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Heta linjen

En ny lekstuga har d yk t upp. Sedan en tid kan man anv~nda
telefonen for att prata inte bar a med en person, utan med en hel
hop pa en gang.
Det borjade i varas med att nagra telefonnummer "av misstag"
blev lediga for obegr~nsade gruppsamtal. Man hade fran televerket inte ansett sig genast behbva koppla ner en del nummer sam
var anm~lda for fbrflyttning. Nyheten spred sig sam en lbpeld.
"Du kan ringa och prata med vern som helst - och halla pa hur
l~nge sam helst'".
Helschysst, j~tteball, ungdomarna strommade
till. Man satt kv~llarna i ~nda och buspratade, tjattrade,
spelade musik, flirtade, skrek, svor och - ja, mottes.
Ganska snabbt fic k televerket upp ogonen for det hela. Tama
forsok att mana till begr~nsning blev resultatlosa. Man blev
tvungen att st~nga linjerna, helt enkelt.
Jag minns mycket v~l ett l~ngre telefonsamtal om detta pa
fbrhosten, med en av televerkets ansvariga (vi var bara tva pa
linjen den gangen). t1an var irriterad bver detta "missbruk" fran
ungdomarnas sida. Telefoni var avsedd for "seriosa samtal", inte
for detta pladder. Vilket ansvar ansag sig televerket ha for
att begr~nsa detta telefonerande? Arrogansen i svaret var
tydlig, "vi maste se till att inte vara system missbrukas. Vi
k~nner var plikt".
Ord sam "vederh~ftigt" och "seriost" dok
ideligen upp.
Det var fbrst mot slutet av samtalet - och det tog alltsa ett
tag - som vi var i start sett overens om att televerket faktiskt
inte har ett dyft att gora med hur man anv~nder sin telefon. Vi
har en yttrandefrihet h~r i landet. Sa l~nge som man betalar
sina telefonsamtal och inte pa olampligt s~tt fbrsliter apparaterna, sa lange ska inte televerket l~gga sig i saken. Men i
andra ~ndan av traden morrade man surt over detta.
I datasammanhang har man anv~nt sig av spontana gruppsamtal i
manga ar nu. H~r ~r det redan vanligt att man, enskilt eller
gruppvis, i skriftlig form kommunicerar med varandra via sina
dataterminaler. Och detta oberoende av om terminalen star pa
jobbet eller hemma. Elektronisk post kallar en del det, telekonferenser eller telemoten ~r andra beteckningar. Det intressanta
~r h~r att man inte bara mots tva och tva,
utan att just obegr~n
sade och ofta o v~ ntade moten enkelt kan komma till stand. Plotsligt ~r man kanske 15 personer som deltar i ett meningsutbyte,
snart darefter har det ebbat ut eller tagit en annan form.
En hel del har redan hunnit s~gas om dessa nya kontaktsystem.
Det ar system d~r innehallet i vad som framfors ar sa mycket mer
rel~vant ~n vern s om sager det.
Man vet rent av ofta pa forhand
inte vern man diskuterar med. Verkligt demokratiska system, har
det sagts, d~r alla har lika gada chanser att vara j~mbordiga
deltagare .
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Detta var nyheter fbr televerket.
allvar~
trots allt.

Kanske borde man ta saken

p~

Summan av detta ~r nu att vi alia sedan den 7 nov 1982 har
mbjlighet att mbtas p~ telefonnummer 08/22 40 00. I n~der har
televerket beslutat sig fbr att tillhandah~lla ett gruppnummer,
men d~ naturligtvis i reglerade former: numr~t ~r bara tippet
efter kl 19~ man f~r tala i hbgst fern minuter, och f~r vara
hbgst tre personer at gangen.
Med de begransningarna missar man hela iden med denna form fbr
m~nsklig kontakt.
Detta exempel pa monolitiskt fbrmynderi ~r trist. S~ fort en ny
kanal fbr kontakt uppstar, s~ t~pps den igen. I ett samh~lle d~r
det s~ ofta talas om ensamhet och isolering, och d~r yttrandefriheten i realiteten utnyttjas av s~ fa, dar begransar man
mbjligheterna i st~llet fbr att valkomna nya bppningar. Vad som
behbvs idag ~r en generositet mot medborgarna. Hur ska vi f~
myndigheterna att fbrsta det?
I det informationssamh~lle som vi ar pa vag in i, kommer mycket
av demokrati och kulturkontakter att aga rum p~ telen~ten. Nar
televerket stangde den fbrsta "heta linjen", samlades en mangd
ungdomar spontant i Ralambshov i Stockholm till en demonstration. Fbr fria samtal, hette det. Maste dessa ungdomar st~lla
upp en gang till fbr att vi ska fa t i l l st~nd en attitydfbrandring hos televerket?
Tomas Ohlin

