Mer direktdialog
TOMAS OHLIN

Informationssamhallets tekniska hjalpmedel harokat mojligheten till en direktdialog mellan myndighet och medborgare.
Forutsattningen ar emellertid, att alia far tillgang till den nya
teknologin, och att de nya natverken stalls i demokra_tins och
medinflytandets tjanst. Ett satt att paskynda utvecklingen i
denna riktning skulle kunna vara att subventionera distributionen av persondatorer till de grupper som idag tenderar att
stallas utanfor den offentliga samhallsdialogen.
MoRGONDAGENs SAMHALLE MAsTE

bli ett samhiille med biittre kontakt iin
dagens. Biittre kontakt mellan miinniskomasinsemellan och mellan medborgaren och hennes institutioner. Och hur
ska vi astadkomma det? Det handl ar
inte bara om budskapets innehall , om
sjiilva in formationen, utan ocksa om
form och red skap for att skapa kontakt.
Vi behover telefonen for att kunna
na tviirs over biicken, over gatan, over
Atlanten . Telefonen har visat sig vara
et t utmiirkt redska p for att skapa
miinsklig kontakt, sna rare an att rationalisera bort den - so m man fOrst
befarade vid sekelski ftet. In get land i
varlden har id ag fl er te lcfoner per
capita an Sverige.
Numera har snart var och en sin egen
persondator och alit fler kopplar upp
sig till Internet eller nagot annat natve rk. Perso ndatorn ar ett verkl igt kontaktredskap, ett slags fl erdimen sionell
telefon so m kan stodja och distribucra
bade det skrivna oc h del talade ord et.
1994 saldes over en hal v miljon persondatorer har i land ct. 1995 blir det fl er
an siL
Nu ar del dags att pa all var borja
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anvanda datorerna for demokratisk
samverkan. Det ar fOrst nar vi anviinder dessa redskap till att skapa kontakt so m vi kan ta ett sadant steg. Pa
senare tid har en he I del skett i anknytnin g till datanaten och mycket iir fortfarande pa vag. Ut oss forsoka sam manfatta:
Utbildningen andrar skepn ad och
blir i alit hogre grad oberoende av
tid och rum. Nya typer av jobb dyker upp och infonnalionstjansternas omfattning oka r. Arb etsli vet
kan goras mer rationellt och hansynsfu llt. Samhallsservice kan foras ut snabbare, vard och omsorg
effekti viseras. Kulturcn tarn ya former, fri tiden bygger pa en storre
kunskap och insikt om naturcn oc h
milj i:in runt k11uten.
Var uprodukti onen effe klivi se ra s
oc h tj anstema formed las alltmer via
dala nat. Mindrc kapital behovs genom att forelagens reaklionslid pa
besta llninga r minskar, lagren blir
mindre, kontakterna med underlevc ranl ore r blir cffe kti va re och kunskapen om marknaderna okar. De
anstiilld as sa mverkan oc h infl ytandc okar. Med dagen s anpassningsbarhet ka n mass produkti onen ersii t-

tas av skraddarsydd produktion i
sma enheter. SkalfOrdelama minskar i varde.
Den resurs som ar sjal va hjartpunkten i allt detta ar naturligtvi s kunskap. Vi blir alit mindre beroende
av penningfloden . Bankema fOrmedlar bilder av penga r, medan
mynten ligger oro rda. Det ar bi/den av penningsedeln som ar dage ns va luta.
Det ii r ocksa viktigt att tanka pa de
manga brutna staket som nu finns
och pa de broar som byggts. Fysiska gran sc r overbryggas av de snabba transportsystemen oc h resandet
ar langt mer naturl igt idag an for
bara en generati on sedan. Poliliska
murar faller nar informati onen borja sippra in och kraven pa demokratiskt inflytandc inle langre gar atl
hejda .
Masskommunikationcn ar numera
var ldso mspannand e oc h vikti ga
infonnat ionsfl oden mellan miirmiskor, !Ore tag och instituti oner anvan der dessa globala datanat.
Men all a berors intc pa sa mm a sa tt
och lillga ngen ti ll de nya resurserna ar in tc jamlik. Nagra har myc kel, mcda n de manga har alldclcs fOr
li te. Trots att dct idag finn s ovcrsa ttnings mask iner drabbas manga
miinr11Skorav sprakforbi string. Den
utbildning so m finns ar langtifran
tillr~ic kli g oc h an sa lange ar det
ytl erst fa SO Ill verk ligen fom1 ar ra
ove r tcknike n. Oct ar inte manga

som sjalva kan kopp la upp sig pa
datanaten. Flertalet medborgare ar
belt beroende av de tekniska experterna fcir att kontakten med de nya
naten ska fu ngera. Detar knappast
demokratiskt ti IIfredssta llande.
Detta aren variantav det infon11ationssamhalle som Alvin Toffler en gang
kallade "den tredje vagen". Men bur
berors egentligen det politiska livet av
dessa former? Forvisso arden offentliga fcirvaltninge n pa vag att rationaliseras, men vad bander med de rent politiska kontakterna?
Fortfarande riktas kameror och
mikrofoner mot ta larstolarna i radio
och teve. Envagskommunikation och
politisk underha llning ar alltjamt vanJig ute pa torgen och i parkerna. De
politiska partierna arbetar i stort sett
pa samma satt som i gar. Affischer,
banderoller och va lsedlar nar det ar
dags. Men nagot haller pa att banda.
De grundlaggande ideologierna Jigger
naturligtvis fast. Men de uttolkas pa
nya satt, placeras i nya sammanhang
som soker nya former.
DETAR DAGS ATT PA ALLVAR BORja

