence of a proper public one. They do not wish to combine the cultural 
project with the political.202   

Genom intervjuer som gjorts med föreståndare för de oberoende biblioteken framkommer att 
de vill se sina oberoende bibliotek som politiskt oberoende och enbart tjänande ett kulturellt 
och bildande syfte. I rapporten kan man läsa att de ser sin uppgift som att ”...provide 
information that is not allowed by the government and invite all to borrow regardless of 
religious or political opinions.”203 Således menar rörelsen själv att dessa bibliotek är öppna för 
alla. De oberoende biblioteken sägs i rapporten vara ”…entirely dependent on donations from 
abroad”204 och söker till följd av detta samarbete och solidaritet på en interna tionell nivå. I 
rapporten hävdas dock att: ”In most cases, the owners [of the independent libraries vår anm.] 
denied that the libraries received financial support from abroad. They know the rumour has 
spread that the American government, or the Cuban community in Miami, are sponsoring the 
movement but they denied that this is the case.”205   
 
I rapporten konstateras att folkbiblioteken och de oberoende biblioteken inte har etablerat 
någon officiell kontakt. Detta trots att föreståndarna för de oberoende biblioteken, enligt 
rapporten, hävdar att de initierat försök till möten med de kubanska folkbiblioteken och dess 
organisation ASCUBI. I rapporten konstateras det också att föreståndarna för de oberoende 
biblioteken inte har någon utbildning inom bibliotekarieyrket och att de inte heller betraktar 
sig som bibliotekarier. 
 
Om de oberoende bibliotekens samlingar kan man läsa följande av delegationens intryck i 
rapporten: 

The size of the collections varies from 289 to 2,000 volumes. They consist 
of the owner´s own books, books left by people who have left the country 
and by donations from abroad. Mostly the collections are in bad shape but 
due to the donations there seem to be relatively more new books compared 
to the collections in the public libraries.206 

I rapporten uppges en siffra om cirka 200 användare för varje bibliotek. Hur ofta dessa 200 
användare brukar biblioteken framkommer dock inte i rapporten. Huruvida de oberoende 
biblioteken eller bibliotekarierna utsatts för trakasserier och konfiskeringar är frågor som 
diskuteras knapphändigt i rapporten. Det påpekas att:  

We [the IFLA delegation vår anm.] heard examples of custom interception 
of imported books. In three cases, Cuban customs had prohibited books on 
grounds of ”morals, good custom or well-being and the general interests of 
the country” according to resolution 596. In some cases, customs had 
refused to return the book lists to the sender.207  

Dessa påståenden redovisas dock som kommentarer från de intervjuade, som något som 
IFLA-delegationen fick höra talas om. IFLA tar därmed inte ställning till dessa påståendes 
sanningshalt även om det påpekas att delegationen ”…saw two examples of what appeared to 
be authentic documents.”208 De föreståndare som IFLA-delegationen mötte kallade sig, enligt 
rapporten, själva för dissidenter och menade sig alla ha förlorat sitt jobb, inte på grund av sitt 
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biblioteksarbete utan som en följd av sina politiska aktiviteter. I anslutning till detta 
konstateras följande i den delen av rapporten som ger en sammanfattning av IFLAs intryck 
från de oberoende biblioteken: ”Since the people we interviewed confirmed that their arrests 
have mostly been made on grounds of their political work as dissidents not because of their 
library activities, we will refrain from officially commenting on these incidents in the context 
of this report.”209  
 
Utifrån delegationens besök på de oberoende biblioteken framhåller IFLA 
sammanfattningsvis följande: 

It is true that the independent libraries are not run by trained librarians, and 
that the buildings do not display their function, and that acquisition and 
other professional activities may not be managed according to professional 
standards. However, the fast growing number of libraries appears to support 
the view that the libraries and the collections offer an alternative and seem 
to some effect to fill a need for information, which for whatever reason, is 
not easily available at the public libraries. There are many libraries in many 
parts of the world which provide invaluable services but which would not 
conform to a strict definition of a professional library. Since most of the 
owners of the collections are well educated and committed people doing the 
best they can to support the spread of information, the argument that they 
are not “professionals” is large ly irrelevant.210  

Konstaterandet att dessa biblioteks utbredande verkar stödja (”appears to support”) synen att 
de erbjuder ett alternativ och till viss grad (”to some effect”) verkar fylla ett behov av 
information, kan tolkas som att IFLA i rapporten är väldigt försiktiga med att uttala sig i 
positiva ordalag om de oberoende biblioteken. Formuleringarna kan därtill tolkas som att 
IFLA ändå är mer positivt än negativt inställda till dessa bibliotek. Inte minst med tanke på 
avsaknaden av kritiska utsagor eller iakttagna negativa effekter av de oberoende bibliotekens 
verksamhet i rapporten som helhet. I rapporten konstateras också att det faktum att de som 
driver biblioteken inte är professionella bibliotekarier inte är av någon större betydelse för den 
övergripande diskussionen. Vidare kommenterar IFLA materialet som finns på de oberoende 
biblioteken på följande vis: ”From an external point of view, most of the books we saw do not 
represent a challenge to the government or the cultural policy of Cuba. In fact, we saw several 
books also [sic!] which were also found at the public libraries.”211 Detta är ett intressant 
påstående från IFLAs sida. Det skulle kunna tolkas som att IFLA anser att kritiken mot de 
oberoende bibliotekens dolda politiska syften verkar vara överdriven. Å andra sidan tycks ett 
sådant konstaterande från IFLA hävda att de diskvalificerar vad företrädarna för de oberoende 
biblioteken ser som syftet med sina bibliotek, dvs. att tillhandahålla material som inte finns att 
tillgå på folkbiblioteken. IFLA verkar snarast se de oberoende biblioteken som en resurs för 
biblioteksverksamheten som helhet på Kuba. De kanske inte är så stora men till följd av de 
resursbrister som Kuba lider av verkar de se att alla initiativ av detta slag är välkomna.  
 
5.2.3 Orsaker till brist på information 
 
I rapporten diskuterar IFLA även möjliga och bidragande orsaker till bristerna i tillgången till 
information på folkbiblioteken. I slutet av rapporten redogörs t.ex. uttryckligen för det 
amerikanska embargot och dess effekter som en av de möjliga och bidragande orsakerna till 
denna brist. I rapporten hävdas: 
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In our discussions with Cuban representatives, the direct and indirect affects 
of the US embargo were repeatedly identified as the most important issue 
concerning access to information in Cuban libraries ... we have no doubt 
that the embargo seriously damages the capacity of the Cuban people to 
access information despite the formal exclusion of information materials 
from the embargo.”212  

Därefter redogörs för ett antal hinder som embargot delvis anses vara upphov till. IFLA anser 
att exporten av ”informationsmaterial” från Kuba hindras samtidigt som embargot också, 
enligt rapporten, innebär en minskad förmåga hos de kubanska biblioteken att införskaffa 
informationsmaterial på grund av de ekonomiska effekter embargot för med sig. Dessutom 
anser man att det professionella utbytet mellan Kuba och USA hindras av embargot.  
 
I IFLA-rapporten framhålls även att bristerna i tillgången till information på de kubanska 
folkbiblioteken kan vara en följd av den kubanska regeringens politik på området. Med 
hänvisningar till vad som står i dokumentet betitlat ”Regulations of the public libraries 
network in Cuba” som IFLA menar fastställer de kubanska folkbibliotekens ansvar, hävdas att 
denna policy kan skapa ett fast ramverk för vilka urvalskriterier som ska gälla vid urval och 
inköp på folkbiblioteken. I rapporten påpekar IFLA att de regleringar som finns i detta 
dokument: 

suggest that should a work hold opinions that contradict the cultural or 
educational policy of the country it is not likely to be selected and made 
publicly available. On this ground Cuba´s government politics provides a 
fixed framework for the selection of materials and thus the possible 
infliction of censorship in various degrees through selection policies.213 

I anslutning till detta skriver man att det är utom alla tvivel att en stor mängd material som 
uttrycker aktuella uppfattningar inte är tillgängliga på de kubanska biblioteken. Dessutom 
skriver man att även om sådant material finns ”their use may be restricted or monitored to the 
extent that ordinary people may be inhibited or even prevented from gaining access to 
them.”214 Här är det tydligt att IFLA ser tillgången till material och information på de 
kubanska folkbiblioteken som otillfredsställande. För första gången i rapporten uttrycks här 
också tydligt tanken på att någon form av censur kan förekomma i form av urvalsprinciper.  
 
Eftersom IFLA i rapporten identifierar faktorer som kan vara orsaker till att den intellektuella 
friheten hindras, så kan man dra slutsatsen att IFLA ställer sig kritisk till det mått av 
intellekuell frihet som existerar på Kuba. I rapporten formuleras slutligen rekommendationer 
för vad IFLA själva bör vidta för åtgärder i syfte att upprätthålla sin ställning som stöttare av 
”…free access to information and the necessarily related need for freedom of expression.”215 
För det första att IFLA tydligt ska uttrycka oro över effekterna av USAs embargo. För det 
andra att IFLA ska uppmana både den amerikanska och kubanska regeringen att eliminera de 
hinder för tillgängligheten till information som respektive lands politik medför. Att IFLA i 
den här texten pekar ut embargot skulle även kunna ses som en möjlighet att framlägga en 
kritik som inte blir ensidig. Man ställer sig kritisk till både USAs politik och Kubas. Därmed 
ställer sig IFLA inte på någons sida då man vill att båda parter ska ta bort hinder för 
informationsfriheten. Detta skulle kunna tolkas som en lösning från IFLAs sida att inte 
positionera sig mot något styrelseskick. Vidare vill man stödja och fortsätta övervaka de 
initiativ som tas av alla kubanska bibliotek, både officiella och inofficiella, med syfte att 
                                                 
212 Seidelin 2001, “Evaluation of the independent libraries. The US emabargo.” 
213 Ibid. “Evaluation of the independent libraries. Free access to information.” 
214 Ibid. 
215 Ibid. ”Recommendations” 



 45 

skydda den fria tillgången till information. IFLA bör enligt rapporten också uppmuntra till 
dialog mellan ASCUBI (som språkrör för de officiella biblioteken) och de oberoende 
biblioteken. Därtill uppmuntras ASCUBI att ”…develop a code of ethics for the standards and 
principles of library services in Cuba.” 216 Då dessa rekommendationer, sett i sin helhet, riktar 
sig till alla parter skulle det kunna tolkas som ett tecken på att man i rapporten inte explicit 
vill ta ställning för eller mot någon part. Istället förordar man en lösning som grundar sig på 
dialog och kommunikation, vilket torde implicera en syn som förstår att problemen till viss 
del beror på dålig kommunikation. 
 
5.3 Friends of Cuban Libraries (FCL) 
 
5.3.1 Oberoende bibliotek och folkbibliotek 
 
När det gäller texter som har anknytning till Friends of Cuban Libraries (FCL) har vi dels 
använt det som finns att tillgå på organisationens hemsida, www.friendsofcubanlibraries.org, 
samt artiklar som publicerats i olika tidskrifter. De artiklar som inte är hämtade från hemsidan 
är skrivna av en av organisationens grundare, Robert Kent.   
 
Det dokument vi först undersöker kan betraktas som uppgifter om organisationen och dess 
syften. Dokumentet ”Frequently Asked Questions”finns på FCLs hemsida och innehåller bl.a. 
uppgifter om organisationens syften och ståndpunkter i diskussionen om de oberoende 
biblioteken. Dokumentet innehåller elva frågor och svar om organisationen. Vem som har 
skrivit det är inte helt klart men Robert Kent verkar stå som ansvarig. 217 Det dokument vi 
utgår ifrån blev senast uppdaterad den sjätte mars 2001. Under rubriken ”Presentation av 
organisationer” tidigare i uppsatsen klargjordes FCLs syfte och självbild. Fokus här är att 
belysa vad som i dessa dokument handlar om och berör synen på de olika bibliotekstyperna. 
Då syftet med organisationen är att stödja det initiativ som de oberoende biblioteken står för 
får dessa störst utrymme i deras texter. 
 
