till dom ! M aste det till hungerstrejk er och
massdemonstrationer for att politik er skall
vakna och ta sitt ansvar'l
Vi anser inte att det ar mangden av fall
som ar det avgorande. Inte heller hur hog!judd opinionsyttringen ar. Sa lange manniskor satts i fangel se for sin overtygelses
skull maste vi protestera.
Vi har inte bara stallt krav i riksdagen pa
en oversyn av lagen, vi har ocksa givit forslag pa ett mer rattvist system an det vi har
i dag. Det ar for mig en gata hur man kan
negligera de framstotar som gjorts om en
andring. Med ratta anfor de ungdomar
som protesterar att dagens situation ar
klart otillfredsstallande.

Sa lange miinniskor siitts i
fiingels e for sin overtygelse
maste vi pr~ra. Det iir
omojligt atirfa~·--,;.~r timmar fa en biltla.,:dllvaret i
en annan mii~skas overtygelse. Det skriver riksdagsledamoten J(erstin Ekman (jp)
i den hiir forum-artikeln.

sk:~,:.

frilagen
sesOver!

l ngen svensk
mot sin personliga
overtygelse tvingas go ra tjanst inom det
militara forsvaret. Dettta ar ett krav som
fordrar fortsatt arbete for att bli uppfyllt .
Trots en ny lc:g om ratt till vapenfri tjanst
som antogs 1978 avtjanar idag unga manniskor fangelsestraff for att de nekat bruka
vapen.
En grundregel for de beslutsfattare som
stiftar !agar maste vara att ta reda pa hur
tillampningen av en lag drabbar de enskilda manniskorna .
Darfor borde just lagen om vapenfri
tjanst sta under de batt.
Det finnns en bred enighet i det svenska
samhallet om att vi skall bibehalla vart
varnpliktssystem. Det skall ocksa finnas
mojlighet att som vapenfri fullgora sin
tjanstgoring .

Det finns unga man som pa grund av sin
· overtygelse inte vill bruka vapen. Nekar
man dem vapenfri tjanst blir de totalvagrare . Om detta sker , och det sker, maste vi
omprova lagen .
v
i har fran liberalt hall gjort upprepade framstotar i riksdagen om detta. Vi har
motionerat till tv a riksmoten. Intresset har
varit lika med noll fr tm bl a socialdemokrater och moderater. Socialdemokraterna anfor att lagen togs av en enig riksdag .

J

aha , men de enskilda manniskorna da'l
De som satts i fangelse darfor att de fatt
sin ansokan om vapenfri tjanst avslagen!
D e ungdomar som genom de kristPa organisationerna forsoker paverka for att fa en
andring till stand, varfor lyssnar man inte

u
nder nagra fa timmars samtal skall
en utredare avgora hur allvarlig den sokandes overtygelse ar. D etta for att kunna
till- eller avstyrka ansokan. Detta utlatande gar sedan tillsammans med den sokandes kommentarer till vapenfrinamnden for
stallningstagande. Stor vikt fastes sjalvklart vid utredarens rekommendation .
Dagens system innebar alltsa att en person som ej tidigare traffat den som soker
vapenfri tjanst pa nagra timmar skall avgora hur allvarlig overtygelsen ar.
Jag anser att det enda ratta ar att man
utgar fran att den sokande har en allvarlig
overtygelse. Folkpartiets forslag innebar
att den som vill fullgora sin tjanst som vapenfri inger en egen skriftlig forklaring .
For att ansokan skall vara tydlig pa lagens
centrala punkter borden fo regas av ett ob~toriskt informationssamtal.

~ in allvarliga overtygelse skall sokanden
styrka med ett skriftligt intyg fr an tva personer som atnjuter allmant fortroende .
Med ett aktivt stall ningstagande. genom
att forete ett in tyg och genom att vara viiJig fullgora den langre tjanstgoringstid som
vapenfri. tjanst innebar har den sokande
uppfyllt de krav vi skall stalla och bor fa
sin ansokan bifallen .•

Begrinsa telemonopolet!
Under senare ar har det kommit manga
riksdagsmotioner om televerket. Det har
nastan undantagslost ro rt sig om att halla
emot ve rkets starka expa nsion, och att
soka fa det att skota sina verkliga uppgifte r
pa ett oklanderligt satt.
For nagra ar sedan var det annorlunda.
R att fa politiker hade intresse for frago rna. D et hela verkade tekniskt komplicerat, och ''hade val inga langsiktiga effekter".

Tomas Ohlin arbetar med teledata och var tidigare sekreterare i lnfo rm ationstekn ologiutredn ingen.
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I dag ar laget annorlunda. Alit fler inser
att fragorna om ansvar och skotsel av vara
telenat ar nyckelfragor for bade naringsliv
och socialt liv i vart samhalle .
Detar in te bara i Sverige man ar inne pa
dessa tongangar. I de fiesta hogindustrialiserade lander finns nu en debatt om att
skapa en okad autonomi i te lesystemen ,
att libera lisera teleomradet.

Harda angrepp
I Sverige har denna utveckling kryddats
med rena angrepp p a televerket fr an i forsta hand naringslivet. Vad har dessa angrepp rort ?

'

.
-, .

,.
.

I

- .,
*. .
e \1an har ku ·m a t pa vis a orattfardig
konkurren sbegran sning fo r teleprodukter.
e Telever!.. et ha r anvant sin myndig-

het <funktiO I• till att skaffa sig fOrdelar i sin
afL1rsdriv a nde verksamhet .
Obalan serad info rmati o n har spritts
fr a n televerket om produkter och tjanster.
Televerket har sjalvt utvidgat sitt monopol for den nya ko nt o rstjansten teletex.
Televerket ger sig sj a lvt fordelar vid
introdukti o nen av teledata m m .
Angreppen pa televerket har knappast
fatt st a oemotsagd a. Yerket spenderar numera stora belopp pa PR och publik information. Yad som narmast liknar en sluggerdebatt har utspelats i olika facktidskrifter. 'Det blaser om Tony Hagstrom· ar en
formulering man ofta sett.
Det vore nu bra om vi kunde fa de
grundHiggande ansvarsfragorna provade i
forarbetet till ett nytt riksdagsbeslut om televerket. Det beslut som nu galler ar fran
december 1980, och mycket har hant sedan dess.

e

e
e

Avgransningen
I korthet ar en huvudfraga hur vi ska kunna komma fram till en skarp avgransning
mellan myndighet och affarsverksamhet
for televerket. Har finns ett politiskt
spektrum , mellan a ena sidan (s) som inte
viii rora det nuvarande systemet , och a den
andra (m) , som umgas med tanken att li:igga ut hela telenatet pa privat entreprenad.
Fp har hittills accepterat ett monopol pa
sjalva telenatet, en grundservice av narmast social karaktar , men betonar att
tjanster och produkter darutover ska skotas i naringsfrihet pa marknaden . En jamforelse : Yagverket driver vare sig taxi-.
buss- eller lastbilsrorelse pa vara vagar.
Yarfor sku lie det ske pa teleomradet?
Televerket satsar nu sjalvt intensivt pi\
expansion. Formodligen kanner man der
okande trycket i debatten , och viii roffa at
sig sa mycket som mojligt av teleomradet
medan tid ar.
Detar mojligt att vi maste na fram till en
ny regering for att effektivt kunna be gran- .
sa en maktkoncentration som ar pa vag pa
teleomradet. Men det ar inte sakert. Alit
fler kommer till klarhet - ocksa i det nuvarande regeringspartiet.
Tomas Ohlin
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