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Papperslösas rätt till våra 
folkbibliotek 

Maija Löfgren

Norrköping kan bli nästa stad att besluta om papperslösas 

rätt till lånekort på stadens  bibliotek. Lokalpolitikern Ewa 

Muhling (V) lägger under våren fram ett förslag som innebär 

att papperslösa får rätt att nyttja biblitokets tjänster. 

Det finnas många skäl till varför papperslösa befinner sig i 

Sverige. Det handlar om människor som förvägras uppehålls-

tillstånd trots att de tvingats lämna sina hemländer på grund 

av förtryck, krig, naturkatastrofer eller fattigdom. 

Den fria rörligheten och att människor reser runt klotet 

hyllas.  Är det inte absurt att det bara gäller vissa människor? 

De med pengar, papper eller ”rätt” hudfärg! 

Begreppet papperslös har kritiserats av nätverket Ingen 

människa är illegal. De kräver permanent uppehållstillstånd 

åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar. ”Vi tror 

på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa 

är illegal” går att läsa på nätverkets hemsida och de arbetar 

praktiskt med att stödja papperslösa liksom de människor 

som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin 

asylansökan. 

FN har beräknat att det finns 30–40 miljoner irregul-

jära immigranter i världen. Flera miljoner av dessa befin-

ner sig i Europa. I Spanien uppskattas gruppen till mellan 

300 000–800 000 människor. En siffra som nämnts för Sveri-

ge är 10 000–50 000 personer, varav 2 000–3 000 är barn. 

Denna stora grupp människor lever utan självklar tillgång till 

sjukvård, utbildning, och andra samhällsfunktioner. Då de 

även är utestängda från den normala arbetsmarknaden måste 

de flesta försörja sig på svartjobb med låga löner och dåliga 

arbetsvillkor. Alltid med risken hängande över sig att bli angi-

ven till polis. Andra fastnar i människohandel och prostitution. 

FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna säger att 

alla individer är födda fria och lika i värde och rättigheter. 

Dessa grundläggande rättigheter har alla människor. Oavsett 

uppehållstillstånd eller ej. Sverige har genom att skriva under 

de flesta av dessa internationella konventioner åtagit sig att 

respektera och värna de mänskliga rättigheterna. 

Människor som lever papperslösa eller gömda i vårt land 

är av kött och blod och är i behov av skydd, vård och skola. 

Människor, alla människor, behöver kultur. Den är nödvändig 

för bildning, en stunds verklighetsflykt, och för att kunna 

orientera sig i omvärlden. Detta är kanske som allra viktigast 

när dagarna är långa, trånga och innehållslösa. Därför behövs 

tillgång till bibliotek!

Våra folkbibliotek omfattas av bibliotekslagen liksom av 

Unescos biblioteksmanifest. Det är tydligt i folkbibliotekens 

målsättning och uppdrag att de ska ge människor fri och 

jämlik tillgång till kultur och information. Alla ska ha tillgång 

till det samlade mediebeståndet och folkbibliotekens samlade 

kompetens.

För att få lånekort krävs idag fotolegitimation eller person-

nummer och fast adress. De papperslösa omfattas därför inte 

av den service som ges på våra bibliotek. Idag kan ett biblio-

tek utfärda ett temporärt lånekort till asylsökande som saknar 

pass eller identifikation. Giltighetstiden är 2 år. I Stockholm, 

Göteborg och Malmö används en modell som innebär att en 

överrenskommelse träffas mellan den papperslöse och bibli-

oteket om tillgång till lånekort med 6 månaders giltighetstid. 

Respektive biblioteksadress används som låntagaradress till-

sammans med låntagarens e-postadress. Giltighetstiden kan 

vid behov förlängas. Att göra de papperslösa till låntagare på 

detta sätt har inte inneburit några extra kostnader för bibli-

toteken.

I Norrköping vet ingen exakt hur många papperslösa som 

finns. Hur dessa människor, vuxna, barn och familjer fram-

lever sina dagar kan bara fantasin sätta gränser för. Sabina 

Landstedt, ordförande för Rädda Barnens lokalförening i 

Norrköping, menar att det skulle underlätta för de människor 

utan papper hon möter om de kunde få del av det folkbib-

lioteken erbjuder. 

Självklart skulle det underlätta vardagslivet för människor 

utan papper i Norrköping om de kunde använda sig av bibli-

oteket. Om de kunde ha en plats att gå till. Om de kunde hitta 

vägar till hopp om att kunna lösa sin situation. Ewa Muhling 

(V) arbetar nu vidare med frågan och hoppas få med sig 

övriga politiker så att Norrköping snart kan besluta om att ge 

de papperslösa tillgång till stadens bibliotek. 
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