Frdga om informati

Vad gOr . cit politikerfOraktet?
Det sa kallade politikerforaktet, finns det verkligen?
Vad ar det valjarna i sa fall
skulle vara missnojda med?
Ar vara politiker ohederliga? Ar det i sa fall bara
nagra, eller ror det dem
alia, tagna over en kam? I
massmedierna tycks man
havda att det ror de fiesta.
Och det pastas att folk i
gemen har tappat aktningen for politiker.
For nagra decennier sedan
fanns forvisso respekt for
det politiska arbetet. Man
hade tilltro till dem som
genom sin gaming valt att
stalla upp, och placerats att
representera sina narmaste
vaja:e . Har derma respekt

verkligen fors vunni t?

Sensationsmakeri
Antag att det delvis skulle
vara sa. Varifran kan det da
ha kommit? lndividerna ar
ju i stort sett desamma.
Vara valda representanter
ar knappast mindre nograknade nu an forr. Kan forandringen ha kommit via rapporteringen, via forandrad
journalistik? "Kan vi !ita pa
kommunalradet? Han som
just kommit fran tjansteresa
till Paris ... ..." Pressen ar
haftigare idag. Sensationsmakeri och sokande efter
scoops ar vad som galler,
mer an igar. Tank efter,
bara ordet "politikerforakt"
ar pa gransen till en demokratisk forolampning .
Men om det i verkligheten har uppstatt ett aldrig
sa litet uns av minskat fortroende mellan valjare och
valda, sa bor vi gora nagot
at det. Atminstone for att
stamma i backen, om nu risker skulle finnas. Vad kan vi
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gora? Pressens eventuella
overdrifter ar svaratkomliga. Vad eljest?
Vi kan forebygga genom
rannsakan av det politiska
arbetets innehall. Politikerna sjalva kan antagligen
skarpa sig ytterligare nagot.
Ingen ar totalt ren i sin garning .
Barbro W esterholm har
har tag1t ett beromvart initiativ. Hon menar att politikerna sjalva i okad utstrackning ska uppmarksamma
hur de skoter sina uppdrag,
sin vandel helt enkelt. Hon
har arbetat fram en "etik for
politiker" tillsammans med
ett antal andra parlamentarike r. Naturligt nog avser
hon inte att skapa en etikpolis, utan i stallet lagga en
mojlig grund for sjalvrannsakan.

Men inte alia har mojlighet till personliga politiska
besok. Vad kan vida gora at
saken? Det behovs kraftfulla
informativa atgarder om
det verkliga innehallet i det
parlamentariska
arbetet.
Fakta behover redovisas .
Kan vi vanta oss att pressen
staller upp? Det t ycks vara
t veksamt. Ledamots-agendor och motionsargument
kanske inte passar tabloidformat .
Oppna sammantraden i
utskotten ar en bra reform.
Eftermiddagssandningar
i
radio och TV fran riksdagens kammare likasa. Kommunala informationskontor
provas pa nagra hall i landet, dar man kan oli upplyst
om vern som gor vad, vilka
arenden som just behandlas
i kommunen, och mycket
annat.

lnfonnativa atgarder
Men det finns ocksa en
annan sida av myntet. Misstro fran manskor beror ofta
pa dalig insyn, pa ofullstandig kunskap. "Har fattas beslut om miljarder, vern vet
om inte en eller annan
hacka hamnar i de beslutandes eller deras vanners fickor.7"
For manga av oss finns
mojlighet att genom personliga kontakter och arbetsinsatser forvissa oss om det
verkliga laget i politiken. Intrycket ar da tydligt . Med
bred marginal bars vara
valda representanter av ett
patos om det de arbetar for.
Insatserna domineras av
ovanlig heder, arbetet ar
oforvitligt. Det behovs inte
manga besok och samtal
med
riksdagsledamoter
eller full maktige for att
kunna konstatera det.
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Datanat
Alit detta ar bra. Men nu
finns ytterligare en mojlighet. Via telefonanknut-na
persondatorer och hemterminaler oppnas en ny kana!
pa datanaten. Flera kommuner arbetar med informationsprogram som i skrift
beskriver vad som hander i
kommunen. Dessa ar ofta
enkla att gora tillgangliga
via dataterminal. Riksdagen
har borjat anpassa upplysning om dagordningar, betankanden, debattlistor, utskottsfragor, fattade beslut
m m till sadan form att alit
ar lattillgangligt for allmanheten. Ett viktigt arbet e
pagar denna host. Riksdagens Databas kommer at t
finnas tillganglig for envar
till arsskiftet.
Och antalet persondatorer och hemterm inaler okar

starkt. Snart nar naten de
verkligt stora mangderna
hushall.
I och med detta oppnas
fonster t ill en verklig insyn
i det vardagliga arbetet i
kommuner och riksdag. Fran
loka lprogram till ledamotsmot ioner och beslut, ju tydligare och fullstandigare
samhallsinformationen finns
tillganglig for envar, desto
samre ar forutsattningarna
for den ryktesspridning som
formodligen Ji gger bakom
en del av vad som idag stundam benamns politikerforakt .

Oppna diirrar
Tillgang till faktisk parlamentarisk information for
em·ar via hemterminaler,
det ar ett av datasystemens
konstruktiva bidrag till
samhallsutvecklingen. Medborgarna far ett okat politiskt kunnande via datanaten . Och dessa nat kan arbeta "i dialog". Fragor kan
ocksa skriftligen stallas fran
var valjare direkt till hans
eller hennes valda politiker,
och besvaras enklare an via
brev eller fax.
Aven den
omvanda
kontakten ar
mojlig redan
idag. Figursydda politiska opinionsundersokningar direkt
t ill medborgarna, via bostadernas telefonanknutna hemterminaler
eller
persondatorer. Ett in- Politikerna nar i
t ressant ,
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men antagligen riskabelt
redskap!
Distribution av samhallsresurser pa vara datanat kan, klokt anvant, bade
effektivisera och demokratisera. Som kommunalt rationaliseringsmedel finns stora
pengar att hamta, t ex for
hemvarden . Detta maste
omedelbart tas i anvandning! Las oss dessutom i tid
diskutera de nya formerna
av demokratiskt deltagande,
sa vi inte blir tagna pa sangen nar de borjar provas
praktiskt .
Till att borja med kernmer datanaten att anvandas
for att kunna ge svar pa fragor, och framja ett okat politiskt kunnande for envar.
Det ar viktigt 1
Det behovs okade mojligheter att fa ut det politiska ordet. Oppna dorrar,
insyn och tillganglighet till
den politiska vardagen. Nar
vi ser och kanner det hangivna arbetet, skapas respekt.
Tomas Ohlin

fillic
Bromma

inte ut till folket fast de forsi:iker.
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