FCL anger i likhet med IFLA startskottet för den oberoende biblioteksrörelsen som Castros 
uttalande på bokmässan i Havana 1998. FCL anger i dokumentet att det finns cirka 100 
oberoende bibliotek förlagda i frivilligas hem på Kuba. Trots olika taktiker att stänga ner dom 
från regeringshåll menar FCL att rörelsen i högsta grad är vital. FCL ser syftet med de 
oberoende biblioteken som att de ger allmänheten ocensurerad tillgång till böcker, debatter, 
seminarier, konstutställningar och aktiviteter för barn. Allt detta går att ta del av i de 
oberoende biblioteken utan att statsmakten går in och bestämmer. FCL menar att de 
oberoende biblioteken fyller en uppgift som de kubanska folkbiblioteken inte klarar av. 
Nämligen att ge tillgång till material ” … which reflect all points of view.”218 Det som de 
oberoende biblioteken arbetar för är enligt FCL ”… promoting intellectual freedom.”219 Enligt 
FCL är dock det faktiska materialet som finns att tillgå på dessa bibliotek i stor utsträckning 
böcker som publicerats på Kuba och vars innehåll är i överensstämmelse med den officiella 
ideologin som finns på Kuba. FCL ser detta som en effekt av att polisen har beslagtagit, och 
stoppat utifrån kommande bokdonationer till de oberoende biblioteken. FCLs redogörande för 
de oberoende bibliotekens syfte och utbud ter sig en smula inkonsekvent. Då det i texten först 
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hävdar att materialet på dessa bibliotek är varierat och brett för att sedan hävda att böckerna 
som finns där är av samma art som de på folkbiblioteken.  
 
FCLs syn på folkbiblioteken och dess bibliotekarier framkommer tydligt då man skriver: ”In 
contrast to the island´s official librarians, Cuba´s independent librarians are committed to 
promoting intellectual freedom”220  
 
I bibliotekstidskriften Impact hittar man en kort artikel som ger utrymme åt två olika sätt att 
betrakta bibliotekssituationen på Kuba. Den ena är skriven av John Pateman å The Cuban 
Library Support Groups221 vägnar, den andra av Robert Kent i FCLs namn. Det är bara den 
senare som granskas här. Den korta text som är skriven under rubriken ”Cuba´s Independent 
Librarians: Defending Intellectual Fredom” är delvis skriven i polemik mot Patemans och 
CLSGs text och argumentation. 
 
Kent konstaterar i artikeln att intellektuell frihet inte råder på Kuba. Därefter hävdas att de 
oberoende biblioteken utmanar den censur som råder på Kuba. Målet med den oberoende 
biblioteksverksamheten beskrivs Kent som: ”Their [the volunteers who were forming 
independent libraries, vår anm.] goal is to create a civil society in their nation by offering 
public access to books reflecting all points of view.”222 De oberoende bibliotekens roll 
framställs som försvarare av den intellektuella friheten. Artikeln avslutas med en uppmaning. 
”It is not a crime to oppose censorship or to open a library, and the Friends [Friends of Cuban 
Libraries, vår anm.] urge librarians everywhere to join the growing international effort to 
defend Cuba´s brave independent librarians.”223 Uppmaningen riktar sig till bibliotekarier runt 
om i världen. Detta normativa påstående kan, i det att det enbart riktar in sig på försvar för de 
modiga oberoende bibliotekarierna, tolkas som att Kent och FCL ser detta som det enda 
rimliga ställningstagande man kan göra som bibliotekarie. Kent tvekar här heller inte att 
benämna de som arbetar med de oberoende biblioteken för bibliotekarier.  
 
5.3.1.1 Riktiga bibliotekarier? 
 
FCL bemöter kritiken som riktats från CLSGs angående att de som arbetar på de oberoende 
biblioteken inte skulle vara riktiga bibliotekarier. FCL menar att denna kritik tar fokus från 
den verkliga frågan som är att den intellektuella friheten är en universell rättighet. Påståenden 
om att de oberoende biblioteken inte skulle kunna klassas som bibliotek, som CLSG menar, 
bemöts genom att FCL skriver:  

A library is a library, regardless of its size or whether it is sponsored by a 
government agency or a private organization. All libraries have a right to 
exist, no matter what any government may claim to the contrary. It cannot 
be a crime to open a libaray, any more than it can be a crime for “unofficial” 
authors to write books or for “unofficial” journalists to publish a 
newspaper.224  
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FCL menar att man kan likställa de oberoende biblioteken med folkbibliotek i andra länder: 
”The subjects of the book collections offered by the independent libraries cover a wide range 
of topics, comparable to public libraries in many countries ...” 225 
 
5.3.2 Hinder för intellektuell frihet 
 
Angående de hinder för den intellektuella friheten som FCL identifierar verkar de ligga på 
den kubanska regeringens politik och deras metoder att censurera information. FCL stödjer 
sin uppfattning genom att bland annat hänvisa till Amnesty International. FCL citerar i en 
artikel en text från just tidigare nämnda organisation som menar att  

“freedom of expression, association and assembly are severely restricted in 
law and practice [for Cuban citizens].… Those who attempt to express 
views, organize meetings or form organizations that conflict with 
government policy are frequently subjected to punitive measures.”226  

FCL menar vidare att censuren har lett till att författare blivit landsförvisade, att deras böcker 
inte får publiceras på Kuba och att de inte finns tillgängliga på de kubanska folkbiblioteken. 
Det är sådana händelser som gör att FCL menar att den intellektuella friheten har kränkts och 
att det är i relation till dessa som de oberoende biblioteken har en viktig roll att spela. Vad 
som framkommer i de texter som vi granskar med anknytning till FCL är alltså hur 
organisationens ser på den kubanska regeringen och dess roll.  
 
Den kubanska statsmakten är den enda identifierade orsaken till att den intellektuella friheten 
hindras på Kuba. FCL väljer att inte ta ställning till embargot. Att FCL väljer att inte ta upp 
denna aspekt motiveras utifrån att det är den intellektuella friheten som är den centrala frågan. 
 
5.4 Cuban Libraries Solidarity Group (CLSG) 
 
5.4.1 CLSGs syn på situationen 
 
Organisationen Cuban Libraries Solidarity Group (CLSG) etablerades 1999 en månad efter 
FCL och kan på många sätt ses som en reaktion på den, vilket blir tydligt i och med det syfte 
som organisationen säger sig ha och som beskrevs tidigare i denna uppsats. En drivande 
person bakom organisationen är John Pateman som står som kontaktperson och som är 
författare till CLSGs pressutskick.  
 
På CLSGs hemsida, www.cubanlibrariessolidaritygroup.org.uk, redogörs målen för 
organisationen. Om de oberoende biblioteken står det att lä sa följande: ”In April 2000 
members of CLSG visited a so-called ‘independent library’ in Havana and exposed it as a 
front for counter revolutionary activity.”227 Detta är organisationens inställning till och 
värdering av de oberoende biblioteken vilket också framkommer i följande citat:  

The CLSG position is that these [the independent libraries, vår anm.] are 
neither “independent” or “libraries” and that they are part of the US 
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government´s continual attempt to undermine and destabilise Cuba´s 
political, economic and social system.228  

Här är det tydligt att sättet varpå CLSG värderar de oberoende biblioteken skiljer sig markant 
från hur FCL betraktar de oberoende bibliotekens verksamhet. Att de oberoende biblioteken 
skulle främja den intellektuella friheten, såsom FCL ser det, nämns inte av CLSG. Istället 
diskvalificerar CLSG argumenten att det överhuvudtaget går att tala om de oberoende 
biblioteken som just oberoende eller bibliotek, de uppfyller i själva verket inget av dessa 
kriterier.  
 
5.4.1.1 Fler anhängare till CLSG uttalar sig 
 
Den text som man möter på hemsidan innehåller inte särskilt mycket angående hur CLSG ser 
på de oberoende eller folkbiblioteken. På hemsidan hänvisar de till texter som är skrivna av 
Rhonda L. Neugebauer och Larry R. Oberg som CLSG ställer sig bakom. Då vi anser att de 
har en stark koppling till CLSG ser vi det som motiverat att analysera dessa texter.   
 
Larry R. Oberg kan kopplas till CLSG, bland annat genom att han har publicerat artiklar 
genom Information for Social Change, som är en samarbetsorganisation till CLSG. Detta 
möjliggör att vi kan använda oss av vad han har skrivit om situationen på Kuba. Den artikel vi 
lyfter fram finns publicerad i tidskriften Progressive Librarian nummer 19/20 2002. Det är ett 
memorandum som Oberg från början skickat till biblioteksorganisationen ALA och dess 
avdelning Committe on Professional Ethics. Skrivelsen är daterad till den 10 april 2000. 
Texten innehåller en sammanfattning av intrycken från en resa som Oberg gjorde till Kuba 
under mars/april samma år. Han har där besökt folkbibliotek och två oberoende bibliotek och 
talat med bibliotekarier och föreståndare.  
 
En annan text som vi också väljer att titta närmare på är Rhonda L. Neugebauers ”Cuban 
Libraries: Challenges and Achievements” som CLSG refererar till på sin hemsida. Det är en 
text där Neugebauer redovisar sina intryck av Kuba och biblioteken där. Hon har besökt och 
pratat med kubanska bibliotekarier på flera olika folkbibliotek och oberoende bibliotek. De 
övergripande intryck hon fått av bibliotekarierna på folkbiblioteken beskrivs på följande vis:  

There was never a situation in which I felt the Cubans did not want to 
answer questions, to describe their problems, to pose criticism and 
complaints about things, or to discuss critical issues affecting the 
profession- or, for that matter, the relations between the countries [USA and 
Cuba, vår anm.] that also affected the profession. 229   

Genom sina besök på folkbiblioteken märker hon att det kärva ekonomiska läget som 
biblioteken befinner sig i inte endast har negativa effekter. Hon menar i texten att till det som 
är positivt och anmärkningsvärt givet de ekonomiska villkoren är att ”…it is worth noting that 
these limitations have compelled library professionals to be creative, patient, vigilant and 
resourceful.”230 Övrigt som hon är positiv till vad gäller arbetet som folkbibliotekarierna utför 
är deras prioritering av public service och tillgänglighet. Som exempel på detta nämner hon: 
”For working people, they [the public librarians vår anm.] take books to the workplace or 
establish reading rooms to circulate books to employees. For the elderly and housebound, they 
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deliver books to their homes on regular visits.”231 Efter att ha besökt Kubas nationalbibliotek 
benämner hon bokbeståndet där som att ”...it has a siezeable collection (about 3 million 
items), and serves as the main repository for Cuban intellectual patrimony.”232 I ett samtal 
med en bibliotekarie vid nationalbiblioteket angående uppbyggnaden av bokbeståndet tycker 
sig Neugebauer se vissa likheter i biblioteksarbetet ”We both strive to build collections that 
the public wants and that serves to stimulate minds, and to offer various perspectives on 
cultural and national development and national policy matters.”233 Angående frågor om 
censur och intellektuell frihet citeras i texten na tionalbibliotekets föreståndare som menar att: 
”‘The materials we have in our libraries offer a variety of perspectives on the revolution. In 
our collections, we want diversity. We want to add materials of all types.’”234 Om detta inte är 
synligt beror det enligt föreståndaren på att “’…we just do not have the funds to purchase 
them.’”235 Vidare menar föreståndaren enligt Neugebauer att den hållning man har angående 
beståndets uppbyggnad grundar sig på allmänhetens önskningar.  
  
