
 
 
 
 
Världsbokdagen – inte bara en festdag 
 
Den 23 april firas Världsbokdagen. Det är hela världens festdag för firandet av böcker, författare och 
läsning samt värnandet om upphovsrätten och människors fria tillgång till information. Idén bakom 
att vi ska ha en särskild Världsbokdag kommer från Unesco, FN:s organ för internationellt samarbete 
inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.  
 
Det är lätt att uppfatta detta som ännu en dag av högtidstal om det fina i litteratur och bildning. Men 
årets firande sker mot en allt mörkare bakgrund. Internationella PEN, med säte i London, har under 
senare år fått försöka sprida kunskap om att yttrandefriheten i världen, tvärtom vad många tycks tro, 
*minskar* över hela världen. Hoten mot författare och journalister tilltar – en uppgift som bekräftas 
av Reportrar utan Gränser och Amnesty International. Vi lever idag i en värld där det fria ordet sitter 
trängre till än för tio år sedan och där allt fler fängslas för att ha utnyttjat sin yttrandefrihet. 
 
Vi kan räkna upp namnen på alla dem som hotats eller mördats – Salman Rushdie, Roberto Saviano, 
Anna Politkovskaja, Lydia Cacho – och bakom dem en stor skara av mindre namnkunniga journalister 
och författare som i tysthet och med risk för sina liv arbetar för en fri debatt och för medborgarnas rätt 
till information. En mycket obehaglig utveckling är att de länder som är farligast att verka i för fria 
journalister och författare formellt är demokratier – som Ryssland eller Mexico. I det senare landet 
har sextio journalister mördats under de sista tre åren. 
 
Unesco är det enda FN-organet med mandat att främja yttrandefrihet. För PEN har det sedan 
organisationens start 1921 varit en självklar tanke att litteraturen och det litterära utbytet är grunden 
för en global kultur – om den ska stå på demokratisk grund. 
 
Världsbokdagen är till för att fästa uppmärksamheten på denna globala möjlighet. Liksom på de faror 
som hotar en sådan utveckling – korruptionens och de totalitära staternas försök att hindra den fria 
debatt som är enda vägen till en global demokratisk utveckling. Till demokratins fiender hör också den 
tunga hand som analfabetismen ännu lägger över utvecklingen mot större jämlikhet och större 
välstånd. 759 miljoner människor världen över kan varken läsa eller skriva. Två tredjedelar av dem är 
kvinnor. Utbildning för alla är ett av FN:s åtta millenniemål, men 56 miljoner barn kommer 
fortfarande att stå utanför skolsystemet år 2015 om inget radikalt görs. Unesco:s roll är att verka för 
att alla barn ska få gå i grundskolan. Bra skolor är ett kraftfullt vapen i kampen mot fattigdom, sociala 
fördomar och extremism. Det är också en god investering i ekonomisk tillväxt, ökat välstånd och 
säkerhet. Om alla barn ska få gå i skolan år 2015 krävs satsningar på ytterligare 16 miljarder dollar per 
år. Mot denna bakgrund är signalerna om nedskärningar i det svenska biståndet till utbildning särskilt 
beklagliga.    
 
Världsbokdagen ska handla om detta – litteraturen som en grund för en global kultur – och allas 
ansvar för försvaret av det fria ordet och allas rätt till utbildning. 
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