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Stort intresse för avrådan

Den 28 november skickade Förfa7arförbundet ut följande text 9ll medlemmar, press och
andra berörda:

!

Förfa&arförbundet beklagar det nya översä&aravtal som Bonnierförlagen ensidigt har tagit
fram. Vi anser a& villkoren i avtalet är oskäliga och avråder alla översä&are från a&
acceptera det.

!

Avrådan väckte stor uppmärksamhet, med ar9klar i Svensk Bokhandel och Journalisten, samt
e7 inslag i radions Kulturny7. E7 stödu7alande har även kommit från Norsk Overse7erforening och Finlands översä7ar- och tolkförbund (se nästa sida och sista sidan).

!

Många har vägrat skriva på Bonnieravtalet, många med angivande av fackliga skäl. E7 intensivt arbete pågår med a7 hi7a gemensamma utgångspunkter för en diskussion. Översä7aravtalsgruppen har täta sammankomster och förbereder ini9a9v.

!

Den som har frågor eller vill diskutera avtalsförslag uppmanas som all9d a7 vända sig 9ll
juristerna eller 9ll informatören.

!

Avrådan kvarstår.

Ann-Marie Vinde 1934–2017

!

Vår medlem Ann-Marie Vinde gick has9gt bort i en hjärta7ack
onsdagen den 13 december. Vi är många som minns hennes
klokhet och hjälpsamhet. Ann-Marie forskade och
undervisade i engelska språket vid Stockholms universitet men
var också verksam som översä7are, senast av Emily Dickinson.

15 december kl 18 glögg med julklappsbyte, Förfa7arnas hus,
Stockholm • 15 januari heldag för översä7are från svenska,
Stockholm • 27 januari sek9onens årsmöte, Stockholm •
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Se även stödu7alande från våra ﬁnska kollegor på sista sidan!

Jokkmokk
Sek9onen var representerad vid den första
samiska li7eraturfes9valen 16-17/11 2017
i Jokkmokk genom a7 John Swedenmark
och Ludvig Berggren ledde en översä7ningsworkshop som även handlade om de
samiska översä7arnas komplicerade
villkor. Så här föll Johns avslutningsord:

!

– Jag ﬁck ju gå runt och lyssna. Jag har
tagit in jä&emycket, och det är två helt
olika sorters traﬁk beroende på om det är
Dll svenska eller Dll samiska.
Det är en större ansträngning a& arbeta Dll samiska. Det är ord som måste hit-

tas; samDdigt märker man vilka resurser
språket har. Om problemen deﬁnieras av
gruppen går det a& hi&a väldigt ﬁﬃga lösningar, och ibland blir resultatet på samiska så mycket enklare och kärnfullare a&
man blir tvungen a& stoppa in lite mer informaDon för a& raden inte ska bli för kort.
Medan traﬁken Dll svenska går ganska
gesvint och snabbt. Det var som a& rikssvenskarna blev nåt slags sekreterare som
kunde ta in den samlade kunskapen och
omsä&a i formuleringar. Det gick mycket
snabbare: dels hade ni få& upp ångan, det
spelar roll (a& lära sig a& arbeta Dllsammans); men det var också märkbart

med den stora kunskapen om språk som
inte befann sig hos en människa utan hos
ﬂera, och som var också både skriOspråklig och talspråklig, och all den där
kunskapen kunde då krafsas ner och få en
svensk gestalt, och alla tre grupperna
kunde skapa vackra, enkla dikter som man
skulle uppska&a om man ﬁck läsa dom i
Lyrikvännen eller nånstans.
Jag tror a& bägge dom här verksamheterna skulle kunna fortsä&a på olika
sä&. Det jag framför allt har få& lära mig
hela Dden under dom här två dagarna är
a& kunskapen om samiskan är så utspridd.
Den ﬁnns på ﬂera händer, lagrad på
ﬂera sä&– och det gör a& samtal om språk
och språkliga problem kan göra den
kollekDva problemlösningen Dll nånDng så
intressant. Och det påminner ju också om
vad KrisDna Utsi och andra berä&ade igår
om den invecklade översä&ningsprocessen
som innehåller ﬂera staDoner beroende på
a& kunskapen om språket är lagrad på så
många olika håll.
Om man tar Dll en hårddiskmetafor så
är samiskan av historiska skäl väldigt fragmenterad; och arbetet med översä&ning,
li&erär översä&ning i synnerhet, har en defragmenterande inverkan: den länkar ihop
kunskaper på e& sä& som jag tror både
ger bra dikter och ökar den kollekDva
språkliga styrkan.