Neugebauer berömmer och ställer sig positiv till det arbete som gjorts med Internet på Kuba. 
Exempelvis skriver hon i texten att: ”Libraries and research centers have an impressive web 
presence, with nicely designed sites, unique databases and active, energetic developers that 
are eager to digitize many unique Cuba holdings.”236 
 
Neugebauers egen sammanfattning av sina intryck rörande folkbiblioteken och de som arbetar 
med dem är att biblioteken är en ytterst viktig komponent i det kubanska samhället, samt att 
tusentals människor tar del av dess tjänster varje dag. I texten skriver hon att:  

Librarians look for and deposit in their collection materials with many 
different viewpoints, including materials that are critical of the revolution, 
materials written by Cubans living abroad, and materials on human rights, 
such as the UN Universal Declaration of human Rights.237 

 
5.4.2 Oberoende bibliotek 
 
Efter att Neugebauer har lagt fram sin syn på de kubanska folkbiblioteken, som hon har en 
positiv inställning till inte minst för att hon tycker att bibliotekarierna har lyckats åstadkomma 
mycket i relation till de ekonomiska villkor som de handlar utifrån, skriver hon att hon gärna 
skulle vilja avsluta sin text. Hon fortsätter med att påpeka att de oberoende biblioteken måste 
inkluderas även då hon menar att ”....they do not represent Cuban librarianship and do not 
deserve mention as part of the history of Cuban librarianship.”238 Neugebauer ser de 
oberoende bibliotekens egentliga syften som politiska. Exempelvis menar hon att: ”The so-
called ‘independent librarians’ are the brain-child of the US government, as is much of the 
anti-Castro opposition within Cuba.”239 I texten ställer hon sig även tveksam till huruvida 
biblioteken, dess föreståndare och användare har trakasserats på det vis som FCL påstår. Hon 
skriver:  
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And, if they are so ”repressed” by Cuban officials, then I ask why are they 
allowed to exist, to have their collections, hold meetings, receive equipment 
from the US and phone in daily reports to opposition radio and TV located 
in the US? 240 

Detta kan tolkas som att Neugebauer ser att de oberoende biblioteken, till följd av sin blotta 
existens, är något av ett bevis för att yttrande- och informationsfriheten inte kränks på Kuba. 
Synen på de oberoende biblioteken och de som förestår dem beskrivs i texten. ”They are not 
independent; and they are not librarians.”241 Alltså tvärtemot vad FCL menar, att detta inte har 
någon större betydelse om man ser till vad de oberoende bibliotekarierna uträttar i form av 
förbättring på området intellektuell frihet. 
 
Larry Oberg redogör för sina intryck av de oberoende biblioteken i en artikel publicerad i 
Progressive Librarian nummer 19/20 2002. De intryck han redovisar angående de oberoende 
biblioteken grundar sig på besök som han gjort på två av dessa. Uppgifter om var dessa fanns 
belägna fick han från Robert Kent och FCL. Oberg beskriver det första oberoende biblioteket 
som: ”It was located in a private home and consisted of two bookcases filled with books, one 
in the living room, another in a back bedroom. I would estimate that this collection might 
have included 200 volumes.”242 Det andra oberoende biblioteket som Oberg besökte beskrivs 
på följande sätt ”This ’library’ had no books or materials at all.” 243 Detta berodde på att 
föreståndaren ämnade lämna Kuba för Miami. Hur de fått tag på material till biblioteket 
beskrivs enligt Oberg, som talat med föreståndaren om detta, som ”They explained that they 
had never collected books per se, but rather had relied upon deliveries of pamphlets, reprints 
of articles and other materials that came directly from the U. S. Interest section in Havana.”244  
Varför de hade sådant material i samlingen grundade sig enligt Oberg på föreståndarens 
politiska intressen. ”They agreed that these materials were useful in their efforts to bring 
others to their anti-goverment position and to recruit others to the anti-Castro movement.”245   
 
Obergs slutsatser efter dessa två besök är att de som arbetar med de oberoende biblioteken 
”are not librarians by any definition that we would understand.”246 Oberg menar med tanke på 
vad folkbiblioteken åstadkommit är det de som förtjänar uppmärksamhet. De oberoende 
bibliotekens syften verkar enligt Obergs intryck vara ”on the one hand, a public face and a 
recruiting tool for a dissident movement within Cuba and, on the other, a means of ‘jumping 
the queue’ to get an immigration visa to the United States”247  
 
Oberg, Neugebauer, Pateman och CLSG ställer sig väldigt kritiska till FCLs version av de 
oberoende biblioteken och deras information om hur de som jobbar med dem har blivit 
trakasserade av säkerhetspolisen för sitt arbete. Istället menar CLSG att om de överhuvudtaget 
har blivit trakasserade, så beror det på deras politiska aktivitet som dissidenter.  
 
Angående påståendet om de riktlinjer som man jobbar utifrån på fo lkbiblioteken när det gäller 
inköp sägs det ingenting var ifrån dessa riktlinjer kommer. Inte heller får man i texterna reda 
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på antalet oberoende bibliotek som finns, därför skulle man kunna uppfatta det som att de två 
Oberg besökte var de enda.  
 
5.4.3 Folkbiblioteken 
 
Neugebauers text har, kanske föga förvånande med tanke på CLSGs syfte, en positiv 
inställning till folkbiblioteken då vad dessa har åstadkommit lyfts fram. Sammanfattningsvis 
menar Neugebauer att det enbart är folkbiblioteken som fyller en viktig funktion i det 
kubanska samhället. Det är där man kan finna material som innehåller olika synsätt på 
exempelvis revolutionen och politik. Om det inte går att finna material på folkbiblioteken så 
beror det med stor sannolikhet på de knappa ekonomiska resurserna och vad man prioriterar 
på grund av en dålig budget. De oberoende biblioteken styrs enligt Neugebauer av USAs 
regering och verksamheten som bedrivs har ingenting med riktigt biblioteksarbete att göra. 
  
Obergs syn på de kubanska folkbiblioteken är också att de är underfinansierade. 
Underfinansieringen är enligt Oberg en effekt av Kubas ekonomiska situation på ett mer 
generellt plan och han hävdar att många delar av samhällslivet på Kuba har blivit lidande.248 
De flesta folkbibliotekarier han mött beskriver han som professionella och menar att 
folkbibliotekarierna ”… are clearly abreast of current trends in North America and European 
librarianship.”249 Angående beståndets utformning på folkbiblioteken menar han att de flesta 
har ”… clear collection development policies and standards” samt att innehållet i 
nationalbibliotekets samlingar består av ”… materials on all topics and does not limit its 
collections to materials that support the ideology of the Cuban government”250 Oberg ser även 
att folkbibliotekarierna lägger stor vikt vid att nå så många som möjligt i sitt arbete genom till 
exempel bokbussar, filialer och att man arbetar mycket med barnverksamhet.251 
 
5.4.4 Hinder för informationsfrihet och intellektuell frihet 
 
CLSGs syn på bibliotekssituationen på Kuba och problematiken kring de oberoende 
biblioteken tycks vara att det inte så mycket en fråga om informations- eller intellektuell frihet 
som en fråga om politik. Överlag tycks texter från CLSG hävda två saker. Dels att de 
oberoende biblioteken i första hand är upprättade i politiskt syfte, vilket bl.a. kan utläsas i 
Neugebauers text när hon skriver att de oberoende biblioteken, ”…although they claim they 
offer books that are ’banned’ in Cuba, are merely mouthpieces of the anti-Castro opposition in 
Miami and in the US government.”252 Dels att situationen för folkbiblioteken på Kuba i och 
för sig är svår men att det inte har så mycket att göra med huruvida informationsfrihet finns 
där eller ej (vilket man i stor utsträckning verkar anse att den gör). Det handlar snarare om 
andra faktorer, där USAs embargo och politik, samt den dåliga ekonomin är några av de 
viktigaste faktorerna som bidrar till att hindra och försvåra tillgången till en del 
informationsmaterial på Kuba. Detta framkommer i t.ex. Neugebauers text där hon beskriver 
sitt möte med bibliotekarier från Kuba.  

Several times, we talked about intellectual freedom and their [the public 
librarians, vår anm.] collection development parameters and techniques for 
building their collections even during times of limited budgets and even 
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while they were in an ”underdeveloped, poor” country. It was obvious that 
many of their problems resulted from underdevelopment, scarce resources, 
limited growth, and a precarious economic situation that is typical 
throughout Latin America.253 

Att det skrala utbudet på Kubas folkbibliotek skulle vara ett resultat av en medveten 
censurerande strategi från antingen den kubanska regeringen eller föreståndarna för 
folkbiblioteken dementeras av CLSG som i sina texter snarare pekar på och betonar likheterna 
mellan de amerikanska och kubanska bibliotekens sätt att bygga upp sina samlingar. Oberg 
t.ex. framhåller i sin text att det kubanska nationalbiblioteket försöker tillhandahålla ett brett 
utbud och varierad information, men tillägger samtidigt en intressant sak. ”At the same time, 
they do not necessarily add all of the vehemently anti-Fidel materials published by dissident 
Cubans who reside in Miami.”254 Han gör en jämförelse med material som är kritiska till 
homosexualitet i USA och som inte köps in i sin helhet av amerikanska bibliotek.  
 
5.5 Intellektuell frihet och bibliotekens roll 
 
Vår andra fråga i denna uppsats handlar om hur man kan beskriva de olika organisationernas 
syn på intellektuell frihet samt hur de ser på bibliotekens roll i förhållande till denna frihet. 
För att besvara det första ledet i denna fråga har vi tagit hjälp av Petäjäs teorier om 
yttrandefrihet, för det andra ledet kommer den redovisade tidigare forskningen att vara till 
hjälp. När vi redogör för organisationernas olika syn på den intellektuella friheten (och 
orsaker till att denna frihet eventuellt kan uppfattas som begränsad) tror vi det kan vara av 
betydelse att försöka skilja på två aspekter av frågan som framkommer i texterna. Dessa två 
aspekter hålls inte på ett konsekvent sätt isär i de texter vi granskar och bidrar därför till att 
argumentationen i vissa av texterna blir något otydlig. Aspekterna rör:  
 
1. De oberoende bibliotekens situation och de möjliga hot och trakasserier som dessa har 
utsatts för på grund av sin verksamhet.  
 
2. De kubanska folkbibliotekens verksamhet och begränsade utbud som verkar vara 
otillfredsställande och kan tolkas som en konsekvens av censur.  
 
Dessa två aspekter tycks också appellera till olika ”frihetsbegrepp”. Den första aspekten som 
rör de oberoende biblioteken berör på ett tydligare sätt yttrandefriheten i det att den 
huvudsakligen berör friheten att få förmedla information. Den andra aspekten, som rör 
folkbibliotekens utbud, skulle på ett analogt sätt kunna sägas beröra informationsfriheten då 
den i första hand handlar om tillgången till och friheten att få ta del av information.  
 
5.5.1 IFLAs syn på intellektuell frihet 
 
Det finns svårigheter med att uttyda IFLAs syn på intellektuell frihet, utifrån de dikotomier 
som Petäjä tillhandahåller, i de två rapporter som vi granskar. Någon ordentlig definition av 
begreppet ges inte i deras texter. I den första rapporten hänvisas det bara till ett dokument som 
kallas ”IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom” för en definiton av 
informations- och yttrandefrihet. Av rapporten i sig kan man utläsa att IFLA anser sig värna 
intellektuell frihet, informationsfrihet och yttrandefrihet. I den första rapporten där IFLA till 
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stor del låter andra komma till tals kan man läsa följande i anslutning till att de ger sin 
utvärdering av situationen:  

However, IFLA strongly upholds intellectual freedom and the right of all 
peoples [sic!] to free access to information and freedom of expression. 
Consequently, IFLA supports the right of any citizen of a country to make 
available information without fear of intimidation or repression. 255  

IFLA menar alltså, att döma av citatet och av vad som framkommer i rapporten, att 
informations- och yttrandefrihet åtminstone innebär att alla ska få tillägna sig information 
utan rädsla att bli utsatt för någon form av repression eller förtryck. Detta är den tydligaste 
utsagan i rapporten om hur IFLA ser på intellektuell frihet. Utsagan är tydligt kopplad till den 
första rapportens fokus på de oberoende bibliotekariernas påstådda trakasserier. Mot bakgrund 
av hur de oberoende biblioteken i den första rapporten beskrivs, bl.a. som bibliotek som 
tillhandahåller ”access to books, magazines, documents and other publications to which there 
is no access in state institutions because they were being considered enemy propaganda and 
stereotyped as a crime against the powers of the state´”256, skulle man kanske kunna hävda att 
IFLA tillkännager en syn på intellektuell frihet som kan kategoriseras som icke-
konsekventialistiskt eller deontologiskt. IFLA verkar nämligen, mot en sådan förståelse av de 
oberoende bibliotekens verksamhet (som ovanstående citat redogör för) hävda att oavsett 
vilka konsekvenser de oberoende bibliotekens tillhandahållande av information får för 
samhället på Kuba så är det en rättighet för var och en att ge tillgång till sådan information 
utan att hindras. Konsekvenserna rättfärdigar så att säga inte att denna rättighet kränks. 
Huruvida IFLA ger uttryck för en icke-konsekventialistisk syn på intellektuell frihet är dock 
inte därmed belagt.  
 
