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Brev till
intermediair
/

.
Under rubrlken Brev till
lntermediair avser vi att publlcera
kortare lnlagg I ollka frc\gor.
Breven kan avse menlngsyttrlngar,
pipekanden om mlssforhillanden
eller onskema\11 olika avseenden,
ett kort debattlnliigg. De kan
6syfta vad ollka skribenter skrlvlt
I lntermediair eller I andra
tidningar och tldskrifter eller
eljest vad vederborande brevskrlvare betraktar som betydelsefullt att fi pipeka.
Bidragen ska vara forsedda med
namn och adress for att lnforas I
tidnlngen; anonyma brev
publiceras inte.
Ren information?
En grundliiggande princip i en d emokrati ar att samhiillet inte bor pii.tvinga
samhallsmedborgarna :hikter.. Men alia
medborgare maste goras medvetna om
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fragestallningarna. I de fiesta fdigor
maste vi ocksa bli informerade om alternativ, och garna deras konsekvenser. Det ar viktigt att denna information ar ren och ofargad. Hur hogt ska
vi stalla kraven pa renhet i grundinformation?
Delta till synes enkla problem ar i
sjalva verket svart. Ty fOr alt kunna
uttala oss om informations 'renhet'
maste vi dels faststalla en miitskala och
dels en referempunkt ( ett origo) pa
denna skala. Matskalan kan m oj ligen,
om an med svarighet. definieras. Men
vern anser sig allsmaktig nog att definiera referenspunkten? Tag ett politiskt exempel. Ett principutspel friin
hr Helen rna av en KFML-sympatisor
betraktas som klart hogerinriktat, medan det av en morkbla moderat rna
kunna ses som en Palme-flirt. Var befinner sig den ' rena' installningen?
I dessa tider av mer eller mindre manipulerade massmedia ar det ditt for-

vanande att delta problem ges en sa
blygsam d ebattbelysning.
Vi ser framf i:i r oss allt me r effektiv
elektronisk apparalur som lriinger in i
hemm en och om ges lilltar var varclagsti llvaro. F i:ir tio ar seda n. Vf'm hade
troll alt 1971l ars TV-s lagkraft lilg sa
nara? 1980 har vi b nske h r mt e rmin ale r till me r e ll er min<.lre cc ntra ll helagna informal io nsdato rer. Hur ma nipu lerad hor vi 1;1ta den av datorerna
spridda 'informati onen· bli?
Prohlemet. som del v0re inlressant a tt
fa ventilerat. ar allts;t Som grund fi ir
fria asi klet·. vacl mena r vi mecl r en inform atio n till medborgarna om politi ska. ekonomiska, sociala och k ulturella sporsmal?

Fil kand Tomas Ohlin
Brnhegntan 19
114 37 Stockholm

· ·----...~ . - - - - - - - - -· ~ .. - ·.,. ' '7""' · -~
:-

... .

•: ·•

.....___

