Læserbrev bragt i Berlingske lørdag den 13. juni 2015.

Træf bedre valg på biblioteket
I en valgkamp, hvor det kan være svært at skelne mellem politiske budskaber og ren propaganda, er
folkebiblioteket et tiltrængt frirum, hvor man kan søge information uden at blive bombarderet med
reklamekampagner. Bibliotekarer landet over står lige nu klar til at hjælpe dig med kvalificeret
informationssøgning, så du kan sætte dit kryds på en oplyst baggrund. Helt gratis, og uden politiskfarvede
særinteresser.
Landet over er politikere travle med at føre valgkamp og få deres budskaber ud. Men midt i al virakken må
vi ikke glemme dem, det i virkeligheden handler om: borgerne. Det er borgernes valg, og det er deres
demokratiske holdninger, der skal bringe os videre.
Her spiller folkebibliotekerne en vigtig rolle.
For hvor kan man henvende sig, hvis man eksempelvis vil have mere – objektivt funderet - information om
særlige emner, der rør sig i valgkampen? På sit lokale bibliotek!
Her står bibliotekarerne nemlig klar til at hjælpe den enkelte videre med informationssøgning omkring
særlige politiske emner, partiernes historie, eller hvad man nu ellers kunne have interesse i at sætte sig
nærmere ind i. Hos bibliotekerne er hele nyhedsfladen endda lettilgængelig – helt gratis. Bibliotekerne
hjælper kort sagt den enkelte med at komme i dybden med de emner, man er særligt interesseret i – ikke
mindst midt i en valgkamp.
Samtidig sætter landets folkebiblioteker rammerne for en lang række politiske debatarrangementer, hvor
borgerne kvit og frit kan møde deres lokale folketingskandidater og stille dem spørgsmål.
Så er du i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds til folketingsvalget den 18. juni, eller vil du gerne stille din
lokale favoritkandidat et opklarende spørgsmål, så lyt til pigen Hermoine Granger fra Harry Potter: ”When
in doubt, go to the library”.
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