IFLAs syn på informations frihet i den andra rapporten framkommer i sin tydligaste form när 
de skriver: “The aim of IFLA/FAIFE is to defend the universal rights of people to have free 
access to information, ideas and works of imagination in whatever formats or media.”257 
Tyngdpunkten i detta påstående är att informationsfriheten ses som en universell rättighet. 
Utifrån Petäjäs dikotomier skulle ett sådant kort yttrande kanske kunna tyda på en icke-
konsekventialistiskt förståelse av informationsfrihet i det att frihe ten beskrivs som en 
rättighet. Därtill tycks den vara individcentrerad med hänvisning till att det verkar vara 
individens rätt till fri tillgång till information som betonas. Det är dock mycket tveksamt om 
den slutsatsen kan dras utifrån en enda mening och utan att innehållet i rapporten som helhet 
beaktas. Det stämmer dock överens med det vi sagt om IFLAs syn på intellektuell frihet i den 
första rapporten. Därtill torde man kunna se en antydan till att IFLA har en icke-
konsekventialistisk syn på intellektuell frihet utifrån det faktum att Petäjäs kategorier ingår i 
en dikotomi vars delar utesluter varandra och att ett konsekventialistiskt synsätt är 
frånvarande i IFLAs rapport. 
 
Det tycks som att det man kan säga om huruvida IFLA ger uttryck för en konsekventialistisk 
eller icke-konsekventialistisk (och en individ- eller samhällscentrerad) syn på intellektuell 
frihet utifrån de två rapporterna är att det kanske ligger närmre till hands att tolka IFLAs syn 
som icke-konsekventialistisk och individcentrerad. Detta är på inget sätt en säker slutsats.   
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Det finns dock andra aspekter av synen på informationsfrihet och intellektuell frihet som 
framkommer i rapporterna som är intressanta att notera och som har mer med det senare ledet 
i vår andra fråga att göra. Angående utbudet på folkbiblioteken påpekar IFLA följande i den 
andra rapporten: 

… there is no doubt that a wide range of information or literature expressing 
current opinions is unavailable in the libraries of Cuba. Even when 
publications are held, their use may be restricted or monitored to the extent 
that ordinary people may be prohibited or even prevented from gaining 
access to them. 258   

Huruvida IFLA ser detta konstaterande som ett problem som i första hand rör den 
intellektuella friheten är inte helt tydligt. Otydligheten har bl.a. att göra med att vilka orsaker 
till denna informationsbrist som man identifierar spelar har betydelse för problemets art dvs. 
om problemet i första hand handlar om intellektuell frihet eller något annat. Här kan det vara 
på sin plats att påminna om Rubins definition av censur som handlingar utförda av någon för 
att hindra informationsflödet. Rubin tycks mena att censur ska betraktas som en medveten 
handling i syfte att på något vis hindra informationsfriheten. Det tycks alltså som att 
information kan vara begränsad och otillräcklig utan att det för den skull med nödvändighet 
måste tolkas i termer av bristande informationsfrihet. Om ”handlingen” som begränsar 
informationen t.ex. är omedveten eller svår att knyta till en aktör torde det i vissa fall vara 
svårare att tala om inskränkningar i informationsfriheten. I rapporten pekar IFLA på flera 
möjliga orsaker till att folkbiblioteken på Kuba saknar ett brett och stort utbud av material. 
IFLA framhäver å ena sidan den svåra ekonomiska situationen och USAs embargo, å den 
andra möjligheten att det på grund av den kubanska regeringens politik kan förekomma 
censurerande urvalsprinciper på biblioteken, som orsaker till bristande informationstillgång. 
Det tycks alltså som att det bara är om IFLAs betoning ligger på den andra av de här 
identifierade orsakerna till det knappa informationsutbudet som den ovan citerade utsagan 
pekar ut ett problem som främst handlar om informationsfrihet. Om dålig ekonomi betonas 
som den främsta orsaken är detta inte lika tydligt. Detta diskuterar Ann Curry i sin 
undersökning av bibliotekariechefers syn på intellektuell frihet. Hon fann där en skillnad i 
svaren på frågan huruvida en begränsad ekonomi kunde utgöra ett hinder för den intellektuella 
friheten. Vissa av de tillfrågade menade att en allt för begränsad ekonomi gjorde det omöjligt 
att tillhandahålla ett djupt och varierat bestånd medan andra menade att ekonomin inte hade 
någon betydelse genom att peka på möjligheten att erbjuda ett ”essentiellt material” trots små 
samlingar.  
 
5.5.2 FCLs syn på intellektuell frihet 
 
FCLs syn på intellektuell frihet är också svår att utröna utifrån de texter som vi utgår från. På 
deras hemsida kan man läsa att FCL är en organisation ”concerned exclusively with defending 
intellectual freedom”. Och vidare: “We oppose censorship and all other violations of 
intellectual freedom, as defined by the Universal Declaration of Human Rights, regardless of 
what administration may be in office in Cuba.”259 FCL menar sig således stå bakom den 
definition av intellektuell frihet som FN uttrycker i detta dokument. De exemplifierar vad de 
menar med intellektuell frihet på ett antal ställen i texterna genom att t.ex. skriva att de som är 
medlemmar i FCL är eniga om att ”...it cannot be a crime to read a book, to oppose 
censorship, or to open a library, in Cuba or any other country.”260  
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Under rubrik 5 på FCLs hemsida kan man också läsa följande konstaterande om vad de menar 
är det verkliga tvistemålet och samtidigt hur de ser på intellektuell frihet: ”This argument [that 
the independent libraries are not ”real libraries” staffed by ”real librarians”, vår anm.] is an 
effort to distract attention from the real issue: intellectual freedom as a universal human 
right.”261 Svart på vitt kan man här läsa att den intellektuella friheten betraktas som en 
universell mänsklig rättighet. Detta skulle man kunna tolka som att FCL tenderar att ha en 
icke-konsekventialistisk eller deontologisk syn på begreppet. Det vill säga intellektuell frihet 
motiveras utifrån att den är just en rättighet och inte utifrån vilka konsekvenser utövningen av 
denna frihet har. Denna slutsats kan dock precis som med IFLA inte entydigt dras. De 
påståenden i FCLs texter som tycks tyda på detta är mycket vaga. En sådan tolkning bygger 
därför nästan uteslutande på att FCL i sina texter talar om intellektuell frihet som en rättighet. 
   
Utöver dessa tendenser till att anamma en icke-konsekventialistisk syn på intellektuell frihet 
kan man genom en läsning av FCLs texter upptäcka vissa nyckelformuleringar och -begrepp 
som återkommer i samband med att deras förståelse av vad intellektuell frihet innebär blottar 
sig. Ett av dessa begrepp är ”ocensurerad”. När man beskriver de oberoende bibliotekens 
verksamhet som man uppskattar och stödjer heter det ofta att de erbjuder ocensurerade böcker 
och aktiviteter.   

In addition to offering public access to uncensored [vår kursivering] books, 
Cuba´s independent librarians also sponsor uncensored [vår kursivering] 
debates, seminars, public meetings, art exhibits, litterary contests and 
children´s programs, all free of government control. 262 

Eftersom censur är ett begrepp som är starkt förknippat med förståelsen av intellektuell frihet 
är det möjligen svårt att säga något särskilt om just FCLs syn på intellektuell frihet utifrån det. 
Dock skulle man, med tanke på den frekvens med vilken begreppet ocensurerad framträder i 
FCLs texter, kanske kunna ana att FCLs syn på informationsfrihet tenderar att vara 
restriktionslös, att de verkar ha en absolut syn på informationsfrihet. Denna iakttagelse stärks 
också genom följande citat som återfinns i en artikel skriven av Robert Kent. Han beskriver 
här FCLs enda mål som ”an uncompromising [vår kursivering] defense of intellectual 
freedom.”263 FCL tycks på så sätt ha en syn på intellektuell frihet som inte för med sig någon 
gränsdragningsproblematik. Å andra sidan kan betoningen på termen ”ocensurerad” också 
betyda att FCL ser censur som normen på Kuba, vilket i själva verket framstår som den 
rimligare tolkningen. En frekvent betoning av termen ”ocensurerad” som något positivt i en 
diskussion måste för sin förståelse så att säga sättas i relation till huruvida censur betraktas 
som något utbrett i den kontext som diskuteras. Att FCL ger uttryck för en syn på Kuba som 
ett samhälle med dåliga villkor för den intellektuella friheten framkommer tydligt i texterna, 
bl.a. skriver man på sin hemsida angående varför organisationen bara fokuserar på Kuba: 
”...we in the Friends of Cuban Libraries believe the fierce, all-pervasive, but little known 
system of censorship in Cuba merits special attention on the part of the international 
community.”264  
       
FCLs syn på vilka villkor som måste vara uppfyllda för att man ska kunna tala om 
intellektuell frihet framkommer mycket sparsamt och bara som nödvändiga villkor. Vad gäller 
den första aspekten av frågan om intellektuell frihet som vi har identifierat i diskussionen så 
hävdar FCL att ett minsta krav för intellektuell frihet är att människor ska få öppna bibliotek 
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och tillhandahålla information utan att behöva utsättas för kränkande och trakasserande 
behandling. För ett liknande villkor för informationsfriheten vad gäller den andra aspekten så 
kan man i samband med att Kent kritiserar Obergs rapport läsa följande då han undrande 
skriver varför, om det nu är så att det inte finns någon censur på de kubanska folkbiblioteken, 
de (the members of the Neugebauer delegation) inte frågade varför ”...all of the Cuban books, 
magazines and newspapers found in these institutions express one, and only one, point of 
view.”265 Om man bryter ner det här påståendet får man veta något om FCLs syn på villkoren 
för att informationsfrihet ska kunna sägas råda. Detta påstående ger till känna att det att flera 
olika åsikter och synsätt finns representerade och är möjliga att få tillgång till är en 
stöttepelare i FCLs förståelse av informationsfrihet. Om så inte är fallet verkar det som att 
FCL anser att man inte kan tala om informationsfrihet. Detta är så att säga nödvändiga villkor. 
 
