
IFLA Section on Library Services to Multicultural Populations Mångkulturell biblioteksservice
 – varför det?

Mångkulturell biblioteksservice innefattar både tillhandahållandet av
information med mångkulturellt innehåll till alla typer av biblioteks-
användare och tillhandahållandet av anpassad biblioteksservice till
minoritetsspråkliga brukargrupper. Ofta betraktas mångkulturell biblio-
teksservice som något som huvudsakligen gagnar minoritetsgrupper,
människor med annan etnisk eller kulturell bakgrund, vars behov varit
och är dåligt tillgodosedda. Mångkulturell biblioteksverksamhet syftar
till att säkerställa en likvärdig tillgång till biblioteks- och informations-
tjänster. Men begreppet mångkulturalism är också relaterat till den
mångfasetterade beskaffenhet som samhället i övrigt visar upp, varför
hela samhället kan dra nytta av ”mångkulturell biblioteksservice”. På
så sätt blir spridandet av mångkulturell information något som gagnar
alla biblioteksanvändare. Innevånarna lär av varandras kulturer, språk,
samhälls-engagemang och värderingar, och resultaten kan bli ömsesi-
digt ökad förståelse och kommunikation.

Mångkulturell biblioteksservice skall ses som en integrerad del av den
ordinarie verksamheten, och inte som en separat tilläggsservice. De föl-
jande anförda skälen tydliggör detta.
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10 skäl för Mångkulturell Biblioteksservice

1. Det är bibliotekets uppgift att möta samhällets behov, ett samhälle
som i allt högre grad är mångkulturellt och flerspråkigt.

2. Mångkulturell och flerspråkig biblioteksservice syftar till att
säkerställa alla brukares tillgång till en likvärdig service.

3. I en tid av globalisering, med mer gränsöverskridande kommunika-
tion och ett ökat resande, har vi människor behov av att lära mer
om andra kulturer, språk och människor, något som förstärker vår
uppskattning av andras erfarenheter och vidgar vår syn på livet.

4. Information på olika språk och genom de olika kanaler som är
tillgängliga för mångkulturella grupper, gör det möjligt för dessa
att deltaga i den demokratiska samhällsprocessen.

5. Information om det kulturella arvet, eget såväl som andras, förstär-
ker ens egen kulturella identitet och främjar förståelsen för andras
erfarenheter och perspektiv, vilket kan bidra till utvecklingen av ett
mer harmoniskt samhälle.

6. Information på olika språk och genom de kanaler som är ändamåls-
enliga för mångkulturella grupper gynnar den flerspråkiga läsförmå-
gan och underlättar för människor att tillägna sig ny kunskap, vilket
kan säkerställa uppkomsten av likvärdiga framtidsutsikter inom alla
delar av samhällslivet.

7. Världens vetande, dess skapande uttrycksmedel och kulturella
praxis finns dokumenterad i diverse olika former och på olika
språk. Sålunda bör det finnas tillgång till en mångkulturell media-
samling för alla att ta del av.

8. Att lära om olika former av kreativa uttrycksmedel, arbetsformer
och metoder för problemlösning leder till nya insikter och  åsikter,
som kan resultera i förnyelse vad gäller att upptäcka, bearbeta och
finna lösningar på problem.

9. Information om och för ett biblioteks mångkulturella kundgrupper
visar på att dessa grupper är viktiga och att deras kulturer värderas.

10. Bibliotek är platser för intellektuellt och känslomässigt engagemang.
Bibliotek som erbjuder mångkulturell och flerspråkig service utgör
en offentlig arena där människor med olika bakgrund kan mötas.


