tgital ,1'V behOver Internet
Den digitala teJmiken, och diskussionen om den, bor rymma
mycket mer an dagens massmedier - nya kulturella och politiska kontalder, till exempel. Flera
tekniska losningar kan behova
provas; analysera darfor ett digitalt markbundet nat, i samverkan med Internet, i en
region och jamfor med annan teJ~nn{. Darefter ar vi rustade for ett slutgiltigt stallningstagande, skriver Tomas Ohlin, kanslic hef i 1994 ius IT-kommission.
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e nat som ska formedla di gital TV rymmcr ocksa myckct
an nat. DeL a r ku ltur och
kontaktcr av manga slag, tjanstcr
fOr alia medborgarc. Di skuss ion en
kring digital TV pckar fortfa rande
at olik a h a ll . Den politi ska overcnskommelscn om riktlinjcr fc.ir
ctt nytt markbundct na t, som ingicks i som ras mcllan regcrin ge n,
ccntcrn och fo lkpartiet, har moLt
k riti k. Det har havd a ts att dct
!inns annan Lcknik och organisation , som ar batlre.
UtrcdningsRirs lageL om deL nya
markburna ni.itct byggc r p£1 en onskan om mtmgfa ld , aLL hryta cnkclriktningcn. M ~tn ga program uch
Ljiinst er ska f"U en chans. DeL Lir de
fl csta rem issinstanser nwd pil.
Men dii r slu tar gernensarnhelen .
J sjii lva verket h{tller mediev~i rld c n p:J. aLL iim sa s kinn just nu.
TV fa r lamna plats fo r f'adana
Ljanster so m anvander Internet.
Det a r lj ~i n s t c r dar medborga ren
kan de llaga och kommuniccra.
Olika typer av tcknik pa ssa r mer
cll cr mindre bra fO r delta.
DET EXISTERANDE ieleni.ilet anvander vi nu fri.imst f{)r telcfon i.
Del har vif'aL sig at.t dct ocks:'t kan
formccl la TV-kana]('!". Flcra s0 para-
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ta fibcrnat, som nar langt ut i samh a llct, finn s ell er planCl·as. Med
komplettcrande trad li:is radioJ::ink
a r de in tressanta. Omkring tva
milj oncr hu sh a ll i vart lan d har
kabcl-TV. Det ar en Leknik som
rymmcr avcn annat an TV. SatelliLcrna ar uLomordentligt kapabla
distributbrer, och de kan na alia.
Man kan sta ll a de olika altern at ivcn brcdvid varand ra en ligt Label l hi.ir intill. Man scr i tabcll en
aLL knappasL m\gon viss tcknik ensa m uLgi:ir probl cmcts losning. Da
mastc man fundera pa vi lken anvandn ing so 111 ar mest central.
I DE DIGITALA naten kan vi inLc
bara sc p~1 TV, utan ocksa iigna oss
~ll annal. Alit ar inte nyhcLer, undc rh a llnin g och bcstii llning av varor och Ljanstcr. DeL finns myckcL
annaL som pa s ikt lwmmer aLL v isa s ig stirs kilt viktigl. JJct riir fOrmedling av kultur, utbildnin g,
samh~i ll stjanstcr av manga slag
och politi s ka kontaktcr.
I sjalva vcrkct spcglar informaLionssamh a ll et bela vart tjanstesa mhallc. Informations (] iiden aLL
fiirad la !inns iivera llt. Darmcd ar
kultur och samha ll sko ntakt i nya
former nalurligtvis viktiga.
Manga mann iskor cflcrfragar
m\got nytt via de nya natcn. Den
enah anda undcrh all ningen i dageP ~ enkclrik tadP '"\' verkar utarm;. J. Dct behi.
mer, miij lighet
at L <'flerf"rftga, att krit.iscra, att del-

taga. Dct kan ri:ira Liden for lokalteate rn , protester mot kommunala
bcslut eller den nystartadc balalajkagruppen.
Vi vet en del 0111 sadant fn'tn
Frankrikc. Minitcl har dar anvants i
over ett decennium, av miljoncr
fi·ansman och fransyskor. Pa manga
hall i va.Jt land pagar inmatning av
kultw-cllt maLetial i lokala databascr, och ocksa ulvcckling av nytt
material. DeLta ger spannande 111bjligheter, och det kan ocksa skapa
nya jobb. AJlt eflersom Internet vaxer, blir deL laltarc for cnvar att fa
tillgang till dcnna kultm, och all biclraga sjiilv. l-Iar vanLar vi med s panning pa Kultw-nalutrcdningen.
J(ommunikation i dialog har
ocksa en d emokratisk dimens ion. Vi behover niit
som n a r alia medborgare.
Det iir har inte fraga om de
forsta 90 procenten, det ar
fraga om de 10 s is ta.
Vi har i vart la nd 111anga medborgarkonlor ute i kommuncrna,
dar samJ1allsserv icc och informationstjanstcr av olika slag erbjuds.
Mcdborgarkontoren komplettcrar
bib liotckcn. Nu bygge r man ut ti ll
"elcktro ni ska medborgarkontor" via
Internet, so111 med SarnhallsGu iden
80111 ingang nar a li a 80111 har tillgang till det vanli ga telcnatet.
Men vill mcdborgarna verkligen
deltaga, och diskutcra dr <anga
lokala, ofta politi ska frag . . 1a pa
naLet? Dct finn s anlcdning aLL t ro

det. En vasentlig del av dage ns
poli tiska oi ntresse kan mycket va l
bero pa att vi anvander fcl kanalcr. Dagens ri:irliga och fl cxibl a
samhallsmedborgare onskar di skutera pol itik pa sitt eget satt.
Att anviind a Internet kommcr
att bli belt naturligt. Det ar all tsa
intc bara for TV, utan ocksa fOr di alog som vi bchi:iver de nya naLen . E n
aktiverande masskommunikaLion.
De d.igitala naten maste dock
bli mer lii.ttillgangliga. Siirskilda pedagogiska atgarder·
behovs. Sarskild telmik till
handiltappade, oversattningsprogram till invand.rare med
mera. Etablet·ing av id.eologiska och kulturella gemensamheter behover vara enklare
a n idag. Var och en maste
kunna hilda gt'Uppcr, vara
m e d om att siitta agendan, ge
prioriteringar, d e lta i lokala
och radgivande mm·ostningar.
DeL ar sarskilt for dcssa nya kultmclla och politiska kontakLer och
former som vi bchijvcr de di gitala
kanalerna. Visst ar deL bra mcd
storrc va lfrihcl kring dagens massmedier. Men vi behovc r nagoL mer.
Dct finns sa nnolikt inLc en
cncla tekni sk lbs ning fOr at.t na
clit. Flera Lekni ska a lternativ kan
behi:iva pri:ivas, stall as vid s id a n
av va randra. Ett di g ita ll markbundet n ~i t ar en av dessa li:if'n in gar. Analyscra deL i e n region , i
samve rk a n med ln lernet, Lek ni s kt
oc h organisatoriskt! Mat det ernot
de andra Lekni s ka lbsningarna,
framf<ir a lit mot dct ut vi dgade
LelcntiLet. Efter eLL Lidsbcgr~insat
prov ar vi bLiLLre ru stadc aLt La
s lallning me r s lu lgi lti gL
Vi behi:ivcr okacl kva l ileL DeL tir
i kulturen och samhtill skontaktcn
som de nya ntilcn har sin vcrk li ga
chans. TV-Littandct har redan biirj at •. ncr, till Rirm {m for I nternet.
Im ._ ,nationssam htill ct ar in tc eLL
TV-samhti ll c!
TOMAS OII LIN