I FCLs texter tycks det också som att en otydlighet i deras syn på intellektuell frihet 
framkommer. Denna tvetydighet har att göra med vilka orsaker till att den intellektuella 
friheten eventuellt hindras på Kuba som framkommer i diskussionen och rör vilka faktorer 
som kan sägas tillhöra frågan om intellektuell frihet. I FCLs texter identifieras orsaken till den 
bristande intellektuella friheten på Kuba enbart som regeringsmakten och dess 
”informationspolitik”. Detta är delvis en följd av FCLs främsta fokus på de oberoende 
bibliotekens situation och trakasserierna som dessa påstås ha utsatts för. Som redovisats i 
inledningen till detta avsnitt berör debatten dock två aspekter av den möjliga begränsningen 
av den intellektuella friheten på Kuba. Det handlar dels om de oberoende bibliotekens 
situation och dels om utbudet och verksamheten på folkbiblioteken. Kubas ekonomiska 
situation eller embargots effekter som de andra organisationerna uppmärksammar som en 
tänkbar orsak till informationsbristerna i fråga om den andra aspekten kommenteras inte av 
FCL. Detta tycks dessutom vara ett medvetet val av FCL. På sin hemsida skriver de: ”We do 
not comment on the U.S. trade embargo because we focus exclusively on intellectual freedom 
issues.”266 Anledningen till att FCL inte kommenterar embargot och dess effekter beskrivs 
vara för att det inte är en del av frågan om intellektuell frihet. Sett i kontext mot hela 
diskussionen verkar ett sådant hävdande något märkligt. Vad som avses med ”intellectual 
freedom issues” tycks otydligt. För även om embargot inte på ett entydigt sätt kan betraktas 
som att strikt angå den intellektuella friheten så tycks de båda andra organisationerna 
identifiera det som en orsak till informationsbristen på Kuba. Att inte diskutera denna orsak 
kan framstå som ett negligerande av en viktig faktor i diskussionen. Dessutom skriver FCL 
ändå i samband med att man förklarar varför USAs handelsembargo mot Kuba inte 
kommenteras att ”informations material” är undantaget från embargot och att ”...in reality the 
only information blockade in Cuba is the one imposed by the Cuban government on its own 
people.”267 Det verkar onekligen som en undanflykt att inte behandla embargots inverkan på 
informationstillgången på Kuba när flera andra debattörer tar upp just detta som en tänkbar 
orsak. Denna ovilja att diskutera embargots effekter kan inte heller förklaras genom att FCL 
bara kommenterar och diskuterar de oberoende bibliotekens situation, den första aspekten. 
Åtminstone indirekt säger FCL också något om folkbibliotekens status och befinnande, den 
andra aspekten. 
 
Detta odefinierade exklusiva fokus på ”intellectual freedom issues” kan även bidra till att 
förklara deras syn på de kubanska folkbiblioteken som censurerade institutioner, dåliga på att 
verka för den intellektuella friheten. Eftersom FCLs uttalade fokus bara är på intellektuell 
frihet så beaktar de i sina texter inte heller det som både Rubin och Curry redovisar angående 
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den intellektuella friheten i förhållande till bibliotekens roll; att bibliotekens ställningstagande 
och arbete för den intellektuella friheten är en av många uppgifter som ibland går på tvärs 
med andra roller och uppgifter som biblioteket har. FCL ser frågan om den intellektuella 
friheten som en ”exklusiv” fråga, helt frikopplad från andra faktorer rörande biblioteksarbete.  
 
5.5.3 CLSGs syn på intellektuell frihet 
 
Genom läsning av CLSGs texter är det ännu svårare att säga någonting om deras syn på 
intellektuell frihet utifrån Petäjäs dikotomier än om de båda andra organisationernas. CLSG 
skriver mycket lite om detta begrepp och använder också själva ordet mycket sparsamt i de 
texter vi undersöker. I organisationens mål så som de kommer till uttryck på CLSGs hemsida 
hittar man heller inget särskilt omnämnande av varken informationsfrihet eller intellektuell 
frihet. Där kan man läsa följande:     

The organization was established on July 1, 1999 to support: 
* Cuban libraries, librarians, library and information workers and the Cuban 
Library Association (ASCUBI). 
* Cuba´s free and comprehensive education system and high literacy levels. 

* The Cuban people's right to self-determination and to choose the social, 
political and economic systems which support their library service.268 

Deras syn på situationen med uppkomsten av de oberoende biblioteken på Kuba tycks som 
redovisats skilja sig markant från den bild som FCL ger. Frågan om intellektuell frihet ses i 
sammanhanget som, om inte irrelevant, så i alla fall som bara en av en mängd faktorer. CLSG 
tycks också mena att intellektuell frihet i viss mening råder på de kubanska folkbiblioteken. 
Exempelvis så skriver Neugebauer i sammanfattningen av sin artikel så här: 

Cuban libraries are an important component of Cuban society and serve 
thousands of people on a daily basis. Librarians in Cuba are eager to provide 
materials of all kinds to their users who are very well educated about Cuba 
and about the world. Librarians look for and deposit in their collection 
materials with many different viewpoints, including materials that are 
critical of the revolution, materials written by Cubans living abroad, and 
materials on human rights, such as the UN Universal Declaration of Human 
Rights.269 

Istället för att hänvisa till begreppen informationsfrihet eller intellektuell frihet så betonar 
CLSG  som sagt likheterna mellan de kubanska folkbiblioteken och deras sätt att arbeta och 
de amerikanska och europeiska motsvarigheterna. På det sättet verkar CLSG också göra en 
särskild poäng av att det inte finns några medvetna strategier från Kubas sida, varken från 
biblioteken och bibliotekarierna eller från regeringsmakten, som bidrar till att hindra den 
intellektuella friheten. I texterna medger de dock att det finns brister i informationstillgången 
men att dessa beror på Kubas svåra ekonomiska situation. Detta är något som upprepas många 
gånger i CLSGs texter, t.ex. som när Neugebauer redogör för sina samtal med de kubanska 
bibliotekarierna: 

Several times, we talked about intellectual freedom and their collection 
development parameters and techniques for building their collections even 
during times of limited budgets and even while they were in an 
"underdeveloped, poor" country. It was obvious that many of their problems 
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resulted from underdevelopment, scarce resources, limited growth, and a 
precarious economic situation that is typical throughout Latin America.270 

På detta sätt blir den enda faktor som CLSG i själva verket pekar ut som en restriktion för 
informationen den ekonomiska situationen på Kuba. I samband med det betonas dock att de 
ekonomiska bekymren bl.a. är en följd av det amerikanska handelsembargot mot Kuba. På 
hemsidan kan man läsa att organisationen har svarat på en uppmaning från FAIFE att den 
kubanska regeringen ska lyfta de hinder för information som uppstår genom deras förda 
politik. ”CLSG responded to this statement by pointing out that the biggest ’obstacle to access 
to information’, and access to many other goods and services, was the illegal US blockade of 
Cuba.”271  Blockaden och i sista hand Kubas ekonomiska situation är alltså problemet som 
identifieras av CLSG.  
 
Bibliotekssituationen på Kuba så som CLSG ser det betraktas således inte så mycket som en 
fråga om intellektuell frihet som en fråga om politik. Detta gäller för båda de aspekter av 
frågan som vi har identifierat. På CLSGs hemsida kan man t.ex. läsa följande om de 
oberoende biblioteken: ”The CLSG position is that these [independet libraries vår anm.] are 
neither ‘independent’ or ‘libraries’ and that they are part of the US government´s continual 
attempt to undermine and destabilise Cuba´s political, economic and social systems.”272 
Angående situationen för folkbiblioteken och problematiken kring deras magra utbud menar 
CLSG att det inte så mycket är en fråga om huruvida informationsfrihet i princip finns där 
eller ej. Den svåra situationen för folkbiblioteken handlar, enligt CLSG om den dåliga 
ekonomin och USAs embargo och förda politik gentemot Kuba. Detta är faktorer som 
försvårar tillgången till informationsmaterial på Kuba i allmänhet och de kubanska 
folkbiblioteken i synnerhet och som därmed kan betraktas som en form av censur. På det 
sättet tycks CLSG således hävda att bristen på information på Kuba inte är ett utslag av en 
medveten strategi från de kubanska myndigheterna eller biblioteken och därför inte heller kan 
betecknas som censur. I själva verket tycks det snarast som att CLSG betraktar embargot som 
en medveten strategi från USAs sida att försvåra tillgången på information på Kuba och att 
det därför är USA som, inte bara indirekt försvårar informationstillgången på Kuba, utan 
faktiskt ”censurerar” landets hela informationsflöde. 
 
Det verkar utifrån de texter vi läst snudd på omöjligt att ens se en antydan till huruvida CLSG 
ser den intellektuella friheten som icke-konsekventiell eller konsekventiell. Om man dock 
tolkar den konsekventialistiska synen på den intellektuella friheten som mindre säker och mer 
relativ än den icke-konsekventialistiska synen, det vill säga att om man tolkar det 
konsekventialistiska synsättet som ett perspektiv som ger utrymme för möjligheten av att 
intellektuell frihet i vissa fall faktiskt inte bör eftersträvas (dvs. om man gör en bedömning av 
en situation och finner att intellektuell frihet i det fallet inte leder till de bästa 
konsekvenserna). Mot bakgrund av att CLSG i sina texter dels verkar anse att det finns 
åtminstone principiell intellektuell frihet på Kuba, och dels menar att de ”ingrepp” som den 
kubanska regeringen gjort mot de oberoende biblioteken är en aktion mot de oberoende 
bibliotekens ”landsförräderi” skulle man kanske kunna avvinna en antydan till 
konsekventialistisk syn på intellektuell frihet hos CLSG. Det skulle behöva innebära att 
CLSG accepterar den konsekvensbedömning som den kubanska regeringen gör när de 
censurerar de oberoende biblioteken för att upprätthålla landets säkerhet. De går så att säga 
med på att det i fallet med de oberoende bibliotekens behandling medförde bättre 
konsekvenser att hindra dem från att utöva sin verksamhet (i enlighet med den intellektuella 
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friheten) än att låta dem hållas. Underförstått är då att det i Kubas fall medförde bättre 
konsekvenser att stoppa den påstådda propagandan som de oberoende bibliotekens 
verksamhet bidrog till att sprida än att till varje pris försöka eftersträva intellektuell frihet. Å 
andra sidan haltar en sådan tolkning betänkligt inte minst till följd av alla hypoteser. Därtill är 
det möjligt att man gör sig skyldig till ett felslut. Den konsekventialistiska synen tycks 
nämligen inte påstå något annat än att intellektuell frihet är bra och eftersträvansvärt för att 
denna frihet faktiskt leder till de bästa konsekvenserna.   
 
Det som framkommer i CLSGs texter tycks därför på ett sätt mer vara en syn på intellektuell 
frihet som hävdar att denna frihet inte alltid och med nödvändighet har företräde framför allt 
annat. Här kan man tala om än mer relativistisk syn på intellektuell frihet; intellektuell frihet 
som en bland många olika, men för bedömningen likställda faktorer.   
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5.6 Sammanfattning av resultaten 
 
Följande schema har konstruerats för att tydliggöra resultatet: 
 

 IFLA FCL CLSG 
Problemkärna; 
huvudproblem 

De oberoende 
bibliotekens situation 
(rapport 1), 
Folkbibliotekens 
situation (rapport 2) 

Situationen för den 
intellektuella 
friheten på Kuba 

Kubas ekonomiska 
och politiska 
situation. 

Synen på 
folkbibliotek 

Begränsat urval och 
dålig kvalitet på 
böckerna. 
Professionella 
bibliotekarier. 
Välordnat 
bibliotekssystem. 

Otillräckliga och 
censurerade. 

Brett urval, ingen 
censur. 
Professionella 
bibliotekarier. 

Synen på 
oberoende 
bibliotek 

Små men med fler nya 
böcker än 
folkbiblioteken. Kan 
fungera som 
komplement till 
folkbiblioteken. Ej 
professionella 
bibliotekarier. 

Försvarare av den 
intellektuella 
friheten. Ett brett 
bestånd av olika 
åsikter. 

Mycket små. Kan 
varken kallas 
bibliotek eller 
oberoende. Ingen 
biblioteksfunktion.  

Synen på 
intellektuell 
frihet 

Icke-
konsekventialistisk 
(och individcentrerad) 

Icke-
konsekventialistisk  

Konsekventialistisk  

Råder 
intellektuell 
frihet på Kuba? 

Tveksamt. Nej. Ja. 

Eventuella 
hinder för den 
intellektuella 
friheten 
rörande de 
oberoende 
bibliotekens 
situation? 

Den kubanska 
regeringens politik. 

Den kubanska 
regeringens politik. 

Inga. Alternativt 
hindren är inte en 
fråga som rör den 
intellektuella 
friheten.  

Eventuella 
hinder för den 
intellektuella 
friheten 
rörande 
folkbibliotekens 
verksamhet? 

Censur genom 
urvalsprinciper och 
otillgänglighet. 
Embargot, begränsad 
ekonomi. 

Den kubanska 
regeringens politik. 

