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Erbjud
balterna
Tele-X!
dagens kansliga !age for de baltiska
landerna ar alit stOd fran oss grannliinder av storsta betydelse. Konkreta
projekt av gemensamt intresse kan bli till
verklig hjalp.
Sedan fOrra ii.ret befinner sig den
nordiska telesatelliten Tele-X tillganglig i
en bana over oss. Satelliten har principiellt intresse inte bara for de svenska
intressen som understOtt dess uppskjutning. Den ar ocksa av intresse darfOr att
den ar exempel pa sadan ny teknik for
telekommunikation som annu bara delvis
funnit sin marknad. Fran svensk horisont
har vi alltsa ett nytt kommunikationsmedel tillgangligt. Lat oss erbjuda detta till
de baltiska staterna!
Tele-X tacker geografiskt de baltiska
staterna. Har finns alltsa ett kommunikationsmedel som pa ett fortriiffligt satt
skulle kunna framja banden med bl a
Sverige. Intensifierade kontakter mellan
baltisk och svensk industri ar naturligtvis
viirdefulla. Det galler ocksa andra typer
av kontakter, for organisationer och for
olika lokala institutioner. Varfor inte
prova satellitburet kultursamarbete?
Sma stationer for kontakter via Tele-X
kan fungera som folkliga kontaktcentra,
oppna for envar. Lokala fonster for vindar
fran manga hall.
a, hur gor vi? Forutom med rent
industriella satsningar finns manga satt att agera:
• Vissa Sida-medel borde kunna stallas
till forfogande for installation av jordstationer for Tele-X i de tre baltiska
staterna.
• Rymdbolaget kan erbjuda kraftigt rabatterade anvandartaxor.
• Samverkan mellan landburen och satellitburen teletrafik borde kunna provas via
Televerkets Demotel-program. Har skulle
ocksa vissa terminalkostnader kunna tas.
• Vi kan intressera teknisk expertis fOr att
prova nya industriella teletilliimpningar
av gemensamt intresse. Styrelsen for
teknisk utveckling bar kunna finansiera.
• Transportforskningsberedningen skulle
kunna stOdja jamforelser mellan niirflyg
och satellitkommunikation.
• Svenska Institutet skulle kunna stOdja
nya dialogformer for informationsutbyte
rorande kultur och boende, dar verkliga
samtal iiger rum.
Hiir finns bra satt att visa samhorighet
med vara baltiska grannar. Droj irite!
Anviind dem omedelbart! ·'
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