
Biblioteket 
er for alle

Bullshit!

Pernille Østergaard Sørensen, Børnekulturleder v. Varde Bibliotek



Hvad er aktivisme?

Aktivisme handler om, at man er 
interesseret i praktisk og aktivt at 
forbedre ting i samfundet, og at man er 
bevidst om, at man selv har mulighed 
for at gøre en forskel. 
Der er mange former for aktivisme 
samt flere og flere måder at være 
aktivistisk på. 
Aktivisme er meget mere end 
demonstrationer og 
velgørenhedsorganisationer. Aktivisme 
er også små ting i hverdagen. 

Kilde: www.aktivist.nu



Uretfærdighed

Utryghed

Identitet

Kærlighed

Nuancer

Nysgerrighed

57% af danskerne har lavet 
en aktivistisk handling 
inden for det sidste år*. 
Kilde: Arbejdermuseet, *2021. 



Hvad har 
folkebibliotekerne 
med aktivisme at 

gøre?

De gør det 
allerede! 



Brugerdrevet aktivisme på 
Danmarks Forsorgsmuseum



Vejle Bibliotek reagerer 
på samfundsdebat 
opstået i lokalområdet. 





Aktivisme er i øvrigt old news for 
(børne)litteraturen og -kulturen! 





Kilde: Radius CPH med data fra Epinion’s Danmarkspanel



Et bud på biblioteksaktivisme:

Insistér på 
respektfuld uenighed 
gennem kvalificerede 
møder mellem 
mennesker



Jeg håber, at fremtidens folkebiblioteker
… (fortsat) er (et af få tilbageværende) fysiske arenaer for saglighed, 
tolerance, tryghed, nysgerrighed og eftertænksomhed mellem mennesker.

… aldrig sætter mål om at få mennesker til at nå til enighed, men til gengæld 
værner om respektfuld uenighed som grundværdi og giver plads til (næsten) 
alle nuancer og perspektiver.

… tør udfordre sine brugere! Samfundsrelevans kommer af at ville noget med 
nogen - også når det koster bump på vejen. Ingen (negative) reaktioner = 
ingen forskel = ingen værdi? 

… tør stå ved, at man ikke kan være lige meget til for alle på alle tidspunkter. 
Der er både til- og fravalg samt inklusion og eksklusion forbundet med 
indretning, kuratering og formidling. 



Aha! Så 
folkebibliotekerne ER 

for alle, bare ikke 
nødvendigvis lige 

meget til enhver tid?

BINGO!
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