Embargot, Kubas 
dåliga ekonomi. 
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Den ovanstående genomgången av vilken roll och funktion, samt vilket syfte de olika 
organisationerna tillskriver de två bibliotekstyperna har uppvisat i hög grad skiftande 
uppfattningar, både hur de olika biblioteken faktiskt är beskaffade och hur dessa värderas, 
vilket naturligtvis till vis del hänger ihop. Synsätten som de två organisationerna FCL och 
CLSG anammar kan i mångt och mycket ses som två ytterligheter då både deras uppfattning 
och värdering av situationen i princip är diametralt motsatta. IFLA intar i sin tur en mer 
svävande eller flytande position någonstans mittemellan. För det första kan man notera en 
skillnad i fokus för de olika organisationernas uttalanden i texterna, samt en till detta 
sammanhängande skillnad i kontextualitet. FCL säger sig se den kubanska 
bibliotekssituationen enbart som en fråga om intellektuell frihet och, dess baksida, censur. 
Själva fokus ligger därmed på den i Kuba förda politiken på området och medvetna strategier 
för att försvåra denna frihet. Detta är ett uttalat ställningstagande som redogörs i klartext på 
FCLs hemsida. Både Kubas folkbibliotek och de oberoende biblioteken kommenteras dock. 
CLSG, å andra sidan, talar mindre om situationen i förhållande till Kubas informationspolitik 
och ser det hela mer i ljuset av de hårda politiska relationer som råder mellan Kuba och 
omvärlden i allmänhet och USA i synnerhet. Stor vikt läggs vid ekonomiska aspekter. 
Bibliotekssituationen kan också sägas ses i ett mer helhetligt perspektiv, där även andra 
aspekter än de rent informationsfrihetliga belyses, vilket får till följd att frågan om 
intellektuell frihet tonas ner. IFLA har också ett lite annat perspektiv som dessutom skiljer sig 
åt mellan de olika rapporterna. IFLA har dock som sin huvudsakliga uppgift att just 
uppmärksamma frågor om intellektuell frihet. Den första rapporten är skriven i förhållande till 
de oberoende bibliotekens och deras föreståndares situation på Kuba. I fokus är den 
intellektuella friheten och de inskränkningar som man uppfattar görs i den i förhållande till de 
oberoende bibliotekens verksamhet. Centralt är även att utreda de påstådda trakasserierna av 
de oberoende bibliotekarierna. IFLAs andra rapport verkar försöka se situationen i en större 
kontext. Ett helhetsgrepp tas då även folkbiblioteken, den kubanska biblioteks-
/informationspolitiken och de politiska relationerna till USA kommenteras utöver de 
oberoende bibliotekens situation. Båda rapporterna betonar dock att IFLA inte har som 
uppgift att ta parti för något lands regering.   
 
5.6.1 Oberoende bibliotek 
 
Om man sedan tittar på vilka likheter och skillnader som finns mellan organisationerna i 
synen på de oberoende biblioteken och deras syfte och roll finner man även här en del 
betydande olikheter i sätten att uppfatta dem på. FCL betraktar dem som ett kubanskt initiativ 
i syfte att tillhandahålla information och litteratur som inte finns att tillgå på folkbiblioteken 
samt att utveckla det civila samhället i opposition mot den censur som man menar råder på 
Kuba (vilket inkluderar folkbiblioteken). De oberoende biblioteken ses som en “spontan“, 
inhemsk reaktion på denna politik och uppfattas snarast som kämpar för den intellektuella 
friheten på Kuba i det att de försöker göra material som censureras av staten tillgängligt. 
Syftet beskrivs som kulturellt och inte politiskt. CLSGs syn på de oberoende biblioteken 
sammanfattas kanske bäst i det citat som man finner i Obergs text. Där beskrivs de som 
varken bibliotek eller oberoende. Det syfte som FCL tillskriver dessa bibliotek i termer av 
någon slags försvarare av den intellektuella friheten lyser i CLSGs texter helt med sin 
frånvaro. I själva verket tycks det som att man uppfattar att dessa bibliotek inte fyller någon 
som helst viktig funktion för det kubanska samhället. Istället talar man om dem som ett 
politiskt initiativ från USAs sida i syfte att underminera och göra motstånd mot den kubanska 
regeringen. Alltså ses de oberoende biblioteken som ett initiativ med en dold politisk 
dagordning. IFLAs syn på de oberoende biblioteken kännetecknas kanske framför allt av en 
stor försiktighet. FCLs otvetydigt positiva syn på dessa biblioteks verksamhet som viktig 
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balanseras i IFLAs texter mot synen på bibliotekens verksamhet som dels ganska begränsad 
och dels ganska harmlös ifråga om material och service. CLSGs syn på biblioteken som en 
politisk strategi med amerikanska förtecken, med syfte att underminera den kubanska 
regeringen diskuteras sparsamt i IFLAs texter. Man tar så att säga inte explicit ställning till 
huruvida projektet har politiska implikationer. IFLA tycks ändå se de oberoende biblioteken 
som ett mer positivt än negativt initiativ, vilket kanske framför allt märks som en avsaknad av 
kritik riktad mot dem och deras syften. IFLA verkar trots allt se att dessa bibliotek fyller 
någon slags funktion genom att tillgodose ett informationsbehov hos en del av befolkningen.   
 
5.6.2 Folkbiblioteken och bibliotekens roll 
 
När der gäller folkbibliotekens syfte och roll så kommenterar FCL bara (i enlighet med 
organisationens syfte) detta i förhållande till frågan om intellektuell frihet i texterna. 
Genomgående, om än för det mesta indirekt, hävdar man att censur odiskutabelt förekommer 
på dessa bib liotek. Därmed tycks man också mena att folkbiblioteken inte på ett adekvat sätt 
fullbordar sina uppgifter som bibliotek. Folkbiblioteken nämns bara i FCLs texter i samband 
med påståenden att de inte är tillräckligt hängivna rollen som försvarare av den intellektuella 
friheten. CLSGs syn på de kubanska folkbiblioteken är å andra sidan en syn som tillfaller den 
imponerade betraktaren. De berömmer biblioteken och menar att de under omständigheterna 
har presterat oerhört mycket och gott arbete. Dessa omständigheter gäller framför allt 
underfinansiering av dessa institutioner och är således inget som biblioteken själva kan 
beskyllas för. Det är i detta sammanhang som de ser en förklaring till avsaknaden av visst 
material på bibliotekens hyllor, inte som resultatet av någon slags censur. Arbetet med ”public 
service” och olika former av uppsökande verksamhet lyfts fram i CLSGs texter som särskilt 
framträdande. CLSG betraktar också arbetet som utförs på biblioteken som högst 
professionellt. De pekar på likheterna snarare än skillnaderna mellan de kubanska och de 
nordamerikanska och de europeiska ländernas bibliotek, och menar att man har samma 
uppdrag och i princip samma roll. Om dessa skulle upplevas olika verkar det mest bero på 
olika förutsättningar. IFLA verkar i den första rapporten (som egentligen inte berör de 
kubanska folkbiblioteken) implicit se att folkbibliotekens uppdrag som försvarare av den 
intellektuella friheten inte till fullo klaras men pekar även på de saker man tycker biblioteken 
lyckats med i sina uppmaningar. I den andra rapporten vidhåller man dessa iakttagelser, om 
än i något mildare ordalag och med fler positiva kommentarer. Här betonar IFLA också 
tydligare än i den första rapporten de förtjänster och viktiga arbete som folkbiblioteken utfört 
trots underfinansiering. 
 
Om man utifrån texterna om bibliotekssituationen på Kuba genom abstraktion försöker nå 
fram till de olika organisationernas syn på bibliotekens roll i allmänhet finner man att FCL 
egentligen bara betonar en viktig roll och uppgift som biblioteken har, nämligen att skydda 
och agera förkämpar för den intellektuella friheten. Detta är en uppgift som i stor utsträckning 
sätts i samband med utvecklingen av det civila samhället. CLSG nämner i sina texter implicit 
två viktiga roller som biblioteket har att fullborda. Dels att tillgängliggöra sina tjänster för det 
stora flertalet (”outreach” - en slags social roll) samt att värna den intellektuella friheten. 
Även IFLA verkar implicit i sina texter tala om bibliotekens viktiga roller och uppgifter i 
form av tillgängliggörandet till t.ex. barn, synskadade och landsortsbor, minoriteter etc. IFLA 
verkar också anse, i det att de ser att de oberoende biblioteken fyller någon slags funktion, att 
det som dessa bibliotek ser som sitt syfte också är en viktig roll för biblioteken på ett generellt 
plan, dvs. att försvara den intellektuella friheten. 
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Efter dessa resultat är möjligt att relatera organisationernas syn på bibliotekens roll till 
Hafners och Currys tankar om bibliotekens aktiva roll. FCLs syn är den att bibliotekarier 
absolut ska inta en aktiv roll där neutralitetstanken skulle kunna tolkas som ett passivt 
accepterande av rådande förhållanden, något som FCL menar att folkbiblioteken på Kuba 
gjort. IFLA och CLSG verkar snarare se att denna roll utövas genom att biblioteken bör 
betraktas som neutrala rum med ett brett åsiktsspektrum. CLSG verkar dock mena att detta 
breda spektrum av åsikter redan existerar på Kuba. Curry är i sin bok inne på ett liknande 
resonemang som Hafner och menar, som tidigare visats, att frågan om biblioteken som aktivt 
instrument för social förändring inte är något helt självklart. Att biblioteken ska spela en aktiv 
roll på en del områden så som hjälp till handikappade, resurs för ökad läs- och skrivkunnighet 
och att arbeta mot censur var alla överens om. Frågan och problemet rör hur synlig den aktiva 
rollen bör vara och hur biblioteken ska stödja samhällsförändring. Hon menar att klagomål 
framförs både angående vad som finns i bibliotekets bestånd och vad som inte finns.  
 
5.6.3 Hinder för intellektuell frihet 
 
En annan aspekt av diskussionsinläggen, där organisationernas synsätt skiljer sig åt, handlar 
om vilka orsaker som framhålls till att den intellektuella friheten på Kuba kan uppfattas som 
begränsad. För att försöka klargöra de olika synsätt som framkommer tror vi att det är viktigt 
att skilja på två aspekter av den eventuella begränsningen av den intellektuella friheten som 
framkommer i texterna. Dels handlar det om det möjliga hot och förtryck som de oberoende 
biblioteken utsätts för. Dels handlar det om att de otillfredsställande bestånden på de 
kubanska folkbiblioteken verkar kunna tolkas som ett utslag av censur. 
  
FCL, som anser att den intellektuell friheten är begränsad på Kuba, verkar mena att det i båda 
fallen beror på en statlig censur, att Kuba är ett totalitärt land som inte tillåter intellektuell 
frihet och motsätter sig ”alla” demokratiska principer och mänskliga rättigheter. CLSG verkar 
å andra sidan mena att intellektuell frihet faktiskt råder på Kuba. I det första fallet tycks man i 
olika texter pendla mellan att mena att de oberoende bibliotekarierna inte riktigt utsätts för 
något ”förtryck”, och att se det som att dessa inte trakasseras p.g.a. att de tillhandahåller 
censurerat material utan till följd av sina politiska aktiviteter. Vad gäller den andra aspekten 
av frågan handlar det enligt CLSG om att en dålig ekonomi sätter gränser för 
materialtillgången på folkbiblioteken. Detta menar man dock till stor del beror på embargot. 
IFLA väljer i den första rapporten, som enbart behandlar den första aspekten av frågan, att 
inte kommentera eller spekulera i dessa orsaker, de ser bara att de oberoende bibliotekarierna 
trakasseras och reagerar mot det. Därmed är det tydligt att IFLA i den första rapporten menar 
att den intellektuella friheten kränks. IFLA säger sig också uttryckligen inte ha som uppgift att 
ta någon regerings eller oppositionsgrupps parti, utan koncentrerar sig mera på frågan om 
intellektuell frihet. I den andra rapporten kommenterar IFLA också folkbiblioteken och menar 
att de lider av underfinansiering vilket ses som en förklaring till det skrala materialet på 
biblioteken. I samband med detta resonerar de även kring embargots effekter som de ser som 
en bland flera potentiella källor till den rådande situationen. Man diskuterar också Kubas egna 
bibliotekspolitik som en tänkbar förklaring till det otillfredsställande utbudet. Vidare hävdas 
fortsatt att trakasserierna mot de oberoende biblioteken förekommer, vilka fördöms. Man 
uppmärksammar dock också de kubanska myndigheternas och CLSGs syn på de oberoende 
bibliotekens verksamhet som en politisk aktivitet men inte mer än så.  
 
