
 

Rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - ARAB 

 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har i mer än hundra år samlat och hanterat de centrala 
arbetarrörelseorganisationerna historia. Verksamheten har tre delar som kompletterar och 
förutsätter varandra – arkiv, bibliotek och forskning. Ett livaktigt och resursstarkt ARAB krävs för 
att arbetarrörelsens kulturarv fortsättningsvis ska kunna uppfylla sin viktiga roll, inte minst idag då 
reaktionära krafter hotar att ”ta över” vår historia.  

Styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har av ekonomiska skäl beslutat att lägga 
biblioteksverksamheten i malpåse. Personal har sagts upp inköpen av ny litteratur upphör och 
katalogiseringen avstannar. Bibliotekets samlingar är till stor del unika och det avbräck som inletts 
kommer att få negativa konsekvenser för institutionen som helhet och för den forskning som är 
inriktad på industrisamhällets utveckling under de senaste 150 åren.  

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ägs av en stiftelse som står för huvuddelen av finansieringen 
av ARABs verksamhet. Huvudmännen i stiftelsen är LO, Socialdemokraterna och Staten. 
Dessutom är ARAB:s stödförening en viktig finansiär. Under många år har anslaget inte följt med 
prisutvecklingen. Detta har urholkat stiftelsens ekonomi. Dessutom drar arbetet med att 
digitalisera samlingarna stora resurser. Sammantaget har detta lett till dagens situation som 
styrelsen känt sig tvungen att agera i.  

I Socialdemokraternas kulturpolitiska program från 2018 uttrycks vikten av att satsa på vårt 
kulturarv:  ”…Arbetarrörelsens kulturarv är också ett gemensamt kulturarv och det är både en 
uppgift för arbetarrörelsen själv och för samhället att se till att denna del av det svenska kulturarvet 
bevaras, görs tillgängligt, beforskas och brukas. Och för att resurser avdelas för det ändamålet. ” 
En av punktsatserna i avslutningen slår fast: ” Ta hand om, vårda och digitalisera arbetarrörelsens 
eget kulturarv. Öka stödet till arbetarrörelsens egna arkiv.” Med stöd i kulturprogrammet och i det 
nu akuta behovet att rädda biblioteksverksamheten samt skapa resurser för att utveckla ARAB 
yrkar vi att kongressen beslutar enligt nedan  

Yrkanden: 

1. Socialdemokraterna ökar sin del av anslaget till ARAB så att det kompenserar för 
kostnadsökningarna. 

2. Socialdemokraterna verkar för att övriga huvudmän också räknar upp anslaget på 
motsvarande sätt. 

3. Socialdemokraterna indexreglerar sitt anslag för att motverka framtida urholkningar. 

4. Socialdemokraterna verkar för att staten ger ett särskilt anslag för digitalisering av 
samlingarna. 

Motionär(er): Fackliga utskottet, SEKO-sossen 

 