anvanda datanaten politiskt. Vi maste
utveckla de nya formerna sa att de blir
stabila och ansvarsfulla innan snabba,
emotionella politiska klippare tar initiativet. Forst och framst galler det insynen och upplysningen. Narvi nu trader djupare in i Europa utsatts var offentlighet fcir en rad fragor. Detar viktigt att vi star fast vid var offentlighetsprincip och inte later den naggas i kanten. Vara allmanna databaser ska inte
tackas over, utan tvartom oppnas upp
alit tydligare for all manheten. Rikstrycket, myndighetsinformationen och
de lokala politiska handelsema - alit detta
maste bli betydligt lattareatt umgas med.
Information Rosen bad och Samhallsguiden maste bli var individs text.
Ska vi ocksa skapa mer direkta former av demokrati eller inte? Fragan ar
fel stalld. Detar inte om utan hur. Hur
kan vi oka graden av deltagande och
vem ska organisera det be la? Detokade de ltagandet maste bli mer personligt och mindre institutionellt.
Det ar dags att planera fcir den dag
da varje medborgare bar sin egen natanknytning. Internet ti ll envar' Detta
skulle underlatta for manni skor att
organisera si g, att bilda opinion, att ta
politisk kontakt.
I vart land bar vi medborgarkontor,

efter fcirebild fran bl a Dan mark. Dessa
utvidgade bibliotek erbjuder medborgarna samha llsinformation av olika
slag, liksom hjalp med ratt blankett,
med enkla skattefragor och polisiara
arenden, fcirsakringskassefragor m m.
Medborgarkontorens uppg ift ar bade
att effektivisera fcirvaltningen och att
svara pa samha llsfragor fran medborgarna, att etablera samhallskontakt.
En he! del av medborgarkontorens
informationstjanster kan fcirmedlas via
datanat. An ar dessa inte samordnade
och lika lattillgangliga, men bar pagar
arbete pa olika hall. Alltfler radgivaroch agentsystem dyker ocksa upp. Ju
mer som laggs in pa naten desto svarare blir det att kunna hitta ratt.
DETAR ETT GRUNDLAGGANDE DE-

ren fungerande del11okrati komm er
eme llertid manga att vilja delta nar det
handlar 0111 den egna sociala omgivningen och 0111 lokala politiska beslut.
Anda ar det en utmaning att ra igang
ett sadant de ltagande. Formodl igen kan
det ske genom att vi verkl igen fcirdelar
inflytandet och inte bara diskuterar.
Beslutsfattandet 111aste kunna ske med
hansyn till de deltagande gruppernas
synpunkter. Det gal ler med andra ord
att inse vikten av att verkligen lyssna.
HuR KMVANDE KAN DETTA VID G A-

de deltagande da bli fcir medborgarna? Ar det de111okratiska utfallets kvalitet avhangigt av antalet ti!Willen da
man deltar, sa att fler kontakter automatiskt borgar for battre de111okrat i?
Pa vilket satt kan i sa fall de ltagandet
organiseras? Bor motesledare i naten
utses i natanknutna val? Hur bor en
kontinuerlig avrapportering och dokumentation av dialogerna utfor111as?
Oeh hur ska ingangama fcir deltagama
goras maximalt ti llgangliga?
Politisk natsa111verkan ar fcirmodligen sarskilt lampad fcir olika minoriteter, dar man genom att organisera sig
pa naten kan bilda al it storre grupper
och utoka sitt inflytande. Detar mycket lattare att organisera sig pa naten an
utanfcir. Ti ll fa lligt bildade intressegrupper kan agera starkt under en tid ,
fcir att darefter dampa tonen och skiljas at. Radgivande sam verkan av dett a
slag kan skapa en storre demokrati sk
ti II fred sstallel se an ida g.
De nya naten innebar mojligheter
fcir minoriteter och det ar sannolikt an
nya politiska dimen sioner da far en

mokratiskt onskemal att varje medborgare har egen praktisk och ekonomiskt
rimlig natkontakt. Vi bar i vart land
telenat som ar tekniskt till fred sstallande for fundamentala politiska kontakter. An sa lange handlar det i fcirsta
hand om att fcirmed la textbudskap, men
snart okar kraven pa bildkommunikation.
Och ekonomi skt? Varje medborgare bar inte persondator an oeh an mindre nagon progra111vara fcir Internet.
Har kan vi rakna 111ed prissankningar,
efterso111 konkurren sen pa marknaden
ar intensiv. Men alia medborgare kol11mer inte samtidi gt att fa denna kontaktmojli ghet. Man kan di skutera om
ett viss t samhallss tod da bar kom111a i
fraga. Har ar en del punktvi sa insatse r
naturliga, sasom stod at vissa grupper,
t ex handikappade . Andra som kan
behova pedagog iskt eller tekniskt stod ar inPolitisk niitsantverkan iir
vandrare med
sprakprobl em.
fo rmodligen siirskilt liilnpad for
En demokrati sk fOrhoppnin g
olika 111inoriteter, dar ntan kan
ar att den period
da alla annu inte
hilda alit storre grupper och
har natkontakt
utoka sitt infly tande
blir sa kort vari g
so m mojligt.
Men fr agan
ar ocksa om kontaktema via data nat verklige n kom111 er chans att vitali se ra de nu va rand e.
Oct ar vikti gt att vara palast inlor
att fun ge ra i praktiken och ommanni skor ar villiga att avsiitta tid och delta i det mer direkta demokratiska delta ga ndet. Darfor ar sa mhall sdataba sc rn a
de nya for111ern a. Vi vet fran dagens efundam cntala i sammanhanget. Oct ar
post och textkonferenser att man ofta
mas te kanna sig starkt moti verad fci r dar vi mas te borja . Sjal va kontaktn aten komm er att vaxa naturli gt
0
all delta.
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