När det gäller de olika organisationernas syn på den intellektuella friheten i termer av 
konsekventialistisk/icke-konsekventialistisk respektive individcentrerad/samhällsfunktionell 
kan vi för det första konstatera att detta har varit svårt att utröna utifrån texterna. Det vi har 
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kunnat nå fram till är bara tendenser hos organisationerna att anamma det ena eller det andra. 
FCL tycks betrakta den intellektuella friheten som icke-konsekventialistisk där det viktigaste 
är rätten att få uttrycka sig utan några större hinder och just att denna rätt betraktas som en 
rättighet. CLSG ger å andra sidan uttryck för en mer relativistisk syn på intellektuell frihet 
och informationsfrihet i sina texter. Denna mindre absoluta synen skulle kunna ses som ett 
tecken på en konsekventialistisk förståelse av den intellektuella friheten. IFLA uttrycker i sin 
tur en syn på intellektuell frihet som ligger närmre FCLs där det viktigaste verkar vara att 
individens rättighet att sprida och motta information inte får kränkas. Att förtrycka en åsikt, 
oavsett vilka konsekvenser spridningen av dessa åsikter medför, betraktas som fel, vilket kan 
relateras till den demokratiska idén om att det är bättre att producera en ny åsikt istället för att 
förtrycka den. IFLAs verkar närmast se den intellektuella friheten utifrån ett icke-
konsekventialistikt och individcentrerat perspektiv.  
 
5.7 Avslutande reflexioner 
 
Resultatavsnittet har visat att bibliotekssituationen på Kuba och diskussionen kring den berör 
en rad frågor där den om den intellektuella eller informationsfriheten har varit en av många 
komponenter.  
 
Kuba tycks som Eduardo Berezán och Agneta Larsson påpekar vara ett land med en speciell 
emotionell laddning. Att diskussioner om Kuba och dess politik ofta präglas av polarisering är 
något som också framkommit i denna uppsats. Den starka/skarpa uppdelningen i för eller mot 
det kubanska statsskicket och dess förda politik har också återspeglat sig i det material som vi 
har granskat och tolkat. Materialet har onekligen präglats av en, mer eller mindre, politisk och 
ideologisk laddning. Grovt sett kan FCL sägas vara i opposition mot den på Kuba förda 
politiken och CLSG kan ses som försvarare av den. Detta leder till att IFLA/FAIFE, som 
säger sig inte vilja stödja någon särskild politisk gruppering, får svårt att hålla sig neutrala. 
Hamilton menar i sin undersökning att om det på de oberoende biblioteken finns material som 
finansierats av USA så kommer det per automatik att ge frågan en politisk dimension.   
 
En av våra utgångspunkter i denna uppsats var att en skillnad i förståelsen av begreppet 
intellektuell frihet så som det kommer till uttryck i deras texter på ett betydande sätt skulle 
kunna förklara deras olika ståndpunkter i frågan. Detta har i uppsatsen visat sig vara av 
mindre betydelse. Istället tycks det som att det stora förklaringsvärdet till diskussionen ligger i 
hur de olika organisationerna beskriver och ser på diskussionens verkliga problematik. 
Konkurrensen om problemformuleringsprivilegiet tycks spela en alldeles särskild roll mellan 
de båda stödorganisationerna FCL och CLSG i relation till IFLA. På grund av IFLAs tyngd 
inom biblioteksvärlden tycks det som att det är av särskild vikt för FCL och CLSG att lyckas 
övertyga IFLA om att deras problemformulering är den korrekta. I IFLAs båda rapporter kan 
man (som vi redovisat tidigare) också utläsa en förskjutning i deras syn på den kubanska 
bibliotekssituationens problem. Från att ha riktat sin uppmärksamhet mot de oberoende 
bibliotekens situation med trakasserierna i den första rapporten ligger fokus i den andra 
rapporten mer på att undersöka huruvida de kubanska folkbibliotekens situation (med t.ex. 
otillfredsställande utbud) beror på brister i den intellektuella friheten.  
 
Kampen om definitionen av begrepp som intellektuell frihet och informationsfrihet med 
avseende på de karaktäristika som Petäjä redovisar verkar också perifer av en annan 
anledning. De olika ståndpunkterna i diskussionen tycks nämligen redovisa betydligt mer 
väsensskilda förståelser av dessa begrepp än vad Petäjäs kategorier kan fånga. Detta tycks ha 
att göra med hur organisationerna ser på vilka faktorer som påverkar den intellektuella 
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friheten och i vilken utsträckning organisationerna tar hänsyn till och beaktar dessa faktorer. 
Huruvida kontexten (både den samhälleliga, den ekonomiska, den biblioteksrelaterade etc.) 
påverkar innebörden av begrepp som den intellektuella friheten och vilka krav man kan ställa 
på en sådan frihet tycks skilja sig åt mellan de olika organisationerna. Här kan man t.ex. peka 
på de aspekter av biblioteksarbetet som tycks vara oförenliga med arbetet för den 
intellektuella friheten som Rubin redovisar.  
 
5.7.1 IFLAs sätt att presentera information  
 
FCLs och CLSGs syften och verksamhet är helt skilda från IFLA/FAIFEs, vilket leder till att 
ramarna för hur de kan uttala sig skiljer sig åt. IFLA/FAIFE har ett uttalat syfte att inte sätta 
sig mot något lands regering och måste som internationell organisation ta på sig en mer 
medlande roll, medan FCL och GSLG som endast har till syfte att arbeta med biblioteken på 
Kuba förmodligen inte behöver ta samma hänsyn till att inte stöta sig med någon grupp. De 
olika synsätt som FCL och CLSG har angående bibliotekssituationen på Kuba är i mycket det 
som IFLA/FAIFE måste ställa sig mot. De texter som vi undersökt angående IFLA/FAIFEs 
syn på de oberoende biblioteken och folkbiblioteken har gett oss en bild av att IFLA/FAIFE 
försöker ge ett mer nyanserat intryck än de två andra organisationerna. Vi menar dock att man 
kan ana en glidning i hur IFLA/FAIFE värderar biblioteken i de två rapporterna. I den första 
rapporten väljer IFLA/FAIFE att utgå från information som i hög utsträckning kommer från 
FCL. Tyngdpunkten i rapporten ligger på att de oberoende bibliotekarierna har blivit utsatta 
för trakasserier. Den första rapporten innehåller en normativ del i form av ett brev till Castro i 
vilket IFLA uppmanar den kubanska regeringen att respektera den intellektuella friheten. Det 
verkar som att IFLA/FAIFE ser att det endast är Castros regim som utgör hinder för den 
intellektuella friheten. På det hela taget verkar IFLA ställa sig bakom FCLs ståndpunkter i den 
rapporten. IFLAs andra rapport i ärendet tillkännager en syn som skiljer sig en del från den 
som kommer fram i den första rapporten. Det bör noteras att detta dels kan bero på den andra 
rapportens längre omfång och att man skickat en grupp IFLA/FAIFE-medarbetare till Kuba 
för att skaffa sig och kunna ge ett förstahandsintryck av situationen. Den andra rapporten ger 
ett mer undersökande intryck. Flera hinder för informationsfriheten på Kuba uppmärksammas 
i IFLA/FAIFEs andra rapport, där den politik som regeringen på Kuba för bara ses som ett av 
flera hinder.  
 
Något som tydligt framkommit under läsningen av IFLA/FAIFEs texter är att de ofta låter 
föreståndarna för de oberoende biblioteken själva tala om sina bibliotek. Bara på ett fåtal 
ställen kommenterar man de uttalanden som görs i tydligt värderande termer. På samma sätt 
gör man när det gäller motstridiga uppfattningar om dessa bibliotek. De kommer i rapporten 
enbart till uttryck som andras kommentarer då man låter ”cuban authorities” och ASCUBI-
medlemmar tala. Detta innebär att IFLA/FAIFEs egna inställning till både bibliotekstyperna 
och dess verksamhet som sådan och sanningshalten eller trovärdigheten i de påståenden som 
görs, i hög grad lyser med sin frånvaro. Syftet med IFLA som organisation har ju tidigare 
sagts vara att representera biblioteks- och informationstjänster och dess användare. Detta 
skulle kunna vara grunden till ett förespråkande av en dialog mellan föreståndarna av de två 
bibliotekstyperna.  
 
Vi har visat att IFLAs första rapport var ensidig i sin framställning och att man lät grundarna 
av den oberoende biblioteksrörelsen ta stort utrymme. Att IFLA gick med på att förmedla 
dessa åsikter nästan okommenterade kan te sig underligt, särskilt med tanke på att denna 
information i högsta grad borde vara partisk och tendentiös till sin natur. Med detta menas att 
källans trovärdighet borde ifrågasättas, för att citera ur Göran Leths och Thorsten Thuréns bok 
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om källkritik på Internet: ”Som part i målet vill den gynna sig själv genom att framhålla vissa 
aspekter och undanhålla andra.” 273 Urvalet av källor som vi som läsare får ta del av präglas 
alltså av en skevhet då ytterligare information skulle kunna ändra helhetsbilden.  274 Samtidigt 
tolkar vi det som förståligt, då situationen var ny och alla fakta inte hade presenterats. 
Huvudfrågan vi tiden för IFLAs publicering av den första rapporten var att bibliotekarier hade 
trakasserats.  
 
I vår tolkning av texterna så har vi beaktat den mer eller mindre tendentiösa aspekten av alla 
källor som t.ex. Leth och Thurén diskuterar. De menar att alla källor är färgade av den 
världsbild som upphovsmannen till källan har. Vidare menar de att det är intressant att ställa 
fakta från olika världsbilder mot varandra. Persson hävdar i sin uppsats att IFLA har en syn på 
bibliotek som en demokratisk institution vilka kan användas i syfte att uppnå och främja ett 
arbete för demokrati. Kanske infinner sig en svårighet med att föra över denna syn på Kuba 
som befinner sig i en situation där detta kanske inte alla gånger kan ses som en självklarhet. I 
den andra rapporten verkar det finnas en medvetenhet kring svårigheten med att implementera 
IFLAs modell på Kuba samtidigt som IFLA/FAIFE tycks mena att man kan se spår av att 
biblioteksarbetet i Kuba har sina likheter med västvärlden. Enligt Persson så innebär 
biblioteksrollen ett utbildningsmässigt och kulturellt åtagande. Detta verkar enligt 
IFLA/FAIFEs rapporter och CLSGs texter existera på ett plan genom olika läskampanjer, 
arbetet med handikappade och aktiviteter för barn. Det ter sig som IFLA/FAIFE och CLSG 
ser att rollerna inte skiljer sig så mycket åt utan att det snarare är betingelserna som man 
arbetar utifrån som är den avgörande faktorn.  
 
5.7.2 Begreppen intellektuell frihet och informationsfrihet  
 
De olika organisationernas syn på informations- och intellektuella frihet har visat sig svår att 
analysera fram ur de texter vi har använt i undersökningen och som behandlar den diskuterade 
situationen med de oberoende biblioteken på Kuba. Detta har dels att göra med att 
informationsfriheten inte diskuteras per se i dessa texter. Den tycks dock vara en viktig faktor 
i själva diskussionen. När de olika organisationerna nämner denna frihet i sina texter är det 
nästan alltid utan förklaring till vad man avser med det. Det finns inga tydliga och utförliga 
definitioner av vad som avses med begreppet någonstans trots att det i mycket litteratur om 
dessa begrepp ofta hänvisas till att de är mångfacetterade och svårdefinierade. Det tycks som 
att Petäjäs påpekande att yttrandefriheten ofta ses som något självklart och oproblematiskt 
också manifesteras i denna diskussion. Av de tre organisationer vars syn på informationsfrihet 
vi skulle undersöka visar det sig att bara två av dem (FCL, IFLA) själva menar sig ha som mål 
att verka för den. Både FCL och IFLA väljer att för att förklara hur de förstår detta att hänvisa 
till Artikel 19 i de mänskliga rättigheterna. Ingen utförligare definition eller förklaring ges. 
Den tredje organisationen, CLSG, har inte ens skrivit in informationsfriheten i 
organisationens mål. De nämner överhuvudtaget denna frihet mycket sparsamt i sina texter.  
 