!

Växjö
Sek9onsstyrelsens sista ordinarie sammanträde hölls i Växjö den 25 november och
föregicks av e7 seminarium i Det fria ordets hus kvällen innan. Där medverkade
föreståndaren Alexandra S9ernspetz
Nylén, förfa7aren Nadia Tariqi och forskaren och förläggaren Niklas Salmose.
Mycket matnyig informa9on utby7es och
kontakter knöts.
Det fria ordets hus är ägnat fristadsförfa7arna och det pågår diskussioner om
sam-arbete med översä7are, enligt en
modell som 9llämpats i Norge.

!

Ajer work under våren
Stockholm 2 februari 16–18. Plats
Förfa7arförbundet, Dro7ninggatan 88B.
Därejer första fredagen i varje månad.

!

Julklappsbyte
och glögg 15 december 18–22.
Slå in en egen översä7ning i
julklappspapper och ta hem en
kollegas i stället. Det serveras
glögg och pepparkakor och
samvaro. Dessutom blir det
informa9on om avtalsläget.

!

ALIS-pris 9ll Margareta Eklöf

Årsmötet
Sek9onens årsmöte äger rum i Stockholm
den 27 januari och inleds kl 15 med en
föreläsning om forskningsfältet konstjuridik. Ejer årsmötet kl 17 dukar vi upp en
gra9s buﬀé och säljer vin 9ll självkostnadspris. E7 antal resebidrag om 500 kr utgår.

!

OBS nya mailadresser

Förfa7arförbundet har by7 mailadress och
även ändrat hur namnen skrivs. Modellen
är numera: fornamn.ejernamn@
forfa7arforbundet.se

!

Stödu7alande 13.12 2017
”Margareta Eklöf får priset för a7 ha
värnat, hävdat och slagits för upphovsrä7en. Under sin långa karriär har Eklöf
med stor kunskap och oejergivligt rä7spatos aldrig tvekat a7 för redaktörer,
förläggare och publicister understryka
översä7arens status, såväl i upphovsrä7sligt som i ideellt hänseende. Eklöf har
bevi7nat hur förlag ändrat korrekta formuleringar 9ll grovt felak9ga och för det
varken få7 oﬀentlig rä7else eller 9llgij.
Med de eviga orden har hon uppmanat
sina kollegor: 'Försäkra er om e7 avtal.
Beviljas det inte gör ni klokt i a7 avböja.'
Genom a7 protestera mot avtalsbro7
och mot okunnighet om översä7ares
upphovsrä7 har Margareta försvarat både
sin egen heder och yrkesgruppens. Med
högsta solidaritet fortsä7er hon a7 värna
om översä7arens rä7 9ll sista ordet.”

!Översä7are från svenska möts

Med stöd från Statens Kulturråd anordnas
den 15 januari en heldag för de medlemmar av sek9onen som bor i Sverige och
översä7er från svenska. Som gäs7alare har
inbjudits Theodor Kallifa9des. På kvällen
ordnas en sammankomst för samtliga
översä7are.
Personlig inbjudan har skickats ut.

Suomen kääntäjien ja tulkkien lii7o Finlands översä7ar- och tolkförbund rf.
stöder medlemmarna i Översä7arsek9onen i Sveriges förfa7arförbund i
deras strävanden a7 hålla fast vid skäliga
villkor i översä7aravtalen med
Bonnierförlagen.
Översä7arens roll för e7 li7erärt verks
nya språkliga form är av största vikt. Översä7ningsli7eratur av hög kvalitet kräver a7
översä7aren noggrant sä7er sig in i såväl
verkets innehåll som konstnärliga eller
vetenskapliga u7ryck. Översä7aren har
all9d upphovsrä7 9ll det översa7a verket.
Bonniers kontraktsförslag försvagar
översä7arens ställning både ekonomiskt
och juridiskt och äventyrar därmed möjligheten a7 tjäna si7 levebröd för en yrkeskår som förmedlar konst, kultur, vetenskap
och bildning. Där9ll strider e7 ensidigt
framtaget kontrakt i sig mot begreppet
avtal.
Vi uppmanar därför Bonnier a7 inleda
reella förhandlingar om e7 ny7, rä7vist
och rimligt översä7aravtal som säkerställer
en genuin atmosfär av bildning i Sverige
och en dialog med omvärlden.
Finlands översä7ar- och
tolkförbund rf.
Heikki Karjalainen, ordförande
Översä&ning Dll svenska: Marjukka
Heinonen