Svårigheten uppstod kanske på grund av att diskussionen behandlade en mängd faktorer varav 
informationsfriheten bara var en. Varje organisation tycktes också ha sin egen syn på vad 
diskussionen handlade om. I själva verket tycktes det som att det egentligen var detta som 
diskussionen i första hand handlade om, dvs. vem som skulle få ha 
problemformuleringsprivilegiet och få bestämma vad diskussionen handlar om. De 
organisationer vars texter rörande diskussionen vi har försökt analysera här tycks ibland inte 

                                                 
273 Leth, Göran och Thurén, Thorsten 2000. Källkritik för Internet, s. 30. 
274 Ibid., s. 89. 
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ens vara ense om att informationsfrihet är ett centralt begrepp för diskussionen. 
 
Begrepp som intellektuell frihet och informationsfrihet är mycket positivt värdeladdade (och 
politiskt/ideologiskt känsliga) begrepp som därmed kan användas i syfte att uppmärksamma 
och höja intresset för en diskussion. Därtill tycks det som att informationsfrihet är ett begrepp 
som kan betraktas på olika nivåer. Där Petäjäs teori handlar om begreppet yttrandefrihet på ett 
mer filosofiskt plan och om olika sätt att rättfärdiga en sådan frihet, så tycks det också som att 
det finns en mer praktisk sida av begreppet. En sida som handlar om hur denna frihet kan ta 
sig uttryck i olika handlingar och bestämmelser. En del av detta har att göra med 
gränsdragningsproblematiken275 men det handlar också om att informationsfriheten måste 
kompromissa med andra prioriteringar och därmed bli en fråga om värdering. Det är på grund 
av gränsdragningsproblematiken som bl.a. Rubin påpekar att den intellektuella friheten går på 
tvärs med andra fri- och rättigheter. På ett plan handlar de undersökta texterna om att 
gränsdragningsproblematiken inte blir synlig. För att intellektuell frihet ska kunna sägas råda 
på ett bibliotek så kan det inte vara ett krav att hela världens litteratur och alla åsikter ska 
finnas. Det är praktiskt omöjligt. Däremot kan man hävda att alla åsikter i princip ska få 
finnas där. Dessa principer diskuteras sparsamt i texterna. Istället hänvisar organisationerna 
till de faktiska bokbestånden på biblioteken och här gäller det både de oberoende och 
folkbiblioteken. Frågan är dock hur mycket sådana iakttagelser kan säga om förhållandena för 
informationsfriheten på biblioteken. Det blir ju någonstans en fråga om att se hur balanserade 
bokbestånden anses vara. Genom en tolkning av resultatet i uppsatsen verkar det snarast som 
om den praktiska får företräde framför den filosofiska dimensionen i diskussionen.  
 
Avsnittet i denna uppsats som tog upp tidigare forskning visade att biblioteket är svårt att 
skilja från det övriga samhället. Hafner menar att detta blir ännu svårare om man ser på vilken 
funktion som biblioteken har i totalitära samhällen där de innehar samma roll som media, 
vilken främst används i propagandasyften. Därför är det menar vi lite underligt att 
IFLA/FAIFE inte ser det som något större problem att uppmana det kubanska 
bibliotekssamfundet att ta till sig IFLAs definition av intellektuell frihet som betraktas en 
universell rättighet. På ett sätt reduceras den intellektuella friheten till något som lätt kan 
överföras till vilket samhälle som helst där det rådande samhällsklimatet verkar vara av 
underordnad betydelse.  
 
När vi påbörjade arbetet med denna uppsats trodde vi att debatten till största delen skulle 
handla om informationsfrihet och intellektuell frihet. Man kan fråga sig om det är Kubas 
politiska ställning i världen som gjorde att denna fråga som till en början mest verkade handla 
om bibliotek blev så omdiskuterad. Man kan även undra vad det är som krävs fö r att 
IFLA/FAIFE ska skicka iväg ett antal medarbetare för att undersöka situationen. Fanns det 
något som pressade dem extra mycket att göra detta? Flera länder bör ha samma problem med 
den intellektuella friheten som Kuba utan att detta fått samma genomslagskraft.    

                                                 
275 Dvs. vilka gränser som man tillskriver informationsfriheten. 
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6. Sammanfattning  
 
Vi har i den här uppsatsen undersökt en debatt som behandlar biblioteken på Kuba. Under 
slutet av 1990-talet etablerade sig vad som skulle komma att kallas oberoende bibliotek på 
Kuba. De som grundade dessa menar att de erbjuder ett alternativ till de statligt styrda 
folkbiblioteken som anses utsättas av omfattande censur från statligt håll. Vi har i uppsatsen 
utgått från de tre biblioteksrelaterade organisationerna IFLA/FIAFE, Friends of the Cuban 
Libraries (FCL) och Cuban Libraries Solidarity Group (CLSG) och vad dessa skrivit om de 
oberoende biblioteken och folkbiblioteken. FCL och CLSG har valts ut på grund av att de var 
tidiga att uppmärksamma de oberoende biblioteken och att de fått IFLA/FAIFE att ta upp 
frågan om dessa bibliotek. Materialet som undersökts har bestått av artiklar, webbdokument 
och två utredningar som IFLA/FAIFE genomfört. Den tidsmässiga ramen för undersökningen 
är från 1998 till 2001 då IFLA/FAIFE publicerade sin andra utredning. 
 
Genom en textanalytisk ansats har materialet strukturerats och sammanställts utifrån ett antal 
parametrar. Dessa har använts för att belysa likheter och skillnader mellan de olika 
organisationernas utgångspunkter i debatten. Det har tydligt framkommit att FCL och CLSG 
kan ses som två ytterligheter där FCL arbetar för de oberoende bibliotekens och CLSG för de 
kubanska folkbibliotekens sak. IFLA/FAIFE verkade från början värdera de oberoende 
biblioteken på samma sätt som FCL och de drivande personerna bakom de oberoende 
biblioteken gjorde. Detta förändrades dock i och med att en andra utredning gjordes. I de 
undersökta texterna har vi uppmärksammat att organisationerna har olika förklaringsmodeller 
till sin värdering av de oberoende biblioteken och folkbiblioteken, vilket syfte de oberoende 
biblioteken har och hur organisationerna ställer sig till de påstådda trakasserierna av personer 
som arbetar på de oberoende biblioteken. 
 
FCL texter präglas framförallt av en syn där de oberoende biblioteken är de som bör betraktas 
som Kubas riktiga bibliotek, folkbiblioteken ses endast som en förlängning av den kubanska 
statsmaktens åsikter. Syftet med de oberoende biblioteken ses av FCL som att ge tillgång till 
ett brett åsiktsspektrum där ingen censur förekommer. För FCL är frågan om de som arbetar 
på de oberoende biblioteken blivit trakasserade av statsmakten genom hot och fängsling av 
stor betydelse. Detta blir för FCL ett tungt bevis för att den intellektuella friheten hindras på 
Kuba. FCL säger sig ha som syfte att endast koncentrera sig på frågor om intellektuell frihet. I 
analysen blir det dock tydligt att FCL inte kan hålla den på Kuba förda politiken utanför sina 
resonemang om de oberoende biblioteken och den intellektuella friheten.. 
 
Organisationen CLSG kan betraktas som FCLs motsats. CLSG menar att det inte finns något 
som kan kallas ”oberoende” med de oberoende biblioteken. Istället är de oberoende 
biblioteken ett politiskt initiativ med amerikanska förtecken. De oberoende biblioteken har 
som funktion att möjliggöra för dissidenter att sprida information som är kritisk till Castro och 
hans regering. CLSG menar även att de oberoende biblioteken inte kan betraktas som 
bibliotek och de som arbetar med dem bör inte ses som bibliotekarier. CLSG verkar även 
tveka till att de som arbetar med de oberoende biblioteken har utsatts för trakasserier.  
  
Analysen av material från IFLA/FAIFE har visat att deras inställning till de oberoende 
biblioteken har varit föränderlig. Den första rapporten som tog upp de oberoende biblioteken 
utgjordes till stor del av information som kom från FCL eller personer med anknytning till 
FCL. Därmed blir även IFLA/FAIFEs egna slutsatser till stora delar av en sådan karaktär som 
är kompatibel med FCLs syften och värdering av de oberoende biblioteken. Den andra 
rapporten som IFLA/FAIFE publicerar är längre och är genomförd av en delegation som på 
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plats utreder bibliotekssituationen på Kuba. Denna rapport uppmärksammar även andra 
ståndpunkter än de som FCL gjort gällande. Genom analysen menar vi dock att IFLA/FAIFE 
riktar viss kritik och misstro till den kubanska statsmakten och hur denna verkar hindra 
informationsfriheten. Den kubanska biblioteksorganisationen ASCUBI uppmanas att följa 
IFLA/FAIFEs rekommendationer angående informationsfrihet. Därtill framstår det som om 
man ser på de oberoende biblioteken utifrån en positiv synvinkel fast än man inte förnekar att 
dessa bibliotek kan användas i syfte att stärka oppositionen på Kuba.  
 
I uppsatsen har sedan det undersökta materialet kopplats till teorier om yttrande, informations- 
och intellektuell frihet. Ett försök har gjorts att uttolka de bakomliggande idéerna till de olika 
positionerna som organisationerna intar, och med koppling till vilken roll biblioteken kan ha i 
samhället. Vad som framkommit under detta arbete är att frågan har en stark politisk prägel. 
IFLA/FAIFE och FCL hävdade dock att det i första hand var en fråga om intellektuell frihet 
medan CLSG snarare såg den som en i första hand politisk.  
 
Vi har uppmärksammat de svårigheter som finns med att använda sig av stora och till viss del 
utopiska begrepp som yttrande, informations- och intellektuellfrihet, samt hur IFLA/FAIFE 
har påverkats av information som förefaller ha varit starkt vinklad. Vi menar att detta har lett 
till att IFLA/FAIFE har haft en del svårigheter att hantera denna fråga. Det är lätt att hänvisa 
till en antagen policy om vad dessa friheter innebär men hur gör man det praktiskt tillämpbart 
i ett land som Kuba?  
 
I uppsatsen har vi prövat möjligheten att använda oss av Ulf Petäjäs kategorier för vad som 
motiverar yttrandefriheten i tolkningen av texterna. Någon tydlig slutsats om detta är möjligt 
går inte att dra men vi har tyckt oss se en tendens som kort kan sammanfattas på följande vis: 
IFLA/FAIFE och FCL motiverar sin ståndpunkt utifrån de mänskliga rättigheterna, och delar 
av deras resonemang kan kopplas till en icke-konsekventialistisk syn som tar avstamp i att 
alla yttranden och att all information får existera. Rollen som biblioteken ska ha ter sig enligt 
FCL som en aktiv sådan där den intellektuella friheten ska främjas. IFLA/FAIFE verkar se 
rollen för biblioteken i första hand som demokratisk. Man menar också att de oberoende 
biblioteken verkar fungera som ett alternativ till de statligt styrda folkbiblioteken. 
IFLA/FAIFE menar dock i sin andra rapport att även folkbiblioteken har uppnått en hel del 
trots svåra förutsättningar. CLSG menar att de oberoende biblioteken inte fyller någon större 
funktion för informationstillgången på Kuba men att deras existens kan ses som ett bevis på 
att yttrandefriheten existerar på Kuba. CLSGs verkar genom analysen se på biblioteksrollen 
som en som handlar om att ge det stora flertalet tillgång till folkbiblioteken och dess 
verksamhet. Detta menar man uppnås på Kuba genom arbetsplatsbibliotek, stöd till 
handikappade och barn. 
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